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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; Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2018. 

Переклад медичних текстів 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 функціонально-

жанрової належності (фаховий, спеціальний переклад), що до того ж можуть 

відноситися до різних галузей медицини (галузевий переклад), у будь-якому 

разі несучи на собі відбиток спеціальної підмови.  

Культурно-прагматичні аспекти відтворення лінгвосеміотичних 

особливостей медичних текстів є продуктами зіткнення джерельної й 

рецептивної біомедичної культури, тобто комплексу наукових знань, 

переконань, наївних вірувань, стереотипів і т.п. стосовно природи й сутності 

категорій, які описують фізичний стан й психосоматичні процеси 

(біомедичних концептів). 

З цього випливає евристична гіпотеза дослідження: 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.      
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Метою роботи є побудова часткової теорії медичного перекладу і 

розробка рекомендацій з удосконалення його якості  в напрямку «англійська 

- українська мови». 

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 

медичних текстів.  

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. 

Достовірність висновків забезпечується застосуванням 

міждисциплінарної дослідницької методології перекладознавства, загальної 

семіотики, лінгвістичного й статистичного аналізу, теоретичним підґрунтям, 

що охоплює парадигми розвитку перекладознавства від 20-тих років ХХ 

століття до сьогоднішнього дня, обсягом вибірки текстів для аналізу, різним 

експертним статусом перекладачів, репрезентативністю практичного 

матеріалу. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в розробці 

теоретичних засад англо-українського письмового та усного перекладу 

медичних текстів. 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 жанрово-

стильової домінанти основних медичних текстів, спрямованих на лікарів і 

пацієнтів; проведено зіставний статистичний аналіз стратегій і тактик 

відтворення жанрово-стильових компонентів медичних текстів в англомовній 

і 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 заданих алгоритмів. 

Наукове значення роботи полягає в розбудові теоретико-

методологічних основ медичного перекладу. Розроблений категоріальний 



4 
 

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. 

Практичне значення роботи прикметне 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. 

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. 

У другому розділі «Методологія досліджень з теорії та практики 

медичного перекладу» увагу приділено дослідженням жанрово-стильової 

домінанти (ЖСД), інформативності й доступності перекладної медичної 

інформації, стратегіям і 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 
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точності, презиційності, експресивно-стилістичної тотожності, а також крос-

культурної та концептуальної еквівалентності, що забезпечують 

психометричну достовірність цільових версій медичних текстів. 

Третій розділ «Відтворення жанрово-стилістичних особливостей 

медичних текстів у площині  письмового перекладу» містить зіставний 

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 

дискурсивними властивостями, відмінними від аналогів МО й МП, які 

функціонують у відповідних біомедичних культурах. Жанрово-стильова 

інтерференція є результатом застосування перекладацьких стратегій і тактик.  

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. 

У загальних висновках підводяться підсумки проведеного 

дослідження та окреслюється напрям подальших наукових розвідок.  

Список використаної літератури охоплює 706 позицій, з них 544 

науково-критичні праці, 58 довідкових джерел, 104 джерела ілюстративного 

матеріалу.     

У додатках розміщено двомовні зразки медичних текстів, авторські 

алгоритми усного медичного перекладу.  

Загальний обсяг праці разом з додатками становить 23,7 д.а., із них 

обсяг основного тексту складають 15,4 д.а. 

Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки. Медичний 

переклад є особливим різновидом міжмовного й міжкультурного 

посередництва, ніша якого на професійному ринкові України постійно 

розширюється. Ця тенденція є безумовним свідченням 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. 
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Основна мета медичного перекладу, а саме передача медичної 

інформації в різноманітті її виявів і форм, а також ступінь залучення  

медичного перекладача в двомовній тріаді комунікації зумовлює широкий 

діапазон професійних настанов, який вписується в рамки універсальних 

комунікативних 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).  

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), 

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.  

Усвідомлення універсальних та етноспецифічних особливостей 

міжкультурної взаємодії в медичній сфері сприяє ефективному застосуванню 
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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-функційних 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.  

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.  

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 
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підходами до інтерпретації жанрово-стильових домінант медичних текстів, 

що разом складають інтерпретаційну діалектику медичного перекладу.  

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, 

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.  

Перспективним напрямком подальших досліджень вважаємо 

впровадження й удосконалення моделі опосередкованої міжмовної медичної 

комунікації й комунікативної 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.  

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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ABSTRACT 

Povoroznyuk R.V. Theoretical framework of the English-Ukrainian 

translation and interpreting of medical texts. – Qualifying academic paper 

presented as manuscript. 

A Thesis for the Academic Degree of Doctor of Philology, Specialty 

10.02.16 –Translation Studies. – The Taras Shevchenko National University of 

Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine; The Taras Shevchenko 

National University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Kyiv, 2018.   

Rendering medical texts is a complex communicative-cognitive activity 

reflecting the connections among lexical units, text types and genres describing 

various nosological forms, and cognitive processes any translator or interpreter 

performs – i.e. perception, memorization, processing information on the natural 

and scientific phenomena, conceptualization and categorization of the world,  the 

above mentioned phenomena substantiating biomedical culture‘s universal and 

ethnospecific features. 

Functionalistic approach to the interlingual and intercultural mediation in the 

field of medicine potentiates the reflection of lingua-semiotic features of medical 

texts belonging to different functional and generic groups (special translation), and 

often to different domains of medicine (domain-specific translation), along with 

traces of specialized sub-language. 

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

texts result from a clash of source and target biomedical cultures, i.e. a complex of 

scientific knowledge, beliefs, naïve certainties, stereotypes etc. about the nature 

and meaning of categories reflecting physical state and psychosomatic processes 

(biomedical concepts). 

These underlying considerations lead to a heuristic hypothesis of our study: 

medical translation is a special form of interlingual and intercultural mediation 

requiring development of an individual categorical apparatus, strategies and tactics 

of rendering medical information which take into account functional intention of 

medical texts, a ruling paradigm of biomedical communication, respective 

biomedical culture‘s parameters and characteristics of its recipients.  

Relevance of this research is explained by a special status of interlingual 

and intercultural medical communication, a spurt of terminological and generic-

textual creativity within the realm of national medicine under the influence of 

translation, new medical concepts‘ appropriation, interlingual mediation as a tool 

of conceptualization and categorization of biomedical culture intended for 

eliminating health literacy lacunae of medical texts‘ recipients and healing the 

intercultural divisions. 

The aim of present study is to build a partial theory of medical translation 

and to develop recommendations on how to improve its quality in the English-

Ukrainian direction. 



10 
 

The object of research is translation of medical texts as a special type of 

interlingual and intercultural mediation intended for medical information transfer 

within the frameworks of discrete and non-discrete addressation. 

The subject of research is a complex of situational conditions, strategies and 

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

Material of present study is made up by academic and popular scientific 

texts on medicine, medical documents, medical presentation trascripts in English 

and Ukrainian. Translations of medical texts possess are marked by a various 

degree of expertise: some of them are made by 1) professional translators, others 

by 2) amateur (community) translators, still others are 3) machine translations put 

on web-pages of the respective medical institutions. The total size of a sample is 

4085 pages. 

Reliability of conclusions is provided by the interdisciplinary research 

methodology of translatology, general semiotics, linguistic and statistical analysis, 

theoretical groundwork encompassing translation studies paradigm in development 

from 1920s to the present day, study sample of texts‘ size, various degree of 

translators‘ expertise, and representativeness of practical material.  

Novelty of the results obtained lies in the development of theoretical 

framework of the English-Ukrainian translation and interpreting of medical texts. 

For the first time, an individual niche of medical translation among the special and 

domain-oriented forms of interlingual mediation is delineated; categorical 

apparatus is described and models of medical translation created; cultural 

specificity of  medical translation as a phenomenon arising out of an individual 

biomedical culture and biomedical communication paradigm is proved; 

professional competence, scope of roles, stances and algorithms of professional 

conduct are explored; a system of axiological criteria of quality control over 

medical information rendition; contrastive analysis of principal medical patient- 

and physician-oriented texts‘ generic and stylistic dominant is performed; 

contrastive statistical analysis of strategies and tactics of rendering generic and 

stylistic components of medical texts in the English and Ukrainian languages is 

effected; prerequisites and forms of realization of the generic assimilation, re-

addressing and adaptation of medical texts in translation; newly-created algorithms 

of medical interpreting are offered; eratological analysis of these algorithms‘ 

misapplication is performed. 

The scientific significance of the present research is in development of 

theoretical and methodological grounds of medical translation. The categorical 

apparatus and theoretical models elaborated contribute to both general and special 

theories of translation revolving around informative texts. Created algorithms of 

medical interpreting provide a new insight into the problems of translatology 

studied by the theory of intercultural expert communication, functionalistic-action 

theory of translation, cognitive translatology, and sociology of translation. 

Obtained results have a theoretical significance for such tangential disciplines as 

lingua-synergetics, corporal and computational linguistics.  
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The practical significance is embedded in the fact that the study results 

might provide methodological grounds for practical translation of medical texts 

and translatorial training elaboration, namely teaching such normative and elective 

disciplines as Theory of translation, Technique of translation, Contemporary issues 

of translatology, Generic theories of translation, Scientific-technical translation, 

and special courses on translating medical texts. Created algorithms and theoretical 

models might be used as a method of teaching translation at the classes of Methods 

of translation studies, Practical course of translation, First foreign language and 

translation, Practice of interpreting. Methodology and research principles presented 

in the dissertation could be used as a foundation for further studies of a similar 

nature on translation of specialized texts, generic theories of translation etc.  

The Introduction describes the relevance of present study, delineates the 

research object and subject, aim and tasks, methods of translated medical texts 

analysis, explores the novelty, theoretical and practical significance, stakes out the 

author‘s individual contribution, presents the forms of result approbation.  

The first chapter “Medical translation: strategies and tactics” singles out 

the research object, its functions and typology, categorical apparatus and 

theoretical models. It also explores pragmatic aspects of interlingual mediation in 

medicine, rendering medical information on the intra- and interlingual levels, 

distribution of roles within a ―physician-translator-patient‖ communicative 

triangle, and a culture-specific medical translator‘s habitus reflecting on medical 

translator‘s competence components. 

The second chapter “Methodology of theory and practice of medical 

translation studies” focuses on the notions of generic and stylistic dominant, 

informativity and accessibility of medical information in translation, strategies and 

tactics of adapting medical genres for a specific translation‘s addressee. 

Axiological grounds of medical translation include text-oriented and ethical-

deontological components of quality control over the target texts. Along with the 

national school of translatology‘s contribution regarding methods of evaluating 

medical translation‘s equivalence and adequacy, our axiological model integrates 

categories of precision, accuracy, fluency, cross-cultural and conceptual 

equivalence vouchsafing for the psychometric reliability of the target medical text 

versions.  

The third chapter “Translating medical texts’ generic and stylistic 

features” presents contrastive analysis of various medical texts in translation. 

Some of them are proved to reflect traces of generic and stylistic interference 

(assimilation/transplantation of generic and stylistic features onto the national 

biomedico-cultural grounds). As a result, a generic deformation resulting in 

transgeneric occurrences, i.e. genres functioning exclusively in translation and 

possessing cultural, discursive and cognitive characteristics divergent from the SL 

and TL analogues present in the respective biomedical cultures, takes place. 

Generic and stylistic interference is a product of translation strategies and tactics 

applied.     
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The fourth chapter “Strategies and tactics of medical interpreting: 

transfiguration or reincarnation?” describes the results of medical interpreting 

contrastive analysis. The pride of place is held by the community interpreting, 

which is based on the principle of assisting the vulnerable subjects (patients) and 

marginalized social groups in gaining support (exemplified by medicines, 

information, insurance coverage) from a national body or an official endowed with 

a competence and professional authority (a physician). Results of contrastive 

analysis of medical presentations translated simultaneously and at-sight are also 

presented. Eratological analysis of interpreters‘ mistakes relies on the presented 

axiological criteria of medical translation‘s quality control and enables creating our 

own algorithms of spoken interlingual and intercultural mediation in the field of 

medicine.  

The General conclusions finalize the results obtained and delineate the 

directions of further studies.  

The Reference list has 706 items, among them 544 scientific and critical 

publications, 58 reference sources, 104 sources of illustration materials. 

The Appendices contain the samples of medical texts, our own algorithms 

of medical interpreting.  

The total scope of the paper with appendices makes up 23.7 p.s., including 

the scope of the main text 15.4 p.s.  

The research carried out enables us to make the following conclusions. 

Medical translation is a special form of interlingual and intercultural mediation 

whose niche at the Ukrainian professional market is constantly expanding. This 

tendency is a sure sign of this country moving in the direction of the European 

values, namely integration of citizens of various social status, ethnic origin, and 

educational background into the universal democratic process for the sake of 

protecting fundamental human rights, their right for life in particular.  

The principal aim of medical translation, i.e. transfer of medical information 

in its various forms and manifestations, along with a degree of medical translator‘s 

involvement into the bidirectional communicative triad favors a wide scope of 

professional stances, both integrated within the frameworks of universal 

communicative models offered by the translation studies and yet fluctuating under 

the influence of sociocultural factors, namely a patient‘s and translator‘s health 

literacy, therapeutical alliance based on the patient‘s trust for their physician, 

tolerance of the medical institution staff to manifestations of otherness arising from 

a different biomedical culture etc.). 

Medical discourse develops at the intersection of three inequalities: 

inequality of status (patient‘s subordination to the physician), inequality of 

conceptual-referential horizons and inequality of rights (concepts of compliance, 

аdherence, сoncordance all presupposing a voluntary acceptance by the patient the 

need to fulfill the physician‘s recommendations. Under such conditions, a factor of 

trust gains an especial importance. However, in the situation where two 

communicators do not share a language, a physician cannot find a common ground 

with his/her patient and needs to rely on the translator in this regard. The 
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importance of equivalence and adequacy of the target text thus increase 

immensely, as a low-quality, unequal translation casts doubt both on the 

interlingual mediator‘s and physician‘s professionalism. 

The situation is further complicated by the fact that the external control over 

the results of translatorial activities is possible only in case of written translation, 

where assessment is made through back translation of the target version. 

Axiological aspects of medical translation‘s quality include both text-

oriented (accuracy, precision, completeness, equivalence, adequacy) and ethical-

deontological (confidentiality, impartiality, respect for communicative autonomy 

of the parties involved, cultural awareness) criteria. The universal nature of 

axiological components of medical translation‘s quality is confirmed by the fact 

that they are reflected in the Codes of ethics and Professional standards of 

community (medical, in particular) translators all over the world. Ethnospecific 

features of medical discourse promote original incarnations of the ―health‖ concept 

as the most valuable commodity and cornerstone of individual wellbeing prodding 

the translator to search for the relevant tools of rendering it, arising out of the 

target culture‘s requirements. Interpretations of medical translation‘s adequacy 

vary significantly not only among the cultures, but also among the fields of 

medicine, specific features of translatorial activity (translation/interpreting, 

professional/ad hoc), target audience (researchers, medical staff, patients etc.) with 

their ethnocultural specifics and expectations. 

Awareness of the universal and ethnospecific features of intercultural 

medication in medicine promotes a successful application of reproductive, adaptive 

and reproductive-adaptive strategies of rendering information. Tactics of medical 

translation make up a complex of systematized translational operations used for 

realization of a translation strategy and achieving the medical translation‘s aim. 

They include using direct full correspondences (equivalents) of the original 

biomedical concepts, calques, and translation transformations (substitutions, 

omissions, additions).  

In light of the fact that due to a number of linguistic, stylistic and 

sociocultural discrepancies, there is no likelihood of obtaining an absolutely 

equivalent translation of any medical text, it is important to select a complex 

approach toward determining a generic and stylistic dominant, or invariant, of the 

medical translation. This invariant would, in turn, depend on discursive typologies 

and generic-functional classifications of the texts, along with the paradigms and 

theoretical models of medical translation. The medical texts‘ generic polysystem is 

drawn to the opposite poles of homogenization, i.e. orienting medical texts towards 

an ―idealized‖ receiver with an intended level of health literacy, and 

diversification, i.e. orienting medical texts towards various groups of receivers 

(expert (physician)-oriented and layman (patient)-oriented texts). If the recipient 

groups in SL and TL cultures differ in terms of their health literacy‘s degree, a 

generic deformation occurs, namely a breach of generic and stylistic dominant in 

the target texts, followed by the development of transgenres, i.e. genres 

functioning exclusively in translation and possessing cultural, discursive and 
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cognitive characteristics divergent from the SL and TL analogues present in the 

respective biomedical cultures. 

In order for a certain medical transgenre to become accessible to the 

recipient audience, the generic-stylistic interference, adaptation of the previously 

unfamiliar or an insufficiently assimilated genre to expectations of the target 

culture representatives, should take place. Generic-stylistic interference includes a 

stage of the genre‘s adaptation to the ruling norms of the target biomedical lingua-

culture, its final points being either assimilation, or total subsuming generic and 

stylistic features to the extant expectations of the target audience or generic 

transplantation, i.e. transfer of certain generic norms from SL to TL culture. 

If the rhetorical-stylistic execution and terminological content of the adapted 

medical texts rely on the native linguistic material in translation, it leads to an 

autological accretion. By contrast, lack of the corresponding structures in the 

native linguistic material caused by the structural differences between the 

languages or by the influence of a more prestigious biomedical culture leading to 

interference results in an allogenic transfer of generic and stylistic dominants of 

the medical texts onto the national ground.  Autological accretion and allogenic 

transfer are two competing approaches to interpreting generic and stylistic 

dominants of the medical texts which create the interpretative dialectics of the 

medical translation.  

Medical interpreting might be tentatively divided, according to the sphere of 

its usage, into medical conference interpreting and medical consultation 

interpreting. In light of this division, medical interpreting has different functions 

realized through either reproductive or adaptive strategies. Medical consultations 

are, for the most part, associated with a reproductive strategy (short consecutive, 

simultaneous interpreting, chuchotage) as the interpreter‘s adapting the patient‘s 

words might complicate the diagnosis. Besides, any medical consultation 

presupposes a dialogue, and thus a direct bidirectional interpreting taking place in a 

―physician-interpreter-patient‖ communicative triad.  

A special form of consecutive interpreting is a community interpreting 

directly connected to a protection of vulnerable party (patient)‘s rights. Community 

interpreting presupposes a direct immediate contact between the communicants 

(which is why in some countries it is called ‗contact‘ interpreting) and complex 

cultural interaction (hence the title ‗cross-cultural‘ interpreting). The scope of 

community interpreter‘s roles is fairly wide (from a ‗language code switch‘ or 

‗conduit‘ to an ‗advocate‘) preconditioning the choice of variegated strategies and 

tactics.  

Besides medical consultations, consecutive, simultaneous and at-sight 

interpreting are actively used during the medical conferences. Medical interpreter 

is supposed to master the terminology, and be knowledgeable about medicine in 

general, hence the importance of referential component in the interpreter‘s 

competence. Lack of special knowledge, together with stressful conditions of the 

interlingual interaction lead to mistakes being made, whose analysis provides for 

an eratological aspect of medical translation studies. Eratological analysis helps to 
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tackle the ‗blind spots‘, i.e. insufficiently developed components, of the medical 

interpreter‘s competence, and through their correction – to improve the quality of 

medical translation and interpreting. 

A promising direction of further studies seems to be implementing and 

elaborating on a mediated interlingual medical communication model and 

communicative model of medical translation along with a set of filters directly 

influencing the successful transfer of medical information via communicative 

channels, and a system of extralinguistic, linguistic, extratextual and textual factors 

determining the translatorial decisions.  

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 

analysis 
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ВСТУП 

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 функціонально-

жанрової належності (фаховий, спеціальний переклад), що до того ж можуть 

відноситися до різних галузей медицини (галузевий переклад), у будь-якому 

разі несучи 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 типів тексту (Text type у 

категоріальному апараті скопосу), так само як галузевість асоціюється з 

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. У той самий час, як різновид 

галузевого перекладу, медичний переклад оперує предметно-зорієнтованою 

мовою (метамовою) конкретної галузі медицини, яка й лежить в основі будь-

якої системи жанрових характеристик окремого медичного тексту.   

У перекладознавчій парадигмі двомовної біомедичної комунікації 

предметна зорієнтованість галузевого перекладу також резонує з 

проблемною зорієнтованістю, тобто вибудовуванням цільового тексту 

навколо захворювання або пацієнта (В. Жура [45; 46]).           
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Оскільки полісистема перекладних медичних текстів характеризується 

диверсифікацією адресатів (медична інформація може бути призначена як 

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

двомовному медичному дискурсі спостерігається значна варіативність 

лінгвосеміотичних компонентів загальновживаного характеру й складових 

фахової підмови, тобто фактичне зрощення природної мови з елементами 

штучних знакових систем, що й становить синергетичність медичного 

перекладу. Фунціональне розмаїття медичних текстів визначає характер 

медичного перекладу, вивчення якого поєднує набутки соціолінгвістики, 

прагмалінгвістики, дискурсології, комунікативної лінгвістики, компаративної 

риторики тощо з теоретичними моделями перекладознавства, 

запропонованими останнім стратегіями й тактиками. Іманентна впливовість 

медичного дискурсу, висвітлена в працях Л. Бейлінсон [11], Н. Гончарeнко 

[31], Н. Литвиненко [80; 81; 82], О. Шаніної [185] тощо, зумовлює гібридний 

характер перекладу в медичній царині, що відбувається шляхом залучення 

полімодальних (вербальних, вербалізованих та невербальних) засобів 

вираження змісту.  Важливу роль у системі полімодальних засобів грає 

сугестія, прагматичний вплив якої досліджувався виключно у  

внутрішньомовній площині (О. Шаніна [185], Т. Ковалевська, Н. Кутуза, О. 

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

Двомовна репрезентація медичного дискурсу не дістала у вітчизняному 

перекладознавстві належного обґрунтування (на цьому тлі приваблює увагу  

посібник А. Ґудманяна з перекладу медичної літератури [100]). Загалом, 

прагмалінгвістичні особливості медичної комунікації, щоправда в 

інтралінгвальній площині, описані Н. Литвиненко [80; 81; 82], О. Шаніною 

[185], Я. Вакалюком [20; 21; 22; 23], Й. Дзендзелівським [40], Г. Дидик-Меуш 

[41], О. Ільченко [52], Е. Акаєвою [2], М. Барсуковою [8], Л. Бейлінсон [11], 

Н. Гончарeнко [31], В. Журою [45; 46], Н. Сидоровою. Термінологічні 

особливості медичних текстів досліджувалися Н. Місник [82; 93; 94],  В. 

Передрієнком, Я. Вакалюком [20; 21; 22; 23], Й. Дзендзелівським [40], Г. 
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Дидик-Меуш [41], Ю. Зацним [47], О. Кіцерою [61], Я. Коржинським [68], І. 

Корнейком [69], Т. Лепехою [78], Н. Місяць [95], В. Навчуком [98], М. 

Павловським [106], О. Петровою [111], В. Петришиною [110], Д. Сизоновим 

[156] та ін. Кодифікованість медичної комунікації отримала висвітлення в 

працях В. Юкала, О. Кіцери [61], Л. Петрух [113], А. Ткач [170]. 

Комунікативний підхід до вивчення особливостей різножанрових медичних 

текстів знаходимо в працях А. Боцмана [15], С. Вострової [29], К.Макеєва 

[87], Т. Мульганової [97], Т. Уткіної [172], Л. Шутак [191] тощо.      

Тим часом, іноземні дослідники максимум уваги приділяють етико-

психологічним проблемам медичного перекладу, які зумовлюють його 

віднесення до комплексу громадських різновидів двомовного посередництва, 

що мають на меті захист прав уражених верств населення, деонтологічним 

вимогам до ролі медичного перекладача, а також комунікативним аспектам 

перекладу в стінах медичного закладу (М. Бенкрофт [221; 222], Е. Гсіг [349; 

350; 351], Х. Міккельсон [401; 402] та ін.). 

Інгерентна діалогічність, яка лежить в основі жанрової полісистеми 

медичних текстів, віддзеркалює сутність медичної комунікації й обумовлює 

застосування комунікативно-синтаксичного (Н. Литвиненко [80; 81; 82], Й. 

Мейсон [395; 396], С. Ваденсйо [530]) й соціолінгвістичного (Ф. Бацевич 

[10], А. Приходько, Ф. Пеххакер [446; 447; 448; 449; 450; 451], М. Шлезингер 

[446; 488]) підходів.  

Культурно-прагматичні аспекти відтворення лінгвосеміотичних 

особливостей медичних текстів 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, а тому повинні 

досліджуватися в руслі поєднання культурологічного (Л. Венуті [525; 526; 

527], Дж. Гауз [348], М. Снелл-Горнбі [492; 493], Р. Зорівчак [48; 49], А. 

Паславська [107], А. Пермінова [109], В. Радчук [147], О. Чередниченко [178; 

179; 180; 181]), соціологічного (М. Бейкер [216; 217; 218], Г. Співак, Е. 
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Честерман [257; 258; 259; 260], М. Іваницька, М. Дорофеєва [42]), 

прагматичного (А. Лефевр [224], А. Нойберт [418; 419; 420; 421], М. Руло 

[478; 479; 480], А. Ґудманян [34], В. Карабан [55; 56]), інтерпретативного (Д. 

Жіль [306; 307; 308; 309], Ф. Пеххакер [446; 447; 448; 449; 450; 451]) та 

семіотичного (Дж. Куллер, М. Ріффаттер, К. Норд [427; 428; 439; 430; 431], Е. 

Пим (Пайм) [461; 462; 463], Л. Коломієць [125], О. Ребрій [148]) підходів. 

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 [36; 37; 38], А. Пермінова [109]).       

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 
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відтворення медичної інформації (звідси пойменування медичного перекладу 

medical interpreting, віднесення його до комплексу «громадських» (community 

interpreting) тощо). 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 площині, в бік  

когнітивно-дискурсного аналізу міжмовної й міжкультурної взаємодії 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 

ғ11БФ044-01), 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 особливу нішу медичного перекладу з-поміж інших 

видів міжмовного та міжкультурного посередництва з огляду на його 

функціональне призначення й комунікативно-прагматичне підґрунтя; 

− описати форми, різновиди, складові медичної інформації як об‘єкту 

медичного перекладу й продукту породжуючої біомедичної культури, шляхи 

й стратегії поширення якої визначають панівну парадигму біомедичної 

комунікації; 

− 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; 
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− 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 обумовленою 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 

заданих 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 

медичних текстів.  

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:  
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- 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 

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 
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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 медичних текстів, спрямованих на лікарів і пацієнтів; 

− проведено зіставний статистичний аналіз стратегій і тактик 

відтворення жанрово-стильових компонентів медичних текстів в англомовній 

і 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 

заданих алгоритмів.  

 Новизна дисертаційного дослідження відбивається в положеннях, які 

виносяться на захист: 
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1. Переклад медичних текстів як різновид двомовної 

комунікативної  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. Специфічні особливості відтворення двомовної комунікації в 

медичній царині лежать в основі теорії медичного перекладу, яка 

уможливлює побудову моделі процесу медичного перекладу, виокремлення 

стратегій і тактик створення цільового медичного тексту, що є змістовно-

тотожним і комунікативно-рівноцінним текстові оригіналу, й обґрунтування 

категорій оцінки якості цільового медичного тексту. У свою чергу, теорія 

усного медичного перекладу зорієнтована на дослідження 

психолінгвістичних засад усної двомовної взаємодії на теренах медицини, 

унормування різновидів двомовного 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, особливостями біомедичної культури й 

парадигмою 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 
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хронічними хворими. До текстоцентричних моделей оцінки якості медичного 

перекладу входять категорії точності, презиційності, а також експресивно-

стилістичної тотожності, яка забезпечує реципієнту враження, що він 

читає текст в оригіналі. Дотичними до текстоцентричних категорій оцінки 

якості перекладеного медичного тексту вважаємо концепції 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 - валідність біомедичного 

концепту та частоту виникнення конкретних біомедичних феноменів у житті 

представників зіставлюваних культур. Етико-деонтологічні моделі 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. Оптимізація досягнення прагматичного впливу на реципієнта ЦТ у 

медичному перекладі, що має відповідати за інтенсивністю впливові на 

реципієнта ВТ, визначається особливостями комунікативної ситуації, 

жанрово-стилістичними характеристиками ВТ, ступенем асиміляції даного 

жанру або дискурсного типу в цільовому середовищі, розвиненістю 

перекладацької компетенції (зокрема, її предметної складової) та 

усвідомленням характеристик реципієнта ЦТ. Про важливість прагматичного 

компоненту в медичному перекладі свідчить вирізнення в таксономічній 
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системі різновидів усного громадського медичного перекладу, 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).  

7. Прагматична та соціокультурна адаптація 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 взаємодії 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-

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 

класифікаціі текстів, а також парадигм і теоретичних моделей медичного 



33 
 

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 

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. Останні 

однак володіють культурними, когнітивними й дискурсивними 

властивостями, відмінними 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 перекладові), 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, спостерігається 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 
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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. 

12. 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.  

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-
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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. 

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 
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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 59
th
 Annual Conference of the ILA (International 

Linguistic Association) ―The Linguistics of Rhetoric and Debate‖, Університет 

Пантеон-Асса (Université Panthéon-Assas), м. Париж, Франція, Paris, 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 

університет, 15-16 травня 2015 р.; XXIV Міжнародній науковій конференції 
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«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 57
th
 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 
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«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 31 наукову 

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

практика» (К., 2017); 1 розділ у колективній монографії; 29 наукових статей, 

з яких 24 – у фахових виданнях ДАК України і 5 – 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. 

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. 

У другому розділі «Методологія досліджень з теорії та практики 

медичного перекладу» увагу приділено дослідженням жанрово-стильової 

домінанти (ЖСД), інформативності й доступності перекладної медичної 

інформації, стратегіям і тактикам адаптації медичних жанрів під конкретного 
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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, презиційності, експресивно-стилістичної тотожності, а також крос-

культурної та концептуальної еквівалентності, що забезпечують 

психометричну достовірність цільових версій медичних текстів. 

Третій розділ «Відтворення жанрово-стилістичних особливостей 

медичних текстів у площині  письмового перекладу» містить зіставний 

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 

дискурсивними властивостями, відмінними від аналогів МО й МП, які 

функціонують у відповідних біомедичних культурах. Жанрово-стильова 

інтерференція є результатом застосування перекладацьких стратегій і тактик. 

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. 
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У загальних висновках підводяться підсумки проведеного 

дослідження та окреслюється напрям подальших наукових розвідок.  

Список використаної літератури охоплює 706 позицій, з них 544 

науково-критичні праці, 58 довідкових джерел, 104 джерела ілюстративного 

матеріалу.     

 У додатках розміщено двомовні зразки медичних текстів, авторські 

алгоритми усного медичного перекладу.  
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РОЗДІЛ І. МЕДИЧНИЙ ПЕРЕКЛАД: СТРАТЕГІЇ Й ТАКТИКИ 

1.1. Визначення медичного перекладу. Функції медичного перекладу. 

Медичний переклад – надзвичайно складне явище, яке охоплює  

розгалужену систему жанрів та долучених дисциплін, що викликає 

розбіжності в його найменуваннях серед науковців. Зокрема, представники 

квебекської школи перекладу паралельно вживають терміни «медико-

фармацевтичний» та «біо-медичний переклад» [515]. За рахунок розширення 

рамок самого поняття зростає поле термінологічної лексики та зразків 

текстів, які так чи інакше підпадають під визначення «медичних перекладів».  

Медичний переклад може розглядатися як окремий різновид «науково-

технічного» перекладу, тобто спеціалізований дискурс (на противагу 

загально-побутовому). Даніель Жіль вирізняє переклад текстів 

спеціалізованого дискурсу за двома функціями: використанням особливих 

когнітивних понять, що недоступні нефахівцеві, відтворенням переважно 

інформативної, а не емоційної або естетичної складової повідомлення [308: 

26-30]. 

Ми пропонуємо власне визначення «медичного перекладу», виходячи з 

вищенаведених зразків та власних спостережень і аналізу: «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».  Специфіка перекладу медичних текстів визначається, окрім МО 

та МП, присутністю третього коду (латини) й гібридною природою 

відтворюваної інформації (вербальних, вербалізованих і невербальних 

текстів).    

Серед письмових жанрів медичного перекладу зазначимо медичну 
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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, науково-популярну літературу з медицини, наукову 

медичну літературу, наприклад, енциклопедії, наукові статті, монографії, 

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

згадати: медичні консультації, виступи на конференціях, постерні доповіді, 

лекції тощо.  

С.Бернхардт пов'язує особливі правила організації медичних текстів у 

перекладі із низкою історичних та інституційних (організаційних) чинників. 

Медичні тексти він іменує «закритими формами», які характеризуються 

постійно повторюваними, чітко регламентованими шаблонами [229: 169-70]. 

У класифікації Г.Г.Почепцова це – «канонічні» тексти, тобто тексти, 

повністю позбавлені варіативності [144: 10].  

Медичний дискурс (Medspeak, medical dialect, medical gobbledygook, 

medicalise) цікавить дослідників термінології, професіоналізмів і жаргонізмів, 

зокрема в аспекті їхнього перекладу. Дж.Дірккс описує мову медицини, 

називаючи її «продуктом трьох тисячоліть культурної та наукової еволюції й 

дистилятом стародавніх і сучасних мов» [282: V]. 

Роль перекладу в поширенні медичних знань та розвитку обізнаності в 

різних царинах системи охорони здоров‘я важко переоцінити. Спираючись 

на дані порівняльного мовознавства, Е.Пим (Пайм) пише про те, що в 

санскриті та хінді слово на позначення перекладу anuvad означало 

«повторення через деякий час», тобто підкреслювалася відмінність між 

текстом МО та МП не в локальному, а в темпоральному аспекті. «Переклад – 

це швидше постійне удосконалення й уточнення, аніж передача інформації 

від однієї культури до іншої» [461: 2].  

Саме виходячи з вимог постійного уточнення й удосконалення 

інформації в перекладі, А.Суейн-Вердьє та ін. пропонують розділити процес 
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медичного перекладу на кілька етапів: 1) відбір перекладачів різної 

спеціалізації для роботи над єдиним текстом (оптимальною він вважає групу 

з 5-7 чоловік, які обговорюватимуть чорнові варіанти перекладу між собою), 

2) інформування їх щодо функції медичного тексту в культурі оригіналу, 

його змісту, стильових характеристик та цільової аудиторії, 3) інформування 

щодо вимог до перекладу (концептуальна еквівалентність, доступність, 

прийнятність формулювань (acceptability of wording), 4) залучення 

досвідченого координатора, який контролюватиме виконання вимог, 5) 

перевірка зрозумілості текстів МП, що призначені для аудиторії нефахівців 

(пацієнтів), на групі суб‘єктів без медичної освіти, яких ознайомлюють 

виключно з перекладеною версією, щоб їхнє сприйняття тексту не було 

забарвлене уявленнями про те, що нібито малося на увазі. У фокусній групі 

працює координатор, який перевірятиме, чи збережене оригінальне значення 

термінів та структура тексту, 6) складення детального звіту з урахуванням 

еквівалентів, запропонованих нефахівцями, та змін, запроваджених у текст 

перекладу [500: 28]. 

Цікаво, що А.Суейн-Вердьє та ін. вважають найкращими медичними 

перекладачами викладачів іноземної мови, оскільки «вони, як ніхто, 

розуміють важливість точних формулювань для передачі змісту» [500: 28]. 

(Ми з обережністю ставимося до вищенаведеної гіпотези, проте зважаючи на 

власний досвід викладання теорії й практики перекладу в КНУ ім. 

Т.Шевченка, вважаємо, що вона певною мірою має право на життя, однак 

виключно в поєднанні з регулярною практикою галузевого перекладу. – 

Р.П.). 

  Закономірною видається рекомендація запросити до групи 

перекладачів хоча б одного суб‘єкта, який володіє МО як рідною (найчастіше 

це представник організації-замовника). Натомість залучення медиків або 

науковців необов‘язкове, бо координатор володітиме всією необхідною 

інформацією, знатиме як МО, так і МП, а також у перспективі складатиме 

текст звіту [500: 29]. Крім того, автори стверджують, що науковці нерідко 
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схильні ускладнювати текст МП професіоналізмами.  

Залучення до процесу редагування перекладів нефахівців у галузі 

медицини може призвести до неочікуваних результатів. Зокрема, культурні 

відмінності в сприйнятті тих чи тих концептів призводять до виникнення 

хибних конотацій, що не спадали на думку професійним перекладачам.  

А.Суейн-Вердьє та ін. ілюструє своє твердження діадою слів embarrassed 

(анг.) та embarrassé (фр.) [500: 29], що лише в деяких  контекстах можуть 

вважатися взаємозамінними еквівалентами (наприклад, вислів avoir l'estomac 

embarrassé (відчувати важкість у шлунку) англійською мовою відтворюється 

наступним чином: to feel heaviness in (lower) stomach, belly, у той час як 

англійське речення The patient was embarrassed by the doctor‘s questions  

перекладається французькою Le patient a été embarrassé (gêné) par les 

questions du médecin).  

Дослідження якості медичних перекладів в аспекті квалітативного 

спостереження може здійснюватися за допомогою двох методик: крос-

культурної адаптації та крос-культурного зіставлення. Ф.Гілемін та ін. 

наполягають на тому, що ці методики не можна плутати, оскільки вони 

засновуються на принципово відмінних гіпотезах [327: 1425]. Адаптація 

зорієнтована на дослідження поширеності певного феномену в різних 

культурах, тобто концепт, описаний однією мовою, адаптується до 

функціонування в іншій культурі [48; 49]. 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. Цікавим у цьому аспекті є твердження Ф.Гілеміна про 

особливості перекладу для іммігрантів. Навіть ті латиноамериканці, які 

проживали в США досить довгий час, розуміли англійську мову й вільно 

розмовляли нею, все одно оцінювали якість життя, виходячи із критеріїв 

країни їхнього походження. Тому дослідники пропонують проводити крос-

культурну адаптацію перекладів з огляду на рідну мову й культуру 
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емігрантської спільноти, проте керуючись прийнятими в Америці 

принципами та категоріями [326].    

 

 

1.2. Категоріальний апарат дослідження 

Категоріальний апарат досліджень з медичного перекладу включає 

систему понять, що відтворюють різні сторони досліджуваного об'єкту. 

Категорії, що входять до його складу, можна умовно поділити на ті, що 

вказують на зв‘язок медичного перекладу з перекладознавством, 

контрастивною та прикладною лінгвістикою, а також на спеціальні категорії, 

запозичені з суміжних дисциплін (зокрема, медичних).  

Крім власного категоріального апарату медичний переклад володіє 

також системою пояснювальних принципів, узагальнених уявлень, 

використання яких дозволяє достатньо несуперечливо й послідовно розуміти 

й пояснювати досліджуване явище.  

Медичний переклад ми визначаємо як опосередковану міжмовну й 

міжкультурну комунікацію між мовцями, які можуть мати однаковий (лікар - 

лікар) і неоднаковий соціально-комунікативний статус (лікар - пацієнт або 

його представник). 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. 

Ключовою метою медичного перекладу є передача медичної 

інформації, тобто відомостей про стан здоров‘я, хвороби та органічні  

системні розлади, що уражують індивіда й, відповідно, стають предметом 

медичної комунікації (як одномовної, так і двомовної). За формою медична 

інформація поділяється на усну й письмову; вербальну, вербалізовану (або 

креалізовану) та невербальну, одномовну та перекладну.  
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Медична інформація є комплексом біомедичних концептів, тобто 

репрезентацій дійсності (уявлень, образів, знань, асоціацій і переживань) і 

ментальних утворень, які містять біомедичну інформацію, що в 

концентрованому вигляді зберігається в свідомості учасників медичної 

комунікації. Незбіг біомедичних концептів матеріалізується у вигляді 

міжмовної термінологічної варіативності, яку ми визначаємо, виходячи з 

видозміни спільної семантичної або формальної ознаки медичного концепту, 

як наявність у медичному тексті кількох лексичних одиниць-термінів, що 

мають варіативну форму, проте позначають одне й те саме поняття, 

виникненні «хибних друзів перекладача», відході від мовних норм та вимог 

узусу.   

Відтворення медичної інформації ґрунтується на принципі 

синергетики, тобто самоорганізації процесу й результату перекладу, що 

передбачає взаємодію живих (перекладач, замовник і менеджер проекту, 

колеги-перекладачі, також задіяні в проекті, спеціалісти-консультанти, 

рецензенти, редактори) і неживих об'єктів або «артефактів» (традиційні 

двомовні словники, одномовні лексикографічні джерела, довідники, 

енциклопедії, електронні багатомовні словники, бази даних пам‘яті 

перекладів, програми машинного перекладу) й існування двох незамкнених 

рівнів самоорганізації, які взаємодіють за принципом подвійного входження: 

внутрішній мікрорівень тексту перекладу та зовнішній рівень, що охоплює 

макрорівень дискурсу та мегарівень ноосфери (М.С.Дорофеєва [42]). 

Дослідження медичного перекладу передбачають переважання 

комунікативно-функціонального підходу, в рамках якого відстоюється 

думка про те, що медична інформація може поширюватися горизонтально 

(від одного фахівця медичної галузі до іншого, що знаходиться з ним на 

одному ієрархічному щаблі) або вертикально (від молодшого або середнього 

медперсоналу до вищого), дискретно (від лікаря до пацієнта) або 

недискретно (від лікаря до лікаря). Передача медичної інформації через 

перекладача може розглядатися як дискретно-горизонтальний різновид 
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комунікації, оскільки взаємодія відбувається між трьома особами, які 

володіють різним обсягом медичних знань, проте, принаймні у двох випадках 

(медпрацівник-перекладач), виявляються рівноправні комунікативні позиції. 

Обмін інформацією при цьому тяжіє до абсолютного комунікативного 

паритету, проте рідко досягає його внаслідок втручання прагматичних 

чинників ятрогенного та неятрогенного характеру, а також незбігу 

концептуально-предметних обширів відправника медичної інформації й 

перекладача-посередника. 

Концептуально-предметний обшир учасників є принциповим 

чинником, що позначається на успішності одно- та двомовної 

(опосередкованої перекладачем) медичної комунікації. Це та частина 

біомедичної культурно-концептуальної картини, яка отримала означення 

засобами мови й, отже, може бути піддана аналізу на рівні мовних одиниць. 

Опанування іншомовного медичного тексту може відбутися лише за умови, 

що реципієнт інформації (пацієнт) хоча б відносно наближається до 

адресанта (лікаря) за рівнем не тільки мовної, але й концептуально-

предметної компетенції, а крім того, за рівнем обізнаності щодо 

стереотипних ситуацій медичного спілкування та загального контексту цього 

спілкування. Оскільки концептуально-предметні обшири учасників медичної 

комунікації, як правило,  не збігаються, їхній відносний паритет забезпечує 

медичний перекладач.  

Погляди на співучасть лікаря й пацієнта, ролі медичного перекладача 

та кореляцію концептуально-предметних обширів у двомовній медичній 

комунікації визначають парадигму двомовної біомедичної комунікації, 

тобто теорії, концепції, набір суджень і стереотипів, що існують в певній 

біомедичній культурі, не носячи революційного характеру, проте сприяючи 

прирощенню знань (медичної обізнаності). Біомедична культура є 

соціокультурним феноменом, складним історичним конструктом, що 

ґрунтується на системі поглядів і переконань, втілених у послідовності 

правил і реалізованих у вигляді медичних практик. Універсальні компоненти 
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біомедичної культури протиставляються компонентам етномедичної 

культури («народної медицини»), алопатичної та гомеопатичної культур. 

Медична обізнаність пов‘язана із загальною (лінгвальною та 

екстралінгвальною) обізнаністю суб‘єкта й включає знання, мотивацію й 

компетенцію, необхідні для здобуття, розуміння, оцінки й застосування 

різномовної медичної інформації з метою винесення суджень і прийняття 

рішень щодо охорони здоров‘я, профілактики захворювань, покращення 

стану здоров‘я, задля підтримання й вдосконалення якості життя.  Їхній 

комплекс, у свою чергу, детермінує прагматику медичного перекладу. 

Поняття прагматики медичного перекладу пов‘язується в роботі з 

передачею інтенціонального змісту висловлювання (часто забарвленого 

особливостями біомедичної культури й пануючої в конкретному регіоні 

парадигми біомедичної комунікації), що віддзеркалює прагматичні аспекти 

комунікації й характер впливу на реципієнта. Окрім психологічних аспектів 

медичної комунікації (таких як сугестія, емпатія тощо), що співвідносять з 

комплексами відповідних різномовних та різнокультурних стратегій і тактик, 

прагматика медичного перекладу визначається специфікою ситуації 

застосування. Про важливість прагматичного компоненту в медичному 

перекладі свідчить вирізнення в таксономічній системі різновидів усного 

громадського медичного перекладу, а саме двостороннього, послідовного, 

абзацно-фразового, аудитивного або аудіовізуального, контактного або 

дистанційного перекладу без обладнання або за допомогою 

телекомунікаційних засобів, 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).  

Категорія якості посідає одне з чільних місць у медичному перекладі, 

оскільки безпосередньо корелює з психометричною валідністю (доказовістю) 

медичної документації й опосередковано – з правильно встановленим 
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діагнозом, якістю життя й коректно розробленою системою (само-)догляду за 

хронічними хворими. Аксіологічні моделі медичного перекладу налічують ті, 

що безпосередньо описують текст МП (текстоцентричні), та ті, що 

стосуються перекладацької діяльності загалом (етико-деонтологічні). До 

текстоцентричних ми відносимо категорії точності, тобто відповідності 

інформативних (актуальних) змістів вихідного і цільового текстів, 

витримування інформативних параметрів вихідного повідомлення в 

перекладі, презиційності, тобто ступеня наближення запропонованих 

перекладачем відповідників до семантичного ядра оригінальних лексем, а 

також експресивно-стилістичної тотожності  (fluency), яка забезпечує 

реципієнту враження, що він читає текст в оригіналі. Дотичними до 

текстоцентричних категорій оцінки якості перекладеного медичного тексту 

вважаємо концепції 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 (О.І. Чередниченко [179; 180; 

181]). 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 - валідність біомедичного 

концепту та частоту виникнення конкретних біомедичних феноменів у житті 

представників зіставлюваних культур. 

До етико-деонтологічних моделей оцінки якості медичного перекладу, 

у свою чергу, відносяться комунікативна автономія учасників медичної 

комунікації, тобто здатність кожної зі сторін взаємодії брати на себе 

відповідальність і встановлювати контроль процесу комунікації, в якому 

вони беруть участь, та медіація (перекладацьке посередництво), пов‘язана з 

формуванням проміжних (лімінальних) смислів та взаємодією смислових 

полюсів у свідомості медичного перекладача, задіяного у відтворенні 

міжкультурної біомедичної комунікації.  
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Успішна медіація, опредметнена зближенням концептуально-

предметних обширів учасників двомовної медичної комунікації, 

забезпечується застосуванням перекладацьких стратегій і тактик, які 

пов‘язані з аналізом вербально-фактуальної біомедичної інформації й 

керування її когнітивними репрезентаціями. Перекладацька стратегія 

матеріалізується у вигляді алгоритму перекладацьких дій, розробленого на 

основі загальних підходів до перекладу в конкретній комунікативній 

ситуації, що визначається параметрами ситуації, метою двомовної взаємодії 

й, у свою чергу, детермінує професійну поведінку медичного перекладача.  В 

медичному перекладі реалізуються три основні стратегії: стратегія 

комунікативної еквівалентності (тобто програма  створення цільового 

тексту, який справляє на реципієнта комунікативний ефект, передбачений 

автором вихідного медичного тексту), стратегія терціарної взаємодії або 

задоволення комунікативних потреб третьої сторони комунікації (тобто 

забезпечення комунікативних потреб адресата (пацієнта), цілі якого можуть 

не збігатися з цілями ініціатора перекладу (медичного закладу, системи 

охорони здоров‘я тощо)), що опредметнюється громадським перекладом у 

медичній царині), й стратегія переадресації, тобто створення цільової версії 

медичного тексту, зорієнтованої на адресатів із іншими соціокультурними 

характеристиками (належністю до іншої біомедичної культури), аніж ті, що 

визначали джерельних споживачів. Згідно з формою їхньої реалізації, 

перекладацькі стратегії відносяться до трьох основних типів: репродуктивні, 

адаптивні й репродуктивно-адаптивні.   

Тактики медичного перекладу -  це комплекс систематизованих 

перекладацьких операцій, що застосовуються для реалізації перекладацької 

стратегії й досягнення мети медичного перекладу. До тактик медичного 

перекладу ми відносимо застосування прямих повних відповідників 

(еквівалентів) біомедичних концептів оригінального тексту, а також 

перекладацьких трансформацій (замін, додавань і вилучень).     
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Комплекс стратегій і тактик переростає в компетенцію медичного 

перекладача, в якій превалює предметна (референтна) й культурна складова. 

Культурна компетенція медичного перекладача передбачає поєднання 

культурного самовизначення, знання про культуру, здатність розпізнавати й 

оцінювати культурну належність співрозмовника, розуміти й визнавати 

динаміку взаємодії різних культур, ефективну комунікацію, бажання 

пізнавати інші культури (внутрішню мотивацію) та результує в рефлексивну 

взаємодію з медичним текстом, тобто індивідуально-творче перевираження 

(пере-створення) вербально-смислових особливостей медичного тексту задля 

досягнення читабельності, тобто доступності іншокультурної біомедичної 

інформації для читачів перекладу.     

Широкий діапазон різнопланових і різно-призначених двомовних 

медичних текстів утворює жанрову полісистему, яку ми визначаємо як 

мережу взаємопов'язаних текстуальних жанрів та медико-культурних 

інститутів, кожен із яких являє собою гнучку систему і послуговується 

відповідними жанрами. Жанрова полісистема тяжіє до протилежно-

спрямованих полюсів гомогенізації, тобто спрямування медичних текстів на 

«ідеалізованого» реципієнта із заданим рівнем розвитку 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 культурі відрізняються ступенем розвитку медичної обізнаності, 

спостерігається деформація жанру (тобто порушення жанрово-стильової 

домінанти (ЖСД), сукупності мовних, композиційних і прагматичних ознак, 

які утворюють специфіку тексту певного жанру (О.І. Чередниченко)) 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.     
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Задля 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 

(послівному або по-морфемному перекладові), в той час як жанрова 

асиміляція передбачає широке застосування адаптації.   

Якщо риторико-стилістичне оформлення й термінологічне наповнення 

адаптованих медичних текстів в перекладі спирається на питомий мовний 

матеріал, спостерігається автологічне прирощення (з грец. auto - сам,  logos – 

походження). Коли ж відсутність відповідних структур у питомому матеріалі 

зумовлена структурними розбіжностями мов, або вплив більш престижної 

біомедичної культури призводить до інтерференції, ми трактуємо такий 

феномен як алогенне перенесення (з грец. allo – інший, genea – раса, 

походження) 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. 

Стратегії автологічного прирощення й алогенного перенесення 

однаково збагачують «жанровий ландшафт» медичного перекладу, тобто 

діапазон виявів функціонування медичних та пара-медичних жанрів у певних 

локально-темпоральних координатах, який дозволяє оцінити вплив 
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іншокультурного біомедичного довкілля на різнопланові характеристики 

медичних та пара-медичних жанрів. 

Хоч жанрово-стильові параметри медичних  текстів позірно вимагають 

репродуктивного відтворення, перекладач приймає рішення щодо 

оптимальності стратегій та прийомів, виходячи з адаптивного потенціалу 

цільового тексту, що, у свою чергу, визначається особливостями 

рецептивного середовища  та очікуваннями цільової аудиторії. Однак вияви 

перекладацької свободи й самостійності перекладацьких рішень свідчать на 

користь гнучкості наукового світогляду, готовності національної медичної 

науки інтегрувати в загальносвітовий контекст.  

 

1.3. Моделі медичного перекладу 

Відштовхуючись від запропонованої Р. Якобсоном [192; 367] схеми, 

подаємо найзагальнішу модель опосередкованої міжмовної медичної 

комунікації: 

 

Рисунок 1.1. 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 
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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). 

Комунікативна модель перекладу, за О.І.Чередниченком [179; 180], 

складається з трьох блоків: блоку автора оригіналу, перекладача та 

одержувача перекладу. Екстраполюючи її 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 сприйняття та розуміння оригіналу шляхом 
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його девербалізації; 2) перекодування девербалізованого змісту, тобто його 

вкладення у вторинну мовну форму; 3) редагування перекладеного тексту, 

щоб найточніше відтворити затекст, жанрово-стильові 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 розвитку 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: 
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Рис. 1.2. Комунікативна 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; 

- 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: 
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- різновид пануючої 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; 
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- 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.  

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. 
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1.4. Основні напрямки діяльності медичного перекладача.  

Міжнародна організація, що відповідає за адаптацію й лінгвістичну 

валідацію (легалізацію) перекладених текстів, призначених для пацієнтів, має 

назву Міжнародна асоціація з фармакоекономіки та досліджень у царині 

державної охорони здоров‘я (International Society for Pharmacoeconomics and 

Outcomes Research (ISPOR)). Саме вона ініціювала створення в січні 2007 р. 

Спеціальної комісії з перекладу та лінгвістичної валідації (Translation and 

Linguistic Validation Task Force) й розробила Принципи перекладу та 

лінгвокультурної адаптації матеріалів, призначених для пацієнтів (Principles 

of Good Practice for the Translation and Cultural Adaptation Process for Patient-

Reported Outcomes (PRO) Measures), що увійшли до звіту Спеціальної комісії 

ISPOR (Report of the ISPOR Task Force for Translation and Cultural Adaptation). 

У звіті були, зокрема, окреслені три важливих напрямки діяльності 

Організації, пов‘язані з медичним перекладом: 1) відбір мов перекладу, 2) 

аналіз методик перекладу, що застосовуються в різних країнах, 3) збір 

матеріалів для перекладознавчого дослідження.  

Відбір мов перекладу – чинник, зумовлений економічними мотивами. 

Більшість дослідницьких організацій не готові платити за проведення 

адаптації та лінгвістичної валідації медичного тексту, призначеного для 

пацієнтів, що представляють населення однієї країни, в кількох різномовних 

версіях. Вони пояснюють це різними причинами: етнічна група недостатньо 

представлена в межах тієї чи іншої країни, деякі недуги характерні лише для 

певної етнічної групи, оскільки закладаються генетичним шляхом, отже 

дослідження їх слід обмежити лише суб‘єктами того чи іншого етнічного 

походження (наприклад, серповидноклітинна анемія більш властива 

представникам негроїдної раси, а хвороба Тея-Сакса – євреям-ашкеназі) 

тощо. Тому зазвичай замовники пропонують спочатку дослідити популяцію 

та її мовну належність, поширеність недуги чи порушення, яке вивчатимуть 

за допомогою перекладених медичних текстів, серед тієї чи іншої етнічної 
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групи та провести аналіз того, чи слід включати ту чи іншу мову певної 

етнічної спільноти в список мов для перекладу.  Привертає увагу також те, 

що для етнічних груп із низьким рівнем грамотності й майже відсутньою 

писемністю, ISPOR рекомендує застосування усного тлумачення текстів з 

аркуша (див. Рис.1.1).  

Методика перекладу аналізується в аспекті передачі культурно-

специфічної лексики (КСЛ). Зразки її так часто зустрічаються в медичних 

документах, які стосуються пов‘язаної зі здоров‘ям якості життя (HRQOL), 

що навіть були об‘єднані в класифікацію культурно-специфічних понять, які 

не можуть бути перекладені за допомогою універсальних відповідників. 

 

Рис. 1.3. Чинники, що визначають вибір мови перекладу медичних 

текстів [535: 432].  
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До КСЛ належать лексеми, що описують: 1) систему освіти, 2) 

демографічні характеристики (рівень доходу, що асоціюється з певним  

етнічним походженням), 3) деякі концепти, пов‘язані з культурою 

харчування, або ті, що вважаються табуйованими в тій чи іншій культурі 

(статеве життя, алкоголізм тощо), 4) діяльність національних медичних 

організацій, зорієнтовану на пацієнтів (програма доставки їжі немічним та 

соціально незахищеним суб‘єктам Meals on Wheels, що діє в США, Австралії 

та Великобританії), 5) напрямки діяльності та програми уряду, пов‘язані з 

медичним страхуванням, допомогою з інвалідності [535: 437]. 

У випадку, якщо оригінал медичного тексту містить культурно-

специфічні поняття, Дж.Харкнесс та А.Шоуа-Глузберг радять авторам 

анотувати такі оригінали, щоб перекладачі могли додати інформацію, 

актуальну для аудиторії цільової мови. Ця рекомендація суперечить 

принципові еквівалентності на нижчих рівнях змісту, проте допомагає 

перекладачеві встановити еквівалентність на рівні мети комунікації, а отже й 

досягти адекватності перекладу. Серед елементів, що потенційно підлягають 

анотуванню: 1) дані про систему освіти (наприклад, вік, у якому аудиторія 

МО завершує середню освіту), 2) урядову систему та політичний устрій 

(поняття Parliament, civil servants, social security зі специфічними 

конотаціями, закріпленими за ними в різних країнах), 3) міри довжини, ваги 

тощо [334: 90]. Загалом вибірковість у постановці цілей (наприклад, передача 

лише фактуальної (денотативної) інформації або комунікативної мети) 

визначає результат перекладацької діяльності, тобто текст МП [354: 55]. 

Поняття, спільні для обох культур, дослідники називають «етичними», 

тоді як культурно-специфічні, що підлягають адаптації в перекладі, - 

«емічними». Наприклад, К.Хуі та Г. Тріандіс пропонують у медичному 

перекладі відштовхуватися від «етично-емічного підходу», тобто передавати 

культурологічно-нейтральні поняття за допомогою культурно-специфічних 

засобів, оскільки «пряме зіставлення двох культур неможливе» [354: 143-
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144]. 

Традиційно вважається, що еквівалентність – це максимальна 

ідентичність всіх рівнів змісту текстів оригіналу і перекладу [673: 254] або 

збереження відносної рівності змістовної, стилістичної й прагматичної 

інформації, що міститься в оригіналі й перекладі [6]. «Еквівалентність – це 

вісь, на якій проходить уся діяльність перекладача… Під еквівалентністю ми 

розуміємо відношення між індивідуальним значенням означуваного слова і 

його відповідниками» [379: 2717]. 

Розуміючи, що повної еквівалентності між текстами оригіналу й 

перекладу досягти неможливо, П.Ньюмарк висунув тезу про те, що пошуки 

ідеального відповідника – це серія «втрат і надбань», які можуть 

реалізовуватися на різних рівнях (науковець говорив зокрема про 

семантичний та граматичний) [423: 7-11]. Е.-А.Гутт взагалі заперечує проти 

використання категорії еквівалентності в оцінці перекладу, оскільки 

еквівалентність (рівноцінність) не є, на його думку, критерієм якості [328: 10-

17]. Натомість адекватність, під якою він розуміє ступінь відповідності меті 

перекладу за реальних умов його здійснення, є основоположним принципом 

діяльності перекладача, що працює з медичними текстами. 

За останні тридцять років дослідники в галузях мовознавства й 

перекладознавства виробили підхід, згідно з яким значення слів 

детермінуються сферою їхнього вжитку або контекстом у найширшому сенсі 

цього терміна, який формують комуніканти. Цей «спів-текст», який 

супроводжує оригінал, - безпосереднє оточення слів та ширший контекст 

комунікації, - а також особи адресата й адресанта повідомлення визначають 

його зміст у конкретний момент комунікації. Концепція значення набуває 

«діалогічності», руху в напрямку витлумачення «закладених» смислів [334: 

94]. Оскільки значення вважається відкритою, змінною категорією, переклад 

повинен передавати найбільш важливі закладені смисли. Проте позаяк 

представники різних культур можуть інтерпретувати ці смисли та їхню 

важливість по-своєму [49], еквівалентна передача лексичного матеріалу не 
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завжди означатиме донесення закладеного автором смислу. Тому перекладачі 

й повинні отримувати інформацію щодо того, які саме аспекти тексту 

замовник цільової версії вважає найнеобхіднішими для передачі [306; 381; 

537]. Якщо ж такі дані відсутні, перекладачі свідомо або несвідомо змушені 

приймати рішення самотужки, що чітко демонструють так звані «протоколи 

роздумів уголос» [228]. 

Децентрування – перекладацька техніка, завдяки якій з чорнового 

оригіналу створюються два довершені тексти МО та МП шляхом множинних 

парафразів та тлумачень. Парафраз якраз і є інструментом децентрування, 

тобто створення текстів, не прив‘язаних до конкретної мови або культури. 

Мусимо відзначити, що децентрування є методикою, що відштовхується від 

постулату Р.Якобсона про існування внутрішньомовного або 

інтралінгвістичного перекладу, тобто інтерпретації певних вербальних знаків 

іншими в межах однієї мови [192: 16; 367]. С.І.Сидоренко стверджує, що 

потреба у синхронному різновиді внутрішньомовного перекладу 

породжується неоднорідністю мовного соціуму, зумовленою історичними та 

соціокультурними факторами, яка визначає існування різних мовних форм, 

що в межах єдиного мовного континууму мають певні лексичні, фонетичні та 

граматичні відмінності [155]. Синхронні внутрішньомовні переклади 

медичних текстів можуть бути міжваріантними (тобто зробленими з одного 

національного або територіального варіанта мови, засобами, що є 

нормативними для іншого національного або територіального варіанта цієї ж 

мови). Водночас вони можуть виконувати нормалізуючи роль (переклад 

субстандартного (діалектного, жаргонного, сленгового) мовлення), виходячи 

із вимог цільової аудиторії. 

О.Вернер та Д.Кемпбелл пропонують кілька підходів, серед яких 

таксономічне децентрування, поетапне децентрування, мапування парафразів 

у різних мовах тощо [534: 398-420]. Проте загалом децентрування полягає в 

наступному: 

- переформулювання, перефразування оригінального повідомлення з 
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метою усунення культурно-специфічних елементів і спрощення структури 

речень; 

- переклад оригінального повідомлення за допомогою якомога більшої 

кількості можливих парафразів, аби дослідити всі можливі відтінки значення; 

- перефразовані повідомлення МП так само перекладаються МО 

шляхом множинних тлумачень; 

- отримані переклади порівнюються між собою; 

- обираються найближчі еквіваленти, які й вважаються остаточним 

варіантом перекладу. 

О.Вернерові та Д.Кемпбелу закидають те, що повідомлення, отримані 

шляхом децентрування, мають дещо штучний вигляд, проте науковці 

вважають цей аргумент несуттєвим [534: 403]. Основною особливістю цієї 

перекладацької техніки є те, що оригінальна версія тексту недопрацьована, а 

отже пластична, й підлягає змінам і корекції. Децентрування розглядається 

лише в рамках двох мов і є достатньо витратним, оскільки потребує 

тривалого часу й залучення великої групи перекладачів. Висновки, зроблені 

за допомогою парафразів, носять переважно суб‘єктивний характер і 

спираються на структурно-граматичні особливості оригіналу. 

Найпростішою для виконання та найменш витратною методикою 

вважається та, де один перекладач працює над створенням тексту МП й 

результат його праці залежить виключно від перекладацької майстерності. 

Л.Сехерст, Т.Фей та Х.Заїді називають цей різновид перекладу «прямим» 

[483: 108]. Р.МакКей та ін. вкладають у термін «прямий переклад» інший 

зміст: це односпрямоване тлумачення на відміну від дво-спрямованого 

(прямий та зворотній) [399: 97]. К.Аквадро та ін. визначають прямий 

переклад як той, що «включає запозичення, кальки й дослівний переклад» 

[196: 577-78; 197]. Прямому перекладу протистоїть непрямий, тобто 

«виконаний за використання транспозицій, модуляцій, адаптацій поряд з 

еквівалентами». Непрямий переклад також називають «прихованим», 

оскільки він читається як оригінал, а прямий (неприхований) має чіткі ознаки 
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перекладу[348: 54-56]. 

Паралельні переклади, що здійснюються кількома фахівцями 

незалежно одне від одного, називаються «комітетськими» (committee 

translation – Р.Бріслін [237; 238], А.Шоуа-Глузберг [334]) або «командними» 

(team translation – К.Аквадро [197]). На вирішальній спільній зустрічі (етап 

консенсусу, погодження, редагування) окремі виконавці в присутності 

координатора порівнюють запропоновані версії МП, ліквідують розбіжності 

й складають остаточний текст, заснований на найвлучніших формулюваннях, 

запропонованих окремими перекладачами, або погоджений шляхом дискусії. 

При цьому важливо, щоб до комітету (команди) входили перекладачі з 

різноманітною спеціалізацією, обізнані з темою та вимогами замовника.  

Оскільки командний переклад багатьом видається занадто 

довготривалим і витратним, А.Шоуа-Глузберг пропонує видозмінити 

процедуру, обмеживши її командною роботою, без паралельного виконання 

перекладів [334]. Кожен перекладач працює над окремим фрагментом тексту, 

пізніше комітет переглядає запропоновані переклади й об‘єднує їх у спільну 

версію МП. Таким чином зберігається індивідуальний підхід до 

перекладацької творчості, економиться час і зусилля зі складання остаточної 

версії, особливо якщо перекладачі мають справу із довгим текстом [516: 39]. 

Основною складністю при цьому може стати збереження гомогенності у 

вживанні термінології. Адже в окремих фрагментах термінологічні елементи, 

відображені відносно правильно, проте по-різному, призводять до того, що 

кінцева версія читається не як завершений текст, а уривки, написані штучною 

мовою комп‘ютерного перекладача (про що пише зокрема К.С.Макеєв) [87]. 

Очевидною перевагою командного перекладу науковці вважають 

поєднання майстерності професійних перекладачів, компетенції 

координаторів, рекомендацій представників різних мовних та культурних 

осередків. 

Переклад, близький до оригіналу, передбачає наявність в текстах МО 

та МП однакових референтів, описаних за допомогою якомога подібніших за 
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змістом лексем. Так, Дж.Харкнес і А.Шоуа-Глузберг наводять приклад 

лексеми morning star (референт – Венера). Виходячи з вимог близькості до 

оригіналу, лексему не можна перекладати відповідником «вечірня зірка» (хоч 

він позначає той самий референт) або лексемою «Венера» [334: 103]. 

Переклад, близький до оригіналу, не може застосовуватися для передачі 

культурно-специфічних понять.  

Оперативний переклад (on the fly, ad hoc) застосовується в основному 

для передачі змісту опитувальників. В американських дослідженнях, якщо 

популяційна вибірка достатньо невелика, допускається здійснення усних 

перекладів матеріалу для потреб тієї чи іншої мовної спільноти.  

Зворотній переклад (back translation) застосовується для оцінки якості 

тексту МП шляхом порівняння його з текстом МО. Особливу вагу зворотній 

переклад отримує в тих випадках, коли дослідники не володіють МП, проте 

хочуть контролювати точність цільового тексту. М.Бейкер обстоює зворотній 

переклад як методику дослідження розбіжностей у художніх текстах МО і 

МП (у вигляді англомовних приміток до перекладів з англійської на 

«екзотичні» мови) [218: 8-9]. Ж.-П. Віне й Ж. Дарбельне пропонують 

виконувати зворотній переклад третьою, «нейтральною» мовою й подавати 

його для оцінки білінгвам [529: 340]. Однак Р.Бріслін заперечує достовірність 

результатів, отриманих за допомогою цієї методики, оскільки професійний 

перекладач, що працюватиме в напрямку МО, несвідомо виправляє недоліки 

тексту МП [237; 238: 58].  

Основним недоліком зворотного перекладу є те, що дослідник, який не 

володіє МП, не зможе внести корективи в текст, а отже знову постає 

необхідність у перекладачеві. Між тим, С.Бернардіні відмітила ефективність 

зворотних перекладів як одного з етапів «протоколу роздумів уголос» для 

дослідників, які не володіють МП, і навіть тих, які володіють МП досить 

добре, проте відчувають необхідність у зворотному перекладі для уточнення 

[228].      

Post hoc аналіз допомагає знайти причину неочікуваних результатів від 
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застосування дослідницького матеріалу у тій чи іншій спільноті МП, проте не 

застосовується для оцінки якості перекладів.  

Культурна і мовна адаптація – багатоетапний процес створення 

адекватного перекладу медичних текстів з урахуванням етнолінгвістичних 

особливостей аудиторії. Вона здійснюється в суворій відповідності до 

міжнародних стандартів і потребує участі фахівців і пацієнтів. Якість 

проведення культурної й мовної адаптації в кінцевому рахунку визначає 

психометричні властивості медичного тексту, тобто точність опису (оцінки) 

особистих якостей пацієнта, які можна перевірити за допомогою 

статистичних методик. 

Процес лінгвокультурної адаптації включає наступні етапи: 

1. Виконання двох прямих незалежних перекладів носіями мови, якою 

перекладається медичний текст; 

2.Оцінка експертним комітетом, що складається з носіїв мови, якою 

перекладається медичний текст; 

3. Здійснення двох зворотних незалежних перекладів носіями мови 

оригіналу; 

4. Створення проміжної версії тексту; 

5. Оцінка експертним комітетом і створення проміжної версії для 

пілотного дослідження; 

6. Пілотне дослідження – інтерв‘ювання пацієнтів, що має на меті не 

стільки оцінку якості життя хворих, скільки опитування пацієнтів з метою 

оцінки доречності запитань або їхніх побажань щодо більш коректних й 

точних формулювань [101: 41-42]. 

На першому етапі до перекладачів висувають наступні вимоги: 

- носії МП (2 особи) 

- раніше не були знайомі з даним текстом 

- мають знання в галузі медицини, здоров‘я, психології 

- мають вищу освіту. 

Новик А.А. та Іонова Т.І. звертають увагу перекладачів на деякі 
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практичні моменти. При здійсненні перекладу необхідно: 

- використовувати просту, зрозумілу мову 

- не слід робити буквальний переклад 

- максимально точно передавати зміст запитань [101]. 

Другий етап називається узгодженням. На цьому етапі експертним 

комітетом на основі двох прямих перекладів створюється попередня версія 

тексту. На етапі узгодження усуваються всі розходження й, якщо необхідно, 

здійснюється альтернативний переклад. До експертного комітету також 

входить перекладач. Вимоги до перекладача на даному етапі такі: 

- носій МП (1 особа) 

- не брав участі в прямому перекладі 

- знайомий з даним текстом 

- має знання в галузі медицини, здоров‘я, психології 

- має вищу освіту. 

Третій етап є етапом зворотного перекладу. В якості робочого 

документу на цьому етапі виступає попередня версія. В результаті 

створюються два зворотні переклади попередньої версії. На третьому етапі 

вимоги до перекладачів такі: 

- носії МО, що вільно говорять МП (2 особи) 

- не брали участі в попередніх етапах 

- не знайомі з даним текстом 

- має знання в галузі медицини, здоров‘я, психології 

- має вищу освіту. 

У практичних рекомендаціях для перекладачів слід згадати наступне: 

- необхідне застосування простої мови 

- прагнути до передачі змісту 

- перерахувати всі можливі значення. 

Четвертий етап називається експертизою. Він проводиться експертним 

комітетом. Необхідна участь трьох незалежних експертів, що володіють МО 

й МП (серед них один лінгвіст). На цьому етапі здійснюється орфографічне й 
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граматичне редагування. В результаті з‘являється тест-версія для пілотного 

тестування або «претестування» (п‘ятий етап). Пілотне тестування полягає в 

інтерв‘юванні хворих (або здорових залежно від призначення інструменту) й 

децентруванні, тобто внесенні змін в текст за результатами інтерв‘ювання. 

Аналіз результатів «претестування» допомагає максимально наблизити 

концепцію медичного тексту до культурних і мовних традицій цільової 

аудиторії. 

Некоректне здійснення культурної й мовної адаптації, як правило, 

призводить до отримання тест-версії, яка в подальшому виявляється 

незадовільною за психометричними властивостями. Автори наводять список 

найбільш поширених помилок при проведенні адаптації: 

- наявність прямого й відсутність зворотного перекладу 

- участь одного з виконавців прямого перекладу в узгодженні 

попередньої версії 

- участь одного й того самого перекладача в прямому й зворотному 

перекладі 

- прагнення до буквального перекладу без урахування мовно-

культурних традицій МП 

- відсутність інтерв‘ювання на етапі пілотного тестування 

- додавання/вилучення в тексті  

- зміна шкали, статистичних показників, кількісних даних тощо  

- проведення адаптації без участі розробника [101: c.57-61].    

 

1.5. Медична інформація як об‘єкт міжмовної та міжкультурної  

взаємодії.  

Медична інформація – це відомості про стан здоров‘я, хвороби та 

органічні системні розлади, що уражують індивіда й, відповідно, стають 

предметом медичної комунікації (як одномовної, так і двомовної). Вона може 

охоплювати, проте не обмежуватися наступними царинами: епідеміологія, 
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діагностика, перебіг і симптоматика захворювання (розладу), терапія, 

профілактика й диспансерне спостереження.  

Медична інформація може поширюватися горизонтально (від одного 

фахівця медичної галузі до іншого, що знаходиться з ним на одному 

ієрархічному щаблі) або вертикально (від молодшого або середнього 

медперсоналу до вищого), дискретно (від лікаря до пацієнта) або 

недискретно (від лікаря до лікаря). Передача медичної інформації через 

перекладача може розглядатися як дискретно-горизонтальний різновид 

трансфери, оскільки взаємодія відбувається між трьома особами, які 

володіють різним обсягом медичних знань, проте, принаймні у двох випадках 

(медпрацівник-перекладач), маніфестують рівноправні комунікативні 

позиції. Обмін даним при цьому тяжіє до абсолютного комунікативного 

паритету, проте рідко досягає його внаслідок незбігу концептуально-

предметних обширів відправника медичної інформації й перекладача-

посередника. На інших же відтинках вісі (передача інформації від 

медпрацівника до пацієнта, від перекладача до пацієнта  та від пацієнта до 

медпрацівника) спостерігається класичний випадок дискретної трансфери, де 

два учасника (медпрацівник і пацієнт) не володіють спільною мовою й не 

мають співмірних концептуально-предметних обширів у галузі медицини.  

За формою медична інформація поділяється на усну й письмову; 

вербальну (медичні виписки, історії хвороб тощо), вербалізовану (або 

креалізовану), тобто ту, яка включає невербальні компоненти (схеми, 

формули, зображення), проте супроводжує їх вербальними поясненнями, та 

невербальну (електрокардіограми, рентгенівські знімки тощо). До того ж 

вона може бути одномовною та перекладною. Нерідко, навіть у тих випадках, 

коли медпрацівник і пацієнт належать до єдиного мовного осередку, 

спостерігається процес інтрамовного відтворення або інтерпретації 

вербальної та невербальної медичної інформації, проте в цьому випадку ми 

говоримо про неопосередковане відтворення даних (без участі перекладача). 
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Величезного значення набуває рівень інтелекту перекладача, або, як 

зазначає В. Радчук, його особистісні психофізичні властивості: здатність до 

абстрактного мислення, оперативна і довготривала пам‘ять, варіативність 

мислення, внутрішнє «відчуття мови» тощо [147].     

Поза тим осягнення медичної інформації реципієнтом не закінчується 

одночасно з актом відтворення, а переосмислються й трансформується 

щораз, як реципієнт чує, бачить або перечитує її. Таким чином, як 

стверджував В. Ізер, ми маємо справу з активним творчим процесом 

формування значень [364]. 

Значення медичних текстів (у найширшому спектрі їхньої 

репрезентації: усних і письмових, одномовних і перекладних, вербальних, 

креалізованих і невербальних) є виявом взаємодії між текстом і реципієнтом, 

чий мовний і культурний досвід створює так званий «горизонт очікувань» 

[368] та власне й ідіосинкретичність сприйняття.  

Екстраполюючи класифікацію Е.Честермана, призначену для оцінки 

впливу художніх перекладів, ми вирізняємо серед цільової аудиторії 

споживачів перекладної медичної інформації адресатів (явних та 

імпліцитних), кому й був призначений даний цільовий текст, з точки зору 

перекладача або замовника (в нашому випадку, медичного закладу, МОЗ 

тощо) та реальних реципієнтів, що отримали до неї доступ [257: 55]. Варто 

обумовити, що у випадку конфіденційної інформації особистого характеру 

ми маємо справу виключно з адресатами (конфіденційність медичної 

інформації в США захищається Законом про охорону та відповідальність за 

інформацію, отриману в результаті медичного страхування (Health Insurance 

Portability and Accountability Act (HIPAA)), в Україні - Конвенцією Ради 

Європи про захист осіб у зв‘язку з автоматизованою обробкою персональних 

даних (Конвенція від 28.01.1981 р. ғ ETS ғ 108) та Законом України «Про 

захист персональних даних» від 01.06.2010 р. ғ 2297-VI). 

Е. Пим (Пайм) додатково підрозділяє реципієнтів на задіяних 

(«адресатів» у класифікації Е.Честермана), споглядальних (тобто тих, хто 
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читає й розуміє медичний текст, хоч він і не був призначений для них 

особисто) та виключених (excluded) (тобто тих, які не в змозі осягнути 

медичний текст внаслідок незнання термінології, низької медичної 

обізнаності тощо) [463: 171-189].   

У світлі вищеописаної класифікації Е.Честермана споживач 

перекладної медичної інформації (пацієнт) є реципієнтом, проте щоб стати 

адресатом, він повинен співпрацювати з перекладачем. Так само, без участі в 

процесі передачі змісту медичного перекладача пацієнт почувається 

виключеним з акту комунікації. Е. Пим (Пайм) наголошує на ще одному 

етичному аспекті перекладацької діяльності: адже її метою є мінімізація кола 

виключених реципієнтів.  

Розподіл позицій задіяних і споглядальних реципієнтів, на нашу думку, 

також має безпосереднє відношення до мовного посередництва як такого. 

Пацієнт у будь-якому акті медичної комунікації (одномовної або 

перекладної) реалізує споглядальну роль, він нібито «підслуховує» текст, 

який внаслідок незбігу концептуально-предметних обширів комунікантів 

може видаватися непрозорим, беззмістовним, а отже чужим, призначеним 

іншому індивідові [257: 55].  

Участь задіяного реципієнта (перекладача) індивідуалізує передачу 

даних та формування значень через накладання кількох «горизонтів 

очікування», що належать відправникові, перекладачеві й споглядальному 

реципієнтові (пацієнту). При цьому «горизонти очікування» медпрацівника й 

пацієнта мають як культурно-окреслені, так і онтологічно-концептуальні 

розбіжності, які перекладач повинен залагодити для отримання найбільш 

оптимального результату комунікативної взаємодії. Комунікативний внесок 

отримувача медичних послуг має наративну, колоподібну природу, пацієнти 

зазвичай не можуть вирізнити принципові факти, що стосуються їхнього 

стану, й представити їх лікареві належним чином: 

Пацієнт: But my this, for this I can‘t sleep all night.  

Але через цю штуку я не можу спати всю ніч. 
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Перекладач: Today she will not talk about this, today is for diabetes. 

Сьогодні вона говоритиме не про неї, а про діабет. 

Пацієнт: Every few moments inside my throat this happens all night, inside 

it itches, it‘s not that big doctor gave I had, it itches and does khek khek, it is 

embarrassing in front of people.  

Вночі це відбувається у мене в горлі кожні кілька хвилин… свербить, а 

я п‘ю ті ліки, які дав високий лікар… свербить, і такий звук «кхе-кхе»… 

соромно перед людьми. 

Медсестра: How does she feel about that?  

Що вона відчуває? 

Перекладач: She said it‘s not a problem, and she‘s talking about her other, 

er dyspepsia her symptoms.  

Вона сказала, що все гаразд. Зараз вона говорить про інше… 

диспепсію… інші її симптоми.  

Медсестра: OK. Not related to diabetes? 

Гаразд. Не пов‘язані з діабетом?  

Перекладач: No.  

Ні. 

Медсестра: No? OK. All right. 

Ні? Ну то й добре [482: 128].          

З наведеного прикладу очевидно, що навіть після того, як перекладач 

окреслив тему консультації, яка наразі відбуватиметься, пацієнт не може 

зосередити увагу на нагальній проблемі. Також спостерігається незв‘язність у 

описі симптомів: перехід від параметрів частоти (every few moments, this 

happens all night) та локалізації (inside my throat, inside it itches) до сенсорних 

відчуттів (it itches) та звукових характеристик (does khek khek). Пацієнт 

неспроможний упредметнити своє захворювання, давши йому назву (my this, 

for this I can‘t sleep all night).       

Перекладач послідовно віддзеркалює як онтологічно-концептуальні 

особливості мовленнєвої творчості пацієнта (she will not talk about this), так і 
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медпрацівника, зокрема запроваджуючи термінологічні найменування, 

відсутні в тексті МО (she‘s talking about her other, er dyspepsia her symptoms). 

Зі свого боку, медпрацівники відзначаються схильність до 

об‘єктивного (клінічного) викладу інформації навіть у рамках комунікативної 

взаємодії з непрофесіоналами царині медицини (пацієнтом, перекладачем). 

Цьому сприяє часте вживання термінологічних одиниць, лаконічність і 

предметність описів. Комунікативний внесок постачальника медичних 

послуг має прескриптивну, лінійну природу, в ньому можна чітко вирізнити 

окремі відтинки, що відповідають певним стадіям діагностичного процесу 

(SOAP – акронім subjective (суб‘єктивний компонент), objective (суб‘єктивний 

компонент), assessment (діагностична оцінка), plan (план лікування)): 

Лікар: So that in the morning… because exactly, if you have twenty-seven, 

and you inject ten, then…then it, ten would correct twenty, wouldn‘t it? Then yes… 

Exactly… that‘s it, seven. But in the evening sometimes people are more sensitive 

to insulin. Then… especially when their glucose drops quickly, then exactly, it also 

causes the feeling of hunger. And when you then eat, your levels start to swing, 

hm? Okay. We‘ll make it like that in the evening from now on.. And you go to the 

Aeschengraben and try and get your personal life a bit more under control again. 

That will surely require time. When your personal life is a bit more peaceful, the 

eating will also calm down, and then we can start working, hm? And you‘ve got 

the idea, so it‘s no great disaster, hm? 

Тоді вранці…бо якщо бути точним, у Вас 27 мг, Вам вводять 10 мг, і 

10 мг коригує 20 мг, чи не так? Так… Точно…Так і є, 7 мг. Але увечері 

чутливість до інсуліну в деяких людей посилюється. І якщо при цьому 

стрімко падає рівень глюкози, Ви відчуваєте голод. І коли починаєте їсти, 

спостерігається коливання, так? Зрозуміло. Зробимо таким чином: відтепер 

прийматимете інсулін увереді. А ще гулятимете Ешенграбеном, візьмете 

себе в руки. Для цього потрібен час. Коли Ваше особисте життя 

налагодиться, голод теж втамується, й ми зможемо працювати, так? 

Тепер Ви все знаєте, нічого страшного немає.  
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Пацієнт: Mm. 

Ммм… 

Перекладач: Well, your glucose is not bad, she says. Only you should do 

what we‘ve talked about, she says. Apart from that, she says go to um the 

Aeschengraben. Try to get certain things in your personal life in order. She says if 

these get better, things will… She says you should sort out all the things that need 

sorting out. She says when you do it in that way, then I thinks, she says, that the 

glucose will sort itself out. 

Ну, вона каже, що з глюкозою у Вас непогано. Тільки треба робити те, 

що Вам рекомендували, вона каже. Крім цього, радить ходити 

Ешенграбеном. Спробувати привести до ладу дещо в особистому житті. 

Вона каже, якщо це покращиться, то й  інше… Вона каже, треба 

налагодити те, що потребує ладу. Вона каже, якщо Ви зробите так, тоді, 

здається, вона сказала, й глюкоза знизиться [353: 163].  

Свідченням об‘єктивності викладу медичної інформації в тексті лікаря 

є вживання кількісних показників дози препарату (if you have twenty-seven, 

and you inject ten, then…then it, ten would correct twenty), причому 

найменування препарату (інсулін) з‘являється лише в сьомій репліці (But in 

the evening sometimes people are more sensitive to insulin), що свідчить про 

достатньо високий «горизонт очікування» щодо медичної обізнаності, 

можливо продиктований тим, що пацієнт вже достатньо довго живе з 

хронічним захворюванням і ознайомлений з його природою й основними 

методами підтримки оптимального стану здоров‘я за умов діабету.  

Натомість, у перекладі спостерігаємо повну відсутність кількісних 

показників, часткову детермінологізацію (перекладач вилучає назву 

препарату, опис циклічних коливань рівня глюкози, інформацію про 

ідіосинкратичну чутливість до інсуліну тощо). У результаті онтологічно-

концептуальні особливості мовленнєвої творчості перекладача й пацієнта 

зближуються, а перекладача й лікаря віддаляються, що призводить до зміни 
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загальної тональності тексту МП: оригінальна репліка має застережний 

характер, перекладена – запевняльно-заспокійливий.  

Оскільки діагностична взаємодія лікаря й пацієнта, так чи інакше, 

передбачає імпліцитний намір оптимізувати стан здоров‘я, якість життя або 

поведінку пацієнта в майбутньому, перекладач повинен враховувати 

потенційний вплив створеного ним тексту на цільового адресата. 

Е.Честерман розрізняє три онтологічні рівні реалізації впливу перекладів 

[258: 219-222]. Первинний (проксимальний або безпосередній) вплив 

становить «зміну ментального (емоційного, когнітивного тощо) стану 

читача» [258: 219]. Вторинний (біхевіоральний вплив) втілюється в зміну 

вчинків, поведінкових стереотипів, а також стратегій і тактик отримання 

знань, розуміння й естетичного сприйняття. Третинний вплив перекладачу 

поширюється на суспільство загалом і зачіпає цільову культуру або 

позначається на взаємодії культур МО та МП.   

Онтологічний вимір впливу медичного перекладу ґрунтується на трьох 

категоріях: комплаєнс, адгеренс і конкорданс. Категорії є відносно новими 

об‘єктами дослідження в українській науці, що й пояснює неасимільованість 

їхніх назв. Поза тим у зарубіжних джерелах, присвячених терапевтичній 

взаємодії пацієнта, лікаря та перекладача, вони зустрічаються досить часто.   

«Комплаєнс» (від англійського сompliance – дотримання, в українських 

джерелах зустрічається відповідник «піддатливість до лікування») – термін, 

що визначає якою мірою поведінка пацієнта відповідає рекомендаціям лікаря 

[72]. Комплаєнс можна розглядати як результат консультації лікаря. Таким 

чином, негативний комплаєнс трактується як нездатність пацієнта 

виконувати призначення лікаря або як девіантна поведінка хворого відносно 

свого стану [497: 97-104]:  

Пацієнт: Talking about the arthritis… 

Отже, в мене артрит… 

Медсестра: Mmn? 

Так? 
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Пацієнт: I‘m on ibuprofen and co-codamol, right? 

Я приймаю ібупрофен і кокодамол, так? 

Медсестра: Mmn. 

Так. 

Пацієнт: When I used to take one it‘d be fine, it‘d kill the pain. 

Якщо прийняти один препарат, він зніме біль. 

Медсестра: Right. 

Правильно. 

Пацієнт: Right? But now I‘m finding I need to take more and more. 

Правильно? Та зараз я потребую все більше й більше. 

Медсестра: OK. 

Зрозуміло. 

Пацієнт: And mixing the two, I‘m a bit worried about it. 

А змішувати два препарати я боюся [482: 128]. 

«Адгеренс» (від англійського аdherence – прихильність, в українських 

джерелах зустрічається відповідник «дотримання пацієнтом вказівок лікаря» 

[72]) – термін, що використовується для визначення ступеня внутрішньої 

готовності (схильності) пацієнта виконувати рекомендації лікаря [417: 4]. 

Поняття було визнано багатьма клініцистами як альтернатива терміна 

«комплаєнс» з метою підкреслити, що пацієнт вільний самостійно 

вирішувати, чи необхідно слідувати вказівкам лікаря, й недотримання цих 

рекомендацій не може бути виною хворого. Адгеренс передбачає наявність 

комплаєнсу, як інформованої свідомої згоди пацієнта: 

Медсестра: And she‘s lost weight from doing it, so that‘s fantastic! 

І вона втратила вагу, чудово!  

Перекладач: She is saying it‘s good that you are doing it. 

Вона каже, що ти – молодець.  

Пацієнт: Yes it‘s for my benefit not for her. 

Це мені на користь, а не їй.  

Перекладач: For her there‘s benefits. 
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Вона розуміє, що це їй на користь [482: 128]. 

«Конкорданс» (від англійського сoncordance – узгодження, 

злагодженість, відповідність, згода, в українських джерелах зустрічається 

відповідник «партнерські стосунки між пацієнтом і лікарем» [72]) – це 

відносно новий термін, що використовується в основному в Об‘єднаному 

королівстві (Великобританії). Значення терміна «медичний конкорданс» 

включає участь пацієнта в процесі прийняття рішення щодо його лікування з 

метою досягнення комплаєнсу, та означає, що працівники охорони здоров‘я 

визнають право пацієнта на прийняття рішення відносно власного лікування 

[345: 119-141]. Конкорданс має на меті переосмислення проблеми 

комплаєнсу. Він визнає, що для деяких пацієнтів проблема невиконання 

рекомендацій пов‘язана з власними переконаннями щодо хвороби та її 

лікування та відсутністю врахування лікарем цих факторів, що є показником 

недостатнього контакту під час проведення консультації. Лінію 

«комунікативного зламу» поглиблює й те, що лікар і пацієнт, як правило, 

мають різні уявлення про походження захворювання: 

Мати: I want to enroll my children in school, but the school secretary told 

me they must first be vaccinated against tuberculosis. My children have already 

been vaccinated against the disease! It‘s a common procedure in our country. 

Я хочу записати дітей до школи, але секретар сказала, що спочатку їх 

треба прищепити від туберкульозу. Мої діти прищеплені від цієї хвороби. В 

нашій країні такі щеплення роблять усім.  

Лікар: It‘s possible that your children received the BCG vaccine, which is a 

vaccine for TB. This vaccine, however, is not widely used in the United States, but 

is often given to infants and children in other countries where TB is common. 

Цілком можливо, що ваші діти пройшли вакцинацію БЦЖ, це вакцина 

від туберкульозу. Хоч ця вакцина майже не застосовується в США, її часто 

призначають дітям в інших країнах, де поширений туберкульоз. 

Мати: So I am all set with the TB vaccine? 

То нам не треба робити щеплення? 
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Лікар: The BCG vaccine does not always protect people from TB… The 

school department requires foreign-born students to have a certificate on file 

verifying that they are free from communicable tuberculosis. 

Вакцина БЦЖ не захищає від усіх випадків зараження. Міністерство 

освіти США вимагає, щоб учні з інших країн мали довідку про те, що вони не 

є носіями інфекційного туберкульозу.  

Мати: The school does not let my children go to school unless they have a 

test that starts with a P… 

Мої діти не можуть розпочати навчання, бо в них нема результатів 

якоїсь проби на «М»…  

Лікар: 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 [510: 104].  

Таким чином, екстраполювавши теорію Е.Честермана [258] про рівні 

впливу перекладів, можемо стверджувати, що первинний (проксимальний) 

вплив закріплюється виникненням комплаєнса, вторинний (біхевіоральний) – 

адгеренса, а третинний, пов‘язаний з соціокультурними чинниками, - 

конкорданса.  

1.6. Універсальні й культурно-специфічні компоненти професійного 

амплуа медичного перекладача. Габітус медичного перекладача 

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 царини , в якій 
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працює перекладач (медицини),  та норм і правил конкретного медичного 

закладу. Підтверджує цей умовивід і «Словник іншомовних слів 

Мельничука», де вказано: «Амплуа́ – 2. Переносно – характер обов‘язків або 

роботи людини», й, що важливіше, сама етимологія терміна (emploi 

французькою — посада, заняття).   

У зарубіжних працях представників школи описового 

перекладознавства (descriptive translation studies) зустрічається ще один 

термін на позначення амплуа перекладача, запозичений з соціології, - 

габітус. Зокрема, М. Гуанвич пише про «необхідність роз‘яснення ролі 

інституцій та практик створення й відтворення символічних благ», тобто 

культурно-специфічних продуктів [323: 126].  

 Саме поняття «габітус» є продуктом перекладацької творчості й, як 

таке, не може не зацікавити: Лоїк Вакан пише про те, що Арістотель 

запровадив у грецьку філософію концепт hexis («стан»), який середньовічні 

схоласти відтворили латиною habitus, тобто «зовнішність, личина» [19], тим 

самим вживши синекдохіальну модель перекладу й дещо спотворивши 

оригінальний зміст. Саме в такому вигляді поняття «габітус» увійшло в 

сучасну соціологію завдяки працям П. Бурдьє, який визначив його як 

«систему набутих схем, діючих на практиці як категорії сприйняття та 

оцінки, або як принцип розподілу за класами, в той же час як організаційний 

принцип дії» [18].  

Габітус здобувається шляхом мімезису (тобто є своєрідним перекладом 

дійсності) і в ньому присутні такі складові, як «гексис», тобто постава, 

акцент, ідіостиль мовлення перекладача, а також абстрактні ментальні 

звички, схеми сприйняття, класифікації, оцінки, почуття й вчинки [234]. Таке 

визначення змусило теоретиків описового перекладознавства, зокрема Д. 

Симеоні, вважати габітус перекладача «удосконаленим результатом 

персоналізованої соціокультурної історії» [490: 32] із засвоєним відчуттям 

підлеглості й маргінальності власного ремесла. З іншого боку, перекладачі 

можуть вважати себе хранителями слова (guardians of the word), охоронцями 
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й творцями культури, й подібна точка зору також стане елементом габітуса 

(перекладач як культурний агент) [490: 32]. 

Власне, схильність медичного перекладача вдаватися до стратегій 

одомашнення або очуження також сягає коренями в його габітус. Так, 

медичні перекладачі, що мають габітус охоронця культури (cultural custodian) 

вбачають у стратегії очуження доказ низької біомедичної й загальної 

соціокультурної обізнаності або навіть перекладацьку незугарність. 

Натомість, ті, що мають габітус культурного посередника (cultural mediators), 

вітатимуть спроби наслідування формальних характеристик вихідного тексту 

як вияви стремління до точності, матеріал новаторського словотвору і 

космополітичний підхід [484: 52]  

Крім того, габітус є лакмусовим папірцем, який показує те, чи належать 

перекладач до лав фахівців або аматорів. Оскільки П. Бурдьє 

охарактеризував габітус як «систему міцних набутих схильностей 

(диспозицій)» [234], професіоналізм перекладача передбачає автоматичне 

виконання операцій з перетворення тексту МО в МП, підкріплене рутинною 

практикою (або як іменує її П. Бурдьє «логікою практики»), аби габітус 

засвоївся й став частиною фаху.   

Габітус є частиною поля, ще однієї категорії, запропонованої П. Бурдьє 

й відміченої взаємодією правил і капіталу (культурного й соціо-економічного 

тощо). Динаміка полів спричинюється зіткненням стереотипів, дискурсних 

виявів та оцінок правильності чи хибності проявів габітуса учасників поля. 

Важливим для перекладознавства вважаємо наступне визначення поля П. 

Бурдьє: «Літературне чи митецьке поле породжується дією сил, але також і 

боротьбою, що призводить до трансформації або збереження сили» [235: 

312]. Полем медичного перекладу є зіткнення біомедичних парадигм 

вихідної та цільової культур, що опредметнюється в спробі медичного тексту 

МП зайняти таку ж позицією в цільовій біомедичній культурі, яку мав текст 

МО у вихідній. Внаслідок того, що при переході в інше культурне 
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середовище медичний текст часто змінює адресата, описане зіткнення рідко 

призводить до збереження поля й дуже часто - до його трансформації. 

Будь-яке поле характеризується присутністю трьох агентів: 

- спільного капіталу (знань, умінь, влади); 

- боротьби за привласнення капіталу; 

- внутрішньої ієрархії тих, хто вже володіє капіталом, і тих, хто тільки 

прагне його привласнити. 

Символічний капітал є відповіддю на соціально обумовлені колективні 

очікування та переконання, що наділяють його владою справляти вплив на 

відстані, без фізичного контакту. У випадку медичних перекладачів 

символічним капіталом є їхня медична обізнаність і знання особливостей 

цільової  біомедичної культури. М. Інгіллері [359: 252] вказує, що 

представники міноритарних культур (пацієнти) відчувають на собі тиск з 

боку представників домінантної культури (медпрацівників), прагнучи 

створити якомога правдоподібніший текст, що виглядатиме прийнятним в 

лінгво-культурно-соціо-інституційному контексті комунікації в стінах 

лікувального закладу. Натомість перекладачі, які нерідко належать до одного 

з пацієнтом міноритарного осередку, відчувають на собі набагато менший 

тиск внаслідок володіння символічним капіталом, що й можна простежити на 

наступному прикладі: 

Двомовна комунікація (іспанська – марокканський діалект 

арабської мови):    

Лікар: Tell him that goiter is the increase in the size of the thyroid, which is 

a gland. 

Скажіть йому, що зоб – це збільшення щитовидки, такої залози. 

 Перекладач: He‘s telling you that it is a piece of flesh which they take out 

and it doesn‘t return. 

Він каже, що вони виріжуть у тебе шматок, і він більше не відросте. 

Лікар: And he doesn‘t have a thyroid any longer, so his thyroid can‘t 

increase in size because he doesn‘t have one.  
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Й оскільки в нього нема щитовидки, нічому буде збільшуватися.  

Перекладач: They‘ve taken out your thyroid and if there isn‘t one, it can‘t 

come into being/appear. 

Вони вирізали тобі щитовидку, й вона більше не відросте [301: 11].  

Очевидно, що перекладач є аматором, проте він відчуває більшу 

впевненість внаслідок деякого володіння мовою лікаря й знання медичної 

термінології (вилучає лексеми goiter і gland, проте відтворює лексему 

thyroid). Схильність до привласнення символічного капіталу виявляється  в  

зміні особи, тобто функціональної перспективи цільового повідомлення (he в 

лікаревій репліці замінюється на they), а також заниження регістру, що 

свідчить про реконтекстуалізацію вихідного повідомлення (в першій репліці 

thyroid відтворено як a piece of flesh).   

Габітуси медичного перекладача налічують: 

1) Габітус невидимого рушія комунікації (модель передавача змісту). 

Приймаючи цей габітус, перекладач відмовляється від права робити 

самостійний внесок у комунікацію. Габітус невидимого рушія реалізується в 

метафорах «перемикача мовних кодів», «ходячого словника», «дзеркала, що 

відображає того, хто в нього дивиться» (Рис. 1.4).  

Уособленнями даного габітуса також є наступні образні репрезентації:  

• «Медичний перекладач як голос» - тлумачі позиціонують себе як  

голос, який передасть все, що подумала особа. На етапі, що безпосередньо 

передує консультації, перекладач використовує дану метафору в розмові з 

пацієнтом, аби той почувався в безпеці (інформація залишиться 

конфіденційною).  

• «Медичний перекладач як робот або машина» - тлумачі акцентують 

безпомильність роботи машин. Перекладач має відтворювати інформацію 

якомога точніше й ближче до оригіналу, інакше він може нанести шкоди 

пацієнтові. 
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• «Медичний перекладач як місток» - тлумачі позиціонують себе як  

провідників, які виконують роль містка між пацієнтом та лікарем [349: 139-

141]. 

Габітус невидимого рушія втілюється у: 1) відсутності інтеракції між 

перекладачем і комунікантами (перекладач лише перемикає мовні коди), 2) 

відсутності інтеракції (вербальної та невербальної) між комунікантами, 3) 

комунікативній ситуації вакууму за повної відсутності соціокультурного 

компоненту, привнесеного перекладачем або комунікантами [209].   

Виходячи з характеристик даного габітуса, Ханеке Бот [402], вирізняє 

наступну роль медичних перекладачів:  

а) перекладач-машина - невидима третя сторона, яка забезпечує 

еквівалентний переклад медичної комунікації. Х. Мікельсон вважає її  

«нездійсненною мрією» [402: 256]. 

Комунікативними маркерами сформованого габітуса невидимого рушія 

виступають наступні прийоми: 

1. Перекладач концентрує увагу виключно на передачі змісту й 

формальних характеристик повідомлення. 

2. Перекладач ігнорує соціокультурний досвід учасників комунікації, 

який виявляється в процесі дискурсотворчості.   

 

 

Рис. 1.4. Модель габітуса медичного перекладача як невидимого 

рушія комунікації 

 

Протилежністю габітуса невидимого рушія виступає: 

2) Габітус видимого співтворця комунікації. 

У габітусі видимого співтворця перекладач набуває функцій 

міжмовного й міжкультурного посередника, виступає неупередженим, але 
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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). Дж. Фолберг і А.Тейлор [295] стверджують, що 

посередник дозволяє учасникам консультації (лікареві й пацієнту) 

самостверджуватися, беручи на себе відповідальність за прийняття рішень. 

Для досягнення нейтральності та неупередженості, посередник шляхом 

активного та продуманого застосування вербальних та невербальних 

стратегій, управляє як динамікою учасників, так і процесом їх взаємодії 

(Рис.1.5). 

У той час, як модель провідника передбачає тип нейтральності 

(незадіяності), що є недоцільним (а то й неможливим) у рамках ситуації 

надання медичного догляду, модель посередника вимагає від перекладача 

витримувати нейтральну позицію (або, щонайменше, її позірність) у 

комунікативному процесі. Здатність перекладачів ефективно запроваджувати 

свої комунікативні цілі в ролі посередника та вміння витримувати 

нейтральну позицію істотно впливає на якість взаємозв'язку лікаря і пацієнта, 

й тому може вважатися стратегією медичного перекладача, опредметненим 

виявом габітусу видимого співтворця, яка реалізується через серію 

інтерлінгвальних тактик: 

1. інформування комунікантів про існуючі культурні розбіжності й 

мовні бар‘єри; 

2. передача нюансів емоційного стану (affect nuances) комунікантів, а 

не тільки змісту повідомлення;  

3. сприяння встановленню довіри між учасниками консультації; 

4. сприяння атмосфері взаємоповаги; 

5. сприяння комунікативній розкутості сторін; 

6. створення (або порушення) комунікативної рівноваги (шляхом 

приставання на бік однієї з сторін); 



86 
 

7. формування альянсу з однією зі сторін або захист однієї зі сторін 

комунікації; 

8.  керування процесами запиту й надання інформації [339].  

Ханеке Бот [402] класифікує ролі, що випливають із габітуса видимого 

співтворця, наступним чином: 

а) інтерактивний перекладач (ІП), що справляє вплив не тільки на 

структуру й організацію консультації, а й на зміст діалогу між клієнтом та 

терапевтом;  

б) перекладач як культурний посередник (ПКП), що свідомо та 

відкрито вдається до тлумачень інформації під час консультації; 

в) перекладач як спів-терапевт (ПС) - лікар та перекладач працюють 

разом, щоб знайти прийнятний та культурно-релевантний метод роботи з 

клієнтом;  

г) перекладач як незалежний учасник (ПНУ) додає свої коментарі, які 

базуються на його особистому досвіді. 

Комунікативними маркерами сформованого габітуса видимого 

співтворця виступають наступні прийоми: 

1. Перекладач представляється, позиціонує себе як одну зі сторін 

комунікативної тріади, тим самим перетворюючись на співучасника й 

співавтора (co-participant and co-constructor). 

2. Перекладач встановлює правила (наприклад, чергування реплік) 

комунікації, контролює її перебіг, передачу медичної інформації. 

3. Перекладач перефразовує або тлумачить медичні терміни, концепти. 

4. Перекладач формує повідомлення шляхом пересування вгору й униз 

шкалою регістра. 

5. Перекладач фільтрує інформацію. 

6. Перекладач зближується з однією стороною. 

7. Перекладач замінює собою одну зі сторін комунікації [209].  
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Рис. 1.5. Модель габітуса медичного перекладача як видимого 

співтворця комунікації 

Оскільки комунікативні маркери можуть бути поєднані в поведінці 

медичного перекладача в різноманітних комбінаціях, діапазон фахових 

ролей, на думку Дж. М. Кауферта й Роберта В. Путша, також виявляє певну 

варіативність [373].  

Перекладач як суспільний посередник (brokering) допомагає носіям 

міноритарних мов отримати інформацію про доступні права й привілеї; 

полегшує доступ до суспільних благ, культурного капіталу; виявляє повагу 

до соціокультурного досвіду носіїв, усвідомлює умови їхнього життя в країні 

домінантної мови. 

Перекладач як міжкультурний посередник (intercultural mediating) 

сприяє заповненню мовних і культурних пробоїн, що заважають 

порозумінню комунікантів; вважає найвищою цінністю суголосність між 

представниками різних етнокультурних осередків; узгоджує розбіжності в 

сприйнятті культурних, зокрема освітніх, інститутів, уявленні про умови 

праці, сімейне життя, хатні обов‘язки, дозвілля тощо; інформує комунікантів 

про вагу таких культурно-специфічних концептів, як стриманість, шана до 

старших, особливості національної кухні, вбрання тощо; намагається 

уникнути конфліктів та ізоляції однієї зі сторін, спричинених відсутністю 

спільної мови. 

Перекладач як диспетчер-контролер (gatekeeping) асоціює себе й 

пристає на бік носія домінантної мови (співробітника медичного закладу); 

бачить свій обов‘язок перед носієм міноритарної мови лише як передачу 
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змісту й формальних характеристик повідомлення; не виявляє спроб 

полегшити носію міноритарної мови доступ до медичної інформації.  

Зупинімося детальніше на комунікативно-прагматичному підґрунті 

ролі медичного перекладач як диспетчера-контролера. Метафора 

диспетчерського контролю й розподілу інформації вперше була 

запропонована американським соціальним психологом Куртом Левіним у 

1947 р. в рамках дослідження, присвяченого зміні харчових звичок 

населення. Рух їжі (як матеріальної, так і духовної) передбачає існування 

кількох відправних точок: каналу, пропускного пункту, диспетчера й сили. 

На думку К.Левіна [390], перед тим, як потрапити на стіл (тобто до 

споживача), їжа (тобто інформація) повинна пройти певним каналом. У 

кожному каналі є пропускний пункт, де й формується рішення щодо того, яку 

інформацію пропустити, а яку спростувати (відкинути). Рішення ж 

приймають диспетчери-контролери під впливом вищих сил, у ролі яких 

виступають індивідуальні смаки й переконання суб‘єкта, щораз повторювані 

сценарії комунікативної інтеракції (routines of communication work), 

інституційний контекст, суспільство [489]. Суб‘єктивний чинник 

поступається вагою впливові соціополітичних і соціокультурних передумов 

передачі інформації.      

Е. Басс пропонує поетапну модель обробки й відтворення медичної 

інформації в рамках рольової моделі «медичний перекладач як диспетчер-

контролер»:    
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Рис. 1.6. Адаптована модель обробки й відтворення інформації 

«медичним перекладачем як диспетчером-контролером» Е.Басса [223: 72] 

Як видно з Рис.1.6, медичний переклад є частиною етапу обробки 

медичної інформації, а медичні перекладачі (разом із білінгвами-

співробітниками медичного закладу) – диспетчерами-контролерами, чиї 

суб‘єктивні рішення й уподобання позначаються на оформленні кінцевої 

версії інформаційного продукту МП. Крім того, медичний переклад служить 

каналом передачі інформації носіям міноритарної мови, що належать до 
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відмінного соціокультурного осередку. Відбір конкретного тексту й 

адаптація повідомлення відбувається на пропускних пунктах 

перекладацького каналу під впливом ідеологічних переконань, культурних 

цінностей і стереотипів (упереджень).   

Перекладач як захисник (advocating) усвідомлює існуючі культурні, 

класові й мовні розбіжності, які заважають порозумінню, призводять до 

комунікативної нерівності сторін; захищають інтереси пацієнтів шляхом 

міжкультурного посередництва, переговорів (negotiating) і командної 

співпраці (teamwork) з пацієнтом, його родиною й медичним закладом.    

Міжмовне й міжкультурне посередництво пов‘язане з рядом ризиків й 

може загрожувати безперебійному здійсненню перекладу. Наприклад, 

нерідко, коли перекладач виступає посередником, він може: вести сторонні 

розмови з пацієнтом; висловлювати власну, суб‘єктивну оцінку вчинків 

пацієнта або лікаря; надавати хибну інформацію; підривати порозуміння між 

лікарем та пацієнтом; ставити позитивні результати консультації під загрозу 

тощо. Щоб уникнути цього, М. Бенкрофт та Л. Рубіо-Фітцпатрик радять 

медичним перекладачам засвоїти типові сценарії, що описують  

найпоширеніші комунікативні бар‘єри [222]:  

 Сценарій «Прояснення»: перекладач не зрозумів, що сказав 

пацієнт/лікар. 

 Сценарій «Перевірка»: пацієнт не розуміє пояснення лікаря, а лікар 

не здогадується про це. 

 Сценарій «Лінгвокультурний бар‘єр»: лікар некоректно звертається 

до пацієнта, несвідомо ображає його. 

 Сценарій «Порушення пацієнтом комунікативної субординації»: 

пацієнт звертається до перекладача, а не до лікаря із запитаннями, 

уточненнями інформації. 

 Сценарій «Порушення лікарем комунікативної субординації»: лікар 

звертається до перекладача, а не до пацієнта із запитаннями, уточненнями 

інформації.  
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Подолати дані комунікативні бар‘єри медичному перекладачеві 

допомагають навички, що складають підґрунтя фахової компетенції: 1) 

адекватне володіння двома мовами, ретельне й систематичне опанування 

нового для перекладача лінгвального матеріалу за відсутності упередження 

щодо міноритарної мови, яка зазвичай обслуговує культуру з нижчим 

соціальним статусом, або свідомого наслідування мови домінантної культури 

(медичного закладу), 2) неупередженість і відстороненість, навіть працюючи 

з представниками власного етнокультурного осередку, 3) чутливість до 

розбіжностей освітнього рівня, культурних бар‘єрів між комунікантами, 4) 

готовність виконувати роль міжмовного/міжкультурного посередника, навіть 

коли зачеплена під час консультації тема є табу, 5) знання медичної 

термінології, вміння варіювати регістр комунікації, адаптувати повідомлення 

до норм та правил, прийнятих в етнокультурному осередку реципієнта [520].         

Загалом необхідно відзначити, що 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. 

Дослідження габітуса медичного перекладача є основним компонентом 

новітнього напрямку жанрових теорій перекладу - Public Service Interpreting 

and Translation (PSIT), тобто Теорії й практики письмового й усного 

перекладу в громадській царині [301]. Даний напрямок вивчає особливості 

відтворення інформації в умовах полікультурної комунікації та зіткнення 

інтерлінгвальних та інтеркультурних кодів у межах однієї громади (країни, 
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регіону тощо). Предметом дослідження є громадський переклад (community 

interpreting), у рамках якого вирізняють медичний, судовий, супроводження 

іммігрантів у державних службах та освітніх установах.   

П.Бурдьє запровадив у теорію габітуса ще один важливий елемент –  

enjeux (фр. цілі та завдання), тобто те, що знаходиться у фокусі уваги певної 

особи або інституту.  Громадський перекладач (а разом з ним і медичний) 

опікується інклюзивністю та інтеркультуралізмом, забезпечуючи 

найвразливіші версти населення, представники яких, на додачу до всього, не 

володіють домінантною мовою полікультурного суспільства. Адже полі- (або 

мульти-)культуралізм свідчить тільки про те, що в рамках одного суспільства 

співіснують групи людей, які внаслідок розбіжностей етнолінгвального, 

релігійного чи національного характеру, послуговуються різними 

культурними кодами. Натомість, інтеркультуралізм полягає у забезпеченні 

умов мирного співіснування, взаєморозуміння й інтеракції представників 

різних культурних груп, що поділяють єдиний географічний простір [441: 

51]. 

Функція медичного перекладу в громадській царині полягає не тільки в 

передачі інформації, а в забезпеченні її доступності маргіналізованим 

осередкам [264: 36], іммігрантам та лінгвокультурним меншинам, які 

потерпають не тільки від незнання мови, а й від браку обізнаності з системою 

цінностей, медичних практик і виявів біомедичної культури в їхній новій 

Батьківщині. Якщо медичний перекладач адекватно виконує свою функцію, 

створюється ілюзія (illusio – термін П. Бурдьє) прозорості, тобто одномовної 

комунікації, де всі учасники грають за одними правилами й поділяють 

уявлення щодо інституційного контексту й комунікативно-релевантної 

поведінки в умовах медичного закладу.    

 

1.7. Модель покрокового втручання медичного перекладача.  

У 1990-х рр. засновники програми Крос-культурної охорони здоров‘я 

(Cross Cultural Health Care Program) уклали підручник для медичних 
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перекладачів, де вперше була описана Модель покрокового втручання 

медичного перекладача. Дана модель одночасно обмежувала повноваження 

медичних перекладачів, аби не припустити свавілля у вигляді зловживань 

повноваженнями, монополізування комунікації, поблажливого ставлення до 

пацієнтів та усіляких лексичних і комунікативно-прагматичних хиб та 

навмисного викривлення медичної інформації. У той самий час перекладачі 

здобували можливість продемонструвати професійну гнучкість у 

різноманітних ситуаціях спілкування медпрацівників та пацієнтів, 

впроваджуючи мету «сприяння порозумінню осіб, що розмовляють різними 

мовами» [471]. Будь-які інші цілі опинялися поза межами перекладацької 

професії.  

Пластичність і гнучкість реалізацій перекладацьких обов‘язків 

передбачає вільну міграцію між іпостасями Провідника (Conduit), Тлумача 

(Clarifier), Міжкультурного посередника (Culture broker)  й рідше Захисника 

(Advocate) (Рис. 1.7). Іпостась Провідника асоціювалася з точною передачею 

значень, витримування тону й регістру оригінального повідомлення й 

вважалася основною. Послуговуючись нею, медичні перекладачі за 

умовчування розпочинали свою дискурсотворчість. Полишати іпостась 

Провідника дозволялося лише в тих випадках, коли непорозуміння внаслідок 

розбіжності регістрів комунікації лікаря й пацієнта, вживання спеціальної 

термінології (лікарем) або діалектизмів (пацієнтом), урешті-решт будь-які 

вияви незбігу концептуально-прагматичних обширів змушували перекладача 

вдатися до «тлумачення». Реалізація іпостасі Тлумача передбачала не тільки 

зміну регістра, а й постійну перевірку того, чи сторони однаково розуміють 

зміст повідомлення. Якщо ж непорозуміння мало етнокультурні витоки, 

медичний перекладач ставав Міжкультурним посередником, вказуючи на 

існування лінгвокультурної лакуни. 

Засадничим принципом Моделі покрокового втручання медичного 

перекладача було те, що міжмовний посередник рухався від нижчого 

(найбільш нейтрального й усеохопного) рівня реалізації своїх професійних 
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обов‘язків до найвищого й найбільш суб‘єктивно забарвленого (Захист). 

Поступове звуження піраміди вказує на частоту виникнення ситуацій, в яких 

та чи інша іпостась видається найбільш прийнятною: так, іпостась 

Провідника застосовується в переважній більшості ситуацій, а Захисника – 

лише в поодиноких випадках. Перекладач крок за кроком  обирає найменш 

інвазивну щодо комунікації роль, яка, поза тим, дає йому змогу розробити 

індивідуальний підхід до кожного учасника. Як тільки непорозуміння 

розв‘язано, він повертається до основної іпостасі Провідника.  

 

Рис. 1.7. Модель покрокового втручання медичного перекладача 

Іпостась Провідника є практичною реалізацією габітуса невидимого 

рушія комунікації й, як така, цікавить нас лише як «інструмент», «чорний 

ящик», у який надходять повідомлення ВМ і з якого вони виходять у вигляді 

тексту МП. Відповідальність за оптимальний результат комунікації лежить 

виключно на її ініціаторі, тобто медпрацівникові, при цьому перекладач не 

демонструє ніяких виявів прихильності до жодної зі сторін, а його мовний 

продукт (текст) не несе відбитків впливу етнокультурного походження 

автора:  

Carotenoid supplements have long been successfully used to treat a form of 

vision loss known as age-related macular degeneration (AMD) – it damages the 

macular region at the back of the retina and is currently the leading cause of 

blindness in the developed world [575, c.89]. 
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Харчові добавки з каротиноїдами вже давно успішно використовують 

для лікування проблем із зором у людей похилого віку. Вікова макулярна 

дегенерація (ВМД) пошкоджує ділянку на задній стінці сітківки і є основною 

причиною сліпоти в мешканців розвинених країн [548, c. 91]. 

Іпостасі ж Тлумача й Міжкультурного посередника завдячують своєю 

появою габітусові видимого співтворця комунікації. Їхнє співіснування в 

одному полі призводить до того, що більшість дослідників не розділяє ці дві 

іпостасі, стверджуючи, що тлумачення, як правило, потрібно тоді, коли мова 

йде про культурно специфічні концепти.  

Так, наприклад, англомовні респонденти, які страждають на синдром 

подразненого кишечника, часто описують свої хворобливі відчуття, 

використовуючи  розмовну лексему cramps, яку можна перекласти як 

«напади переймоподібного болю». Однак медики не змогли встановити 

зв'язок цього концепту з медичним терміном «абдомінальний біль»: чи 

формує він своє власне семантичне поле або служить гіпонімом ширшого 

концепту, та що саме описує: частоту або локалізацію хворобливих відчуттів.  

Ще проблематичнішою виглядає ситуація з перекладом даної лексичної 

одиниці. Для передачі частоти виникнення болю часто застосовуються 

ужиткові слова, зрозумілі респондентам, проте, на відміну від термінів, вони 

більш полісемічні й майже завжди мають емотивне забарвлення. Лексема 

cramps, зокрема, більше асоціюється з менструальним болем, чому й 

позначена ознаками евфемізму (слово довгий час використовувалося замість 

терміна «менструація»).  

Якщо у фокусі дослідження (медичного огляду) знаходиться 

локалізація хворобливих відчуттів, ймовірно, найкращим українським 

відповідником діагностичної лексеми буде медичний термін «коліки», а 

частоту й інтенсивність найкраще передасть описовий зворот «напади 

гострого болю». На користь першої лексеми свідчить її односкладність, а 

отже й економічність, та співвіднесеність як з науковою (кишечна коліка), 

так із наївно-побутовою картиною світу (найменування безрецептурного 
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препарату «Колікід»), на користь другої – її полівалентність та релевантість у 

множинних контекстах.    

Тим часом, М. Мартін і М. Фелан вважають Тлумача й 

Міжкультурного посередника двома відмінними, хоч і взаємодоповнюючими 

реалізаціями [443]. Міжкультурні посередники інтерпретують не тільки зміст 

вербалізованого продукту, а й невербальну поведінку пацієнта, його настрій і 

схильності (наприклад, відмову від лікування). Так медичний перекладач «із 

нейтральної машини, яка забезпечує семантичну конвертацію тексту» 

перетворюється на «активного учасника діагностичного процесу» [279: 379]. 

Крім того, вони можуть надавати пацієнтові інформацію про те, як працює 

система охорони здоров‘я в даній країні, які соціальні послуги може 

отримати пацієнт, тим самим наближаючись до іпостасі Захисника.       

Іпостасі Тлумача й Міжкультурного посередника вселяють в адресанта 

й адресата різні очікування щодо напрямків перекладацької діяльності. Лікарі 

бажають, щоб перекладач редагував дискурс пацієнта, вилучаючи 

нерелевантні для медичної комунікації дані [278]. Пацієнти ж бачать у 

перекладачеві чуйного слухача, основного співрозмовника й союзника [277]. 

Д. Дисарт-Гейл пов‘язує стрес і «емоційне вигорання», на яке скаржаться 

медичні перекладачі, саме із конфліктуючими очікуваннями сторін, а також 

постійною необхідністю у виконанні діапазону різноспрямованих 

функційних повноважень: міжмовного пере-створювача тексту, освітянина-

інформатора, консультанта, адвоката й супроводжувача (link worker) [285]. 

В Іпостасі Тлумача медичні перекладачі вдаються до наступних тактик:  

а) роз‘яснення: перекладач допомагає пацієнтові зрозуміти суть 

діалогу:  

Двомовна комунікація (англійська-українська): 

Лікар: The thing is, let‘s see, myself I don‘t dare take him off the 

medication because since he has a three-vessel coronary condition, I mean that I 

won‘t, won‘t: his coronary arteries are obstructed.  
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Справа в тому, що я боюся відміняти препарат. В нього уражені три 

коронарні судини. Не можна… я не буду відміняти. Непрохідність трьох 

коронарних судин. 

Перекладач: Лікар каже, щоб Ви не припиняли приймати ліки. У Вас 

атеросклероз трьох коронарних судин, це дуже небезпечно. Розумієте, на 

внутрішній стінці судин відкладається «поганий» холестерин у вигляді 

нальоту й бляшок, а самі стінки ущільнюються й втрачають еластичність. 

The doctor says you shouldn‘t stop the medication. You have an 

atherosclerosis of three coronary vessels, this is very dangerous. You see, bad 

cholesterol is deposited on the inner walls of the vessels in the form of plaques 

while the walls thicken and lose elasticity.   

Мовленнєвий акт лікаря має ознаки монологічної рефлексії, тобто він 

спрямований «усередину», а не на пацієнта: лікар роздумує вголос. Тому 

перекладач бере на себе обов‘язки тлумачення, саме він запроваджує в 

комунікацію діагностичне найменування «атеросклероз», тобто дає хворобі 

пацієнта ім‘я, також далі пояснює причини виникнення й локалізацію 

хвороби.  

б) присвоєння відповідальності за відповіді: перекладач відповідає за 

пацієнта на запитання лікаря або навпаки: 

Двомовна комунікація (англійська-українська): 

Пацієнт: Does this vaccination have any side effects? 

Щеплення має побічну дію? 

Перекладач: It has no side effects; I‘ll ask her and tell you. 

Ніякої побічної дії. Я запитаю її й скажу Вам.  

(До лікарки). He is asking me if the vaccination has any side effects. 

Він питає, чи є якась побічна дія.  

Остання тактика якраз і демонструє спробу перекладача відфільтрувати 

нерелевантну, з його точки зору, інформацію, що міститься в запитанні 

пацієнта. Тим не менш, ця тактика потенційно призводить до викривлення 

повідомлення, як і демонструє продовження двомовної медичної комунікації: 
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Двомовна комунікація (англійська-українська): 

Лікар: Може виникнути локальна побічна дія: почервоніння… 

There are local effects such as reddening and... 

Перекладач: Запалення. 

Inflammation. 

Лікар: Локальне запалення. Щонайбільше підніметься температура 

трохи, але ми випишемо «Парацетамол» на той випадок, якщо ці симптоми 

проявляться. От і все. 

Inflammation of the area and, at the most, he may have a slight temperature, 

but we can give him a Paracetamol if he has these symptoms and that‘s all. 

Перекладач:  She‘s saying that you might get swelling and inflammation at 

the place where they give you the injection, but it only happens in very few cases….  

Вона каже, що в місці уколу може з‘явитися набряк та запалення, але 

це буває дуже рідко… 

На прикладі даного фрагменту симульованої медичної консультації в 

рамках курсу пропедевтики для студентів-іноземців, що навчаються в 

Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця, ми 

спостерігаємо підтвердження тези про те, що іпостась Тлумача асоціюється з 

вищим за середній рівнем загально-медичної обізнаності (перекладач 

дозволяє собі давати підказки фахівцеві («Запалення»), інтерпретує 

пояснення лікаря з додаваннями (swelling) та вилученнями інформації 

(зокрема, в цільовому тексті нічого не сказано про рекомендацію лікаря щодо 

прийому «Парацетамола», ймовірне підняття температури тощо). Таким 

чином, тактика відповіді на запитання корелює з ідеографічною роллю 

перекладача як спів-клініциста або спів-діагноста, проте її використання 

призводить до викривлення змісту. 

Іпостась Міжкультурного посередника додає до вищеназваних тактик 

ще й: 

а) вказівку на існування культурного бар‘єра, невидимого для 

комунікантів: 
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Двомовна комунікація (англійська-бенгалі): 

Перекладач: The main problem with Bengali people is that when we walk 

we don‘t walk fast enough. When you walk fast your heart beats faster, you sweat, 

you feel tired, and that is exercise. We people — we walk but we walk at such a 

slow pace it does not do anything for us. 

Основна проблема бенгальців – це те, що коли ми ходимо, то не ходимо 

достатньо швидко. Коли ходиш швидко. Твоє серце б‘ється швидше, ти 

пітнієш, втомлюєшся. Це і є фізичні вправи. А ми… ми ходимо, але ходимо 

так повільно, що ходьба не приносить користі [482: 128]. 

Перекладач вдається до розгорнутого коментаря, аби слова хворого про 

те, що він «регулярно й багато ходить» не ввели лікаря в оману. Крім того, 

коментар є свідченням розбіжностей у сприйнятті фізичних навантажень і 

здорового способу життя англомовними комунікантами й носіями бенгалі. 

Загалом вказівка на існування культурного бар‘єра вважається більш 

легітимним виявом габітуса медичного перекладача, аніж відкрите 

тлумачення [359], адже останнє є прерогативою культурологів, етнографів, 

культурних антропологів тощо, а не перекладачів. 

б) інформування реципієнта щодо значення культурно-специфічних 

концептів, алюзій, вжитих відправником, тощо: 

Cuarentena is a period of approximately 40 days, or six weeks, during which 

the new mom abstains from sex and is solely dedicated to breastfeeding and taking 

care of her baby and herself. During this time, other members of the family pitch in 

to cook, clean, and take care of other children, if there are any. 

In some Latin American countries it's traditional to use herbal remedies 

during this period to aid in recovery. It's also common to offer the new mother 

special meals, such as vegetable soups made from scratch. Once this period is 

over, it's believed, the new mom is ready to return in full to family life [591, c.110]. 

Cuarentena (ісп. буквально «карантин») - це період тривалістю 

приблизно 40 днів або шість тижнів, протягом яких нова мама утримується 

від сексу й займається виключно грудним вигодовуванням і доглядом за 



100 
 

дитиною й собою. Протягом цього часу інші члени родини готують, 

чистять і доглядають за іншими дітьми, якщо вони є. 

У деяких країнах Латинської Америки в цей період традиційно 

використовують рослинні лікарські засоби, які допомагають у відновленні. 

Також звичайно пропонують новим мамам спеціальні страви, такі як свіжо 

зварені овочеві супи. Як тільки цей період закінчиться, вважається, що нова 

мама цілком готова повертатися до сімейного життя [553, c.111]. 

в) тлумачення відчуттів і емоційного стану пацієнта: 

I was recently diagnosed with rheumatoid arthritis and I am really trying to 

face up to this condition and maintain my independence. But there are days when I 

know I need help. My family is telling me that I am being stubborn when all I am 

trying to do is be a Fighter. When is it time to ask for help?[601, c.87] 

Мені нещодавно був поставлений діагноз ревматоїдного артриту, і я 

намагаюся протистояти цьому стану та підтримувати свою 

незалежність. Але бувають дні, коли я знаю, що мені потрібна допомога. 

Моя сім'я говорить мені, що я впертий, коли все, що я намагаюся зробити, - 

це боротися. Коли треба просити допомоги?[559, c.88] 

Іпостась Захисника виявилася найбільш суперечливою як для самих 

виконавців, так і для керівництва перекладацьких агенцій. Захист позірно 

суперечить принципові нейтральності перекладацької професії, а в крайніх 

випадках навіть може призвести до судових позовів з боку медичного 

закладу. Поза тим, робота з найбільш уразливими групами населення 

(іммігрантами, жертвами насилля й катастроф, біженцями, учасниками 

військових дій і пораненими), чиї інтереси нерідко входять у конфлікт з 

інституційним протоколом надання медичної допомоги, логічно пов‘язана з 

емпатією, встановленням емоційного зв‘язку пацієнта й перекладача, що, до 

того ж, у переважній більшості випадків представляє аналогічний 

мовнокультурний осередок.  

Через це в Національному етичному коді перекладачів, що працюють у 

царині охорони здоров‘я США, укладеному Національною радою з 
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перекладу в царині охорони здоров‘я (National Council on Interpreting in 

Health Care,  NCIHC) в 2004 р., з‘явилося наступне положення: «Коли в 

небезпеці опиняється здоров‘я, добробут або гідність пацієнта, медичний 

перекладач виправдано виконує роль захисника. Захист розуміється нами як 

будь-яка дія на користь особи, що виходить за межі сприяння комунікації й 

має намір оптимізувати результат лікування. Захист повинен здійснюватися 

лише після ретельного й усебічного аналізу ситуації, а також у випадках, 

коли інші, менш виражені втручання не дали результатів» [414: 19].      

До тактик Захисника відносяться: 

а) посилення комунікативного статусу представника міноритарної 

культури (пацієнта): 

These American providers are so rigid about drinking; my father and uncles 

are just like you. They drink when they are thirsty. They work hard and they have a 

house [604: 209]. 

Ці американські лікарі такі категоричні щодо алкоголю. Мій батько й 

дядьки такі самі, як ви. П‘ють, коли спраглі. Важко працюють, мають 

власні будинки [564: 211].  

б) втручання в комунікацію й заміщення представника міноритарної 

культури (пацієнта): 

He doesn‘t understand because in his country they don‘t get dental care 

[221: 173].  

Він не розуміє, бо в його країні нема стоматологічного лікування. 

в) нав‘язування пацієнтові певних рішень: 

I was interpreting between the mother and the doctor; the doctor was 

explaining the procedure in which they would take the adolescent in for the 

anesthesia. Interestingly, the doctor started to use all of this passive voice. Now 

you know the purpose of passive voice in English is to obscure true meaning. And 

the doctor was saying things like ―The patient will be taken to another room.‖ 

―Anesthesia will be administered.‖ It was very obscure. Now I have considerable 

knowledge about this hospital and about medical procedures that I was bringing to 
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the situation. And I felt like I needed to get at the meaning - not the words, but the 

meaning. As a part of my interpretation, I turned to the woman and said, ―I don‘t 

know what‘s going on here; this is obscure. But parents often go in with their 

children for the anesthesia.‖ And the Deaf mother right away indicated she ―got 

it‖ with a nod. The doctor continued talking. At a pause, the mother said, ―I would 

like to go with my son in for the anesthesia,‖ which she did [219: 12]. 

Я перекладала розмову між матір'ю й лікарем; лікар пояснював їй  

процедуру введення анестезії підлітку. Цікаво, що лікар при цьому почав 

вживати пасивний стан у кожному реченні. А ви знаєте, що метою 

вживання пасивного стану в англійській мові є затушовування справжнього 

значення. І тут лікар каже такі речі: «Пацієнт буде перевезений у іншу 

палату»,  «Йому буде введено анестезію». Нічого не зрозуміло. А я вже 

давно працюю перекладачем у цій лікарні, знаю різні медичні процедури. І я 

відчула, що повинна передати значення - не слова, а сенс. Посеред перекладу 

я повернулася до жінки й сказала: «Я не знаю, про що він говорить, не 

розумію. Але батьки часто бувають присутні в палаті, коли їх дітям 

вводять анестезію». І глуха мати одразу ж відповіла, що вона «зрозуміла» й 

кивнула. Лікар продовжував говорити. Дочекавшись паузи, мати сказала: «Я 

хочу бути з сином під час анестезії». Так усе й відбулося. 

г) оскарження лікарських рішень: 

She won‘t make a big decision like this without her husband present [221: 

173]. 

Вона може приймати такі важливі рішення лише в присутності 

чоловіка. 

Іпостась Захисника змушує перекладача відходити від оригінального 

повідомлення й нерідко обмежуватися лише одним адресатом. У випадку 

якщо його репліки спрямовані на пацієнта, лікар почувається так, ніби дві 

сторони змовилися проти нього, якщо ж репліки перекладача спрямовані на 

лікаря, вони запускають серію подій, у яких пацієнт, навіть за умови його 

присутності в палаті в момент виголошення перекладачем своєї репліки, не 
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може взяти участь. Тому, як не дивно, Захист, покликаний посилити 

комунікативну позицію слабкої сторони, призводить до її послаблення, аж до 

повної комунікативної ізоляції (у випадку конфлікту, що назрів).  

Модель покрокового втручання є найкращим рішенням у тих випадках, 

коли комунікативна ситуація медичної консультації ускладнена збігом 

одразу чотирьох чинників: 1) хиби в оформленні або донесенні інформації 

(погана чутність, сильний акцент мовця тощо для усного перекладу, 

термінологічна складність, невідповідність регістра тощо для письмового) 

або, за визначенням Д. Жиля, «розірвання мовного конверта» [306: 94]  2) 

відсутність чіткого розуміння повноважень і обов‘язків перекладача, 3) 

культурна специфічність матеріалу, 4) перешкоди адміністративного 

(інституційного) характеру. Кожному чинникові відповідає певна іпостась, 

яка допомагає скоригувати хибу й нейтралізувати конфлікт (непорозуміння): 

так, хиби в оформленні або донесенні інформації вирішує Провідник, 

культурну специфічність тлумачить Міжкультурний посередник тощо. Поза 

тим, якщо навіть у відповідній іпостасі перекладач не може сприяти 

комунікації, це означає, що він повинен поєднати тактики кількох іпостасей 

або перейти на наступний, вужчий рівень реалізації, з обов‘язковим 

поверненням до Провідника за умови розв‘язання непорозуміння.  

1.8. Теоретико-методологічне обґрунтування професійної компетенції 

медичного перекладача.  

Категорія «перекладацької компетенції» є достатньо новим і нечітко 

окресленим об‘єктом перекладацьких студій. Як пише П.Езпелетта: «Деякі 

дослідники визначають компетенцію як перекладацькі здібності або навички 

(Е.Лоу, Е.Пим, Б.Хатим і Й.Мейсон), інші як перекладацьку діяльність 

(translation performance) (В.Вільсс)» [290: 136]. Термін «компетенція» у 

словосполученні «перекладацька компетенція» був уперше вжитий Г.Турі, 

який провів аналогію з відомим розмежуванням Н.Хомськи між мовною 

компетенцією й мовною діяльністю, задля аналізу певних аспектів 

перекладацької практики. Натомість К.Норд називає її «трансферною 
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компетенцією», а Е.Честерман – «перекладацькою». Поряд із відсутністю 

погодження щодо характеру й функціональних особливостей перекладацької 

компетенції спостерігається брак теоретичних робіт, присвячених вимогам до 

фахової підготовки перекладачів, що працюють з медичними текстами або 

уможливлюють розвиток усної медичної комунікації.  

Безумовно, фахова компетенція медичного перекладача нерозривно 

пов‘язана із загальною перекладацькою компетенцією. Однак висловлюючи 

припущення, що вагома позиція в практиці медичного перекладу закріплена 

за предметною складовою компетенції, необхідно окреслити дану складову, 

не оминувши увагою екстралінгвістичні й психофізіологічні компоненти, які 

компетенція медичного перекладача поділяє із загальною. У наведених 

нижче теоретичних моделях спостерігається акцент на різних царинах 

(складових, субкомпетенціях), що призводить до переважного застосування 

тієї чи іншої моделі в усному або письмовому перекладі. Так, С.Кемпбел 

[248], А.Нойберт [419; 420], Г.Гьоніг [342; 343], Е.Пим [462], В.Монтальт 

Ресурецціо та М.Гонзалес Дейвіс [407] зосереджують увагу на зіставному 

аналізі текстів оригіналу й перекладу, знаходячи вияви компетенції в 

дотриманні жанрових норм МО і МП, а Д.Келлі [375], С.Гепферіх 

(TransComp) [321] і дослідники групи PACTE [435; 436; 437; 438; 439; 440] – 

на вивченні процедурних особливостей перекладу як процесу.  

При визначенні компетенції необхідно брати до уваги той факт, що 

професійні знання перекладача є складними, неоднорідними й приблизними, 

оскільки неможливо мати обізнаність в усіх галузях, де необхідно 

здійснювати переклад [419: 3-18]. Таким чином, перекладацька компетенція 

завжди потребує довершення, долучення нових знань і застосування 

творчого підходу. А.Нойберт обстоює «деривативну» або «керовану» 

перекладацьку креативність, тобто здатність сприйняти стимул, закладений у 

оригіналі, трансформувавши його в цільовий текст за тієї умови, що в 

рецептивному середовищі дискурсотворчі норми можуть відрізнятися. 
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Перекладач кожен раз змушений самотужки формувати зв‘язки між формою 

та змістом, сигніфікатом і сигніфікантом [420: 17-21]. 

Іспанська дослідницька група PACTE так визначає відмінність 

перекладацької від інших, загальних різновидів компетенції: «1) це форма 

експертного знання, недоступна будь-якому білінгвові, 2) це, в основному, 

різновид процедурного (а не декларативного) знання, 3) складається з ряду 

різноманітних взаємопов‘язаних субкомпетенцій, 4) має виражений 

стратегічний компонент» [438: 610]. 

Проаналізувавши академічні набутки попередників, Д.Келлі 

запропонувала власне визначення перекладацької компетенції: «це 

макрокомпетенція, що залучає комплекс різноманітних навичок, умінь, знань 

та навіть поглядів, якими володіють професійні перекладачі. Завдяки їй 

переклад набуває статусу професійної діяльності» [375: 14-15]. Д.Келлі 

вирізняє такий підвид, як комунікативна й текстова перекладацька 

компетенція, що дає змогу аналізувати різнопланові усні й письмові тексти, 

що належать до різних галузей знань, мовами А, В і потенційно С; 

створювати тексти різної спрямованості й тематики мовами А, В; 

усвідомлювати й наслідувати жанрові норми й особливості, притаманні 

культурам мов А, В і С [375: 17]. 

Новітні дослідження в галузі перекладознавства переважно 

зосереджуються на процесі перекладу, а не його продукті (тексті). Ще Г.Турі 

вказував на те, що теорія перекладу вивчає langue, а не parole, а отже, 

майстерність «природженого перекладача» (native translator) є важливою 

складовою усвідомлення суті перекладу як процесу [514: 186]. Гіпотезу 

Г.Турі підтвердив Г.Крінгс, використавши методику «протоколів роздумів 

уголос»: «ідіосинкратичні проблеми», що випливають із особистих 

характеристик перекладачів, великою мірою позначаються на процесі 

перекладу [377: 157]. 

Натомість С.Кемпбел пропонує шукати докази перекладацької 

компетенції в зіставному аналізі текстів оригіналу й перекладу [248: 329-
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343]. Його модель складається із двох компонентів: особисті характеристики 

перекладача й володіння мовою. Володіння мовою є продуктом трьох 

складових: лексичного кодування значень, загального володіння цільовою 

мовою, компетенції лексичного переносу. Лексичне кодування значень 

включає такі параметри, як довжину тексту, лексичне розмаїття, середню 

довжину слів, кількість прямих еквівалентів, співвідношення повнозначних 

до службових слів. Загальне володіння цільовою мовою спростовується 

кількістю орфографічних помилок, випущених слів, браком транспозицій 

(переміщень), переважанням номінативних конструкцій. Компетенція 

лексичного переносу включає володіння законами когерентності й когезії, 

перекладацькими трансформаціями і зсувами.     

Особисті характеристики перекладача – це якості й настанови, які 

визначають його діяльність. С.Кемпбел вирізняє дві шкали їхньої оцінки: від 

ризикового до обачного, від наполегливого до капітулянтського підходів 

[248: 343].        

Перекладацька компетенція є багаторівневою структурою, але 

дослідники однозначно погоджуються лише щодо трьох складових: 

комунікативна компетенція (МО і МП), галузева (предметна) компетенція та 

інструментальна дослідницька компетенція. 

Г.Гьоніг [342; 343] та Е.Пим [462] додають до вищезазначених ще 

асоціативну (трансферну) компетенцію, тобто «здатність генерувати більш 

ніж один прийнятний відповідник оригіналу», та здібність до створення 

«макростратегії», тобто «здатність швидко й упевнено обирати серед 

прийнятних відповідників оптимальний» [462: 481]. Згідно з моделлю 

Г.Гьоніга, сприйняття оригіналу перекладачем відрізняється від сприйняття 

пересічним читачем у тому, що його забарвлює усвідомлення конкретного 

перекладацького завдання. Взаємодіючи з ментальною реальністю 

перекладача, оригінал перетворюється на об‘єкт обробки інформації, що 

відбувається як у неконтрольованому, так і в контрольованому середовищі.  
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Обробка інформації в неконтрольованому середовищі включає 

активацію фреймів та схем, структурованих ділянок довгострокової пам‘яті, 

залучення їх в асоціативні процеси [342: 79; 343: 55]. Асоціативні процеси 

породжують очікування щодо структури, стилю та змісту цільового тексту 

[343: 55]. Аналіз інформації оригіналу й формування очікувань щодо 

цільового тексту (його функцій, цільової аудиторії, модуса) є невід‘ємними 

частинами макростратегії, разом із пошуком довідкової інформації, 

перевіркою суб‘єктивних асоціацій і вдосконаленням галузевої (предметної) 

компетенції [343: 56]. Розробка стратегії може бути як інстинктивним 

процесом залучення попереднього професійного досвіду, так і «продуманим 

актом, ймовірним результатом перекладацького аналізу тексту» [342:  80].  

Обробка інформації в контрольованому середовищі передбачає 

застосування правил та тактик перекладу, серед яких Г.Гьоніг згадує зокрема 

такі: «Не перекладайте власні назви», «Уникайте повторів»  [343:  50].     

Пошук перекладацьких еквівалентів відбувається, за Г.Гьонігом, 

чотирма можливими способами [342: 80; 343: 56]: 

1) внаслідок мовного рефлексу при зіткненні проекції оригіналу й 

семантичних асоціацій у неконтрольованому середовищі; 

2) автоматичним переносом із неконтрольованого середовища після 

формування макростратегії; 

3) внаслідок застосування тактики, схваленої на етапі редагування, в 

контрольованому середовищі;  

4) внаслідок взаємопов‘язаних процесів, що відбуваються в 

неконтрольованому та контрольованому середовищі, причому їх схвалення 

може також бути як неконтрольованим (автоматичним), так і 

контрольованим (когнітивним) процесом. 

Перекладацька компетенція розвивається шляхом постійного звіряння 

даних, отриманих завдяки асоціативній компетенції, з макростратегією. 

Однак Г.Гьоніг визнає, що «перекладачі, які не дотримуються макростратегії, 

проте мають розвинену асоціативну компетенцію, нерідко показують кращі 
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результати, аніж ті, що сумлінно застосовують макростратегію за браком 

асоціативної компетенції» [343: 62].    

 
Рис. 1.8. Модель перекладацької компетенції за Г.Гьонігом [342: 79; 

343: 51] 

Перша модель перекладацької компетенції була створена 

дослідницькою групою PACTE ще в 1998 р., проте в подальшому її кілька 
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разів змінювали й редагували. Тим не менш, сама концепція явища, яке 

PACTE вважає «основоположною системою знань, переконань та вмінь, 

необхідних перекладачеві» [440: 327], залишилася принципово гомогенною, 

хоча й складається з п‘яти субкомпетенцій і психо-фізіологічних 

компонентів. «Субкомпетенції взаємодіють у межах чіткої ієрархії, 

підлягаючи варіативним змінам» [435:43; 437:100]. У центрі знаходиться 

стратегічна, яка, за визначенням PACTE, «допомагає вирішувати проблеми 

й забезпечує ефективність перекладу як процесу» [438: 610]. На тактичному 

рівні це виражається в плануванні різноманітних стадій перекладацької 

діяльності, загальній оцінці процесу й результатів, активації необхідних 

субкомпетенцій і компенсації тих, що бракують. Якщо проводити аналогію з 

моделлю Г.Гьоніга, то стратегічна субкомпетенція полягає в розробці й 

послідовному застосуванні макростратегії перекладу.  

Білінгвальна субкомпетенція охоплює комплекс знань про 

прагматичні, соціолінгвістичні, текстоформуючі та лексико-граматичні 

норми МО та МП, включаючи «контролювання міжмовних інтерференцій» 

[438: 610]. Ці знання є в основному процедурними, тобто перекладачі-

практики демонструють свої вміння застосовувати арсенал стратегій і 

засобів, проте не задумуються над тим, як і з якою метою вони це роблять  

[436]. 

Натомість, під екстралінгвістичною субкомпетенцією розробники 

моделі розуміють «декларативні знання про світ, культуру МО та МП, як 

імпліцитні, так і експліцитні, енциклопедичні знання, предметні знання щодо 

певної галузі» [436]. 

Інструментальна  субкомпетенція означає вміння застосовувати 

різноманітні довідкові ресурси, що можуть стати в нагоді перекладачеві. Не 

меншу вагу має усвідомлення перекладачем наявних субкомпетенцій, тобто 

розуміння перекладу як процесу та як професійної діяльності (особливостей 

ринку, вимог замовників тощо).  
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Психофізіологічні компоненти перекладацької компетенції – це 

когнітивні та психологічні особливості, психомоторні механізми, які керують 

діяльністю перекладача. «До них відносяться: 1) когнітивні компоненти: 

пам‘ять, сприйняття інформації, увага та емоції, 2) психологічні компоненти: 

цікавість, наполегливість, критичний підхід до інформації, об‘єктивна оцінка 

своїх фахових навичок, мотивація, 3) здібності: творчість, логіка, аналіз та 

синтез тощо» [436]. Ці психофізіологічні компоненти властиві не тільки 

перекладацькій, а й будь-якій іншій фаховій діяльності. 

 

Рис. 1.9. Модель перекладацької компетенції за PACTE [440:331]  

Дослідницька група TransComp та її очільниця С.Гепферіх вибудувала 

власну модель компетенції на підґрунті академічних праць попередників. Її 

компонентами є: 1) комунікативна компетенція в щонайменше двох мовах, 2) 

галузева компетенція, 3) інструментально-дослідницька компетенція, 4) 
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процедурно-активаційна компетенція (translation routine activation 

competence), що поєднує автоматичні навички до застосування найпростіших 

процедур перекладу або, за термінологією Г.Гьоніга, «продуктивних 

мікростратегій», 5) психомоторна компетенція (навички читання, письма, 

роботи з електронними засобами), 6) стратегічна компетенція [321:23].    

Крім того, С.Гепферіх визначила фактори, які регламентують  

застосування описаних субкомпетенцій: завдання, що стоїть перед 

перекладачем, норми перекладу, професійна етика, психофізичні якості, 

притаманні перекладачеві (розум, амбітність, впевненість, наполегливість 

тощо). 
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Рис. 1.10. Модель перекладацької компетенції за С.Гепферіх [321:21]   

Розвиток перекладацької компетенції полягає не тільки у випрацюванні 

окремих під-компонентів, а й у розвиткові інтегративної компетенції, яка 

допоможе реструктурувати існуючі знання, скласти ієрархічну схему 

субкомпетенцій відповідно до вимог конкретного повідомлення МО і МП та 

особливостей комунікативної ситуації, адже в недосвідчених перекладачів 
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«субкомптенції, хоча б частково, розвинулися, проте не взаємодіють між 

собою» [435].  

На додачу до універсальної перекладацької компетенції, В.Монтальт 

Ресурецціо та М.Гонзалес Дейвіс вирізняють компетенцію медичного 

перекладача, компоненти якої утворюють ряд категорій: знання норм МП та 

жанрових характеристик відповідних медичних текстів, (транскультурні) 

комунікативні навички, володіння концептуальним апаратом медицини, 

трансферна компетенція, навички роботи з інформаційними ресурсами, 

фахові навички, психологічні характеристики. Щодо вищезазначених 

компонентів автори вказують, що перекладач повинен знати (група 

субкомпонентів «знання»), які категорії він повинен опанувати (група 

субкомпонентів «усвідомлення»), якими навичками він повинен володіти 

(група субкомпонентів «уміння»). При цьому деякі з компонентів включають 

усі три підгрупи (знання норм МП та жанрових характеристик відповідних 

медичних текстів), лише одну (володіння концептуальним апаратом 

медицини) або дві підгрупи у різних поєднаннях (наприклад, категорія 

«(транскультурні) комунікативні навички» включає підгрупи «усвідомлення» 

та «знання», а «психологічні характеристики» - «вміння» та «знання» тощо). 

Грань між «усвідомленням» та «вмінням» В.Монтальт Ресурецціо та 

М.Гонзалес Дейвіс проводять там, де й між декларативним («знаю що») та 

оперативним («знаю як») видами знань[407: 36-44].    

Категорія «знання норм МП та жанрових характеристик відповідних 

медичних текстів» включає, серед іншого, усвідомлення жанрових 

особливостей МО і МП, конвергентних і дивергентних рис вживання 

медичної термінології, відмінностей між хімічними, комерційними та 

непатентованими («дженерики») найменуваннями препаратів, 

термінологічних стандартів (міжнародні номенклатури, класифікації, 

таксономії тощо), стилістичних особливостей медичних текстів: 

функціонування метафор та ідіом, абревіатур та символів, лексичних 

відмінностей текстів, написаних різними варіантами однієї мови (наприклад, 
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британським, американським і австралійським варіантом англійської); знання 

жанрових норм МО і МП, етимологічної природи терміноелементів, законів 

міжмовної інтерференції та її наслідків («хибні друзі перекладача», кальки); 

вміння генерувати тексти відповідно до жанрових норм МП та вимог 

конкретного замовника, правильно застосовувати термінологічну 

варіативність, генерувати неологізми за умови відсутності відповідного 

терміна в МП та відповідно до вимог МП, детермінологізувати текст МП, 

якщо він призначений для широкого загалу, застосовувати різноманітні 

регістри комунікації. 

У роботі зі зразками медичних текстів перекладачеві необхідно 

усвідомлювати, що жанрові канони в МО і МП не завжди збігаються, а отже 

й оформлення, стратегії аргументації, навіть лексико-граматичні засоби 

можуть відрізнятися. Зокрема, Крістіан Баллью висловлює думку про те, що 

сучасна медична періодика укладається, в основному, авторами, для яких 

англійська мова не є рідною. Фактично, статті в англомовних медичних 

часописах не можуть вважатися текстами МО в чистому вигляді: вони 

демонструють ознаки уніфікованого стилю, засобів вираження (гібридизація) 

й клішовану лексику. З одного боку, автор засуджує цю тенденцію, проте з 

іншого – погоджується, що застосування арсеналу спільних лексико-

стилістичних засобів та граматичних структур утворює окремий різновид 

фахової компетенції [220: 70]. 

Категорія «(транскультурні) комунікативні навички» включає, серед 

іншого, усвідомлення особливостей цільової аудиторії, її мотивацій, 

очікувань і цілей, особливостей «когнітивних осередків» (knowledge 

communities), тобто груп реципієнтів, які об‘єднані спільними професійними 

або соціальними чинниками, - лікарів, молодшого й середнього 

медперсоналу, пацієнтів, дослідників тощо, особливостей авторів медичних 

текстів, що визначаються їх професійними контекстом і мотивацією, 

особливостей функціонування системи охорони здоров‘я в різних країнах; 

знання вимог конкретних замовників (видавництва) до стилю медичних 
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текстів, ситуацій, в яких застосовуються медичні тексти в МО і МП, 

юридичних і етичних норм культур МО і МП, різниці в сприйнятті категорій 

«здоров‘я» й «недуга» в культурах МО і МП, евфемізмів на позначення 

частин тіла й процесів життєдіяльності, вживаних в МО і МП [407:36-44].  

Категорія «володіння концептуальним апаратом медицини» включає, 

серед іншого, усвідомлення особливостей вживання греко-латинських 

терміноелементів і вживання основних медичних (анатомічних, 

фізіологічних, гістологічних, психіатричних), біохімічних понять і концептів 

зі сфери молекулярної біології, принципів і засад системи охорони здоров‘я в 

країні МП, механізмів перебігу основних захворювань (етіологія, патогенез, 

симптоматика, методики лікування) й дії лікарських засобів (склад, 

особливості застосування, побічні наслідки), принципів доказової медицини 

та отримання статистичних даних на підтвердження дослідницьких гіпотез.         

Категорія «передавальна компетенція» включає, серед іншого, вміння 

уникати спотворення фактів у процесі переносу інформації, забезпечувати 

повну передачу змісту й внутрішню когезію тексту МП, здійснювати 

трансжанровий переклад, адаптуючи текст МП до жанрових норм, що не 

збігаються з відповідними нормами МО, проводити редагування своїх та 

чужих перекладів, адаптуватися до зміни культурного коду; знати стадії 

перекладацького процесу, перекладацькі стратегії й трансформації, основні 

проблеми, що виникають в процесі переносу інформації з МО в МП.  

Категорія «навички роботи з інформаційними ресурсами» включає 

вміння здобути інформацію про термінологічні, стилістичні, жанрові 

особливості перекладу медичних текстів, ефективно застосовувати словники 

й довідкові ресурси (наприклад, Medline), оцінювати якість довідкових 

ресурсів, за необхідності залучаючи консультанта в певній галузі медицини; 

знати основні джерела інформації в медицині (видавництва, фахові часописи, 

урядові й неурядові органи тощо), основні термінологічні бази, інтернет-

пошуковики необхідної спеціалізації. 
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Категорія «фахові навички» включає вміння проводити дослідження 

перекладацького ринку праці, застосовувати фахові навички, вести 

перемовини із клієнтами щодо їх очікувань, включаючи попереднє 

обговорення преференцій у галузі термінології або жанрових норм, фонової 

інформації, вміння витримувати робочий термін та працювати в команді; 

знати юридичні права та обов‘язки перекладача, особливості оплати. 

Категорія «психологічні характеристики» включає вміння 

усвідомлювати алгоритм своїх дій на кожному етапі перекладацького 

процесу, удосконалювати знання в галузі медицини й теорії перекладу, 

підвищувати професійну самооцінку, розвивати емпатію в спілкуванні з 

колегами й клієнтами; усвідомлювати своє місце в перекладацькому процесі, 

де інтереси перекладачів і медпрацівників нерідко перетинаються, ризик 

суб‘єктивного підходу до викладу інформації й формування взаємодії з 

клієнтами та колегами, усвідомлювати свої сильні й слабкі сторони, 

необхідність постійно розвивати пам‘ять, загальну ерудицію, психологічну 

гнучкість [407:36-44].  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І 

1. Медичний переклад – надзвичайно складне явище, яке охоплює  

розгалужену систему жанрів та долучених дисциплін. Він 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, форму інформованої згоди на проведення лікування або 

операції тощо, фармацевтичну документацію, наприклад,  досьє лікарських 

препаратів, листки-вкладиші, інструкції для медичного застосування 

препарату тощо, науково-популярну літературу з медицини, наукову 

медичну літературу, наприклад, енциклопедії, наукові статті, монографії, 

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

згадати: медичні консультації, виступи на конференціях, постерні доповіді, 

лекції тощо.  

2. Процес медичного перекладу включає декілька етапів: 1) відбір 

перекладачів різної спеціалізації для роботи над єдиним текстом 

(оптимальною він вважає групу з 5-7 чоловік, які обговорюватимуть чорнові 

варіанти перекладу між собою), 2) інформування їх щодо функції медичного 

тексту в культурі оригіналу, його змісту, стильових характеристик та 

цільової аудиторії, 3) інформування щодо вимог до перекладу 

(концептуальна еквівалентність, доступність, прийнятність формулювань 

(acceptability of wording), 4) залучення досвідченого координатора, який 

контролюватиме виконання вимог, 5) перевірка зрозумілості текстів МП, що 

призначені для аудиторії нефахівців (пацієнтів), на групі суб‘єктів без 
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медичної освіти, яких ознайомлюють виключно з перекладеною версією, щоб 

їхнє сприйняття тексту не було забарвлене уявленнями про те, що нібито 

малося на увазі. У фокусній групі працює координатор, який перевірятиме, 

чи збережене оригінальне значення термінів та структура тексту, 6) 

складення детального звіту з урахуванням еквівалентів, запропонованих 

нефахівцями, та змін, запроваджених у текст перекладу.  

3. Дослідження якості медичних перекладів здійснюється 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. 

4. Медичний переклад має декілька різновидів:  

 децентрування – перекладацька техніка, завдяки якій з чорнового 

оригіналу створюються два довершені тексти МО та МП шляхом множинних 

парафразів та тлумачень. Парафраз якраз і є інструментом децентрування, 

тобто створення текстів, не прив‘язаних до конкретної мови або культури; 

 прямий переклад, в якому задіяний один перекладач; 

 паралельні переклади, що здійснюються кількома фахівцями 

незалежно одне від одного й називаються «комітетськими» або 

«командними»;  

 переклад, близький до оригіналу, передбачає наявність в текстах МО 

та МП однакових референтів, описаних за допомогою якомога подібніших за 

змістом лексем; 

 оперативний переклад (on the fly, ad hoc) застосовується в основному 

для передачі змісту опитувальників. В американських дослідженнях, якщо 

популяційна вибірка достатньо невелика, допускається здійснення усних 
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перекладів матеріалу для потреб тієї чи іншої мовної спільноти;  

 зворотній переклад (back translation) застосовується для оцінки якості 

тексту МП шляхом порівняння його з текстом МО. 

5. Таксономічна класифікація й опис основних особливостей реалізації 

медичної інформації в інтерлінгвальній площині сприяє оптимізації роботи 

медичного перекладача, що пов‘язана не стільки з «перемиканням мовних 

кодів», скільки з дослідженням і подальшим урахуванням чинника 

«горизонтів очікування» цільової аудиторії. 

Існує перетин рецептивних кіл пацієнта (адресата) й перекладача 

(посередника), проте механізми рецепції й обробки медичної інформації 

лікаря (адресанта) й пацієнта (адресата) великою мірою різняться, що 

накладає відбиток на стратегії викладу змісту. Аби забезпечити порозуміння 

учасників комунікації, перекладач повинен вдаватися до продуманих 

трансформацій тексту. 

Онтологічні рівні реалізації впливу медичного перекладу віддзеркалені 

в категоріях комплаєнсу, адгеренсу й конкордансу, які використовуються для 

оцінки ефективності лікарського втручання. Це ще раз доводить тезу про те, 

що адекватність і точність медичного перекладу мають пряме відношення до 

правильності діагностики, а отже сприятимуть позитивному результатові 

лікування й загальному покращанню якості життя пацієнтів.   

6. 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 

царини, в якій працює перекладач (медицини),  та норм і правил конкретного 

медичного закладу. 

Символічним капіталом медичних перекладачів є їхня медична 

обізнаність і знання особливостей цільової  біомедичної культури. 

Представники міноритарних культур (пацієнти) відчувають на собі тиск з 
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боку представників домінантної культури (медпрацівників), прагнучи 

створити якомога правдоподібніший текст, що виглядатиме прийнятним в 

лінгво-культурно-соціо-інституційному контексті комунікації в стінах 

лікувального закладу. Натомість перекладачі, які нерідко належать до одного 

з пацієнтом міноритарного осередку, відчувають на собі набагато менший 

тиск внаслідок володіння символічним капіталом. 

Габітуси медичного перекладача налічують: 

- габітус невидимого рушія комунікації (модель передавача змісту). 

Приймаючи цей габітус, перекладач відмовляється від права робити 

самостійний внесок у комунікацію; 

- 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). 

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. 

7. Перекладацька компетенція є складною, багатоплановою категорією. 

Складність її виявів і різноманітність форм реалізації змушують дослідників 
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вдаватися до визначень, які підкреслюють саме ті аспекти, які важливі для їх 

власних досліджень.  

Визначення перекладацької компетенції великою мірою залежить від 

концептуальної позиції дослідника у визначенні перекладу як об‘єкту. 

Переклад як процес вимагає зосередження на процедурних особливостях і 

психоментальних та когнітивних характеристиках виконавця (перекладача), 

акцент же на переклад як результат діяльності вимагає дослідження 

жанрових та дискурсних особливостей цільового тексту. 

Процес формування перекладацької компетенції є поступовим і 

довготривалим. Його підґрунтя – це складність текстів і варіативність жанрів, 

з якими працює перекладач. 

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.  

Основні положення Розділу І відображені в таких публікаціях автора: 

[115: 6-7, 9-20; 116: 44-49; 124: 76-82; 127:194-199; 132: 91-105; 138: 275-281; 

139: 245-250]. 
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РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ З ТЕОРІЇ ТА 

ПРАКТИКИ МЕДИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ 

2.1.Інтерлінгвальні передумови розподілу комунікативних обов‘язків у 

двомовній тріаді, що описує ситуацію спілкування в медичному перекладі. 

Переклад як діалог культур передбачає рівноправну культурну 

взаємодію представників різних лінгвокультурних спільнот з урахуванням їх 

етнокультурної самобутності й культурно-специфічних уявлень про перебіг 

та результат терапевтичного альянсу. Терапевтичний альянс - термін, що 

раніше застосовувався переважно в психотерапії, проте згодом набув 

характеру «загально-теоретичного концепту» [347]. Терапевтичний альянс 

визначають як співпрацю між лікарем і пацієнтом, спрямовану на 

полегшення страждань, зумовлених хворобою або розладом, та боротьбу зі 

шкідливим звичками чи саморуйнівною поведінкою пацієнта [233]. 

Складовими терапевтичного альянсу виступають: суголосність щодо мети 

лікування, суголосність щодо завдань, формування міжособистісних 

відносин, заснованих на взаємності позитивних почуттів. Цілком очевидно, 

що в міжкультурній та міжмовній площині терапевтичний альянс передбачає 

присутність трьох учасників: лікаря, пацієнта й перекладача.     

Лінгвальні аспекти міжкультурної комунікації в тристоронньому 

терапевтичному альянсі відображені в комунікативних моделях перекладу. 

Зокрема, в комунікативній моделі перекладу німецького ученого О. Каде 

двомовна комунікація поділяється на три фази: 1) комунікація між 

адресантом тексту (медпрацівником) та адресатом–перекладачем; 2) зміна 

перекладачем коду М1→М2; 3) комунікація між перекладачем–адресантом і 

кінцевим реципієнтом (пацієнтом). За цією моделлю, перекладач у процесі 

міжмовної комунікації виконує функції проміжної ланки між відправником, 

який репрезентує медичний заклад, та одержувачем тексту перекладу, 

виступаючи почергово в ролі одержувача та відправника медичної  

інформації [53: 70].  
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За прикладом О. Каде, З. Львовская також розцінює переклад як 

двомовну комунікацію. Така комунікація, вважає дослідниця, вирізняється 

формальними та неформальними особливостями. Формальна специфіка 

перекладу як міжмовної комунікації визначається кількістю учасників 

комунікації: мінімум три. Неформальна особливість перекладу полягає у 

виконанні перекладачем двох функцій: інтерпретації вихідного тексту та 

створенні цільового [84: 112]. 

Російський перекладознавець О. Швейцер формулює свою модель 

перекладу із врахуванням мовних та позамовних чинників. Автор будує 

схему перекладу на основі «динамічної моделі», розробленої американським 

ученим Ю. Найдою. Ключовим поняттям цієї моделі виступає поняття 

динамічної еквівалентності, що трактується як відповідність реакцій 

одержувачів перекладу та оригіналу [187; 188; 189].  

О. Швейцер доповнює схему Ю. Найди такими компонентами як 

вихідна мова й мова перекладу, вихідна культура і культура одержувача 

перекладу, що мають виняткову важливість для обґрунтування 

міжкультурної природи терапевтичного альянсу. Водночас дослідник 

наголошує на необхідності розрізняти предметну ситуацію, що 

відображається в тексті, та комунікативну ситуацію [188]. Предметною 

ситуацією тексту МП, як відомо, служить сегмент діяльності або 

псевдодіяльності у відповідному висловлюванні або повідомленні, детальний 

аналіз способів  вираження якого є невід'ємною частиною перекладу [26: 98]. 

У нашому матеріалі предметна ситуація охоплює стан здоров‘я, хвороби та 

органічні системні розлади, що уражують індивіда, епідеміологія, 

діагностика, перебіг і симптоматика захворювання (розладу), терапія, 

профілактика й диспансерне спостереження.  

У ширшому сенсі, предметна ситуація є віддзеркаленням біомедичної 

культури МО або МП, що, за нашим визначенням, позначає складну й 

всеохопну систему поглядів, стереотипів та суджень про здоров‘я, 

захворювання й смертність, що корелює з діапазоном відповідних вчинків та 
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поведінкових прийомів як з боку співробітників лікувального закладу, так і 

суспільства загалом, спрямованих на догляд та забезпечення фізичного, 

емоційного, ментального гомеостазу індивіда. Біомедична культура 

засновується на традиційних принципах медичної етики й деонтології й, як 

така, регулює вертикальну (медпрацівник – пацієнт) й горизонтальну 

(медпрацівник – медпрацівник) вісь одномовної або двомовної комунікації.    

Комунікативна ситуація має дві складові: 1) первинна комунікативна 

ситуація, учасниками якої виступають відправник вихідного тексту 

(медпрацівник), одержувач цього тексту (пацієнт) та інший одержувач – 

перекладач; 2) вторинна комунікація, в якій бере участь перекладач–

відправник та  реципієнт, що не володіє мовою адресанта [189: 45].  

Як бачимо, комунікативна модель перекладу О. Швейцера включає, з 

одного боку, дві мови: мову оригіналу та мову перекладу, а з іншого – такі 

екстралінгвістичні компоненти, як дві біомедичні культури, дві 

комунікативні ситуації. Мова є первинною моделюючою системою, що 

детермінує переклад, а вторинними моделюючими системами виступають 

різні системи біомедичних культур. 

Словацький перекладознавець А. Поповіч пропонує комунікативну 

модель перекладу тексту, яка доповнює й уточнює схему О. Швейцера. Його 

модель збагачує традиційні дослідження перекладу трьома складниками, а 

саме: 1) вказує на зв‘язок між автором та перекладачем з погляду їх позицій у 

комунікативному процесі й вибору стратегії відтворення; 2) визначає 

відмінність перекладу від оригіналу в побудові тексту, зважаючи на їхні 

жанрово–стилістичні характеристики; 3) враховує ситуацію реципієнтів 

оригіналу й перекладу (тут учений має на увазі вплив часової і просторової 

дистанції на перекладацьку комунікацію) [143: 113; 452].  

Синтезуючи міркування фахівців щодо двомовної перекладацької 

комунікації, О. Чередниченко доходить висновку, що між текстами оригіналу 

та перекладу встановлюються складні взаємозв‘язки, опосередковані 
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комунікативним ланцюгом, який складається з блоків автора оригіналу, 

перекладача та одержувача тексту [180].  

Блок автора – відправника вихідної інформації, – охоплює позамовну 

(реальну або уявну) дійсність, репрезентовану в тексті мовою оригіналу 

(затекст), а також культурну традицію (контекст), до якої належить автор. 

Саме вона значною мірою зумовлює авторське світобачення та стилістику 

першотвору.  

Блок перекладача – першого одержувача вихідної інформації, – має, 

на думку автора, три основні складові: 1) зорове сприйняття та розуміння 

оригіналу шляхом його девербалізації; 2) перекодування девербалізованого 

змісту; 3) редагування перекладеного тексту з метою якнайточнішого 

відтворення затексту, стилістики оригіналу та забезпечення сприйняття 

кінцевим одержувачем.  

У третьому блоці комунікативного ланцюга реалізується мета 

перекладу як різновиду комунікації. Одержувач перекладеного повідомлення 

може бути як індивідуальним, так і колективним, маючи власну (біомедичну) 

культурну традицію, мову та перебуваючи в характерних для нього 

соціокультурних умовах. Перекладач повинен зважати на ці аспекти, 

намагаючись адаптувати текст перекладу для сприйняття одержувачем – 

носієм певної мови і (біомедичної) культури [180: 4].  

Доповнюючи вищесказане, треба зазначити важливість 

комунікативних стратегій для медичного перекладу. Найбільш 

загальноприйняте й часто цитоване в лінгводидактиці визначення стратегії 

запропонували С. Фаєрх і Дж. Каспер, для яких стратегія – це усвідомлений 

план вирішення проблеми, досягнення певної комунікативної мети. До їхньої 

класифікації входять такі компоненти: Уникнення (формальне скорочення: 

фонологічне, морфологічне, граматичне; функціональне скорочення: 

пропозиційне, модальне); Досягнення (некооперативне: стратегії 

перемикання кодів, відчуження, міжмовні стратегії (заміна, узагальнення, 
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екземпліфікація, словотвір, реструктуризація, описова стратегія), немовні 

стратегії: імітація; кооперативне: звернення по допомогу [12: 12]. 

Е. Тарон, в свою чергу, пропонує наступні характеристики 

комунікативної стратегії: мовець має намір повідомити інформацію 

слухачеві; мовець вважає, що необхідна для передання змісту повідомлення 

лінгвістична або соціолінгвістична структура відсутня в МП; мовець планує 

або відмовитися від спроби передати інформацію слухачеві, або спробувати 

передати її іншими засобами. Як приклад комунікативних стратегій вчений 

наводить такі компенсаторні стратегії в мовній взаємодії між носіями й не-

носіями мови, як: різні види парафрази, запозичень, дослівний переклад, 

звернення за допомогою до носія МП, відхід від теми, перемикання на рідну 

мову, імітація вимови лексеми МО [507: 50].  

К.Шеннон, дотримуючись сталого визначення стратегічної компетенції 

як здатності користуватися комунікативними стратегіями для ведення 

розмови й її корекції, фокусує увагу переважно на компенсаторних стратегіях 

(перефразування, уточнення, звернення по допомогу). Від себе зазначимо, що 

перелічені вище стратегії називають компенсаційними (компенсаторними), 

оскільки вони співвідносяться з тактикою, методами компенсації 

комунікативних помилок під час створення тексту МП [486: 41]. 

Компенсаторними стратегіями учасники комунікативної взаємодії 

користуються усвідомлено, оскільки вони забезпечують вирішення 

комунікативних невдач: звернення по допомогу, уточнення, використання 

словника, невербальна комунікація (body language), здогадка тощо, а також 

лінгвістичні прийоми (парафраза, описова номінація), перемикання кодів 

(перехід з іноземної мови на рідну), неологічний словотвір тощо. Цими 

стратегіями користуються автоматично або свідомо, оскільки вони належать 

до арсеналу міжмовних трансформацій: передбачення (антиципація) або  

висування гіпотез щодо значення сегментів медичної інформації, що 

частково зрозуміла, або вилучення недоступного для розуміння сегменту. 
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У рамках підходу до перекладу як засобу міжмовної комунікації, 

переклад розглядається як процес і результат відтворення медичної 

інформації, при цьому враховується сукупність мовних та позамовних 

чинників, що визначають можливість і характер медичної комунікації між 

людьми, що належать до різного лінгво- та біомедично-культурного 

універсуму. Іншими словами, медичний  переклад, як особливий вид 

міжмовної та міжкультурної комунікації, характеризується мовними та 

культурними чинниками. 

Культурний компонент у медичному перекладі присутній завжди: на 

практиці медичний перекладач зустрічає «культурно забарвлені» контексти у 

найтривіальніших ситуаціях. Як зазначає К. Норд, можливі три типи 

відношень між текстовим світом і реальним світом читача: а) текстовий 

світ маркується як такий, що належить до культурного соціуму реципієнта, 

б) текстовий світ маркується як такий, що належить до культурного соціуму, 

відмінного від того, до якого належить реципієнт, в) текстовий світ узагалі не 

маркований, він є, так би мовити, культурно нейтральним [427: 525]. 

Так, до типу в) можемо віднести наступне висловлювання:  

The IUD does not protect you from HIV and other sexually transmitted 

diseases [591: c.24] – Внутрішньоматкова спіраль не захищає від СНІДу та 

інших ЗПСШ [553: с.22], де всі біомедичні концепти мають універсальний 

характер. 

До типу б) відносимо: 

This woman friend that I went out with the night I got sick… she just got 

back from Mexico. She said she had the turistas a year before [589; 590: c.28] – 

Подруга, з якою я зустрічалася в той вечір, коли захворіла… вона тілько-но 

повернулася з Мексики. Каже, що рік тому в неї був проніс   [555: c. 31], де 

лексема turistas маркується як іншокультурна внаслідок свого написання й 

граматичних характеристик. 
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Нарешті, до типу а) ми відносимо етно-девіантні відповідники, що 

свідчать до переважання адаптивних стратегій відтворення медичної 

інформації: 

Consuelo is convinced that her daughter suffers from ―mal ojo‖ or ―evil 

eye‖. Several days ago, she took Sabrina to a local curandero (folk healer), who 

recommended several herbal remedies. When these didn‘t work, the curandero 

tries ―sweeping‖ or passing an egg over the contours of Sabrina‘s body [618: 

c.84] – Консуело переконана, що її дочку зурочили. Кілька днів тому вона 

відвела Сабрину до місцевого «курандеро» (цілителя), який порадив лікування 

травами. Коли трави не допомогли, «курандеро» спробував «викочування» 

пристріту, тобто він катав яйце по тілу Сабрини [570: c. 83], де іншомовні 

лексеми на позначення етноспецифічних концептів біомедичної культури 

МО включені в текст МП, проте супроводжуються поясненнями. 

Коли ми говоримо про елементи культури в їхньому зв'язку з 

проблемами перекладу, то найчастіше маємо на увазі галузь 

екстралінгвістичних понять, різних явищ або подій, які наявні в тій чи іншій 

лінгвокультурній біомедичній спільноті. Існують різні класифікації 

культурно-детермінованих мовних одиниць. Так, В. Карасик вирізняє 

наступні типи лексики: 

 – слова і вирази, що в концентрованому вигляді виражають 

специфічний досвід народу, що користується мовою (імена власні, 

культурно-історичні реалії, поширені алюзії, слова з емоційно-оцінним 

фоном, який усвідомлюється саме даними етносом і т.д.) – turistas, mal ojo, 

curandero;  

– лексика зі слабко вираженими культурно-специфічними 

характеристиками (велика частина загальновживаної лексики, що включає 

безліч концептів і артефактів) – sweeping, evil eye;  

– слова і звороти, що мають універсальний характер для людства 

(наприклад, терміни) – IUD, HIV, sexually transmitted disease [58: 129].  



129 
 

Якщо йдеться про переклад, то ні автор оригіналу, ні читач тексту 

перекладу не в змозі перевірити, наскільки елементи культурного фону, 

представлені в перекладі, відповідають реальному стану речей, оскільки 

обидва вони знаходяться по різні сторони культурного бар'єра. У такому 

випадку вся відповідальність покладена на плечі перекладача, який виступає 

експертом щодо обох культур – вихідної і цільової.  

Іноді при адаптації іншокультурних маркерів перекладач може 

розглядати явища і риси чужої культури крізь призму культурних цінностей 

своєї власної етнічної культури, виявляючи так званий «етноцентризм». Цей 

термін має два самостійних значення. По-перше, він позначає той загальний 

факт, що початковим пунктом сприйняття та оцінки чужих реалій є досвід 

власної культури. По-друге, «етноцентризм» може означати перевагу власної 

культури над усіма іншими [59: 40].  

Проблеми перекладу іншокультурних маркерів найбільш повно 

представлено в культурно-етнічній концепції перекладу Ю. Найди і його 

послідовників. Так, Ю. Найда цілком справедливо вказує, що, працюючи з 

мовою, необхідно визнавати її невід'ємний зв'язок із культурою. На його 

думку, немає таких мов, які сегментували б позамовний досвід ідентично. Це 

означає, що не може бути такої дослівної перекладацької відповідності, яка 

була б абсолютно точною у смисловому відношенні. Жоден переклад не 

може бути повним еквівалентом того, що висловлено вихідною мовою. 

Іншими словами, переклад завжди веде до (1) втрати частини інформації, 

(2) збільшення інформації та/або (3) непрямого подання інформації або 

навіть до її спотворення [99: 115; 424; 425].  

Втрату значущого фрагменту медичної інформації демонструє 

наступний приклад: 

In order to assess the potential alcoholism, providers ask four main 

questions called CAGE – Задля оцінки потенційної схильності до алкоголізму 

медпрацівники задають чотири основні запитання [621: 9]. 
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Акронім CAGE, окрім вираженої емоційної конотації (cage – клітка), 

також привертає увагу специфічною моделлю утворення, типову для 

мнемонічних комплексів, що застосовуються в американських закладах 

вищої медичної освіти (на кшталт мнемонічного комплексу для 

запам‘ятовування основних питань щодо болю, які необхідно задати 

пацієнтові при обстеженні: «old charts» або «old carts»: Onset (перший 

напад), Location (локалізація), Duration (тривалість), CHaracter (sharp, dull, 

etc.) (характер - гострий, тупий тощо), Alleviating/Aggravating factors 

(послаблюючі/посилюючі чинники), Radiation (чи віддається біль в інші 

ділянки тіла), Temporal pattern (every morning, all day, etc.) (часові рамки – 

щоранку, цілодобово тощо), Severity (вираженість): 

CAGE questionnaire: 

1. Have you ever felt you needed to Cut down on your drinking? 

2. Have people Annoyed you by criticizing your drinking? 

3. Have you ever felt Guilty about drinking? 

4. Have you ever felt you needed a drink first thing in the morning (Eye-

opener) to steady your nerves or to get rid of a hangover?[289] 

Опитувальник CAGE для діагностики алкоголізму. 

1. Чи Ви коли-небудь відчували потребу випивати менше та рідше? 

2. Чи Ви відчуваєте роздратування, коли інші люди критикують Вас за 

випивання? 

3. Чи Ви коли-небудь відчували провину за те, що випиваєте? 

4. Чи Ви коли-небудь відчували потребу випити, як тільки 

прокинулися (похмелитися) задля того, щоб заспокоїти нерви або 

позбавитися похмілля? [621: 7] 

Очевидно, що внаслідок перемикання мовних кодів пряме відтворення 

акроніма неможливе, а створення його аналога видається сумнівним, чим і 

пояснюється втрата іншокультурного маркера. Поза тим, повертаючись до 

вихідного речення: In order to assess the potential alcoholism, providers ask four 

main questions called CAGE – Задля оцінки потенційної схильності до 
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алкоголізму медпрацівники задають чотири основні запитання [621: 7], на 

його прикладі можна спостерігати також тенденцію до збільшення (potential 

alcoholism - потенційної схильності до алкоголізму) та непрямого подання 

інформації (providers – медпрацівники).  

Враховуючи те, що переклад полягає у створенні повідомлення МП, 

максимально близького за змістом і стилем до повідомлення МО, еквівалент 

повідомлення МП не повинен бути «чужорідним» ні за змістом, ні за 

формою.  

Граничні форми відтворення іншокультурних ознак біомедичних 

концептів за Ю. Найдою включають:  

 Відсутність терміна в мові реципієнта. При цьому в перекладі 

використовується референт, що виконує еквівалентну функцію (soft spot – 

тім‘ячко (порівняти з рос. «родничок» і «темечко»).  

 Існування референта в мові реципієнта, але з функцією, 

відмінною від його функції у вихідній мові (eye-opener – похмелитися).  

 Відсутність референта, що виконує в мові реципієнта функцію, 

аналогічну з функцією референта у вихідній мові. У такому випадку 

перекладач змушений запозичувати іншомовні слова або використовувати 

описовий метод (strep throat – гострий фарингіт, Irritable bowel syndrome 

(IBS) – синдром роздратованого кишківника (СРК))   [99: 119; 424; 425].  

Окремо слід указати загальні принципи, які використовуються в 

медичному перекладі при відтворенні іншокультурних явищ. Хоча в наш час 

загальнопоширеною стратегією вважається стратегія перенесення 

іншокультурного явища в текст МП, на практиці можуть спостерігатися 

вилучення культурних явищ, про які ми писали вище.  

Другий принцип Ю. Найди може бути визначений як заміна культурної 

ознаки вихідної культури культурною ознакою цільової культури. Його 

можна проілюструвати наступним фрагментом:  

You are called to the ER to interpret for Luz, a young mother in her early 

twenties. She insists that her 7-month-old baby, Angelica, suffers from ―caída de la 
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mollera‖ or ―fallen fontanelle‖ [605], де іспаномовне термінологічне 

сполучення відтворене англомовним еквівалентом. Поза тим, в 

англомовному діагностичному терміні спостерігається інтерференція МО, 

оскільки більш коректним формулюванням є ―sunken fontanelle‖ (запале 

тім‘ячко). 

Третій принцип може бути названий як «перенесення ознаки», коли 

можливе пояснення перенесеної ознаки. Якщо в одній мові відсутні які-

небудь значимі одиниці внаслідок відсутності реальних ознак, то ці ознаки 

можуть бути передані засобами іншої мови або за допомогою слів-

запозичень, кальок, неологізмів, або описово: 

Лікар: Have you ever had any blood transfusions? 

Вам коли-небудь робили переливання крові? 

Пацієнт: Oh no! As one of Jehovah‘s Witnesses, my Bible-trained 

conscience would not allow me to have a blood transfusion. 

Ніколи. Я належу до церкви Свідків Ієгови, мої релігійні переконання не 

припускають переливання крові. 

Лікар: I will write down, ―patient refuses blood transfusion because of her 

religious beliefs‖. Perhaps you should carry a card in case of an emergency. Do 

you have a health proxy and is anyone aware of your decision in this matter? 

Записую в карті: «Пацієнт відмовляється від переливання крові через 

релігійні переконання». Раджу мати при собі довідку про всяк випадок. Ви 

вже обрали особу, яка прийматиме рішення стосовно Вашого медичного 

догляду? Переписали на неї довіреність? 

Пацієнт: Yes, I carry a Medical Directive in my wallet at all times, and 

several of my family members have copies of my health proxy. 

Так, я завжди маю при собі документ, в якому викладені мої  

побажання щодо медичного догляду в разі, якщо я захворію й не зможу 

самостійно приймати рішення. Кілька моїх родичів мають копію 

довіреності [510: 190]. 



133 
 

Перетворення, здійснені перекладачем в даному фрагменті, мають 

переважно форму описового перекладу або парафрази. Це пояснюється тим, 

що в Україні відповідна документація, яка захищає свободу вибору пацієнта 

в питаннях, що стосуються його здоров‘я й життя, досі не розроблена. Таким 

чином, перекладач повинен орієнтуватися не на формальні особливості 

оригіналу, а на реакцію реципієнта перекладу, домагаючись максимальної 

зрозумілості й природності перекладу, дотримання норм мови, якою  

здійснюється переклад.  

2.2. Засадничі принципи засвоєння англомовних медичних жанрів 

цільовою українськомовною культурою.  

Сучасна лінгвістична наука обстоює думку про те, що жанри 

уособлюють комплекс соціально-детермінованих комунікативних подій. Їх 

можна охарактеризувати як типізований набір контекстуальних 

(ситуативних), комунікативно-функціональних та структурних (тематичних і 

граматичних) ознак [476: 211]. Жанри можуть бути як більш конвенційними, 

так і більш вільними (гнучкими), з точки зору норм, які щодо них висувають 

реципієнти, й структурних ознак, їм властивих. 

Першими культурно-специфічну природу жанрів обґрунтували К.Райс 

та Г.Вермеєр у 1984 р. [468: 192], розділивши їх на ті, що присутні вірогідно 

в усіх культурах, ті, що присутні в більш ніж одній культурі та на ті, що 

обмежуються однією культурою.  

Конвенційні ознаки жанрів також 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.    

Для їхнього кращого осягнення німецькі дослідники розрізняють 

поняття «Texttyp» і «Textsorte». Перше втілює більш абстрактне, теоретичне 

бачення тексту як феномена культури, в той час як друге («Textsorte» або 
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«Textklasse») – емпіричне бачення ролі тексту в суспільному житті. Поняття 

Textsorte є ближчим до визначення «жанру» як мовного фрагмента, що 

історично зростає на ґрунті певної мовно-культурної спільноти, виконуючи 

специфічні комунікативні функції в специфічних ситуаціях. Жанри втілюють 

дієве, усвідомлене й ситуаційно відповідне застосування набору мовленнєвих 

засобів. Представники мовно-культурної спільноти мають спільні жанрові 

знання (жанрову обізнаність), тобто усвідомлення текстових структур 

(гештальтів), а не конкретних текстових різновидів [337:144].   

Розбіжності в аргументативному стилі авторів медичних текстів, що 

належать до різних лінгвокультур (або languacultures, за термінологією 

М.Агара [198]), змусили Р.Гортона запропонувати поняття «клінічної 

герменевтики», принципи якої автор застосовував в аналізі текстів peer 

reviews, тобто експертних рецензій статей, що надійшли для публікації в 

медичні фахові журнали [346].   

Клінічна герменевтика, за Р.Гортоном, відштовхується від положення 

про те, що лікарі читають хворого як «текст», вишукуючи в клінічних 

ознаках та симптомах вказівки на існування тієї чи іншої недуги. Д.Ледер 

вирізняє в клінічній герменевтиці множинні текстові форми [386]:  

1) «емпіричний текст», тобто хвороба, яку проживає пацієнт (у цьому 

зв‘язку необхідно вказати на те, що соціальні психологи Н.Мед і П.Боуер 

проводять демаркаційну лінію між поняттями disease та illness, вважаючи 

disease клінічним феноменом, а illness – комплексом негативних відчуттів, у 

які занурений пацієнт [400], що ілюструє, зокрема, й наступний уривок із 

книги Д.Офрі «Medicine in translation: Journeys with my patients» [433: 44]:  

The interpreter told me that there was also only one word in French, 

maladie, which was why he was having so much difficulty with the two terms in 

English. The interpreter and I spoke more, and I found myself working through—

for the first time—this interesting quirk of language. I told him that I usually used 

the word disease when talking about the biological process. I would talk about 

diabetes as a disease of the pancreas, a disease that could cause kidney failure, 
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blindness, and heart attacks. But I usually used the word illness when I referred to 

the patient having the disease. I would talk about Mr. Helal‘s serious illness, or 

how Mrs. Escobar‘s family was dealing with her illness (Курсив авторський. – 

Р.П.). 

Перекладач розповів, що у французькій мові також вживається лише 

одне слово на позначення хвороби (maladie). Йому важко відтворювати 

різницю в значенні цих двох англійських термінів. Ми ще трохи поговорили, і 

я вперше в житті замислилася над цим цікавим мовним феноменом. Я 

сказала, що слово «disease» використовую тоді, коли мова йде про 

біологічний процес, наприклад, «діабет – це хвороба підшлункової залози, 

хвороба, що може спричинити ниркову недостатність, призвести до 

сліпоти або інфаркту». Слово ж «illness» стає в нагоді в тому випадку, 

якщо я говорю про конкретного пацієнта з тим чи іншим захворюванням, 

наприклад, «тяжке захворювання пана Гелала», або «як родина пані Ескобар 

справляється з її хворобою» (Переклад наш. – Р.П.).  

Друге видання «Практичного словника синонімів» Святослава 

Караванського [668:444] містить наступний синонімічний ланцюжок:  

«ХВОРÓБА і ХОРОВА, неміч, недуга, р. болість, кн. захворювання, ок. 

захворешія; (легка) хворість, хорість, СЛАБІСТЬ, нездоров'я, нездужання; 

(заразна) жм. інфекція, (падуча) падучка, епілепсія, (цукрова) г. цукрійця; П. 

потяг, жилка, пристрасть, закохання /н. Його хвороба - - футбол/», з якого 

видно, що лексема «захворювання» протиставляється лексемам «хвороба» та 

«недуга» через свою належність до регістру «книжної мови», в той час як 

уточнюючі відтінки «експериенційного (емпіричного) значення», на яких 

наголошують Н.Мед і П.Боуер, в українськомовній термінології хвороб не 

актуалізуються так виразно, як в англомовній.  

2) «наративний текст» опредметнюється під час збору анамнезу. 

3) «фізикальний текст» (від словосполучення «фізикальний огляд», 

тобто застосування наступних первинних діагностичних методик: візуальний 

огляд (інспекція), пальпація (промацування), перкусія (простукування), 
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аускультація (прослуховування)) – лікар, мов автор, створює образ тіла 

пацієнта, абстрактне уявлення про стан його здоров‘я, виходячи з 

об‘єктивних результатів обстеження. 

 4) «інструментальний текст» - продукт діагностичних технологій.  

Інтерпретація усіх вищевказаних текстів, так само, як і результатів 

досліджень, що отримують висвітлення в статтях, уособлює крихку рівновагу 

між максимально реалістичною репрезентацією екстралінгвальної площини 

(реальної дійсності) та інтерлінгвальним втіленням суб‘єктивних оцінок 

лікаря. Відтворення лінгвальних сигналів, що допомагають 

пацієнтам/непідготовленим читачам та медикам/підготовленим читачам, що 

належать до одного мовно-культурного середовища з авторами текстів, 

розрізнити категоричні й некатегоричні твердження (mitigated claims), 

погодження й концептуальний розбрат, становить прагматичну складову 

медичного перекладу. 

Задля того, щоб певний медичний жанр став частиною концептуально-

ідеологічного ландшафту, він повинен пройти стадію перетворення 

(адаптації) до панівних норм біомедичної лінгвокультури. Крайнім втіленням 

адаптації є асиміляція, тобто повне підпорядкування жанрово-стилістичних 

особливостей існуючим очікуванням цільової аудиторії [278]. Жанрова 

асиміляція підкріплюється репродуктивними стратегіями відтворення 

оригіналу, або транскрипцією в найширшому сенсі (послівному або по-

морфемному перекладові.   

Складність практичного втілення принципу жанрової адаптації можна 

простежити на прикладі відтворення категорії модальності в англомовних 

медичних текстах. Вираженість суб‘єктивного інтерлінгвального 

компонента, втіленого в категорії модальності, залежить від жанру та 

піджанру («часткового жанру», за визначенням Дж.Свейлза [504])  медичних 

текстів. Так, у медичних довідниках і підручниках, які знайомлять читацьку 

аудиторію з усталеними фактами, доведеними результатами тощо, кількість 

епістемічних модальних конструкцій на кшталт It is possible that 
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(Можливо,…), It is to be concluded that (Із цього можна зробити висновок…), 

This observation shows that (Ці спостереження доводять…), прислівників 

certainly, possibly тощо нижча в порівнянні з медичними статтями.  

Оскільки в деяких структурних частинах наукових статей дослідники 

відзначають більшу частку риторичних засобів, аніж у інших, вважаємо за 

доцільне зупинитися на визначенні «часткових жанрів», запропонованому 

Дж. Свейлзом, докладніше. «Жанр» він трактує як «найменування типу 

тексту або дискурсу, створеного з метою втілення певного набору 

комунікативних цілей. Виходячи із цього визначення, наукова стаття є 

жанром, а її частини, наприклад Анотація або Обговорення (результатів), є 

«частковими жанрами» [505: 1]. 

М.Снелл-Горнбі висунула ряд гіпотез, що прямо стосуються перекладу 

медичних текстів з урахуванням їхньої культурної специфіки: «Що більш 

«спеціалізованим» та «прагматичним» є оригінал, то більш він прив‘язаний 

до одиничної, конкретної ситуації, тим легше визначити функцію його 

перекладу; що більш конкретною є ситуація й чітко визначеною функція, то 

більш зорієнтованим на адресата буде переклад» [492: 115]. Таким чином, 

переклад медичних текстів, на думку М. Снелл-Горнбі, повинен ґрунтуватися 

на адаптивній, а не репродуктивній стратегії. 

Теоретики перекладу, такі як А.Нойберт, П.Кусмаул та ін., обстоюють 

ідею перекладу не стільки як передачу змісту оригіналу, а радше створення 

прототипу оригіналу або профілю тексту (Textsortenprofile, за С.Гепферіг 

[320]) на матеріалі корпусних контрастивних студій. Із цією метою 

дослідники застосовують аналіз паралельних текстів, тобто «текстів L2 і L1 

(мовою оригіналу й перекладу) рівнозначної інформативності, створених у 

більш менш подібних комунікативних ситуаціях» [418:75]. Важливою 

ознакою паралельних текстів є те, що вони не повинні бути перекладеними 

версіями одне одного, проте мати одну тему й комунікативну мету. 

Б.Шпіллнер описує три різновиди аналізу, які можуть застосовуватися у 

випадку паралельних текстів: порівняння адаптивних стратегій, вжитих 
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автором (Vergleich von Textadaptationen), порівняння ситуацій, описаних у 

текстах, з метою з‘ясування ступеня їхньої еквівалентності 

(Situationsäquivalenter Textvergleich) та порівняння жанрів 

(Textsortenkontrastierung) [496:241]. Натомість С.Гепферіг наполягає на 

релевантності лише двох останніх різновидів аналізу, оскільки адаптивні 

стратегії свідчать, на її думку, про прагматичний переклад (Übersetzungen 

unter pragmatischen Gesichtspunkten), а отже, заперечується основоположний 

принцип зіставлення паралельних текстів [319:233].  

Разом з жанровими універсаліями (text type-specific translation 

regularities) у перекладі виявляються «епізодичні» елементи, в які закладені 

більш менш стилістично марковані опції відтворення, на що вказує, зокрема, 

В.Вільс. «Набір (риторично) обов‘язкових та (стилістично) необов‘язкових 

елементів варіює від тексту до тексту, й перекладач повинен відтворювати 

його відповідно» [537:21]. 

Зокрема, медична стаття як жанр академічної наукової прози із чітко 

вираженою кваліфікативною (опис експериментів) та квантифікативною 

складовою (статистичні дані) сформувалася під впливом різних 

інтелектуальних традицій, серед яких Й.Гальтунг вирізняє саксонську, 

тевтонську, галльську, японську [299]. У контрастивній площині було 

відзначено, що англомовні тексти спрямовані на читача: мають лінійну 

структуру викладу, мінімальну кількість виносок, великий відсоток особових 

конструкцій, метакомунікативних та єднальних зворотів (bridging sentences), 

цитати й посилання включені в текст. Натомість німецькомовні й 

чеськомовні тексти є спрямованими на виклад змісту, про що свідчить їх 

складний синтаксис, великий відсоток номінативних, безособових та 

пасивних конструкцій, засобів вираження модальності (пом‘якшення 

категоричності), нелінійна структура викладу та зловживання виносками. 

М.Клайн пояснював це так: «У німецькій традиції Знання ідеалізується. 

Тексти є засобом передачі знань, тому задача їх розуміння, опанування знань 

належить читачеві. Німецькомовні тексти можуть бути складними. Натомість 
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у англомовних країнах автори піклуються про те, щоб їхні тексти були 

доступними» [265:65].      

Суттєвою відмінністю українських медичних статей від їхніх світових 

аналогів є оформлення та структура викладу. У зв‘язку із цим, необхідно 

згадати запитання, поставлені П. Кусмаулом: «Чи повинні перекладачі 

змінювати стиль академічного письма?» [382:72], «Чи повинні ми зберігати 

культурні макроструктури, чи маємо ми право їх змінювати?» [381:81]. 

Кожен перекладач відштовхується у своєму рішенні не тільки від власних 

переконань та преференцій, а від існуючих у відповідній культурі традицій, 

статусу вихідного тексту, очікувань цільової аудиторії тощо. Однак не можна 

обминути увагою й поступове проникнення англомовних академічних 

стереотипів в українську традицію. Це пояснюється, перш за все, 

прагматичними чинниками, адже публікації в англомовних джерелах мають 

вищий індекс цитування, в англомовні наукові часописи важче пройти відбір, 

а експерти-рецензенти оцінюватимуть стиль поданої роботи, виходячи з норм 

та стереотипів власної лінгвокультури. Не менш важливим аспектом є 

включення статті в бібліографічні класифікатори (УДК, ББК, UDC, Dewey 

Decimal Classification (DDC), Library of Congress Classification (LCC)  та ін.), 

задля чого автори пишуть анотації, супроводжуючи їх списком ключових 

слів.    

Інтерференцію жанрових особливостей у перекладі, таким чином, не 

можна однозначно трактувати як позитивне або негативне явище. Адже, як 

писали К.Беркенкоттер і Т.Хаккін: «Жанри завжди уособлюють поле бою 

стабільності й змін. Вони мають інгерентно-динамічну природу, постійно 

(хоч і поступово) змінюються із часом у відповідь на соціокогнітивні потреби 

споживачів»  [227:6]. 

Жанрово-стильову інтерференцію часто пов‘язують зі спробами 

адаптувати досі невідомий або недостатньо асимільований жанр до очікувань 

представників цільової культури, у нашому випадку це читачі фахових або 

парафахових медичних текстів та одержувачі усних повідомлень медичної 
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тематики. За визначенням В.В.Демецької, «адаптація – це тип перекладу з 

домінантною прагматичною настановою та орієнтацією на стереотипи 

очікування носіїв мови-реципієнта й культури-реципієнта» [36; 38]. 

Домінантність орієнтації на мовні й культурні пріоритети конкретного 

одержувача вигідно відрізняє адаптивні стратегії відтворення від 

репродуктивних, або стратегії вільного відтворення текстів за мотивами 

оригіналу. Натомість, «репродуктивний переклад – це тип перекладу, який 

зорієнтовано на відтворення лінгвокультурного коду аудиторії відправника», 

тобто увага до вихідних характеристик оригіналу та умов, за якого цей 

оригінал було створено (сюди відносяться й потенційні реципієнти вихідного 

тексту, традиції сприйняття та оформлення того чи іншого жанру, 

передумови розповсюдження його зразків тощо), превалює над категорією 

адресата, яка, до того ж, у різних видах дискурсу виявляє себе по-різному, 

проте в усіх випадках «переклад аналізується за ступенем орієнтації на 

читача перекладу» [38:99] 

Адаптація тексту може стосуватися як форми вираження (етикетні 

формулювання, термінологія, мало або широко уживані слова, граматичні 

форми, довжина слів, їхня етимологія тощо), так і інформації, яка в ньому 

закладена. Якщо інформативний склад тексту змінюється внаслідок зміни 

адресата (наприклад, текст, призначений для фахівців, необхідно перекласти 

так, щоб він був зрозумілий пацієнтам), мова йде про терціарний переклад 

(термін М.Я.  Цвіллінга) або переклад в інтересах третіх осіб [176:84]. 

«Переклад тут не включений в ланцюг комунікації, а є самостійною 

діяльністю по здобуванню інформації з комунікації, яка відбувається між 

партнерами, в інтересах сторонньої особи, спостерігача, що не бере участі в 

комунікації» [176:83]. Терціарний переклад протиставляють «переадресації», 

що, за визначенням О.В.Петрової, становить сукупність дій перекладача в 

ситуації, «коли переклад призначається для цільової аудиторії, відмінної від 

цільової аудиторії оригіналу не тільки за своїми національно-культурними, а 
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й соціальними характеристиками. Ці характеристики можуть включати в себе 

вік, професію, освітній рівень, місце в ситуації спілкування тощо»[112:20].  

Адаптовані тексти знаходять застосування в різних сферах, наприклад, 

медицині й юриспруденції, про що пише, зокрема С.В.Первухіна [108]. Для 

потенційних пацієнтів складають спрощені інструкції до медичних 

препаратів без рецептурного відпуску, пам'ятки, різного роду супровідні 

матеріали. Адаптовані медичні тексти враховують відсутність професійних 

знань, а також навичок читання вузькоспеціалізованої літератури в пацієнтів. 

Поза тим вони дають можливість пацієнтам розібратися в особливостях їх 

захворювання, зрозуміти, як і коли приймати препарати, дають відповіді на 

важливі для них питання про здоров'я. Перетворення форми тексту також 

впливає на адресата, спонукаючи його до придбання певного препарату. 

С.Ю. Полуйкова стверджує, що «адресат - це образ у свідомості автора 

повідомлення, в прагматичному аспекті – це «мішень впливу», 

характеристики якої багато в чому визначають відбір адресантом мовних 

засобів і структуру самого повідомлення» [141:160]. 

Як і В.В.Демецька, ми вважаємо, що в медичному перекладі «кожна 

адресна група за своїм типом і складом потребує свого, іноді 

індивідуального, підходу, що особливо помітно, коли йдеться про типи 

тексту й дискурси, що, на перший погляд, ідентичні за структурною, 

функціональною та комунікативною специфікою. Саме тут і виявляється 

своєрідність сприйняття певної культури, або багатогранність відтінків 

картин світу, які певним чином впливають на якість перекладу» [37]. 

Для пізнання процесу адаптації жанрів медичних текстів під 

концептуальні обшири реципієнтів необхідно згадати класифікацію мовних 

знань М.М.Болдирєва [14]. Вчений вирізняє 1) «вербалізоване знання 

об‘єктів навколишнього світу, відображене в лексичних значеннях мовних 

одиниць», 2) «знання власне мовних одиниць, їхніх форм, значень і 

категорій, що відображають специфіку мовної організації, а також специфіку 

репрезентації знання про світ у мові», 3) «знання мовних одиниць і категорій, 



142 
 

що мають внутрішньомовну природу й служать цілям інтерпретації й ре-

інтерпретації будь-якого концептуального змісту в мові» [14:95]. Подібна 

класифікація мовного знання дозволяє розглядати його в якості основи 

формування ментальних структур мережевого характеру – сценаріїв, що 

реалізуються за допомогою комплексних мовних знаків. 

Сценарії нерідко вербалізуються у вигляді текстів різноманітних 

жанрів, їхньої сукупності або системи. Жанри, що відповідають специфіці 

того чи іншого різновиду дискурсу, з часом переживають зміни, викликані 

розвитком суспільства, тієї чи іншої галузі знань. Адресант аналізує зворотну 

реакцію адресата й видозмінює жанри й тексти, спосіб подачі інформації, 

канал поширення й семантичну складову.  

М.М. Бахтін вважав, що композиція й особливо стиль висловлювання 

залежать від того, «кому адресоване висловлювання, як мовець (або 

письменник) уявляє своїх адресатів, яка сила їх впливу на висловлювання» 

[9:291]. Так, виклад медичної інформації в формі діалогу з пацієнтом (на що 

вказує, наприклад вживання риторичних запитань, займенників другої особи 

множини тощо) скорочує відстань між адресатом і адресантом. У такому разі 

адресант вже не сприймається як особа, наділена незбагненними знаннями, а 

як рівний адресатові порадник. Ще одним дієвим сценарієм є нейтральний 

виклад інформації, прикрашеної чітко відміреною часткою медичної 

термінології (правда, в супроводі коментарів, дескрипторів або виносок), що 

створює враження адресанта-фахівця, який надає інформацію про 

професійний об'єкт іншому фахівцеві. Адресат визначає композицію тексту, 

позаяк архітектоніка є одним із факторів, що впливають на складність тексту 

і створюють епістемічний стимул.  

Не може бути повної тотожності кодів, що передаються й отримуються, 

навіть за умови одномовного спілкування, бо адресант і адресат є різними 

людьми. В процесі комунікації відбувається переклад з мови автора на мову 

реципієнта. «Сама можливість такого перекладу зумовлена тим, що коди 

обох учасників комунікації, хоч і не тотожні, проте складають множинності, 
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що перетинаються» [83:12-13]. Адекватність сприйняття адресатом 

інформації, закодованої в повідомленні, залежить від композиційної й 

змістової подачі інформації, вибору мовних і позамовних засобів. У процесі 

продукування жанру адресант комбінує відомі йому сценарії й сам вибудовує 

необхідну йому модель, модифікуючи її згідно з його прагматичними й 

комунікативними потребами.  

Таке твердження пояснює як генотипні, так і фенотипні особливості 

адаптованих текстів. На фенотипному рівні адаптовані медичні тексти 

нерідко відзначаються незвичним графічним оформленням (незвичною 

формою та розміром шрифту, вживанням кольорів), розміщуються на 

кольоровому тлі, відокремлюються інтервалом від основного тексту. 

Генотипний аспект реалізації адаптованих текстів пов‘язаний з тим, що 

категорія адресата спрямовує розвиток тексту в композиційному, 

комунікативному, загальномовному відношенні. Т.Л. Камінська зазначає, що 

адресат в сучасному тексті є формою мислення автора тексту [54:305]. 

Автори враховують аперцептивний фон сприйняття адресата: наскільки він 

обізнаний з темою повідомлення, чи володіє спеціальними медичними 

знаннями, його погляди, переконання. У мовному відношенні обізнаність 

адресата в медичних питаннях зумовлює ступінь адаптації тексту: вибір 

термінології і її пояснення в разі потреби. 

Якщо риторико-стилістичне оформлення й термінологічне наповнення 

адаптованих медичних текстів в перекладі спирається на автохтонний 

мовний матеріал, спостерігається автологічне прирощення (з грец. auto - сам, 

 logos – походження). Коли ж відсутність відповідних структур у питомому 

матеріалі зумовлена структурними розбіжностями мов, або вплив більш 

престижної біомедичної культури призводить до інтерференції, ми трактуємо 

такий феномен як алогенне перенесення (з грец. allo – інший, genea – раса, 

походження) жанрово-стильових домінант іншомовного медичного тексту на 

національний ґрунт.          



144 
 

Автологічне прирощення й алогенне перенесення є двома 

конкуруючими підходами до інтерпретації жанрово-стильових домінант 

медичних текстів, що разом складають інтерпретаційну діалектику 

медичного перекладу. Визначний середньовічний ритор А.Пікколоміні 

вважав стратегію алогенного перенесення хибною за своєю суттю, 

вирізняючи в ній два основні підвиди: «підмальовані» тексти (depinti) й 

хибно витлумачені тексти (contro il vero sentimento intesi):  

By «painted » I mean those passages which the translators, being aware that 

they do not understand them, transpose from one language to the other by using 

the same number of words in the same order. As a result, since different languages 

require different arrangements of words and different forms of locution, those 

passages which are translated so closely to the original are rendered 

unintelligible, besides being misunderstood by the translators themselves. On the 

other hand, as far as those passages are concerned which they presume that they 

understand though they do not, they depart from the author's true meaning 

[272:238]. 

«Підмальованими» я вважаю ті уривки, які перекладачі, відчуваючи, 

що вони їх не зрозуміли, переносять із однієї мови в іншу, використовуючи 

таку саму кількість і той самий порядок слів. Оскільки ж різні мови мають 

різні закони організації слів, різні звороти (маються на увазі стилістичні 

засоби. – Р.П.), уривки, перекладені занадто близько до оригіналу, 

втрачають смисл, залишаючись незрозумілими для перекладачів. З іншого 

боку, якщо перекладачі хибно вважають, що вони зрозуміли уривок, вони 

відходять від смислу, закладеного автором.  

Натомість автологічне прирощення видається А.Пікколоміні ознакою 

вільного стилю:  

writing as it pleased me, by expanding or abridging the original, by adding 

things or leaving things out, by explaining and clarifying, and by doing anything 

that could show more clearly the author's meaning and mind and make the matters 

easier [272:238]  
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письмо до душі, що розширює або скорочує оригінал, додає або вилучає, 

пояснює й розтлумачує, робить усе можливе, аби розкрити авторський 

смисл, його думку, спростивши завдання читачеві.  

Стратегії автологічного прирощення й алогенного перенесення 

однаково збагачують «жанровий ландшафт», який, за визначенням 

Т.В.Яхонтової, є комплексною картиною «функціонування наукових жанрів 

у певних локально-темпоральних координатах, яка дозволяє оцінити вплив 

соціального довкілля на різнопланові характеристики жанрів» [193]. 

Важливою передумовою створення нового жанрового ландшафту є «ступінь 

віддаленості/близькості контактуючих мов і культур, яка визначає 

наявність/відсутність стереотипів очікування того чи іншого прагматичного 

типу тексту» [36]. 

«З позицій перекладацької адаптації, якісні зміни інформації від типу 

тексту до типу тексту, від дискурсу до дискурсу, в межах зіставлюваних 

культурних традицій означає, що певний тип семантики може: а) 

ампліфікуватися (дописка: часткова, повна); б) елімінуватися (повне 

зникнення або повна десемантизація); в) коментуватися; г) 

конкретизуватися» [37]. Прийом ампліфікації застосовується у тих випадках, 

коли інформація збільшується кількісно, прийом інтенсифікації, у свою 

чергу, позначає якісне збільшення ознак. 

Так у прикладі а) спостерігаємо ампліфікацію:  

If your partner is pregnant, you must remain abstinent or use condoms for at 

least 28 days after your last dose of study treatment [592].  

Якщо Ваша партнерка вагітна, Ви повинні утримуватися від 

статевих зносин або застосовувати презерватив не менше 28 днів після 

прийому останньої дози досліджуваного препарату [545].  

Перекладач вдався до ампліфікації задля розкриття імпліцитного 

змісту, послуговуючись контекстом.  

Приклад б) свідчить про інтенсифікацію в цільовому тексті: 
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Abnormalities in unborn animals have been observed, including enlarged 

heads due to enlargement of the fluid-filled cavities in the brain and a hole in the 

roof of the mouth (cleft palate) [592].  

У тварин спостерігалися порушення розвитку ембріонів, у тому числі 

збільшення наповнених рідиною порожнин головного мозку та розщеплення 

піднебіння (вовча паща) [545].  

Протилежністю ампліфікації є редукція, тобто зменшення інформації, 

закладеної в тексті оригіналу й перенесеної в текст перекладу: 

It is unknown if this finding will lead to infertility or permanent 

sterility[592]. 

Невідомо, чи можуть ці зміни призвести до безпліддя [545]. 

Концептуальний обшир категорії «безпліддя» в англомовній 

біомедичній культурі є об‘ємнішим, аніж відповідний обшир 

українськомовної, на що вказує редукція медичної інформації оригіналу. 

Sterility асоціюється з діагностованою неспроможністю до зачаття, 

підтвердженою результатами аналізів, у той час як діагноз infertility свідчить 

про те, що пара не є безплідною, проте не може зачати дитину на даному 

етапі, виходячи з комплексу різноманітних чинників.  

Релевантною ознакою застосування адаптивних стратегій до 

композиції тексту є перестановка його структурних елементів – інверсія. 

Окремими випадками адаптивних трансформацій є дифузія та 

поляризація, що стосуються як структурних, так і оцінювальних елементів 

інформації тексту. «Дифузія визначає процес деструктурації тексту, або 

ситуацію, коли структура тексту «розмивається», поляризація – процес чіткої 

структурної детермінації тексту. З точки зору аксіологічної інформації, 

поданої в тексті, дифузія означає перехід позитивної або негативної 

інформації в амбівалентну. Поляризація свідчить про необхідність заміни 

амбівалентного значення на позитивне або негативне» [36]. 
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2. 3. Жанрово-стильова домінанта (ЖСД) медичного перекладу. 

«Жанрово-стильова домінанта» (ЖСД) визначається як сукупність 

мовних, композиційних і прагматичних ознак, які утворюють специфіку 

тексту певного жанру [180: с.52; 179]. Категорія «жанрово-стильової 

домінанти» (ЖСД) має певні точки перетину з проблематикою відтворення 

інваріанта оригінального тексту. Так в енциклопедії «Українська мова» 

поняття «домінанта стилю» тлумачиться як: найзагальніша ознака стилю, яка 

реалізується в конкретних виявах лексичних, граматичних, текстових 

одиниць [661: 53]. Натомість М.О.Новикова вважає, що жанрово-стильова 

домінанта – це інваріант певного жанру, що реалізується в стилі будь-яких 

текстів цього жанру [103:6]. На думку О.Б.Скляренко, домінанта є 

стрижневим принципом створення художнього тексту, який визначає 

ідіостиль автора з огляду на обраний ним мовленнєвий жанр [158:2]. 

У свою чергу, функціонально-домінантний підхід до розв‘язання 

проблеми гармонізації жанрів оригіналу і перекладу передбачає урахування 

як типологічних збігів:  

- збереження композиційної структури текстів оригіналу й перекладу, 

що забезпечує еквівалентність їх сприйняття та адекватність впливу; 

- відтворення всіх типів інформації, що досягається добором постійних 

та оказіональних відповідників як на рівні слова, так і на рівні мети 

комунікації; 

- вірної передачі термінологічної лексики, що забезпечується 

існуванням в мові перекладу еквівалентних ЛО, зафіксованих в словниках; 

- відтворення у перекладі переважної більшості стилістичних засобів 

(лексичний повтор, реметафоризація, синтаксичний паралелізм); 

- збереження морфо-синтаксичних ознак тексту оригіналу. 

так і розбіжностей, зумовлених лінгвокультурними традиціями 

(«мовних перешкод»):  

- кількісний та якісний незбіг формул звертання та прагматичних 

кліше; 
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- функціонально-стилістичні зсуви, що полягають у заміні книжної 

лексики нейтральними словами, відповідно до норми мови перекладу; 

- наявність книжних перифраз та евфемізмів, невластивих мові 

перекладу, які відтворюються за допомогою оказіональних відповідників на 

рівні комунікативної мети; 

- граматичні трансформації синтаксичних структур, які або не мають 

аналогів, або відзначаються низькою частотністю у ЖСД мови перекладу 

[186]. 

У рамках перекладацького аналізу медичних жанрів вважаємо 

доречнішою модель «жанрової анкети» або «паспорта», запропоновану в 

роботах Т.  Шмельової, що включає наступні взаємопов'язані елементи: 

комунікативну мету, образ автора, образ адресата, образ минулого, образ 

майбутнього, диктумний зміст, мовне втілення [190: 90].  

Дослідження медичної документації показало, що реалізація жанрово-

стилістичних елементів у даному виді текстів має свою специфіку. Основною 

метою медичних документів є точна, об'єктивна фіксація інформації, яка 

може бути використана в подальшому медичними працівниками, захищаючи 

права пацієнта (епікриз), добровільне, компетентне прийняття пацієнтом 

запропонованого варіанту лікування, що ґрунтується на одержанні ним 

повної, об‘єктивної та всебічної інформації з приводу майбутнього 

лікування, можливих ускладнень і альтернативних методів лікування 

(інформована згода), надання належної інформації пацієнту щодо дій 

напередодні та після операції (перед- та післяопереаційні інструкції). Дані 

документи відрізняється поліфункціональністю. Основною функцією є 

змістовно-кумулятивна (в документі відображена динаміка хвороби, методи 

діагностики і лікування на різних етапах), додатковими - інформативна 

(інструкції для пацієнта); правова (згода пацієнта на проведення лікування). 

Образ автора в медичних документах представлений як експліцитно, 

так і імпліцитно. Він опредметнюється шляхом указання П.І.Б та посади 

лікаря, який надає інструкції напередодні та після операції, напр.: ―Post-
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operative instructions/Dr. Arnold Freeman and Dr. Grace Koh/Periodontics and 

implant dentistry‖[611: c.4] - «Післяопераційні інструкції / Доктор Арнольд 

Фрімен і доктор Грейс Кох / Пародонтологія та стоматологічна 

імплантологія» [612: 4]. 

Імпліцитно представлений автор у тексті інформованої згоди (ІЗ). 

Поряд із автором таких документів можна говорити й про співавтора, яким є 

пацієнт або його законний представник, оскільки ці особи дають 

інформовану згоду на обстеження, втручання й лікування. Співавтор у тексті 

документа виражений: а) займенниками 1 особи однини, напр.: ―I agree that: 

(If I do not agree with a statement, I have crossed it out and initialed next to it.)‖ 

[619: 3] - «Я згоден з тим, що: (Якщо я не згодна з твердженням, я його 

викреслила й поставила навпроти нього свої ініціали.)» [619: 3]; б) 

відмінковими формами зворотного займенника 1 особи однини в 

односкладних безособових реченнях, напр.,―I have been told who will help, if 

known.‖ [633: 15] – «Мені повідомили, хто буде асистувати (якщо це 

відомо») [633:15]; власними іменами – ПІБ пацієнта або його законного 

представника; реквізитом «підпис».  

Адресат епікризів, як правило, представлений в тексті імпліцитно. 

Адресатами є лікарі-фахівці, які здійснюють консультації на підставі записів 

лікаря й етапних епікризів, лікарі амбулаторної ланки, які курирують 

пацієнта після його виписки зі стаціонару на підставі даних виписного 

епікризу, патологоанатоми й судово-медичні експерти з урахуванням даних 

посмертного епікризу.  

Натомість, у перед- та післяопераційних інструкціях образ адресата 

знаходить вираження (займенники 2 особи множини), напр., ―You absolutely 

may not have any food after midnight the night before surgery‖. – «З опівночі 

перед операцією нічого їсти не можна» [638: 1]; ―You must limit your arm use 

before and after the band comes off‖ – «Ви повинні обмежити користування 

рукою до і після зняття пов'язки» [585: 2]. 
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Для медичної документації особливе значення має образ минулого, 

представлений описом хвороби в епікризі. Даний документ детально 

викладає етапи розвитку захворювання, лікування, лабораторні дослідження 

та діагнози. Таким чином, перша частина епікризу (анамнез) 

характеризується описовою лексикою в минулому часі: «Лікувалася та 

обстежувалася в цивільних закладах, але позитивної динаміки захворювання 

не відчула» - «The patient was examined and treated at civilian hospitals, but 

there were no positive dynamics of the disease» [563]. 

Діагностика й лікування  - процеси за участі обмеженого кола осіб з 

чітко визначеними функціями й статусом, спрямовані на отримання 

декларованого результату (одужання або поліпшення стану пацієнта). У 

зв'язку з цим образ майбутнього як жанровий елемент полягає в описі 

механізму одужання на основі адекватної діагностики та індивідуально 

підібраного лікування з урахуванням існуючих в медицині стандартів. 

Медичні документи не тільки фіксують зміни в перебізі хвороби на тлі 

лікування, а й визначають загальні напрямки реабілітації пацієнта на 

наступних етапах надання медичної допомоги, які відображені в тексті 

виписного епікризу. Перед- та післяопераційні інструкції й інформована 

згода також можна вважати втіленнями образів майбутнього, оскільки вони 

передбачають надання рекомендацій для подальшого одужання та, 

відповідно, погодження на проведення хірургічного втручання та лікування. 

У текстах даних документів образ майбутнього реалізується в 

лексичних одиницях, що мають як позитивну, так і негативну семантику, й 

характеризують: 

 суб'єкти впливу в процесі лікування (загальний стан пацієнта; 

неврологічна симптоматика, показники пульсу, дихання, артеріального 

тиску); 

 якості суб'єктів впливу, які формуються в динаміці (поліпшення або 

погіршення стану, життєво-важливих показників); 
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 прогноз перебігу захворювання (прогноз сприятливий, сумнівний, 

несприятливий). 

Образ майбутнього реалізується в граматичній структурі. Так, 

наприклад, у перед- та післяопераційних інструкціях часто зустрічаються 

умовні конструкції: ―If you have been given general anesthesia, you will wake 

up in a separate recovery room» [551: 2] - «Якщо Вам робили загальну 

анестезію/наркоз, Ви прокинетеся в окремій післяопераційній палаті» [579: 

с. 2]; ―If your kidney function is not normal and we need to give you X-ray dye, we 

may prescribe a medicine for you to take before and after your procedure‖[580: 2]  

– «Якщо у вас порушена функція нирок і необхідно ввести контрастну 

речовину, вам можуть призначити ліки, які ви приймете до й після 

процедури» [580: 4], форми майбутнього часу: ―Before surgery, you will be 

asked to change into a hospital gown. Your clothing will be placed in a plastic bag 

under your stretcher while you are in surgery‖ - «Перед операцією Вас 

попросять переодягнутися в лікарняний халат. Ваш одяг покладуть в 

пластиковий мішок, який буде знаходитися в нижній частині Вашої 

каталки, поки Ви будете на операції» [609] та наказового способу: ―Please 

wash your face the night prior and morning of surgery‖ – «Будь ласка, помийте 

обличчя ввечері напередодні операції і вранці в день операції» [620]. 

Розгляньмо наступний компонент ЖСД - диктумний зміст. В «анкеті» 

або «паспорті» жанрів Т.  Шмельової він визначається як «подійний», тобто 

той, що перебуває у площині «позамовної дійсності» [193: 87]. Основою 

диктумного змісту епікризу є дані обстеження, відомості про пацієнта на 

конкретному етапі лікування і змін його стану в ході лікувального процесу. 

Цю функцію виконують фрагменти тексту (опис результатів обстежень, 

лікування), насичені медичною термінологією, в яких фіксується стан 

пацієнта на поточний момент, а також обґрунтовується тактика обстеження і 

лікування, напр. «Діагноз поставлений на підставі скарг, анамнезу, динаміки 

ЕКГ, відсутності гіперферментемії, негативного тесту на наявність 

маркерів некрозу міокарда» - ―The diagnosis is made on the basis of the 
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patient‘s complaints, anamnesis, ECG dynamics, lack of hyperenzymemia and a 

negative test for the presence of myocardial necrosis markers‖ [562].  

Диктумним змістом інформованої згоди є підписання згоди на 

медичне втручання, що базується на основі отриманої від лікуючого лікаря 

повної й всебічної інформації в доступній для пацієнта формі викладу про 

наступне: мету, характер, способи даного втручання, що пов‘язане з 

імовірним ризиком і можливими медико-соціальними, психологічними, 

економічними й іншими наслідками, можливість застосування 

альтернативних видів медичної допомоги, їхні наслідки та ризики, відомості 

про прогноз для здоров‘я та життя пацієнта у разі відмови від застосування 

кожного із запропонованих методів.  

Вираження диктумного змісту можна побачити в наступному 

фрагменті інформованої згоди:   

―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. I hereby declare and confirm that I have been given an 

explanation concerning the possible risks and complications...‖ [619] - «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. Цим я заявляю і підтверджую, 

що отримав / ла пояснення про можливі небезпеки і ускладнення основної 

операції...» [573]. 

Перед- та післяопераційні інструкції, в свою чергу, мають такий 

диктумний зміст: надання необхідних рекомендацій напередодні та після 

операції задля проведення належного лікування та одужання пацієнта, напр. 

―Give any valuables to a family member or companion. Do not drink alcohol for 

24 hours before or after surgery‖. - «Залиште всі цінні речі члену сім'ї або 
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людині, яка Вас супроводжує. Не вживайте спиртні напої протягом 24 

годин до або після операції» [585]; ―If you put in your own drops, it may be 

easier to lie down. Ask a family member or friend to check and see if you are 

actually getting the eye medicine into your eye. A mirror may be helpful if you are 

doing this alone‖ – «Якщо ви закапуєте краплі самостійно, це може бути 

зручніше робити лежачи. Попросіть члена сім'ї або родича поспостерігати, 

чи потрапили краплі в око. Якщо ви один, скористайтеся дзеркалом для цієї 

мети» [620]. 

Мовне втілення жанру детермінується семантико-смисловою 

домінантою, яку можна сформулювати як «узагальнення лікувально-

діагностичного процесу» (епікриз), «надання рекомендацій» (перед- та 

післяопераційні інструкції), «погодження на хірургічне втручання та 

лікування» (інформована згода). 

Семантико-смислова домінанта тексту є його основною ідеєю, 

індикатором основного сенсу, який виражається у ключовій лексиці і стійких 

словосполученнях. Сфера функціонування документа і його характер 

визначають особливості «мовного втілення», тобто сукупності одиниць мови, 

які організовують текст медичних документів і вказують на їх різностильову 

приналежність.  

Так, стиль епікризу є точним і позбавленим експресивності. Він 

характеризується наявністю великої кількості скорочень (Лейк. – 

лейкоцити) [562], абревіатур (ШОЕ - швидкість осідання еритроцитів, PH - 

pondus Hydrogenii) [563], безособових речень («Вважає себе хворою близько 

2–х місяців, коли з‘явився біль в лівій стопі..») [562], вилученням присудка 

чи підмета («Ритм синусовий, регулярний; Лікувалася та обстежувалася в 

цивільних закладах») [563].  

У перекладі епікризів англійською мовою спостерігаємо зростання  

частки пасивних та абсолютних, герундіальних та інфінітивних 

конструкцій (―The patient was examined and treated at civilian hospitals [563]; 

The patient is indicated an exercise therapy, dosed walking with a walking frame 
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and magnetotherapy;‖)  [562], використання еліпсу присудка для 

ущільнення інформації (―Regular sinus rhythm; Ischemic heart disease: 

unstable angina pectoris‖) [563], безособових речень (―The patient was 

performed amputation of the left lower extremity at the level of the middle third of 

the thigh in critical situations‖ [577: 3], конструкцій «оцінковий 

прикметник-інтенсифікатор+іменник» (significant dilatation, positive 

dynamics of the disease, profound demetria) [580: 6], особових та вказівних 

займенників (―He didn‘t seek for medical advice and didn‘t take any 

medications‖) [563: 1].  

У свою чергу, перед- та післяопераційні інструкціям бракує 

специфічної медичної термінології, оскільки спрямовані не на професійну 

аудиторію, а на пацієнтів, тобто інформація адаптується до 

малокомпетентного реципієнта. Аналіз англомовних перед- та 

післяопераційних інструкцій дозволяє виділити наступні складові жанрово-

стильової домінанти:  

1) обмежена кількість медичних термінів, використання 

загальновживаної лексики (―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 [594: 1]. – «Вам на шкіру нанесуть анестетик 

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

місце «заніміє», і ви не будете відчувати болю.») [594: 1]. У перекладі 

відзначаємо додавання термінологічної одиниці.  

2) виокремлення особи пацієнта (―On the day of surgery, your 

arrival time may be as early as 6:30 a.m. or as late as 2 p.m‖. – «Час вашого 

прибуття в клініку в день операції може варіюватися з 6:30 ранку, до 

14:00») [609];  

3) вживання майбутнього часу та імперативних конструкцій 

("This exam is usually done 3 to 6 weeks after surgery, but your timing will depend 

on the type of surgery you had. This information will be given to you when you are 

discharged from the hospital.‖ – «Цей огляд зазвичай проводиться через 3-6 
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тижні після операції, проте цей строк буде залежати від виконаної вам 

операції. Ви отримаєте необхідну інформацію при виписці з лікарні» [616]; 

"Remember to bring a case for your glasses, contact lenses, and dentures‖[611: 

2]. – «Не забутьте взяти футляр для окулярів, контейнери для контактних 

лінз і зубних протезів») [612: 2]; 

4) графічне виокремлення головної інформації за допомогою 

особливого шрифту (―If you smoke, you need to stop NOW‖ – «Якщо ви 

палите, ви повинні припинити курити НЕГАЙНО» [620].  ―Do not go on a 

crash diet‖. – «Не використовуйте дієти для швидкого схуднення» [636]. 

―Call your doctor right away if you have...‖ – «Негайно зателефонуйте своєму 

лікарю, якщо у вас буде...» [630]); 

5) надання пацієнту всієї необхідної інформації (мапа чи схема 

проїзду, контактні телефони, адреса); 

6) діалогічність викладу, емоційно-оцінкові елементи (―Our 

commitment to your dental health does not end with surgery. You will be advised 

to see us for postoperative visits. These visits are very important to monitor your 

healing‖ – «Операція це тільки перший крок до вирішення вашої проблеми. 

Дуже важливо бути під наглядом лікаря до остаточного вирішення вашої 

проблеми) [645].  

Загалом, інформована згода й перед-  післяопераційні інструкції носять 

інформативний, рекомендаційний характер. Емоційне забарвлення 

з‘являється тоді, коли дискурс набуває форми діалогу «лікар-пацієнт», під ча 

якого лікар доступною мовою пояснює ту чи іншу проблему. 

Основними елементами ЖСД англомовної інформованої згоди є 

використання загальновживаної лексики (―Students and others may watch 

the procedure. This must be approved by this facility.‖ [606: 2] - «Студенти або 

інші можуть спостерігати за цією процедурою. Це повинно бути 

санкціоновано цією установою» [546: 2]); відносно мала кількість 

медичних термінів (―The shape of the scar depends on my skin type and its 

healing properties and in some cases keloid scars may develop (thick, protruding 
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scars)‖ [594: 2]. – «Форма шраму залежить від мого типу шкіри і її 

здатності до регенерації; в деяких випадках можливе утворення келоїдних 

(щільних, які виступають) шрамів» [594: 2]); вживання умовних речень 

та пасивних конструкцій з імпліцитною метою уникнути 

відповідальності за певні побічні ефекти (―If it is decided to perform the 

main operation under general anesthetic, I will receive an explanation regarding 

the anesthesia from the anesthetist.‖[613: 2].  – «Якщо буде прийнято рішення 

про проведення основної операції під загальним наркозом, то я отримаю 

пояснення про наркоз від лікаря-анестезіолога» [614:2]). Англомовна 

інформована згода є загалом  детальнішою та більшою за обсягом, ніж її 

українськомовний жанровий відповідник. 

Українськомовна інформована згода тяжіє до вживання професійної 

медичної лексики та використання специфічних юридичних термінів. У її 

тексті можна вирізнити вживання складних та довгих синтаксичних 

конструкцій («Отримав(ла) в повному обсязі роз‘яснення про характер, 

мету, орієнтовну тривалість діагностично-лікувального процесу та про 

можливі несприятливі наслідки під час його проведення, про необхідність 

дотримання визначеного лікарем режиму в процесі лікування») [556:4]; 

безособовість викладу («Зобов‘язуюсь негайно повідомляти лікуючого 

лікаря про будь-яке погіршення самопочуття (стану здоров‘я дитини)») 

[957:2] та уникнення деталізації процесу лікування в самому документі 

(«Мені надали в доступній формі інформацію про ймовірний перебіг 

захворювання і наслідки у разі відмови від лікування. Я мав(ла) можливість 

задавати будь-які питання, які мене цікавлять, стосовно стану здоров‘я, 

перебігу захворювання і лікування та одержав(ла) на них відповіді») [558:  9]. 

Найприкметнішою особливістю української медичної практики є те, що в ній 

використовується уніфікована форма інформованої згоди, яку підписують 

перед будь-якою операцією чи іншою інвазивною процедурою. 
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2.4. Аксіологічні компоненти аналізу медичного перекладу письмових 

та усних текстів. 

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. М. 

Рідженстейн, директор Національного офісу мережі з надання 

перекладацьких послуг Speaking Together, пропонує в оцінці якості 

міжмовного посередництва відштовхуватися від кваліметричних критеріїв  

Інститутів охорони здоров‘я США, розроблених для перевірки ефективності 

медичних послуг: безпека, своєчасність, ефективність (effectiveness), дієвість 

(efficiency), рівноправність й пацієнто-центричність [467]. Більшість із цих 

критеріїв знайшли відображення в Етичних кодексах і Стандартах 

професійної практики медичних перекладачів.  

У США на федеральному рівні діють Етичний кодекс (з 2004 р.) [414] і 

Стандарти професійної практики медичних перекладачів (з 2005 р.) [415], 

розроблені Національною радою з перекладу в царині охорони здоров‘я 

(National Council on Interpreting in Health Care,  NCIHC). Крім того, на рівні 

окремих штатів розробкою й удосконаленням регулятивних документів 

займаються Міжнародна асоціація медичних перекладачів (International 

Medical Interpreters Association, IMIA), в минулому – Асоціація медичних 

перекладачів штату Массачусеттс (Massachusetts Medical Interpreters 

Association, MMIA): перше видання Етичного кодексу - 1987 р. [397], друге 

видання (перероблене й доповнене) – 2006 р. [361], Стандарти професійної 

практики медичних перекладачів – 2007 р. [362], та Асоціація перекладачів у 

царині охорони здоров‘я штату Каліфорнія (California Healthcare Interpreting 

Association, CHIA): «Професійні стандарти, етичні принципи, протоколи й 

рекомендації щодо ролей і принципів втручання медичних перекладачів» 

(California Standards for Healthcare interpreters: Ethical Principles, Protocols and 
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Guidance on Roles and Intervention) – 2002 р. [247], Американська асоціація 

усних та письмових медичних перекладачів штату Каліфорнія (American 

Medical Interpreters and Translators Association (AMITAS)): Етичний кодекс – 

2009 р. [363].  

Вимоги й рекомендації, закріплені даними прецедентними актами, 

підживлюються розробками в регулятивно-правових полях інших держав. І 

хоча Україна поки не може похвалитися юридично закріпленим підґрунтям 

перекладацької діяльності на теренах нашої держави, прикладами для всього 

світу є Канада й Австралія, де громадський переклад (і медичний у його 

складі) отримав законодавче визнання. «Рекомендації із застосування 

Національних стандартів надання послуг громадського перекладу» (National 

Standard Guide for Community Interpreting Services (NSGCIS)) [271] Канади 

містить найбільш ретельно простежену (як на національному, так і на 

міжнародному рівні) систему професійних стандартів громадських 

перекладачів, що включає вимоги до здійснення медичного й  юридичного 

перекладу, перекладу в освітній царині. Етичний кодекс і Стандарти 

професійної практики [213], розроблені Австралійським інститутом усних і 

письмових перекладачів (Australian Institute of Interpreters and Translators 

(AUSIT)), можуть застосовуватися в усіх ситуаціях міжмовного 

посередництва, а не виключно в громадському перекладі. Такий самий 

принцип інклюзивності (нерозмежованості) перекладацьких послуг надихав 

авторів «Кодексу професійної поведінки» Інституту письмового й усного 

перекладу Великобританії (Institute of Translation & Interpreting (ITI)) [360]. 

Аксіологічні моделі медичного перекладу, які ми можемо шляхом 

гіпотетичного зіставлення, аналогій і умовиводів побудувати на основі усіх 

вищеназваних документів, налічують обмежений перелік повторюваних 

компонентів. Серед них є ті, що безпосередньо описують текст МП 

(текстоцентричні), та ті, що стосуються перекладацької діяльності загалом 

(етико-деонтологічні). Не можна вважати, що групи текстоцентричних і 

етико-деонтологічних компонентів розмежовані такою мірою, що їхня дія не 
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перетинається за жодних умов. Так, принцип точності й вірності відтворення 

може відноситися як до текстоцентричної, так і до етико-деонтологічної 

груп, залежно від того, чи застосовується він до конкретного повідомлення 

або до процесу передачі медичної інформації. так само, принципи 

конфіденційності й безсторонності можуть мати як вербальні вияви 

(примітки в тексті, брифінг сторін перед медичною консультацією), так і 

бути імпліцитно присутніми в перекладі.  

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.        

 

2.4.1. Текстоцентричні компоненти оцінки якості медичного перекладу 

письмових та усних текстів. 

Текстоцетричний компонент точності перекладу згадується в усіх 

Етичних кодах і Стандартах професійної практики, проте ми спостерігаємо 

варіативність у його найменуваннях. Задля точного опису даного компоненту 

необхідно дослідити усі додаткові відтінки значень, які закладені у 

варіативних термінологічних номенах. Оскільки якість перекладного 

медичного документу часто оцінюється психометричними засобами, ми 

піддали аналізу статистичні уявлення про зміст даних категорій. У статистиці 

точність (accuracy) описує відсутність або брак системних помилок, у той час 

як точність (прецизійність, precision) стосується відсутності або браку 

випадкових помилок [ДСТУ ISO 1087-1]. Точність корелює з валідністю, 

тобто «мірою відповідності кількісних результатів висунутим теоріям або 

отриманих даних» [203], а прецизійність з надійністю (reliability), тобто 

«мірою стійкості (послідовності) отримуваних результатів» [203]. 

Статистичним антиподом точності служить зміщення (bias), тобто 
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невипадкова (системна) варіативність, прецизійності – власне помилка 

(error), випадкова варіативність.   

У свою чергу, «вірність» (faithfulness) або її синоніми fidelity, loyalty та 

integrity належать до категорійного апарату філології (The Fidelity Rule) [217: 

236].  

«Точність» (accuracy) визначається деякими представниками світових 

шкіл перекладознавства 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. «Точність» є 

комплементарною до категорій «прийнятності» (acceptability), тобто 

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

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

тексту [412].  

На додачу до цього, А. Дарвіш визначає точність як «відповідність 

інформативних (актуальних) змістів вихідного і цільового текстів, 

витримування інформативних параметрів вихідного повідомлення в 

перекладі»[276: 42], що є особливо влучним для медичних текстів. Точність є 

відображенням цінності (true value) оригіналу й, таким чином, видається 

дотичною до категорії «адекватності» в українськомовному 

перекладознавчому апараті.      

Маркерами точності письмового перекладу медичних текстів 

виступають наступні: 

1) Цільовий текст не виказує порушень мовних норм або узусу; 

2) Цільовий текст є термінологічно гомогенним; 

3) У цільовому тексті витримана жанрово-стильова домінанта. 

The Committee notes that independent forensic medical examinations 

appear to have substantiated Mr. Askarov's allegations of torture in police 

custody, and have confirmed resulting injuries including persistent visual loss, 

traumatic brain injury, and spinal injury. 
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Комітет відзначає, що незалежна судово-медична експертиза, 

мабуть, підтвердила твердження пана Аскарова про тортури під час 

утримання під вартою в міліції та підтвердила отримані ним тілесні 

ушкодження, включаючи стійку втрату зору, травматичне ураження 

головного мозку та пошкодження спинного мозку [647]. 

Як видно з цього прикладу, взятого з корпусу паралельних текстів ООН 

(The United Nations Parallel Corpus, Language Resources and Evaluation 

(LREC‘16)), точність виявляє себе у відсутності порушень мовних норм або 

узусу (наприклад, форма множини forensic medical examinations в оригіналі 

відтворена формою однини «судово-медична експертиза», витримані правила 

граматичної колокації: resulting injuries - отримані ним тілесні ушкодження 

тощо) й витримуванням жанрово-стильової домінанти (в даному випадну 

жанрово-стильові особливості юридичного тексту: ускладнена граматична 

структура оригіналу appear to have substantiated allegations відтворена з 

використанням парантетичного прислівника «мабуть, підтвердила 

твердження», вживання спеціальної термінології: in police custody - під час 

утримання під вартою). Однак гомогенність медичної термінології в 

цільовому тексті невитримана, що вселяє реципієнту думку про різний 

ступінь тяжкості уражень, тобто значення, відсутнє в тексті ВМ (resulting 

injuries - отримані ним тілесні ушкодження, traumatic brain injury - 

травматичне ураження головного мозку,  spinal injury - пошкодження 

спинного мозку).  

Крім того, Стандарти професійної практики для усних медичних 

перекладачів вимагають: 

а) передавати тональність голосу, експресивність мовця; 

б) відтворювати не тільки експліцитний, а й імпліцитний смисл (намір) 

адресанта; 

в) якщо це необхідно, тлумачити невербальні сигнали адресанта; 

г) доносити до адресата культурно-специфічну інформацію; 
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д) перекладати будь-які, навіть неважливі або нерелевантні, з точки 

зору перекладача, репліки; 

е) перекладати будь-які негативні, образливі й непристойні коментарі 

або жести [222:78]. 

Компанія TAUS, лідер на ринку автоматизації перекладацьких 

процесів, машинного перекладу й інновацій в області лінгвістичних 

технологій і послуг, розробила Динамічну мережу перевірки якості 

перекладу (Dynamic Quality Framework, DQF), з якої видно, що порушеннями 

точності (accuracy) виступають додавання, вилучення, хиби перекладу 

(mistranslations, на кшталт того, що речення a medicine should not be 

administered in doses greater than 200 mg перекладене «ліки слід вводити у 

дозах більше 200 мг», тобто заперечна форма змінена на стверджувальну, а 

частка «не» вилучена), недоцільна генералізація або конкретизація, 

застосування формально прийнятного, проте контекстуально невлучного 

відповідника з пам‘яті перекладів (замість Press the Begin button - Press the 

Start button) [508:21].  

На відміну від точності (accuracy), точність-презиційність (precision) 

описує ступінь наближення запропонованих перекладачем відповідників до 

семантичного ядра оригінальних лексем [276: 42]. Якщо частка лексем МП, 

відтворених за допомогою прямих відповідників із високим ступенем 

наближення до семантичного ядра, переважає частку лексем, відтворених за 

допомогою функціональних (ситуативних) відповідників, що тяжіють до 

периферії значень пошукованої лексеми, вважається, що перекладач досяг 

точності-презиційності (precision) (Рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Категорії точності (accuracy і precision) перекладу 

Так, наступний фрагмент із корпусу паралельних текстів ООН (The 

United Nations Parallel Corpus, Language Resources and Evaluation (LREC‘16)) 

виявляє ознаки точності-презиційності (precision), оскільки відповідник 

«коронарна недостатність» є функціональним (гіпонімічним) еквівалентом 

coronary problems, запровадженим в цільовий текст за принципом 

конкретизації (синекдохіальності): 

Outcomes include diabetes and coronary problems that necessitate 

increasingly expensive medical treatment. 

У результаті виникає діабет і коронарна недостатність, які 

вимагають все більш дорогого медичного лікування [647]. 

Натомість у наступному прикладі з корпусу паралельних текстів 

OpenSubtitles2016 термінологічна лексема diabetes insipidus, хоч і відтворена 

за допомогою прийнятого в біомедичній культурі-приймачі еквівалента 

«нецукровий діабет», проте її семантика віддаляється від ядра значення 

оригінального терміна (з пізньої латини insipidus, in- 'не' + sapidus (той, що 

має смак)), а отже переклад не може вважатися точним (precise):  

On the plus side, apart from diabetes insipidus, I'm pleased you aren't 

experiencing any of the other common complications associated with 

craniopharyngioma.  
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З позитивного боку, крім нецукрового діабету, я радий, що ти не маєш 

будь-якого з поширених ускладнень після краніофарингітоми [603]. 

Категорія «вірності» (faithfulness і fidelity) перебували в фокусі уваги 

теоретиків перекладу з часів античності (fidus interpres Горація, ut interpres 

Ціцерона), позначаючи «рабське дотримання кожного слова в повідомленні 

ВМ, рабський буквалізм» [217:236]. Протилежним полюсом перекладацької 

вірності служила концепція «Les belles infidèles» (зрадливих красунь), що 

уособлює один з напрямків перекладацької діяльності в Європі XVII ст., а 

саме «версії оригіналу, «переглянуті та виправлені» перекладачами для того, 

щоб догодити смакам та правилам пристойності того часу» [344:76]. 

Перекладачі, в цьому разі, демонструють усвідомлення переваги цільової 

мови та власного судження.  

Своїм другим життям faithfulness і fidelity завдячують прибічникам 

Skopostheorie, які обґрунтували «правило вірності» (fidelity rule): оригінал і 

транслят зберігають інтертекстуальні відношення, якщо дотримані панівний 

принцип skopos й інтратекстуальна когерентність трансляту [217:236]. 

Виходячи з цього, наведений нижче цільовий текст може вважатися «вірним» 

оригіналові, хоч у ньому відсутні як точність (accuracy), так точність-

презиційність (precision): 

I lost the leg to diabetes.  

Спасибі за те, що боролися за нашу країну [603]. 

К.Норд пропонує ускладнити концептуальну мережу «перекладацької 

вірності» категорією loyalty (лояльності), спеціально запровадженою для 

оцінки успішності міжкультурного посередництва. Оскільки концепт 

«лояльність» описує між-особистісні, а не між-текстові відносини, дослідник 

вважає його оптимальним мірилом відповідальності перекладача по 

відношенню до автора, замовника перекладу й цільової аудиторії, 

незважаючи на те, що кожен з них має свої очікування щодо якості цільового 

продукту [431:33].   
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Лояльність перекладача виявляє себе у спробах попередження або 

полегшення «комунікативного страждання», яке «спричинене тим, що ви не 

розумієте те, що хотіли б розуміти, непорозумінням, нездатністю донести 

свою думку або навіть відсутністю комунікації» [260:151]. Е.Честерманн 

вважає, що здатність до полегшення страждань зближує професії лікаря й 

перекладача. Логічним продовженням аналогії з медициною стала 

запропонована перекладознавцем «Клятва Ієроніма» ("Hieronymic Oath"): 

«Клянуся, що мої переклади не будуть репрезентувати оригінали в 

несправедливому світлі (unfair way)» [260:151]. 

Лояльність перекладу формується уявленнями реципієнтів щодо 

жанрово-стилістичних особливостей, регістру й темпоральних характеристик 

цільового продукту. Більшість медичних текстів офіційного характеру 

(епікризів, результатів аналізів, виписок з історії хвороби тощо) є так 

званими «мета-документами», тобто доказами існування документу в 

оригіналі, хоч у цільовій культурі його відповідник може бути відсутнім або 

мати відмінні жанрово-стилістичні характеристики. Для їхнього відтворення 

К. Норд пропонує документальний переклад, що засновується на принципі 

вірності (fidelity). Якщо ж метою медичного тексту є донесення важливої 

інформації, необхідно адаптувати цільовий продукт до очікувань реципієнтів, 

і в цьому випадку перекладач обере інструментальний переклад, що 

засновується на принципі лояльності (loyalty) [431: 40].      

Наприклад, відтворюючи «тетраду Цельса»: Inflammation is 

characterized by four cardinal signs: rubor (redness), calor (increased heat), 

tumor (swelling), dolor (pain)[464:303], що описує «чотири основні ознаки 

запалення: rubor («почервоніння»), tumor («набряк»), calor («жар»), dolor 

(«біль»)», за допомогою документального перекладу міжмовний посередник 

збереже латинські назви, а за допомогою інструментального – вилучить їх і, 

можливо, також адаптує деякі з назв до правил узусу української мови 

(наприклад, використає лексему «лихоманка» замість «жару»).   
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Тотожною до категорії перекладацької «лояльності» К. Норда 

видається концепція «мовної цілісності» (linguistic integrity), обстоювана 

Американською асоціацією перекладачів (American Translators Association, 

ATA): «Мовна цілісність досягається не дослівним відтворенням МП, а 

утриманням від додання й вилучення елементів смислу» [204; 205]. 

Оскільки, як ми вже писали вище, «точність» в усіх її виявах є 

дотичною до категорії «адекватності» в українськомовному 

перекладознавчому апараті, повнота (completeness) та експресивно-

стилістична тотожність (fluency) викладу можуть вважатися локальними 

виявами її глобального застосування. А.Дарвіш ускладнює категоріальну 

таксономію аксіологічного апарату письмового перекладу, додавши категорії 

коректності, тобто відсутності помилок [276:46], ясності (clarity), тобто 

відсутності двозначностей [276: 49], й послідовності (consistency), тобто 

термінологічної гомогенності, дотримання правил транскодування [276: 48-

49]. 

Поза тим, в усному медичному перекладі категорія «повноти викладу» 

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 [402:227]. 

Однак у медичній практиці не виключені ситуації, коли резюмування 

стає єдиним можливим способом відтворення інформації. Серед них, 

наприклад, а) критичний стан хворого й потреба в невідкладній допомозі, б) 

кілька осіб на консультації говорять одночасно, в) пацієнт не в змозі зв‘язано 

висловлювати думки, г) пацієнт говорить занадто швидко або перебиває 

лікаря (перекладача), д) навіть застосовуючи синхронний переклад, 
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міжмовний посередник не в змозі наздогнати мовленнєвий потік однієї зі 

сторін комунікації (упослідження перекладача) [222: 121]. 

«Експресивно-стилістична тотожність» (fluency) перекладу забезпечує 

реципієнту враження, що він читає текст у оригіналі. Це враження 

забезпечується тим, що текст не містить граматичних або орфографічних 

помилок, порушень правил транскодування термінології, власних імен та 

форм звертання. Крім того, текст МП інтуїтивно сприймається реципієнтом 

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

витлумачений [442: 48]. У художньому перекладі «експресивно-стилістична 

тотожність» часто потрактовується як «елегантність» цільового тексту, хоч 

переважна більшість дослідників і нарікають на невизначеність даного 

терміна [493: 59]. Л. Венуті асоціює «експресивно-стилістичну тотожність» з 

експансією англосаксонської перекладацької традиції, невидимістю 

перекладача й відсутністю етичного ставлення як до культури й автора 

оригінального тексту, так і його пере-створювача [525]. Таким чином, можна 

вважати «експресивно-стилістична тотожність» результатом панування 

стратегії одомашнення, яка витісняє з цільового тексту усі ознаки його 

«чужинності».       

На прикладі наступного уривка з праці психотерапевта І. Ялома 

підручника Love's Executioner: & Other Tales of Psychotherapy («Ліки від 

кохання та інші оповіді психотерапевта») ми продемонструємо, як 

застосування очуження (резистентного відтворення) або одомашнення 

(впокореного відтворення) може змінити цільовий текст з точки зору 

«експресивно-стилістичної тотожності»: 

She was 10 years younger than Mr. Serra and although she was also very 

serious about church and her work, she had what Mr. Serra called ―a malandra 

(flirtatious and cute) smile‖ [646: 112]. 

Одразу впадає в око те, що англомовний текст містить іншомовне 

запозичення malandra (з португальської – «хитра, пустотлива»), яке 

витлумачено ситуативним відповідником flirtatious and cute. Перед 
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перекладачем одразу постає запитання: чим керуватися при створенні 

цільового тексту – словниковим визначенням лексеми або тлумаченням, 

запропонованим англомовними авторами? Зберігши іншомовне вкраплення, 

Н. Бхіндер стає на шлях резистентного відтворення, так обстоюваного Л. 

Венуті [525]: 

Вона була на десять років молодшою за пана Серра, й хоча дуже 

серйозно ставилася до церкви й своєї роботи, та мала, за словами пана 

Серра, «посмішку malandra», тобто пустухи [574: 116]. 

Як бачимо, в українському тексті іншомовний елемент ще більш 

витинається з-поміж вербальної канви внаслідок розбіжностей написання 

(кирилиця в основному тексті й латиниця в оформленні ізольованого 

елемента), шрифту (запозичення виділене курсивом й пунктуації (вживання 

лапок). 

Натомість впокорене відтворення робить текст «експресивно-

стилістично тотожним», і хоча він не читається як оригінал хоча б унаслідок 

присутності португальського прізвища, реципієнт принаймні отримує 

«ілюзію прозорості» тексту [525: 253]: 

 Вона була на десять років молодшою за пана Серра, й хоча дуже 

серйозно ставилася до релігії й своєї роботи, та мала, за словами пана 

Серра, «пустотливу посмішку».  

Гіпонімом «експресивно-стилістичної тотожності», що зустрічається в 

медичних перекладах набагато частіше за вищеописаний гіперонім, є так 

звана «хибна експресивно-стилістична тотожність» (false fluency), яку Л. 

(Райдінг) Джексон пов‘язує з варіативною популярністю тих чи інших 

термінологічних новонадходжень, які, не будучи асимільованими, згодом 

зникають з ужитку [195:240]. Тим часом, Г. Флорес та співавт. визначають 

«хибну експресивно-стилістичну тотожність» як «вживання перекладачем 

слів або фраз, які не існують у цільовій мові» [294] або «вживання термінів 

(наприклад, safe sex або «безпечний секс») без усвідомлення їхнього 

функційного значення» [214:189]. Нерідко «хибну експресивно-стилістичну 
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тотожність» викликає вживання міжмовних омонімів, паронімів та 

інтернаціоналізмів, як у наступному прикладі:  

Infertility and mental retardation probably have less far-reaching 

consequences in the Dutch situation than in developing countries. 'Angina' and 

'depression' were submitted as indicator conditions for weighting in the GBD study 

as single disease stages.      

Безпліддя й затримки психічного розвитку мають, судячи з усього, 

менш серйозні наслідки в Нідерландах, ніж у країнах, що розвиваються. 

"Ангіна" і "депресія" були представлені в якості станів здоров'я для 

зважування в дослідженні ГПБ як стадії однієї і тієї ж хвороби  [647]. 

Про низький рівень професійності медичного перекладу свідчить не 

тільки хибне витлумачення терміна angina (правильно – «стенокардія»), а й 

порушення узусу «представлені в якості станів здоров'я для зважування в 

дослідженні» (треба – «розглядалися дослідниками як індикатори однієї й 

тієї самої стадії захворювання») та урешті решт вживання нерозпізнаної 

абревіатури «ГПБ» (GBD study означає Global Burden of Disease study або 

«Дослідження Глобального Тягаря Захворювань», що проводиться ВООЗ та 

Всесвітнім банком). 

Не можна не погодитися з авторами «Кембриджського посібника з 

психології, охорони здоров‘я й медицини» (Cambridge Handbook of 

Psychology, Health and Medicine) [214] в тому, що помилкове вживання 

термінології пов‘язане з недостатнім розумінням функційного значення 

біомедичних концептів. Так, у наступному фрагменті англомовні автори 

роблять помилку у вживанні терміна hyperbaric chamber («барокамера»):  

He was sent to the hyperbolic chamber [510:643].     

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 
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залежно від галузі медицини, специфіки перекладацької діяльності (усний-

письмовий, професійний-ad hoc), цільової аудиторії (дослідники, 

медперсонал, пацієнти тощо) з її етно-культурними особливостями та 

очікуваннями. Важливим складовим компонентом, що уможливлює 

досягнення адекватності медичного перекладу, є культурна компетенція, яка 

теж позначена прикметною етноспецифічною спрямованістю. 

 У середині ХХ століття процес перекладу трактувався як 

перевираження засобами мови перекладу того змісту, який уже було 

виражено засобами оригіналу. Тобто, переклад розглядався як 

інтерлінгвістична трансформація плану вираження тексту, що здійснюється 

за умов збереження інваріантності плану його змісту [37]. Перекладацька 

природа зазначеного перетворення найповніше висвітлюється моделлю 

закономірних відповідностей, або моделлю еквівалентності мовних одиниць 

[25]. У межах наведеної концепції адекватність перекладу подавалась як 

семантична точність, доповнена стилістичною еквівалентністю, яка містить 

принцип підпорядкування тексту перекладу функціонально-стилістичним 

нормам мови перекладу.  

 Поняття прагматичної еквівалентності тексту встановлюється з огляду 

на його відповідність цільовій настанові відправника повідомлення, а 

критерієм такої адекватності слугує рівноцінний (в ідеалі тотожний) 

комунікативний ефект. Функціонально адекватний переклад, завданням 

якого є висвітлення функціональної домінанти оригіналу, як вторинний текст 

наділений тою ж адекватністю, що й адекватність відповідного первинного 

тексту [36]. 

О.І.Чередниченко під еквівалентністю розуміє «наближення до 

смислової структури оригіналу, тобто більш-менш точне відтворення його 

змісту». Натомість адекватність перекладу він розглядає «як його 

функціональну тотожність оригіналові, за якої враховується рецепція 

дискурсу. Адекватність перекладу забезпечується його семантичною 

еквівалентністю, але може досягатися і за відсутності такої» [179: 150].  
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Так, у медичному перекладі буквальне (послівне) відтворення 

інформації є не таким вже й великим огріхом, оскільки акцент робиться на 

якомога точнішому ретранслюванні оригіналу, відходження від його змісту 

«може позначитися на результаті лікування й коштувати пацієнтові життя» 

[331: 33]. Однак послівний переклад у більшості випадків є неможливим, 

хоча б з огляду на структурні відмінності мов.  

Так звана «крос-культурна» еквівалентність є основною вимогою до 

адекватності цільової версії медичного тексту.  Перші згадки про крос-

культурну еквівалентність як явище спостерігаються в іноземних працях із 

психології та психіатрії [234; 483]. Ф.Гіллемін та ін. проводять аналогію між 

крос-культурною та концептуальною еквівалентністю, бачачи в обох типах 

прагнення дослідників досягти паритету між концептами вихідної культури 

та культури, що обслуговується мовою перекладу [327: 1423]. Складовими 

концептуальної еквівалентності, на їхню думку, є: 

- семантична еквівалентність, тобто еквівалентність значень. 

Семантична еквівалентність охоплює як категорії лексики, так і граматики. 

Так, при перекладі запитання ―Are you able to bend?‖ доводиться вдаватися як 

до конкретизації, вказуючи частину тіла, гнучкість якої оцінюють (верхні 

(flex) або нижні кінцівки (squat), спина (bend over)), так і до генералізації, 

якщо оцінка стосується загальної гнучкості, тобто властивості пацієнта. 

Граматичні заміни спостерігаються у випадках, коли в тій чи іншій 

мові спостерігається відсутність певних форм або категорій (герундію, 

дієприкметника або дієприслівника) [483].   

- ідіоматична еквівалентність стосується ідіом та коллоквіалізмів, які 

рідко збігаються в МО й МП, проте часто застосовуються в опитувальниках 

для оцінки емоційного стану та соціальних умов респондента. Так, 

англомовна ідіома I am feeling on edge в перекладі італійською була 

відтворена наступним чином: «Мої нерви поза шкірою (I have my nerves 

outside my skin)», в перекладі французькою було вжито нейтральний 

відповідник: «Я нервую, відчуваю напругу», в той час як в арабській версії 
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опитувальника перекладач підсилив емоційний компонент, вдавшись до 

виразу «Мені страшно» [356].   

- емпірична (experiential) еквівалентність відображає вимогу, щоб 

ситуації, описувані в оригінальному тексті віддзеркалювали досвід цільової 

аудиторії. Наприклад, перекладачі англомовного опитувальника, 

призначеного для бразильської аудиторії, були змушені замінити оригінальне 

формулювання «пересуватися автівкою» формулюванням «пересуватися 

громадським транспортом», оскільки в Бразилії на той час мало хто міг 

похвастатися власним засобом пересування [327: 1423]. Так само, 

ствердження, покликане оцінити емоційний стан респондента, - «Я забув, як 

це – радіти життю» (I have forgotten what it is like to enjoy myself) або 

запитання «Скільки годин на тиждень ви приділяєте своєму дозвіллю?» (How 

many hours a week do you have leisure activities?) викликало нерозуміння в 

представників деяких культур, і через це були вилучені або замінені 

приблизними відповідниками [355]. 

Загалом, концептуальна еквівалентність оцінює валідність 

досліджуваного концепту та частоту виникнення конкретних феноменів у 

житті представників тієї чи іншої культури. При цьому семантичне 

наповнення може збігатися, проте концептуально оригінал та переклад 

розіходитимуться. Наприклад, в більшості європейських країн «двоюрідний» 

чи «рідний брат» означає лише представника тієї чи іншої родини першого 

чи другого ступеню спорідненості. У країнах, що розвиваються, ці лексеми 

позначають особу з високим ступенем близькості до респондента в його 

соціальному оточенні [327: 1423]. Так само вислів «У мене болить голова» 

(―I have pain in my head‖) може мати прямий семантичний відповідник у мові 

перекладу, проте на концептуальному рівні ці твердження викликатимуть в 

представників вихідної та цільової аудиторії зовсім інші асоціації [483]. 

Р.Т.Андерсон вважає крос-культурну еквівалентність сумою чотирьох 

складових: концептуальної, операційної, шкалової й метричної [207]. 

Концептуальна еквівалентність реалізується на рівні слів, забезпечуючи 
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розуміння як оригінального, так і перекладеного тексту. Концептуальна 

еквівалентність далеко не завжди передбачає буквальний переклад, вона 

заснована на однаковому ефекті, який текст викликає в первинної та 

вторинної цільової аудиторії респондентів. Фактично концептуальна 

еквівалентність наслідує «динамічну (функціональну) еквівалентність» 

Ю.Найди й Ч.Тейбера [425: 200]. 

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). 

Текстоцентричні компоненти оцінки якості медичного перекладу 

мають як загально-аксіологічний, так і доказовий характер, можуть 

використовуватися в статистичних та порівняльних корпусних дослідженнях. 

Їхня надійність, відтворюваність та придатність до відображення в кількісних 

показниках позитивно корелює з універсальністю (можуть застосовуватися 

як для усного, так і для письмового перекладу), культурною зорієнтованістю 

тощо. Ускладнює застосування текстоцентричних оцінкових компонентів 

розбіжність у термінології національної й західної школи перекладацьких 

студій, а також переважання окремих компонентів над іншими залежно від 

досліджуваної пари мов, жанрово-стильової домінанти текстів, регістру 

комунікації тощо.   
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2.4.2. Етико-деонтологічні компоненти оцінки якості медичного 

перекладу письмових та усних текстів. 

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. 

Тим не менш, вони здатні кардинально змінити сприйняття ситуації 

перекладу, посилити або послабити терапевтичний альянс, повагу й довіру 

сторін до міжмовного посередника особисто й перекладацької професії 

загалом.  

Діяльність медичного перекладача реалізується в діапазоні 

різноманітних налаштувань, серед яких: 1) забезпечення комунікативної 

автономії пацієнтів, 2) міжкультурне посередництво, 3) захист інтересів 

вразливих груп та індивідів, 4) дотримання норм національного 

законодавства (Національних стандартів професійної діяльності), 5) 

професійний ріст. 

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 [702]. Настановна автономія уможливлюється паралельним 

виконанням одразу трьох умов: 1) особа діє за заміром, 2) особа усвідомлює 

свої дії та контекст, у яких вони відбуваються, 3) особа не підвладна 

зовнішньому впливові або контролю [199:166-167]. 

Зовнішній вплив (контроль) може здійснюватися як лікарем (особливо 

в патерналістських біомедичних культурах, де лікар ототожнюється зі 

всемогутнім батьком, який несе відповідальність за нащадків), так і 

перекладачем (особливо в біомедичних культурах, зосереджених навколо 

пацієнта та його інтересів). Поза тим, у обох випадках зовнішній вплив 
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призводить до дискримінації однієї (а то й двох) сторони комунікативної 

тріади «лікар – перекладач - пацієнт». Надання порад, пояснень 

етнокультурних розбіжностей, а тим більше прямий захист розглядається в 

американській парадигмі «медичного перекладу» як спроба внесення змін у 

зміст медичної інформації, що компрометує точність (accuracy) викладу.    

Оскільки медичний переклад напряму зачіпає царину комунікативної 

взаємодії, цілком правомірним видається окреслення «комунікативної 

автономії» як «здатності кожної зі сторін взаємодії брати на себе 

відповідальність і встановлювати контроль процесу комунікації, в якому 

вони беруть участь» [221:VIII]. Передбачається, що перекладач має свідомо 

обмежувати свій комунікативний внесок як з точки зору словесної реалізації 

(чітко дотримуючись змісту оригіналу), так і з точки зору когнітивно-

емоційного впливу (так сугестія є припустимим елементом діяльності лікаря, 

проте не перекладача). Також можна стверджувати, що медичний перекладач 

виконує функцію «механізму стримувань і противаг», що урівноважує баланс 

комунікативної тріади через володіння мовами обох учасників та належність 

до етнокультурного середовища, спільне етнічне походження принаймні з 

одним учасником.    

Забезпечення комунікативної автономії пацієнта є неможливим поза 

інтерактивним та систематичним задіянням чотирьох шарів професійної 

компетенції медичного перекладача: 1) декларативної (науково-технічної), 2) 

процедурної (емпіричної), 3) інституційної й 4) суто комунікативної [408: 

18]. Ще релевантнішою в аспекті досліджень медичного перекладу видається 

запропонована Ч. Гудвіном категорія «професійної візії», заснована на трьох 

дискурсних практиках: 1) кодування реально існуючих об‘єктів та явищ, 

перетворення їх на концепти, 2) вирізнення або маркування окремих 

концептів, 3) матеріальне уособлення, артикуляція концепту [318]. 

Філософсько-світоглядне обґрунтування поняттю «комунікативної 

автономії» бачимо в своєрідній етичній відповідальності перекладача перед 

джерельною й цільовою біомедичними культурами, обстоювання мовно-
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культурної  «інакшості» лікаря й пацієнта, що розглядається в 

феноменологічних та культурно-антропологічних традиціях Г. Співака та Е. 

Левінаса. Біомедична культура є соціокультурним феноменом, складним 

історичним конструктом, що ґрунтується на системі поглядів і переконань, 

втілених у послідовності правил і реалізованих у вигляді медичних практик 

[299:96]. Універсальні компоненти біомедичної культури, а саме: дуалізм 

тіла й розуму, пошук етіології захворювання, бачення людського організму у 

світлі механічної метафори (порівняймо з  баченням перекладача у світлі 

метафори «мовного провідника» (conduit metaphor), прагнення об‘єктивності 

наукових даних, протиставляються компонентам етномедичної культури 

(«народної медицини»), алопатичної та гомеопатичної культур.  

Цікавим відгалуженням таксономії біомедичних культур виступає 

зіставлення «доказової» та «наративної» медицини, яка послуговується 

біопсихосоціальними та культурно-герменевтичними моделями, радше ніж 

емпіричними та позитивістськими. Очевидно, що в рамках наративної 

медичної культури, де особлива увага приділяється здібності пацієнта 

усвідомити свою хворобу й розповісти про неї, роль перекладача як гаранта 

комунікативної автономії наратора зростає. Так само зростає необхідність у 

зміні професійних налаштувань перекладача: від переключення мовних кодів 

він переходить у царину міжкультурного посередництва. 

Е.Дж. Мішлер розглядає медичний дискурс як зіткнення голосу 

медицини, втілюваного в особі лікаря, та голосу «життєвого світу» 

(lifeworld), втілюваного в особі пацієнта [405]. Проміжна позиція 

перекладача, що є містком між цими голосами, уможливлює комунікацію, не 

даючи лікареві деконтекстуалізувати емоційний досвід пацієнта, про який 

останній прагне розповісти, одночасно урівноважуючи культурно-специфічні 

очікування обох сторін (епістемічний та афективний рух від ―It-ness‖ до ―I-

ness‖, описаний С. Робертс, С.Серанджі, Б.Мосс [473].      
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Таким чином, перекладацьке налаштування щодо забезпечення 

превалюючого принципу комунікативної автономії пацієнтів ускладнюється 

наступними чинниками:  

- асиметрія концептуально-предметних обширів, яку перекладач 

змушений компенсувати стратегіями й прийомами, найбільш доречними в 

конкретному контексті; 

- асиметрія культур (різниця в поглядах на здоров‘я й недугу, 

ієрархічну природу взаємин лікаря й пацієнта, цінності й стереотипи); 

- мовна асиметрія;  

- центральна позиція пацієнта, який має автономію в прийнятті рішень, 

що забезпечується розвиненою мовною та комунікативною компетенціями; 

- одночасна участь в комунікації кількох реципієнтів, що поєднані в 

групу (родина, батьки неповнолітніх, опікуни недієздатних, юристи, 

соціальні працівники тощо); 

- розмитий статус перекладача (професійний та ad hoc, громадський 

перекладач, родичі, що виступають у ролі перекладачів, злиття 

різноспрямованого професійного досвіду у випадку, коли переклад 

здійснюється медичним працівником).   

Особливості біомедичної культури також накладають відбиток на ролі 

міжмовних посередників, зокрема соціальні (перекладач, співробітник 

медичного закладу, який володіє іноземною мовою), дискурсні (автор 

повідомлення, реципієнт тощо), діяльнісні (activity roles). Останні залежать 

від того, в якій діяльності бере участь особа та в яких відносинах вона 

знаходиться з іншими учасниками (наприклад, штатний медичний 

перекладач, медичний перекладач-фрілансер, Interpreting service provider 

(ISP), Language service provider (LSP) тощо). 

І. Леанза категоризує ролі медичних перекладачів згідно з тим, чиїми 

речниками вони виступають у конкретний момент комунікації: 1) системні 

агенти транспонують цінності домінуючої культури медичного закладу, 

нівелюючи етнокультурні особливості пацієнтів, 2) громадські агенти 
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транспонують цінності культури мігрантів у медичний заклад, 3) інтеграційні 

агенти виступають посередниками між культурами медичного закладу й 

пацієнтів, 4) мовні агенти обмежують своє втручання переключенням мовних 

кодів [385:167–192].  

Окрім ролей, у спадок від національної біомедичної культури медичні 

перекладачі отримують кілька ідентичностей, які Д. Циммерман визначає як 

«елемент контексту мовної взаємодії» [544:87-89]: дискурсна ідентичність 

віддзеркалює наявну інтеракцію (перекладач як той, що ставить запитання, 

пояснює, виправляє помилки тощо), ситуативна ідентичність визначається 

обставинами інтеракції (перекладач, що працює з жертвами домашнього 

насильства, біженцями, на «гарячій лінії» медичного центру тощо) та 

транспонована ідентичність, тобто та, що супроводжує індивіда, незалежно 

від ситуації (стать, вік тощо).   

Усі вищеописані ідентичності медичного перекладача можуть як 

посилювати, так і послаблювати комунікативну ідентичність пацієнтів. Так, 

медичні координатори (patient navigators) покликані задовольняти 

комунікативні потреби пацієнтів, що є особливо актуальним для осіб, які не 

володіють мовою медичного закладу, виступаючи посередниками між 

пацієнтом та лікуючим його медичним персоналом, а також допомогти 

пацієнтові у заповненні форм та документів, найважливішим з яких є 

Інформована згода на проведення операції та лікування (ІЗ).  

In order to facilitate indigenous peoples' contacts with the healthcare 

system, the idea of healthcare facilitators, or patient navigators, has been 

suggested. 

З метою полегшення контактів корінних народів з системою охорони 

здоров‘я була висунута ідея про медичних посередників або супроводжуючих 

[647]. 

Медичні координатори традиційно займаються вирішенням проблем 

низької медичної обізнаності, а також подоланням комунікативних бар‘єрів, 

викликаних когнітивними та емоційними проблемами хворого (депресіями 
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постінсультних та ракових хворих, паралізованих пацієнтів, мовленнєвими та 

когнітивними порушеннями, посттравматичним стресовим порушенням 

учасників військових дій, жертв насильства тощо). Оскільки їхня робота 

включає чітко виражений афективний компонент, медичні координатори, які 

до того ж поділяють з пацієнтами одне лінгвоетнічне походження, схильні 

виступати «довіреними особами» (patient‘s proxy), за що й отримали титул 

«захисників пацієнтів» (bilingual patient advocates).  У такій ролі вони можуть 

ненавмисно обмежувати комунікативну автономію індивідів, керуючись 

добрими намірами. 

Окремою реалізацією координативної й захисницької ідентичності 

медичного перекладача, є так звані promotores de salud (з ісп. - «активісти 

(промотори) здоров‘я»), які на добровільній (або частково оплачуваній 

основі) виконують обов‘язки зв‘язківців латиноамериканських осередків з 

представниками охорони здоров‘я США. Promotores не мають медичної 

освіти, проте діляться набутим досвідом у лікуванні й профілактиці 

захворювань, підтримці оптимального стану хронічних хворих. Дуже часто 

їхня діяльність також передбачає виконання ad hoc (непрофесійного) 

перекладу, а також поширення медичної обізнаності (distributed health 

literacy) серед членів етнокультурного осередку. У ролі «обізнаних 

посередників» (literacy mediators) promotores допомагають іншим осягнути 

зміст медичної інформації, читаючи й тлумачачи призначені для пацієнтів 

медичні тексти, заповнюючи форми медичного закладу або супроводжуючи 

пацієнтів на медичні консультації [287].    

Найбільш затребуваними послуги міжмовних та міжкультурних 

посередників promotores видаються в таких царинах, як: а) догляд за 

хронічними хворими (на діабет, астму тощо), б) позбавлення шкідливих 

звичок, зміна поведінкових стереотипів (припинення паління, здорове 

харчування, фізична активність), в) профілактика та скринінг з метою 

виявлення онкологічних захворювань, г) профілактика ВІЛ/СНІДу та ЗПСШ, 

д) попередження травм, е) гігієна довкілля, є) психологія та психіатрія [255]. 
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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 буде 

перекладеним» - ознака безстороннього ставлення перекладача, 

попередження конфлікту інтересів) [510:39] задля нагадування, які 

передумови фахової діяльності повинні бути роз‘яснені сторонам. Ще одним 

виявом 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.  

Оскільки медичний перекладач силою своїх знань та етнічної 

належності має більшу культурну поінформованість, аніж інші сторони, він 

нерідко змушений вдаватися до «стратегічної медіації», яку М. Бенкрофт і 

співавт. визначають як «будь-який мовленнєвий акт, що виходить за межі 

перекладу й покликаний усунути бар‘єр на шляху успішної комунікації чи 

надання медичних послуг» [221:157]. Автори наполягають на тому, що 

«стратегічна медіація» має лише вказати на існування проблеми, але не 

вирішувати її, а отже, в ідеалі є швидкою й ефективною.  

Модель «Стратегічної медіації» налічує п‘ять кроків: 

1. Перекладайте усе почуте або передане мовою жестів (для 

міжмовних сурдоперекладачів). 
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2. Нагадуйте сторонам про свою роль перекладача й статус 

регулювальника комунікації. 

3. Вчиняйте медіацію швидко. 

4. Повідомляйте про медіацію, що відбулася, іншій стороні. 

5. Повертайтеся до перекладу [221:157]. 

Вдаючись до стратегічної медіації, медичний перекладач демонструє 

усвідомлення своїх рольових обмежень, адже він виступає в ролі міжмовного 

посередника, а не культуролога. Вказавши на існування етнокультурного 

бар‘єра, він дає сторонам можливість самим дійти згоди, тим самим 

просуваючи комунікативну автономію. Вимога «Повідомляти про медіацію, 

що відбулася, іншій стороні» також свідчить про дотримання принципу 

«безсторонності». 

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. Серед них вирізняють текстоцентричні, 

тобто обумовлені матеріальним втіленням процесу міжмовного 

посередництва в медичній царині (медичним текстом), і етико-деонтологічні, 

тобто обумовлені нормами й правилами виконання професійних обов‘язків в 

ситуації двомовної комунікації в стінах медичного закладу. Розділення 

аксіологічних компонентів за групами жодною мірою не передбачає їхнього 

розмежування, навпаки, під час реалізації перекладу спостерігається перетин 

сфер застосування й перехід компонентів з однієї групи до іншої. Радше, 

синергічні відношення між текстоцентричною й етико-деонтологічною 

групою посилюють статус медичного перекладу в світі, підживлюючи 

професійну самосвідомість його виконавців. 

 

2.5. Прагматична адаптація як засіб досягнення адекватності у 

медичному перекладі. 

Визначальними складовими прагматичної адаптації в медичному 
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перекладі є етнічне походження й культурна належність комунікантів із 

тріади «лікар-пацієнт-перекладач». У цій тріаді два учасника зазвичай мають 

однакову культурну належність (лікар і перекладач), двоє володіють однією 

мовою (лікар-перекладач, перекладач-пацієнт), проте точки перетину 

концептуальних кіл, що уможливлюють комунікацію, замикаються на 

перекладачеві, що, як правило, має відмінне культурно-етнічне підґрунтя від  

пацієнта.   

Антрополог Едвард Т.Холл ґрунтуває свою теорію про культури 

«високого та низького стилю (контексту)» на очікуваннях мовця щодо 

ймовірної обізнаності співрозмовника з темою обговорення [332]. У 

комунікативних ситуаціях низького стилю співрозмовник практично 

необізнаний, йому необхідно пояснювати все детально. У комунікативних 

ситуаціях високого стилю співрозмовник «занурений у контекст» 

обговорення й не потребує додаткової інформації. Те саме відбувається, коли 

комуніканти належать до одного професійного середовища, мають однакові 

освітній рівень, інтерес та компетенцію в певній галузі знань 

(інтрапрофесійна комунікація).  

Засновники напрямку міжкультурного перекладу В.Марреллі та 

Д.Катан застосували аналогічні категорії «високого та низького стилю 

(контексту)» до культур загалом, віднісши країни Далекосхідного регіону та 

Південно-Східну Азію до культур високого стилю, а середземноморську та 

східну частину Європи, Близький Схід та Латинську Америку до культур 

низького стилю [372]. Англомовна комунікація, зокрема, асоціюється з 

низьким стилем (адресант вважає адресата достатньо «зануреним» у контекст 

комунікативної ситуації, отже відсутня необхідність в роз‘ясненні).  

Представники англомовних культур обмежують діапазон ймовірних  

тлумачень співрозмовника, вдаючись до чітких формулювань, в яких 

експліцитний компонент переважає над імпліцитним. Зміст повідомлення (те, 

що сказано) набуває більшої ваги, аніж стиль або ідіолект мовця. В основі 

аргументативних стратегій - лінійна логіка, що спирається на причинно-
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наслідкові зв‘язки між прецедентом та антецедентом. До найбільш 

поширених тактик переконання належить підкріплення своїх тверджень 

кількісними (статистичними) даними.     

Термінологічна варіативність, властива професійній англомовній 

комунікації, випливає з багатства словникового фонду, що чутливо реагує на 

будь-які варіації змісту, відображаючи його без перифрастичних відхилень та 

описових зворотів, апроксимації (уподібнення) або вживання гіперо-

гіпонімічних відповідників.  

Натомість культури високого стилю приділяють велике значення 

невербальній комунікації та прихованим смислам. Успіх комунікації 

залежить від інтуїції та кооперації співрозмовників. П.Платт стверджує, що 

всі контакти, які відбуваються в культурах високого стилю, мають непрямий, 

закодований характер. Значення передається швидше не словами, а 

невербальними засобами, доповнюється інформацією про навколишнє 

середовище, стосунки комунікантів тощо [445].  

       

 
  

Рис.2.2. Адаптована схема діапазону культур Д.Катана [372: 253] 

 

Українськомовна спільнота має ознаки культури як високого, так і 

низького стилю. В рамках офіційної комунікації ми вживаємо довгі 

ускладнені речення, звороти та кліше, частіше вдаємося до експресивних 

засобів і парафразу. Конкретний, безапеляційний підхід, властивий 
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англомовним комунікантам, видається, з огляду на вищесказане, грубим і 

дещо агресивним.  

Якщо вважати переклад засобом передачі думок і інформації, а не 

банальним перемиканням мовних кодів, видається очевидним, що він 

передбачає постійний перехід від високого до низького стилю й навпаки. При 

цьому лише перекладач несе відповідальність за наділення співрозмовників 

стилем, що відсутній в їхніх культурах, проте необхідний для порозуміння.  

С.Б.Хейл недарма вказує, що «прагматичний підхід є ознакою 

професійності перекладача, який здійснює перехід від поверхневих до 

глибинних структур повідомлення (top-down approach) й розглядає текст як 

дискурс, а не поєднання слів та речень» [331:23].  Розуміння культурного 

контексту одержувача (пацієнта) забезпечує прозорість комунікації, а з точки 

зору теорії перекладу, зорієнтованої на вивчення результату діяльності з 

відтворення змісту оригінала (текст як переклад), становить прагматичний 

аспект адекватності.  

За спостереженнями японських дослідників Ріоко Аназави, Хіроно 

Ішікави й Такахіро Кіучі, адекватний медичний переклад є надзвичайно 

важливим елементом, що забезпечує добробут, якісний догляд та 

ефективність комунікації лікарів та пацієнтів, незважаючи на численні мовні 

та культурні бар‘єри [206: 1].  

Труднощі медичного перекладу носять не тільки лінгвістичний, а й 

культурологічний характер. Ретрансляція денотативного значення слів, 

навіть за умови вірної передачі їхнього словникового (superficial) значення, - 

недостатня передумова адекватності медичного перекладу, оскільки 

культурна складова (конотативна інформація) двох повідомлень часто разюче 

відрізняється. 

Культурна належність пацієнта визначає не тільки його поведінку, 

сприйняття концептів «хвороба» та «здоров‘я», а й те, як він розуміє свої 

симптоми, з чим їх пов‘язує, коли звертається по допомогу. Ще сорок років 

тому Е.Сачмен довів, що етнічне походження пацієнтів ґрунтується на 
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розгалуженій системі соціальних структур і зв‘язків і накладає відбиток на 

їхнє ставлення до медпрацівників. Зокрема представники етнічних груп, де 

панує замкненість, традиціоналізм та авторитаризм, демонстрували 

скептицизм і зверталися по медичну допомогу пізніше, ніж представники 

більш відкритих етносів [499: 7].   Так само, роль патерналізму, що визначає 

безмежну повагу й довіру пацієнтів до лікаря та характерну, зокрема, для 

мешканців Сходу, вагу конфіденційності (так званої лікарської таємниці), а 

також ставлення до тих чи інших емоційних та соматичних станів, 

становлять позаконтекстуальні чинники, які, тим не менше, визначають 

підходи до перекладу.  

Англомовні дослідження в галузі медичного перекладу найчастіше 

зосереджують увагу на проблемі адекватності в ракурсі досягнення 

оптимальної комунікації з іспаномовними представниками 

латиноамериканських спільнот, проте трапляються й роботи, присвячені 

етнокультурній специфіці медичного перекладу в японській та англійській, 

російській та англійській площині, а також взаємодії іспанської мови та 

марокканського діалекту арабської мови. Натомість, незважаючи на очевидну 

актуальність проблематики, дослідження з медичного перекладу в Україні 

практично відсутні (винятком є дисертація Макеєва К.С.) [87]. 

Культурний контекст відіграє в медичній комунікації не менш важливу 

роль, ніж словесне наповнення. Голістичний підхід до медичного перекладу 

передбачає не просто передачу інформації про недуги й порушення, що 

спостерігаються, а й забезпечення взаємодії між лікарем та пацієнтом (його 

родиною). В його рамках робиться акцент на відтворенні будь-яких реплік, 

що слугуватимуть встановленню довіри між лікарем і пацієнтом. Навіть якщо 

повідомлення видається перекладачеві неважливим, а його елементи – 

надлишковими, перекладач зобов‘язаний відтворювати зміст, компенсуючи 

змістові втрати. В рамках голістичного підходу, зокрема, обстоюється 

необхідність інтерпретації невербальної інформації. 

К.Васкес і Р.А.Хав‘єр недарма називають перекладачів «зв‘язковими 
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різних світів» (liaisons between different worlds), причетними до найбільш 

важливих аспектів надання медичної допомоги [524]. Зокрема, вони беруть 

активну участь у процесі отримання інформованої добровільної згоди 

хворого на медичне втручання (IЗ), таким чином забезпечуючи юридичний 

захист пацієнтів та медперсоналу.      

Медичних перекладачів традиційно класифікують у відповідності з 

рівнем їхньої фахової підготовки, якістю й доступністю послуг, які вони 

надають [351]. Серед них вирізняються професійні й непрофесійні 

перекладачі (або trained and untrained interpreters). Професійні перекладачі 

проходять сертифікацію на державному рівні, отримують відповідну 

фіксовану платню. Непрофесійні (ad hoc) перекладачі є білінгвами, 

набираються з-поміж родичів, близького оточення пацієнтів або персоналу 

медичного закладу та надають свої послуги безкоштовно.     

Класичне визначення професіоналізма за Т.Парсонсом включає 

наступні параметри, необхідні для розрізнення вищевказаних груп 

перекладачів: 1) професіонал виявляє у ставленні до клієнтів емоційну 

нейтральність, не виділяє окремих осіб з-поміж інших, бо всі вони мають 

рівні права («універсалізм»), 2) професійні послуги надаються задля 

загального блага й обмежуються наявними завданнями («функціональна 

специфічність»), 3) професіоналізм здобувається через спеціальну 

підготовку, а не передається в спадок («набута компетенція»), 4) професійна 

поведінка визначається етичними нормами [цит. за 349: 25].     

Через відсутність фахової підготовки непрофесійні перекладачі часто 

не в змозі забезпечувати двомовну комунікацію на належному рівні. Лікарі-

білінгви «рідше запрошують професійних перекладачів, бо переконані, що їм 

достатньо знати мову, аби порозумітися з пацієнтом» [236: 429]. Тим не 

менше, фахові знання не є обов‘язковою передумовою експертної 

адекватності (термін Шаблій О.А) [184: 77]. Численні дослідження показали, 

що  непрофесійні перекладачі, навіть медпрацівники, робили помилки при 

передачі спеціальної термінології, неумисно викривляли зміст, випускали 
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важливу інформацію щодо курсу лікування та дотримувалися занадто 

неформального регістру в спілкуванні з представниками іншого мовно-

культурного середовища [294; 410]. 

Низька якість перекладу може ставити під загрозу життя й здоров‘я 

пацієнтів. Дж.Флорес та ін. проаналізували типи найбільш небезпечних 

перекладацьких помилок. Серед них превалювали вилучення інформації 

(зокрема, про алергічні реакції, скарги пацієнтів при огляді), а також 

додавання (зокрема, особиста інтерпретація фактів при підозрі на ЗПСШ 

(захворювання, що передаються статевим шляхом), буцімто для того, щоб не 

змушувати пацієнтів відповідати на делікатні запитання) [294]. 

Насиченість медичної мови спеціальною термінологією, 

професіоналізмами та жаргонізмами ускладнювала завдання перекладача 

[491]. Т. В. Михайлова, услід за Кияком Т.Р., представила перелік 

відмінностей між термінами та професіоналізмами: 1) професіоналізми – це 

локальні скорочені й спрощені назви, які дублюють терміни, вони вторинні 

за утворенням щодо термінів, які не можуть мати вузького локального 

характеру; 2) терміни є унормованими лексичними одиницями, а 

професіоналізми – напівофіційними; 3) терміни функціонують в усному та в 

писемному спілкуванні фахівців певної галузі, професіоналізми вживають у 

розмовному мовленні; 4) професіоналізмам властиві конотації (експресивне 

забарвлення); термін не повинен мати емоційно-експресивного забарвлення; 

5) терміни функціонують в усіх галузях наукової та виробничої діяльності 

людини, професіоналізми найчастіше трапляються в окремих професіях, 

ремеслах, промислах (наприклад, у спеціальній мові філософії немає 

професіоналізмів); 6) терміни можуть утворюватися засобами національної 

та чужих мов, професіоналізми – на ґрунті національної мови, лише в 

окремих одиницях трапляються іншомовні елементи; 7) системність – 

найважливіша ознака термінології, системні зв‘язки між професіоналізмами 

слабші, бо вони називають окремі предмети і видові поняття [92: 44-45; 35; 

60]. 
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Різновидом професіоналізмів є професійні жаргонізми - експресивні 

дублети термінів, уживаються у сфері усного спілкування фахівців. На думку 

О. В. Суперанської, Н. В. Подольської, Н. В. Васильєвої, жаргонізми не 

належать до спеціальної фахової лексики [167: 27], проте створюють 

особливий колорит мовлення. Професійна компетенція перекладача повинна 

включати як знання мови й володіння спеціальними навичками перекладу, 

так і термінологією [159; 160]. 

Незважаючи на те, що послуги професійного перекладача забезпечують 

усунення мовних бар‘єрів, що заважають успішній комунікації лікарів і 

пацієнтів, медичні заклади в США неохоче залучають таких фахівців [311: 

15]. Набагато частіше в цій ролі виступають непрофесійні перекладачі з кола 

родичів та друзів пацієнта, молодший медперсонал та лікарі, що розуміють 

мову пацієнта, проте не володіють нею як рідною.  Залучення непрофесійних 

перекладачів призводить до негативних наслідків, серед яких зменшення 

довіри пацієнтів до лікарів [460: 3344], порушення конфіденційності [329], 

хибні діагнози [524], неадекватне лікування [460: 3346] або недостатній 

медичний догляд [539: 476].  

Результати дослідження С.Волошина та ін. вказують на те, що в Канаді 

жінки, які не володіють англійською як рідною, рідше проходять 

маммографію, обстеження молочних залоз та цитологічні дослідження [539: 

472]. Д.Ху та Р.Ковелл встановили, що з когорти латиноамериканського 

населення США, яке розмовляє переважно іспанською мовою, мексиканці 

майже не проходили обстежень (зокрема в окулістів і стоматологів) й не 

вживали заходів профілактики майбутніх захворювань [352].  

Навіть за присутності перекладача неангломовні пацієнти частіше 

заявляли про незадоволення якістю медичного обслуговування, аніж 

англомовні, й рідше висловлювали повагу до медпрацівників або відчували 

турботу до себе з боку останніх [215]. Наприклад, дослідження Р.Ріваденейри 

та ін. показало, що з перекладачем лікарі майже не вдавалися до пояснень і 

частіше ігнорували запитання пацієнтів, а пацієнти рідше ставили запитання 
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й висловлювали занепокоєння, аніж ті, що розмовляли з лікарями напряму, 

без посередництва [470]. Натомість результати, отримані Л.Лі та ін., свідчать 

про те, що ці факти стосуються швидше спілкування на периклінічні теми, 

оскільки коли зачіпалися конкретні професійні аспекти (зокрема, під час 

прийому хворих у відділеннях невідкладної допомоги), взаємодія з 

пацієнтами через перекладача-фахівця (навіть по телефону) була так само 

ефективною, як і безпосередня участь лікаря, що володіє мовою пацієнта 

[388].    

У будь-якому разі одного знання мови недостатньо для подолання 

комунікативного бар‘єру й встановлення довіри. Конче потрібна ще й 

культурна компетенція, яку Лорі М.Андерсон та ін. визначає як «здатність 

медпрацівників та медичних закладів ефективно надавати послуги пацієнтам 

різноманітного расового, етнічного походження та культурної належності» 

[207: 69]. Метою інклюзивної системи охорони здоров‘я є як забезпечення 

відповідного догляду, так і зменшення кількості лікарських помилок, що є 

наслідками непорозуміння між представниками різних мовних та культурних 

осередків. Медичний заклад, що працює на засадах культурної 

інклюзивності: 1) складається із культурно-неоднорідного штату 

співробітників, що віддзеркалює етнічний склад населення країни, 2) 

нараховує медпрацівників та перекладачів, що знають мову(и) пацієнтів, 3) 

проводить освітні курси для медпрацівників з метою ознайомити їх із 

особливостями культури й мови пацієнтів, 4) надає пацієнтам форми й 

інформаційні буклети їхньою мовою(ами), написані у відповідності з 

нормами їхньої культури, 5) організовує надання медичного догляду в 

культурно-специфічному форматі [231: 69]. 

 У березні 2001 року Міністерство охорони здоров‘я й соціальних 

служб США та Відділ охорони здоров‘я етнічних меншин опублікував 

Національні мовно-культурні стандарти медичного обслуговування (CLAS), 

що покликані усунути расові й етнічні бар‘єри й привести систему охорони 

здоров‘я у відповідність із потребами пацієнтів [207].  
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За взірець для практикуючих лікарів було обрано наступне визначення 

культурної компетенції: «культурна компетенція передбачає поєднання 

кількох важливих якостей: самовизначення, знання про культуру, здатність 

розпізнавати й оцінювати культурну належність співрозмовника, розуміти й 

визнавати динаміку взаємодії різних культур, ефективна комунікація, 

бажання пізнавати інші культури (внутрішня мотивація)» [231: 11]. Це 

загальне визначення було уточнене шляхом додавання тих аспектів, що 

притаманні царині медичного обслуговування: професійний підхід до аналізу 

культурної належності пацієнта, усвідомлення впливу культурно-

специфічних поглядів на категорію «здоров‘я», набір навичок та переконань, 

що оптимізують роботу з пацієнтами [230: 5].     

Без сумніву, нехтування етнічним походженням та культурною 

належністю комунікантів у царині медичного дискурсу ставить під загрозу 

кінцеву мету їхньої взаємодії – здоров‘я та добробут пацієнтів. Натомість 

культурна компетенція медпрацівника, що включає три складові компоненти 

– когнітивний, емоційний та поведінковий, - здатна справляти всеохопний 

позитивний вплив на комунікацію. Когнітивний  компонент – це 

усвідомлення культурних та комунікативних засад, здатних оптимізувати 

взаємодію з пацієнтом, емоційний компонент – здатність до формування 

позитивних емоційних реакцій, контролювання емоцій, що можуть поставити 

комунікацію під загрозу, поведінковий компонент – комплекс вербальних та 

невербальних навичок, здатних оптимізувати взаємодію з пацієнтом у 

заданому контексті [231: 2].   

У дослідженні Леслі Шварц та ін., що присвячене проблемам перекладу 

в царині психіатрії, висловлюється думка, що молодший медперсонал 

демонструє вищий ступінь культурної компетенції, аніж практикуючі лікарі, 

бо має однакове з пацієнтами соціальне й культурне походження, а також 

частіше розмовляє з ними однією мовою [506]. Автор стверджує, що 

молодший медперсонал і навіть непрофесійні перекладачі без медичної 

освіти в бідніших країнах переймають обов‘язки професійних перекладачів 
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(особливо громадських). Цей процес Леслі Шварц називає task shifting й 

уподібнює його до культурного посередництва, функції, традиційно 

закріпленої за перекладачами. Так само, як і професійні перекладачі, ad hoc 

тлумачі вважаються експертами з мовних та культурних питань, аж до того, 

що їм помилково приписують роль експертів в оцінці відповідності 

медичного догляду культурним очікуванням пацієнта. Зокрема, психіатри 

радяться з ними щодо того, чим саме є неадекватні вияви поведінки – 

галюцинацією чи манією, як це стверджує західна нозологія, або цілком 

нормальною реакцією на негативний стимул, поширеною в етнічній 

спільноті пацієнта.  

Та навіть якщо припустити, що перекладач і пацієнт представляють 

одне й те саме мовне й культурне середовище, це не завжди автоматично 

гарантує взаєморозуміння між ними. В ідеалі перекладач повинен стояти на 

сторожі інтересів пацієнта, проте фінансові й особисті чинники іноді 

змушують мовних та культурних посередників переходити на бік системи 

охорони здоров‘я (звідси порушення конфіденційності, незалагоджені 

конфлікти, втрата довіри до лікарів) [506].   

З іншого боку, культурні стереотипи можуть завадити наданню 

медичної допомоги, й тоді функцією перекладача стає приведення двох 

картин світу до спільного знаменника за умови виявлення поваги до поглядів 

пацієнта.  

Так, Л.Хаффнер описує низку культурно-специфічних проблем, що 

були вирішені лише завдяки грамотному втручанню перекладача [329]. 

Частина з них були суто мовними й пояснювалися недостатніми знаннями 

медичної термінології (так, одна із пацієнток переплутала епідуральну 

анестезію й паравертебральну блокаду, інша вважала, що перев‘язані 

фаллопієві труби можна в буквальному сенсі розв‘язати, відновивши 

репродуктивну функцію тощо).  

Д.Натбім пов‘язує знання термінології з так званою «медичною 

обізнаністю», брак якої він відносить до клінічних факторів ризику, а отже 
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без перевірки «медичної обізнаності» пацієнта лікарі не повинні переходити 

до безпосередніх процедур [432].  

Дуже часто непорозуміння викликають міжмовні омоніми (Л.Хаффнер 

ілюструє їх діадою anos та ãnos), партитивні анатомічні номінації (canilla, що 

загалом означає гомілку, але в мексиканському діалекті ще й зап‘ясток) [329: 

258]. 

Інша група проблем пояснюється культурними стереотипами, які ще 

складніше узгодити, ніж структурні розбіжності мов. Найчастіше дані 

стереотипи вже втратили внутрішню мотивацію й перетворилися на 

забобони. Зокрема, латиноамериканки будь-якими методами уникають 

епідуральної анестезії, бо не пройшовши через біль, не станеш справжньою 

матір‘ю. Їх дуже складно вмовити дотримуватися лікувальної дієти, яка 

вкрай необхідна при діабеті, через поширене переконання «Dame gordura y te 

dare hermosura» («Give me plumpness and I'll give you beauty» або «Дай мені 

повноту, а я дам тобі вроду», тобто красива жінка не може бути худорлявою) 

[329: 256].   

Поведінковий компонент культурної компетенції простежується на 

прикладі ситуацій з інформуванням хворих. У багатьох етнічних групах 

близькі схильні замовчувати смертельні діагнози, оберігаючи спокій 

пацієнта. Л.Хаффнер спостерігала дане явище на прикладі  

латиноамериканських,  Д.Доган і М.Левінтова – на прикладі російських 

емігрантів у США. При цьому Д.Доган і М.Левінтова пояснюють тенденцію 

до замовчування інформації соціальними чинниками: рівень медицини в 

СРСР був набагато нижчим, хвороби, з якими американці живуть довгі роки, 

швидше призводили там до летальних наслідків через брак та високу ціну 

відповідних медикаментів тощо [284]. В обох дослідженнях порівняння 

проводилося з американцями, які за будь-яких умов обстоюють право на 

чесну інформацію про свій медичний стан.    
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ 

1. Стратегії й тактики медичного перекладу випливають із 

інституційної природи медичного дискурсу, а саме комунікативної, 

ієрархічно-субординативної та когнітивної нерівності учасників тріади «лікар 

– перекладач – пацієнт». При цьому лише одна із сторін (перекладач) 

систематично компенсує статусну нерівність за рахунок розвитку 

різноманітних аспектів фахової компетенції.  

2. Характерною рисою медичної комунікації є безпосередня 

каузальність, найбільш очевидна у випадку усного медичного перекладу. 

Перекладачі, працюючи з пацієнтами, виконують функцію «культурних 

посередників», допомагають лікарям і хворим, а також їхнім сім'ям, 

зрозуміти одне одного. Будь-яка комунікація несе відбиток культурних 

особливостей її учасників, але тільки в медицині дискурсна манера, 

індивідуальний набір граматичних і лексичних одиниць перетворюється на 

потужну доказову базу, що лежить в основі діагнозу. 

3. Медичний переклад, як і будь-яка інша жанрова теорія перекладу, 

тісно пов‘язаний із поняттям «домінанти», яке вже використовувалось у 

загальній теорії перекладу, але трактувалося по-різному. У медичному 

перекладі всі аспекти тексту оригіналу пов‘язані між собою, й 

перекладач повинен одночасно обробити граматичну, лексичну, 

стилістичну, загальнотекстову й комунікативну інформацію. 

4. Конвенційні ознаки жанрів також 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.    

5. Кожен перекладач відштовхується у своєму рішенні не тільки від 

власних переконань та преференцій, а від існуючих у відповідній культурі 

традицій, статусу вихідного тексту, очікувань цільової аудиторії тощо. Однак 
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не можна обминути увагою й поступове проникнення англомовних 

академічних стереотипів в українську традицію. Це пояснюється, перш за 

все, прагматичними чинниками, адже публікації в англомовних джерелах 

мають вищий індекс цитування, в англомовні наукові часописи важче пройти 

відбір, а експерти-рецензенти оцінюватимуть стиль поданої роботи, виходячи 

з норм та стереотипів власної лінгвокультури. Не менш важливим аспектом є 

включення статті в бібліографічні класифікатори (УДК, ББК, UDC, Dewey 

Decimal Classification (DDC), Library of Congress Classification (LCC)  та ін.), 

задля чого автори пишуть анотації, супроводжуючи їх списком ключових 

слів. 

6. Жанрово-стильову інтерференцію часто пов‘язують зі спробами 

адаптувати досі невідомий або недостатньо асимільований жанр до очікувань 

представників цільової культури, у нашому випадку це читачі фахових або 

парафахових медичних текстів та одержувачі усних повідомлень медичної 

тематики. 

7. Адаптація тексту може стосуватися як форми вираження (етикетні 

формулювання, термінологія, мало або широко уживані слова, граматичні 

форми, довжина слів, їхня етимологія тощо), так і інформації, яка в ньому 

закладена. Якщо інформативний склад тексту змінюється внаслідок зміни 

адресата (наприклад, текст, призначений для фахівців, необхідно перекласти 

так, щоб він був зрозумілий пацієнтам), мова йде про терціарний переклад 

(термін М.Я.  Цвіллінга) або переклад в інтересах третіх осіб. Терціарний 

переклад протиставляють «переадресації», щостановить сукупність дій 

перекладача в ситуації, коли переклад призначається для цільової аудиторії, 

відмінної від цільової аудиторії оригіналу не тільки за своїми національно-

культурними, а й соціальними характеристиками. Ці характеристики можуть 

включати в себе вік, професію, освітній рівень, місце в ситуації спілкування 

тощо. 

8. На фенотипному рівні адаптовані медичні тексти нерідко 

відзначаються незвичним графічним оформленням (незвичною формою та 
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розміром шрифту, вживанням кольорів), розміщуються на кольоровому тлі, 

відокремлюються інтервалом від основного тексту. Генотипний аспект 

реалізації адаптованих текстів пов‘язаний з тим, що категорія адресата 

спрямовує розвиток тексту в композиційному, комунікативному, 

загальномовному відношенні. 

11. Жанрово-стильова домінанта (ЖСД) реалізується в комплексі 

мовних, композиційних і прагматичних ознак, утворюючи засадничі 

підвалини жанру, який транслюється в лінгвокультуру перекладу. Через свою 

багатоаспектну природу ЖСД уявляється своєрідним стрижнем 

(константою), на вістрі якого тримається перекладене ціле. Це й дозволяє 

обґрунтовувати її тотожність інваріантові оригіналу і перекладу. 

12. 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.  

13. 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). 

14. Хронотопні параметри ЖСД медичних документів реалізуються в 

образі минулого, експліцитно представленого в розділі анамнезу 

українськомовних епікризів, та образі майбутнього, - в текстах англомовних 

ІЗ та перед- та післяопераційних інструкцій. Локальний дейксис 

опредметнюється наданням контактної інформації наприкінці англомовних 

медичних документів. 
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15. Найбільший незбіг текстуальних виявів міжмовної варіативності 

компонентів ЖСД відзначаємо в мовному втіленні жанру (термінологічна 

насиченість українськомовного епікризу, загальновживана лексика 

англомовних ІЗ та перед- та післяопераційних інструкцій) та диктумному 

змісті (англомовна ІЗ – запрошення до діалогу з лікарем, українськомовна ІЗ 

– юридичний документ уніфікованого зразку).     

16. Стратегії й тактики медичного перекладача є продуктом його 

медичної обізнаності (health literacy), тобто масиву знань, необхідних 

сучасній людині для формулювання вимог, пов‘язаних зі сферою охорони 

здоров‘я. Ці знання формуються внаслідок просвітницької діяльності 

медичної спільноти та комунікативного досвіду, що є комплексом 

когнітивних та соціальних навичок, спрямованих на отримання й 

застосування інформації, здатної покращити стан здоров‘я пацієнтів.  

17. 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. 

Вимоги й рекомендації, закріплені даними прецедентними актами, 

підживлюються розробками в регулятивно-правових полях інших держав. І 

хоча Україна поки не може похвалитися юридично закріпленим підґрунтям 

перекладацької діяльності на теренах нашої держави, прикладами для всього 

світу є Канада й Австралія, де громадський переклад (і медичний у його 

складі) отримав законодавче визнання. 

18. 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), 
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еквівалентність, адекватність, і такі етико-деонтологічні компоненти, як 

конфіденційність, безсторонність, повага до комунікативної автономії сторін, 

культурна поінформованість.        

19. «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. 

«Точність» є комплементарною до категорій «прийнятності» (acceptability), 

тобто відповідності нормам, правилам та вимогам, які цільова культура 

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

доступності тексту. Як відповідність інформативних (актуальних) змістів 

вихідного і цільового текстів, витримування інформативних параметрів 

вихідного повідомлення в перекладі точність є особливо влучним критерієм 

оцінки цільових медичних текстів. Точність є відображенням цінності (true 

value) оригіналу й, таким чином, видається дотичною до категорії 

«адекватності» в українськомовному перекладознавчому апараті.  

На відміну від точності (accuracy), точність-презиційність (precision) 

описує ступінь наближення запропонованих перекладачем відповідників до 

семантичного ядра оригінальних лексем.      

20. Категорія «вірності» (faithfulness і fidelity) перебували в фокусі 

уваги теоретиків перекладу з часів античності. Своїм другим життям 

faithfulness і fidelity завдячують прибічникам Skopostheorie, які обґрунтували 

«правило вірності» (fidelity rule): оригінал і транслят зберігають 

інтертекстуальні відношення, якщо дотримані панівний принцип skopos й 

інтратекстуальна когерентність трансляту. 

Лояльність перекладу формується уявленнями реципієнтів щодо 

жанрово-стилістичних особливостей, регістру й темпоральних характеристик 

цільового продукту. Більшість медичних текстів офіційного характеру 

(епікризів, результатів аналізів, виписок з історії хвороби тощо) є так 

званими «мета-документами», тобто доказами існування документу в 
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оригіналі, хоч у цільовій культурі його відповідник може бути відсутнім або 

мати відмінні жанрово-стилістичні характеристики. Для їхнього відтворення 

К. Норд пропонує документальний переклад, що засновується на принципі 

вірності (fidelity). Якщо ж метою медичного тексту є донесення важливої 

інформації, необхідно адаптувати цільовий продукт до очікувань реципієнтів, 

і в цьому випадку перекладач обере інструментальний переклад, що 

засновується на принципі лояльності (loyalty). 

21. 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.  

22. «Експресивно-стилістична тотожність» (fluency) перекладу 

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

забезпечується тим, що текст не містить граматичних або орфографічних 

помилок, порушень правил транскодування термінології, власних імен та 

форм звертання. Крім того, текст МП інтуїтивно сприймається реципієнтом 

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

витлумачений.  

23. 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. 

Тим не менш, вони здатні кардинально змінити сприйняття ситуації 

перекладу, посилити або послабити терапевтичний альянс, повагу й довіру 

сторін до міжмовного посередника особисто й перекладацької професії 

загалом.  
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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 буде 

перекладеним» - ознака безстороннього ставлення перекладача, 

попередження конфлікту інтересів) задля нагадування, які передумови 

фахової діяльності повинні бути роз‘яснені сторонам. Ще одним виявом 

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.  

Оскільки медичний перекладач силою своїх знань та етнічної 

належності має більшу культурну поінформованість, аніж інші сторони, він 

нерідко змушений вдаватися до «стратегічної медіації», яку визначають як 

«будь-який мовленнєвий акт, що виходить за межі перекладу й покликаний 

усунути бар‘єр на шляху успішної комунікації чи надання медичних послуг» 

[221: 157]. 
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24. 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. Медичні тексти посідають особливе місце у 

будь-якій лінгвокультурі через властиву їм безпосередню каузацію, що є 

продуктом взаємодії між адресантом (лікарем) і адресатом (пацієнтом). 

Етноспецифіка медичного дискурсу є продуктом культури, пануючих у 

ній цінностей і стереотипів. В її основі лежить універсальний концепт 

здоров‘я як найвищої цінності й запоруки добробуту, проте оригінальність 

втілень цього концепту змушує перекладача шукати релевантні методи 

відтворення, що випливають із вимог культури-реципієнта. Різноманітність 

комунікативних стратегій, закріплених за інтрапрофесійним та професійно-

непрофесійним медичними дискурсами, задають вектор експресивності, 

стандарти оформлення й викладу інформації, а отже, збагачують творчий  

потенціал цільової фахової мови.  

25. 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 етно-культурними 

особливостями та очікуваннями. Важливим складовим компонентом, що 

уможливлює досягнення адекватності медичного перекладу, є культурна 

компетенція, яка теж позначена прикметною етноспецифічною 

спрямованістю. 

 У сучасній медицині спостерігається відхід від традиційної 

біофізичної моделі, яка акцентувала біологічні/фізичні якості пацієнтів, 

нехтуючи соціальними та психологічними складовими. Натомість тепер 
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культура посідає в ній таку саму визначну позицію, як і політичний, 

соціальний, економічний контекст.  

26.  Крос-культурна еквівалентність в медичному перекладі вважається 

сумою чотирьох складових: концептуальної, операційної, шкалової й 

метричної еквівалентностей. Концептуальна еквівалентність реалізується на 

рівні слів, забезпечуючи розуміння як оригінального, так і перекладеного 

тексту. Концептуальна еквівалентність далеко не завжди передбачає 

буквальний переклад, вона заснована на однаковому ефекті, який текст 

викликає в первинної та вторинної цільової 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). 

27.  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. 

Важливим компонентом, що уможливлює досягнення адекватності 

медичного перекладу, є культурна компетенція. 

28. Дослідження культурної компетенції в царині медичного перекладу 

перестають бути статичними описами розбіжностей і перетворюються на 
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констатацію динаміки, з якою культура через мову набуває ознак дієвої сили, 

може сама по собі чинити позитивний та негативний вплив на стан здоров‘я 

населення, з чим неодмінно повинні рахуватися лікарі й перекладачі. 

Основні положення Розділу ІІ відображені в таких публікаціях автора: 

[115: 56-66; 121: 154-162; 126: 111-125; 133: 354-364; 136: 160-164; 455: 458-

465; 456: 40-44]. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ВІДТВОРЕННЯ ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНИХ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ МЕДИЧНИХ ТЕКСТІВ У ПЛОЩИНІ  

ПИСЬМОВОГО ПЕРЕКЛАДУ 

3.1. Перекладацький аспект жанрової варіативності медичних 

текстів. 

Останнім часом у теорії й практиці перекладу помітна тенденція до 

диверсифікації об'єкту аналізу: поруч із традиційними компонентами 

теоретичних моделей перекладу (таких як зміст, еквівалентність, Скопос 

тощо) відзначається присутність складних концептів, які допомагають 

осягнути механізми мовної та екстрамовної взаємодії людини й суспільства. 

До таких концептів, досліджуваних в рамках перекладацького аналізу, 

належить, зокрема, жанр [406:2]. 

Сучасні дослідники розуміють жанр як типологію гібридного зразка, 

одночасно конвенційну й динамічну, яка існує на перетині тексту й 

контексту, тексту МО й МП [406]. Згідно з класичним визначенням М. 

Бахтіна, жанр - це «... стійкий тип тексту, об'єднаний єдиною комунікативної 

функцією, а також подібними композиційними й стилістичними ознаками» 

[9: 255]. Ф.С. Бацевич визначає його як «прагматичну соціопсихокогнітивну 

категорію мовного поля, тобто мови в процесі спілкування, формування 

дискурсів, яка включає в себе способи подання типової ситуації у вигляді 

конкретних комунікативних тактик і комунікативних кроків розгортання 

дискурсу»[10:53]. 

Розділяючи поняття тексту, жанру й дискурсу, вчені вбачають у 

наявності конвенціональних та інтенціональних складових демаркаційну 

лінію, що розмежовує жанр і дискурс [166], а в структурності 

(композиційності) - грань поміж жанром і текстом [9]. Остання 

характеристика, однак, типова лише для дискурсів вищого порядку або 

вторинних жанрів, за М.М.Бахтіним. При їхньому аналізі необхідно 

враховувати «прототипну конфігурацію розгортання того чи іншого 

дискурсу, яка визначається його стандартними прагматичними показниками 
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(інтенціями, мотивами, інтересами, налаштуваннями, цілями, тактиками, 

стратегіями) й екстралінгвістичними умовами провадження взаємодії. Жанри 

є природно сформованими дискурсивними форматами, що припускають 

деяку рецептивну наступність із боку адресата»[150:57]. 

В.І.Тюпа стверджує, що жанр - це інваріант однойменного дискурсу в 

тому сенсі, що в ньому закладені як генеалогічний (походження й еволюція 

жанрів), так і телеологічний (творчий потенціал) вектори [171]. Для дискурсу 

ж комунікативна стратегія є домінантною інтенцією. Крім того, дискурс 

характеризується «складною системою обмежень» (Фуко), тоді як жанр - 

нескінченним розгортанням творчого потенціалу своїх інваріантів [171]. 

Дж. Суейлзу вдалося об'єднати категорії жанру, дискурсу й тексту, 

запропонувавши складну ієрархічну концепцію. На його думку, жанри 

являють собою класи комунікативних подій, ідентифікаційним критерієм 

яких є комунікативна мета. Приналежність до жанру визначається 

«родинною подібністю». Тексти, що відносяться до одного жанру, 

розрізнюються за ступенем прототиповості  [501; 503; 504:46-54]. Таким 

чином, взаємозумовленість жанру й дискурсу виявляється наступним чином: 

будь-який текст, що належить до того чи іншого жанру, реалізується в 

рамках дискурсу. Комунікативна мета, яка є невід'ємною ознакою дискурсу, 

впливає на формування жанру і його внутрішню структуру. 

Концепція жанру як семіотичної категорії утвердилася в теорії й 

практиці перекладу в 70-80-тих роках на хвилі захоплення дослідженнями 

перекладу як різновиду міжкультурної комунікації [224]. Зв'язок жанру з 

перекладом досліджували, зокрема, представники німецького 

функціоналізму (К.Райсс, Г.Вермеєр), проте акцент на тексті як матеріалі й 

об'єкті перекладу вперше був зроблений в рамках текстоцентричного підходу 

(його представниками є Б.Хатім і Й.Мейсон, М.Бейкер, А.Нойберт тощо). 

Переклад сприймався ними як ланцюжок операцій зі створення нового тексту 

шляхом переробки оригіналу з залученням різноманітних мовних та 

екстралінгвістичних компонентів (наприклад, соціокультурного оточення). У 
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цьому випадку саме жанр уможливлював процеси розуміння сенсу оригіналу 

й створення перекладу. 

Услід за Б.Хатімом і Й.Мейсоном, І.Гарсія Ізкіердо визначає жанр як 

«уніфіковану текстову форму, яка виконує певні функції у вихідній культурі, 

відображає комунікативні наміри адресанта й може бути передбачена 

адресатом» [302:5]. Таким чином, жанр стає культурно-специфічною 

категорією, відображенням процесу вербалізації навколишньої реальності. У 

перекладацькому ж аспекті перевтілення жанрів у цільовій культурі є 

прикладом соціалізації (тобто здатності перекладача створити нову 

дискурсивну форму, втілити в слова нову реальність). 

Адресати визначають належність тексту до того чи іншого жанру за 

наявністю (або відсутністю) повторюваних, прототипних характеристик. 

Дослідники неодноразово намагалися пов'язати жанр з формою, 

комунікативною ситуацією або метою комунікації, однак глибинний аналіз 

показував, що категорія жанру ширша й ємніша, ніж сума його складових. 

Тому, як заявляє А.Тросборг, у визначеннях жанру не варто обмежуватися 

лише одним аспектом або функцією, необхідно розглядати жанр у всій 

різноманітності форм, як загальноприйнятих, так і менш поширених [518: 

15].  

Не менш проблематичним є завдання з дослідження транскультурних 

жанрових різновидів (тобто жанрів, які повністю збігаються за основними 

характеристиками, хоч і функціонують у різних культурах). Транскультурні 

жанри Б.Вітош називає трансгресивними (gatunek transgresyjny), 

підкреслюючи їх перехідність, різний ступінь генетичної близькості до 

оригіналу [538:138]. Дану групу цікаво досліджувати на прикладі медичної 

кореспонденції. Х.Гжміль-Тилюткі пише, що «лист як жанр є певним мовним 

макроактом. На формальному рівні він виділяється серед інших жанрів 

присутністю постійних елементів (дата, місце, звертання, формули 

привітання й прощання, підпис, адреса, композиція). Різні листи ... 

відрізняються один від одного дискурсивними характеристиками»[324: 43]. 
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У зв'язку з цим, І.Льоєве пропонує іменувати подібні мовні жанри 

«трансжанрами», оскільки в культурах присутні певні жанрові генотипи, які 

відрізняються одне від одного назвами або визначеннями, долученими до 

загального найменування; функціонують у різних стилях, але реалізують 

аналогічні стратегії [392:162]. Їй суперечить Е.Монзо, яка вважає 

трансжанрами «жанри, реалізовані виключно в перекладі, які однак 

володіють культурними, когнітивними й дискурсивними властивостями, 

гомогенними в рамках свого жанру, але відмінними від аналогів МО й МП, 

які нібито належать до даного жанру у відповідних культурах» [409:251]. 

Разом з поняттям трансжанру необхідно згадати категорії 

«інтердискурсивності» й «інтержанровості», що безпосередньо стосуються 

об'єкта нашого дослідження, тобто жанрових особливостей перекладних 

медичних текстів. Так, Ю.Лінк і Р.Парр пропонують розрізняти «спеціальний 

дискурс» й «інтердискурс». Спеціальні дискурси формуються з мов різних 

субкультур, у той час як інтердискурс допомагає членам різних соціальних 

груп спілкуватися, досягаючи порозуміння. Іншими словами, інтердискурс 

поєднує окремі спеціалізовані дискурси, що взаємодіють між собою [391]. 

Інтердискурсивні відносини Олізько Н.С. пропонує поділити на два типи: 1) 

інтержанровість, тобто зв'язок конкретного дискурсу (у нашому випадку - 

медицини) з іншими дискурсами на жанрово-стилістичному рівні й 2) 

інтермедіальність як зв'язок конкретного дискурсу з іншими знаковими 

системами в рамках семіосфери [105:101-102]. 

Як об'єкт перекладацького аналізу жанр може розглядатися в трьох 

аспектах: 1) соціально-комунікативному аспекті, що актуалізує зв'язок між 

комунікантами, а також реалізацію їх комунікативних намірів у оригінальній 

та цільовій лінгвокультурній площині, 2) формальному аспекті, що 

актуалізує ступінь відповідності того чи іншого жанру очікуванням цільової 

аудиторії, які формуються в процесі створення й сприйняття тексту в тому чи 

іншому соціокультурному середовищі, 3) когнітивному аспекті, що 

відображає те, як культури МО й МП організовують і трансформують 
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навколишню дійсність. Таким чином, належність комунікантів до одного 

професійного осередку визначається не стільки спільністю їх цілей і фонових 

знань, а ступенем обізнаності про жанрові складові сфери експертної 

комунікації [406: 6]. Наприклад, науковці, що бажають опублікувати статтю 

в англомовному медичному журналі, повинні спочатку привести текст у 

відповідність з Ванкуверськими стандартами цитування, в англомовному 

гуманітарному журналі - з Гарвардськими стандартами. 

З точки зору структури, жанри складаються з ряду конвенцій, які Дж. 

Каддон визначає як «загальноприйняті принципи, процедури або форми, які 

дозволяють досягти взаєморозуміння між автором і читачами, а також 

наділяють учасника правами й обов'язками» [274:192]. Серед них: регістр 

комунікації, модальність, термінологічна насиченість, ідіоматичність, 

використання невербальних (графічних) елементів тощо. В.Орлиновскі і Дж. 

Єйтс пропонують додати до списку жанрових конвенцій також канал 

комунікації (телефоном, особисте спілкування, у письмовій формі) та 

оформлення (списки, таблиці) [434]. У різних жанрах питома вага й розподіл 

конвенцій може варіювати: наприклад, в патентах основну роль відіграють 

конвенції структурного, інтратекстуального характеру, а в лікарських 

вкладишах - регістр (тенор) комунікації. 

Таким чином, жанрові характеристики медичного перекладу також 

можна оцінювати в рамках соціально-семіотичної моделі М.А.К.Хеллідея. У 

цьому випадку, типологія тексту МП визначається впливом детермінуючої  

ситуації, тобто взаємодією трьох елементів – «поля» (field) або соціальної дії, 

«тональності» (tenor) або рольових відносин, і «модусу» (mode) або способу 

мовної організації [333:119-125]. 

Так, 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 
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недискретного різновиду медичної комунікації, ці жанри в теоретико-

гносеологічному аспекті мають наступні характеристики: 1) рефлективність, 

взаємопов‘язаність і наступність (епікриз є професійно-зорієнтованим 

виявом хірургічної документації, в рамках якої його непрофесійно-

зорієнтованим відповідником є перед- та післяопераційні інструкції для 

пацієнтів, реалізація жанру опитувальників та ІЗ передбачає двофазовий 

процес, в якому обов‘язково присутній діалог «лікар-пацієнт» за 

посередництва перекладача, листки-вкладиші читають як пацієнти, так і 

лікарі (фармацевти), а наукові медичні статті й монографії переписуються 

(фрагментарно) доступною мовою задля включення в інформаційно-

просвітницькі матеріали), 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 лише в усному, а не письмовому 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)).   

Медичні жанри можуть існувати як незалежно одне від одного, так і 

утворювати систему або ланцюжок, «якщо їхні цілі й форми перетинаються» 

[434:13]. Система жанрів «публікація в медичному журналі», наприклад, 

включає чорновий варіант рукопису, тексти рецензій та лист редакційної 

колегії про прийняття статті до публікації. Якщо ж медична стаття буде 

друкуватися в перекладі, до даного ланцюжку жанрів додаються один (або 

декілька) варіантів тексту МП, редакторські правки й фінальний варіант 

статті, який публікується в спеціалізованому журналі. 

Провівши дослідження на матеріалі рецензій на статті італійських 

учених, відправлених в англомовні медичні журнали, Ф. Мунгра й П. Веббер 
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зробили висновок, що основними причинами відмови ставали порушення 

жанрових норм та відмінні культурні очікування щодо стандартів, які 

застосовуються до оформлення наукової статті. Навіть якщо текст 

перекладав білінгв або професійний перекладач, що працює в Італії, 

рецензенти відзначали його «незв'язність, недоладність або використання 

субстандартної англійської мови», що, безсумнівно, є наслідком 

непоінформованості про жанрові норми, поширені в культурі МП [411:46]. 

Жанрові норми в жодному разі не можна вважати константами, під 

впливом змінних характеристик ситуації вони демонструють варіативність. 

Цікавим виявом такої варіативності є перенесення певних жанрових норм з 

культури МО в культуру МП (культурна трансплантація). Саме так в 

європейських країнах сформувався шаблон лікарського вкладиша або 

інформаційного листка пацієнта. У 1992 р. Європейська комісія 

оприлюднила Директиву 92/27/ЄСС «Про маркування лікарських засобів для 

людей та про листки-вкладиші в упаковки» від 31.03.92 (м. Брюссель), 

відштовхуючись від якої ДП «Державний фармакологічний центр» 

Міністерства охорони здоров'я України 14 травня 2008 р. створив проект 

наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Вимог до 

інформації про застосування лікарського засобу» [43], де викладені 

стандарти оформлення Інструкції  для  медичного застосування  лікарського 

засобу, написаного доступною мовою, що докладається до кожної упаковки 

лікарського препарату. 

Навіть до прийняття Директиви деякі держави-члени ЄС, наприклад, 

Бельгія, Німеччина, Франція та Італія постачали своїх громадян «наочним 

посібником» із використання лікарських засобів. В інших країнах 

(Нідерландах, Данії) цей жанр так і не розвинувся з різних причин. Зокрема, 

у Великобританії до останнього часу вважалося, що видавати пацієнту на 

руки препарати в певній кількості, що відповідає призначеній дозі, - завдання 

лікаря. Максимум інформації, доступної пацієнтам, був представлений на 

ярличку, де рукою фахівця вказане дозування препарату [325:272]. 



210 
 

Поза тим, керівництво ЄС ухвалило рішення про те, що інформаційний 

листок пацієнта не тільки є найважливішим засобом комунікації між 

пацієнтами, медпрацівниками та фармацевтами, але й знімає частину 

відповідальності з виробників фармацевтичної продукції. Тоді ж було 

визначено, що використання вузькоспеціальної термінології в інформаційних 

вкладишах перешкоджає адекватному засвоєнню інформації з боку пацієнтів. 

Європейська комісія підписала контракт з бельгійським університетом Гента 

щодо укладення «Словника-глосарія технічної та популярної медичної 

термінології дев'ятьма європейськими мовами», призначеного для авторів 

інформаційних вкладишів і їх перекладачів [325:273]. 

Жанр є центральною категорією сучасної теорії та практики перекладу 

не тільки художніх, а й спеціальних (медичних) текстів. Жанрова ієрархія, а 

також норми й конвенції, що визначають характерні особливості того чи 

іншого жанру, мають динамічну природу й видозмінюються під впливом 

взаємодії культур МО й МП. Специфіка жанрів медичної комунікації 

визначається соціально-семіотичною моделлю взаємодії комунікантів і 

культурно-специфічним концептуальним апаратом, властивим галузі 

медицини. 

 

3.2. Компаративний перекладацький аналіз англомовних та 

українськомовних медичних текстів, спрямованих на пацієнта.  

3.2.1. Перетин комунікативно-прагматичної природи, мовної реалізації 

й жанрово-стилістичних особливостей інформаційних листків-вкладишів 

МО й МП.  

Медичні тексти довгий час вважалися зразками жанру науково-

технічної прози з набором уніфікованих характеристик: вживання 

термінології, відсутність емотивно-оцінкового компонента, жанрова 

однорідність і подібність жанрових характеристик медичних текстів, що 

належать до однієї групи, в різних мовах та культурах. Звідси й випливає 

хибна думка про медичний дискурс як нескладний і досить банальний об‘єкт 
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перекладу, який вичерпав потенційну цікавість для дослідників ще кілька 

десятиліть тому. Проте останніми роками перекладознавці Європи й США 

все частіше звертаються до нього, відзначаючи лінгвокультурну своєрідність, 

невластиву більшості зразків інституційної або академічної комунікації. 

Варіативна адресованість, належність комунікантів до різних 

соціокультурних спільнот, врешті решт саме гуманістичне спрямування 

медичних текстів змушують виділити їх у окрему галузь перекладознавчого 

аналізу, що потребує створення індивідуальної жанрової теорії.    

Норми оформлення медичних текстів лише на перший погляд 

видаються константами, проте під впливом характеристик ситуації вони 

демонструють варіативність. Цікавим виявом такої варіативності є 

перенесення певних жанрових норм з культури МО в культуру МП 

(культурна трансплантація). Саме так в європейських країнах 

сформувався шаблон фармацевтичного вкладиша або інформаційного листка 

пацієнта. Даний тип медичного тексту приваблює дослідника закладеною 

несиметричністю комунікантів: експерта, що обіймає певний статус та має 

особливий авторитет, та неексперта без спеціальної освіти, який прагне 

отримати життєво важливу інформацію. Порівнюючи інформаційні листки 

для англомовних та українськомовних пацієнтів, відзначаємо, що автори 

останніх нехтують засадами успішної комунікації, приписуючи реципієнтам 

екстралінгвістичні знання, якими вони не володіють. Це потенційно може 

загрожувати здоров‘ю пацієнта, якщо останній не звернеться за 

роз‘ясненнями до лікаря (фармацевта) та займатиметься самолікуванням.  

Фармацевтичний листок-вкладиш (інформація для споживача) має в 

англомовній медичній термінології цілий ряд найменувань (PIL (Patient 

Information Leaflet), information leaflet, package insert, patient package insert, 

consumer medicine information) [487:107]. 

В українськомовній біомедичній парадигмі прийняте наступне 

визначення: «Інструкція для застосування лікарського препарату для 

споживачів (листок-вкладиш) - офіційний документ, призначений для 
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пацієнта, що містить інформацію, необхідну для правильного самостійного 

застосування лікарського препарату» [96].  

Інформаційний листок є одним із найбільш відтворюваних жанрів 

медичних текстів, а також він впізнаваний практично всіма споживачами 

фармацевтичної продукції, як фахівцями-медиками, провізорами та 

фармацивтами, так і пацієнтами без медичної освіти. Інструкції 

перекладаються офіційною мовою держави, яка імпортує даний ЛЗ, під 

регулятивним контролем національного органу з охорони здоров‘я та 

європейських наглядових інституцій. Якщо в країні декілька офіційних мов, 

переклад подається усіма одразу (так, у Бельгії вкладиші перекладаються 

голландською, німецькою та французькою, у США – англійською та 

іспанською тощо). 

Patient information leaflets (PILS) або інформаційні листки пацієнта є 

важливим доповненням вербальної комунікації лікаря й пацієнта. Їхня 

цінність зростає в тому випадку, якщо вони містять корисну для пацієнтів 

інформацію, написану зрозумілою для нефахівців мовою. Критерій 

«зрозумілості» або «читабельності» охоплює структуру тексту, технічний 

характер лексики (медичну термінологію), кількість повнозначних слів у 

фразі («лексична щільність») і дотримання рольових налаштувань автора й 

читача. 

П.Райт відносить інформаційні листки-вкладиші до групи 

функціональних текстів, які допомагають пацієнтам приймати рішення щодо 

питань, пов‘язаних з їхнім здоров‘ям (наприклад, чи варто робити щеплення, 

погоджуватися на планову операцію тощо). Функціональні тексти можуть 

мати вигляд фармацевтичних вкладишів та брошур, буклетів з порадами 

щодо правил здорового життя, лікувальної фізкультури тощо [540:85].  

Інформаційні листки складаються з дев‘яти тематичних блоків (хоча не 

всі із цих блоків можуть бути чітко оформлені, загалом їх виділяють від 3 до 

8): основна інформація про препарат, опис його дії, рекомендовані дози, 

очікувані/побічні наслідки від його прийому, інформація щодо процедури 



213 
 

контролю (Blood tests will be necessary for the first 4 weeks - Протягом перших 

чотирьох тижнів необхідно буде регулярно здавати кров на аналіз), правил 

поведінки пацієнта (Alcohol should be severely limited – Необхідно суттєво 

обмежити вживання алкоголю), правил зберігання та клінічні контактні дані 

(If I can be of any further assistance, please do not hesitate to contact me – Якщо 

Вам потрібна порада або допомога, будь ласка, звертайтеся). Р.Клірен та ін. 

відзначили, що вказівки на автора (I, me) можна простежити лише в 17% 

текстів, інші ж мають знеособлений, формальний характер [263:334].     

Задля того, щоб проаналізувати доступність викладу медичної 

інформації в листках-вкладишах, необхідно виміряти їхню читабельність. 

Ступінь складності тексту вираховується згідно з середньої довжини речень і 

кількості три- та більш складових слів. Однак короткі речення й нескладні 

слова не завжди означають доступність матеріалу в перекладі. Радше вони 

свідчать про вилучення, допущені перекладачем, що призводять до 

інформаційних втрат [293:31-32] 

Згідно з вимогами Національної ради з охорони здоров‘я й медичних 

досліджень Австралії, принаймні половина «читабельного» тексту повинна 

бути зрозумілою пересічній дитині [416:36-37]. Поза тим, Р.Бухбайндер та ін. 

стверджують, що дані індексу читабельності часто не відображають реальний 

рівень зрозумілості текстів, призначених для пацієнтів (зокрема, 

інформаційних буклетів, фармацевтичних вкладишів тощо) [240]. Це 

пояснюється тим, що індекс читабельності не бере до уваги структуру й 

організацію тексту, особливості термінологічної лексики, фонові знання 

читачів і рольові налаштування автора й читача.    

Залежно від ступеня участі пацієнта й лікаря в інтеракції виділяють 

патерналістську модель (домінує лікар), споживчу модель (лікар не бере 

участі у виборі лікування), модель інформованого прийняття рішення (лікар 

тільки надає необхідну інформацію), модель спільного ухвалення рішення. 

Поряд із описаними моделями в клінічній практиці застосовуються два 

підходи до медичної комунікації: комунікація, що зосереджена навколо 
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захворювання (у фокусі уваги - захворювання пацієнта) й комунікація, що 

зосереджена навколо пацієнта (аналізу піддається інформація не тільки про 

захворювання, а й про цілий комплекс соціальних і особистісних чинників, 

що стосуються пацієнта) [45; 46].  

Нова  версія інформаційного листка виникає в цільовому середовищі 

внаслідок перетину двох напрямків перекладацької діяльності: 

інтерлінгвального (міжмовного) та інтралінгвального (внутрішньомовного, 

що, за Р.Якобсоном, полягає в передачі значення вербального знаку за 

допомогою інших знаків у межах однієї мови [192; 367:429]) тлумачення.  

Необхідність інтралінгвального тлумачення пояснюється 

особливостями процесу сертифікації медичних препаратів, затвердженого 

ЄС. Фармацевтичні компанії, прагнучи випустити на ринок новий продукт, 

звертаються із запитом в EMEA (European Medicines Agency). Цей запит 

супроводжується досьє документів, серед яких чорновий варіант Summary of 

Product Characteristics або SPC (в українській фармацевтичній системі 

прийнята назва «Інструкція для медичного застосування препарату» (ІМЗ)). 

ІМЗ та листок-вкладиш описують медичний препарат із різноманітних точок 

зору: фармакологічні характеристики, хімічний склад, фармацевтична дія, 

токсичність тощо. 

ІМЗ має особливу комунікативну функцію, відмінну від листка-

вкладиша. В документі Єврокомісії ―Guideline on Summary of Product 

Characteristics‖ («Вказівки щодо складання короткої характеристики 

лікарського засобу», 2009) вказано, що ІМЗ покликана надавати інформацію 

медикам щодо безпечного й ефективного застосування препарату [288]. Зміст 

і структуру ІМЗ визначає Генеральний директорат з підприємництва й 

промисловості ЄК, виходячи при цьому зі специфікації медичного продукту 

(core data sheets). У свою чергу ІМЗ служать основою тексту лікарських 

вкладишів.     

М.Йенсен описує даний процес на прикладі данського 

фармацевтичного ринку: всі тексти інформаційних листків у ЄС складаються 
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згідно одного зразка, написаного фахівцями в галузі охорони здоров‘я й 

призначеного для лікарів (звідси складна термінологія, особливості 

структурування тощо). Проте на етапі сертифікації текст редагують, оскільки 

цільовою аудиторією кінцевого продукту (інформаційного листка) є 

пацієнти, переважно без медичної освіти [369:5] (див. Рис. 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Алгоритм створення іншомовної версії інформаційного 

листка про застосування лікарських засобів для пацієнтів  

«Вказівки ЄК щодо складання короткої характеристики лікарського 

засобу» містять наступні вимоги, актуальні й для перекладачів. Згідно з цим 

документом, необхідно: 1) вживати міжнародні непатентовані назви (INNs), 

2) за можливості уникати чисел із десятими чи сотими долями, 3) назви 

одиниць виміру (наприклад, «мікрограми») вказувати повністю задля 

уникнення непорозумінь, що можуть зашкодити життю й здоров‘ю пацієнтів, 

4) описувати фармацевтичну форму за допомогою стандартизованої 

термінології Європейської фармакопеї, 5) вказувати активну речовину за 

допомогою міжнародної непатентованої назви у супроводі афіксу, що 

уточнює сіль чи гідрат тощо. За відсутності INN необхідно запозичити 

найменування з Європейської фармакопеї або, якщо й таке відсутнє, 

загальноприйняту назву або наукове визначення. Щодо речовин, які не 

мають наукового означення, треба вказати походження, склад або технологію 

приготування [288]. 

Інтрамовний переклад 

- Фармацевтична компанія 

готує англомовний текст ІМЗ 
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Комплекс жанрово-стильових характеристик оригінальних листків 

вкладишів та їх перекладів свідчать про те, що вони належать до різних груп 

документів: тобто українська версія вкладиша насправді є ІМЗ, текстом, 

призначеним для медиків, а не пацієнтів без спеціальної освіти. На це 

вказують структурні характеристики (шаблон оформлення, що відтворюється 

в усіх інструкціях), граматичні й синтаксичні конструкції та особливо 

лексичне (термінологічне) наповнення. 

ЖСД українськомовних листків-вкладишів містить такі риси:  

- представлення інформації у вигляді суцільного тексту, що ускладнює 

її читання; 

- висока лексична щільність; 

- непряма адресованість або відсутність адресованості (безособові 

речення, пасивні конструкції); 

- номіналізовані граматичні структури, складні й довгі речення, 

еліптичні конструкції в назвах; 

- епістемічна та деонтична модальність, скерована на лікаря, а не на 

пацієнта; 

- конвертування іноземних одиниць виміру в національні без спроб 

зробити їх очнішими для пацієнта, вилучення деяких іноземних одиниць 

виміру; 

- акцентування уваги на високій складності й специфічності 

діагностичного процесу, а також ексклюзивності статусу медпрацівників, що 

асоціюється з їхнім володінням закритою для розуміння пацієнтів медичною 

інформацією. 

ЖСД англомовних листків-вкладишів складається з таких рис:  

- інтертекстуальність, що виражається в посиланнях на тексти-

попередники (перелік назв препаратів-аналогів, активних компонентів та 

діючих речовин тощо); 

- чітка внутрішня структурованість (заголовки, підзаголовки, утворені 

за моделлю «питання-відповідь», оформлені тематичні блоки); 
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- супроводження греко-латинських термінологічних лексем питомими 

аналогами, пояснювальними й описовими зворотами; 

- пряма адресованість через прагнення уникнути двозначності в описі 

агента дії (аби пацієнт не вдався до самолікування); 

- тенденція до зниження лексичної щільності й підвищення 

читабельності текстів; 

- вербалізовані граматичні структури, фрагментація складних речень, 

вживання повних граматичних форм; 

- вживання епістемічної та деонтичної модальності, скерованої на 

пацієнта; 

- тлумачення одиниць виміру шляхом апроксимації з їхніми 

побутовими аналогами; 

- акцентування уваги читача на расовій, етнокультурній 

інклюзивності, відсутності дискримінації, пов‘язаної з характером 

захворювання. 

Увага до представників цільової групи, їхніх етнокультурних та мовних 

особливостей лежить в основі підходу до створення інформаційних листків в 

оригіналі й перекладі, зорієнтованого на читача або, іншими словами, 

спрямованого на результат (performance-based)  [540:86].  

Параметр лексичної щільності, тобто відношення кількості 

повнозначних до неповнозначних слів у фразі середньої довжини, визначає 

рівень науковості тексту. В проаналізованих фрагментах перекладу лексична 

щільність становила понад 6 повнозначних слів, що є свідченням науково-

технічного характеру тексту, й загалом відповідала оригінальній. Не було 

відзначено тенденцій до спрощення викладу (зменшення лексичної 

щільності) в цільовому тексті:  

The resulting gamma-carboxyglutamic acid residues convert the precursor 

proteins to active coagulation factors that subsequently are secreted by liver cells 

into the blood (16 повнозначних слів, із них 11 - у головному реченні).  



218 
 

У результаті гамма-карбоксіглутамінові кислотні залишки 

перетворюють білки-попередники в активні фактори згортання крові, що 

згодом, секретуються клітинами печінки в кров [578] (17 повнозначних слів, 

із них 12 - у головному реченні). 

Інформаційні листки перенасичені термінологією, що ускладнює 

розуміння тексту. Однак необхідно відзначити спробу перекладачів замінити 

деякі латинізми оригіналу українськомовними дублетами, більш знайомими 

цільовій аудиторії: ulcerative colitis - виразковий коліт, by intramuscular route 

- внутрішньом'язово, antidote to heparin - протиотрутою від гепарину [567]. 

Навіть після здійснених перетворень цільовий текст нерідко потребує 

пояснень, як, наприклад, у випадку з термінологічним словосполученням 

sprue regional enteritis - синдром регіонарного ентериту, яке необхідно 

уточнити, додавши назву тригера: «ентерит, викликаний целіакією» [560].  

Дослідження транскультурних жанрових різновидів (тобто аналогічних 

жанрів, що функціонують у різних культурах), як правило, вказує на 

розбіжність дискурсивних характеристик. Проаналізувати інтерлінгвальні 

жанрові трансформації пропонуємо на матеріалі лікарських вкладишів 

(англійською та українською мовами) препаратів міжнародної 

фармацевтичної компанії SERVIER: Бі-Престаріума (Coveram) та 

Трипліксама (Triplixam). Відразу впадає в око той факт, що на європейському 

ринку перший препарат представлений під іншою назвою. Список 

альтернативних назв, під якими даний препарат відомий у країнах ЄС, 

поданий у тексті англомовного вкладиша [624:27], проте відсутній в 

українськомовному.  

Тенденція до експлікації медичної термінології за допомогою описових 

зворотів: stable coronary artery disease (a condition where the blood supply to 

the heart is reduced or blocked) [571: 22] -  ішемічна хвороба серця [626:1], 

oliguria (passing less urine than is normal), anuria (no production or passing of 

urine) [567:4] - олігурією, яка може прогресувати до анурії [607:5], або 

питомих лексем: cardiomyopathy (cardiac muscle disease) [587:23] - 
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кардіоміопатія [560:8] характерна для англомовного, проте не для 

українськомовного тексту. Крім того, в англомовному вкладиші повсюдно 

подаються розшифрування абревіатур: ACE (angiotensin converting enzyme) 

inhibitor [624:  22] - інгібіторів АПФ [626:1], що нетипово для 

українськомовного тексту: LDL apheresis (the removal of cholesterol from your 

blood by a machine) [625:23] - плазмаферезу ліпопротеїдів низької щільності 

(ЛНЩ) [627:8]. У останньому прикладі присутнє розшифрування абревіатури 

«ЛНЩ», проте ніяк не пояснюється термін «плазмаферез».  

Групи препаратів, які не можна суміщати із прийомом препарату, в 

англомовному тексті об‘єднані відповідно до їх фармакокінетики, а 

конкретні (найбільш поширені серед них) служать прикладами, що 

допомагають пов‘язати певну дію ліків із відомим об‘єктом (конкретизація) 

гіперо-гіпонімічним шляхом: non-steroidal anti-inflammatory drugs (e.g. 

ibuprofen), medicines to treat diabetes (such as insulin) [617:23] -  Нестероїдні 

протизапальні лікарські засоби (НПЗП), Протидіабетичні засоби (інсулін 

[569:12]. Препарати «ritonavir, indinavir, nelfinavir» супроводжуються в 

англійському тексті парентетичним зворотом «so called protease inhibitors 

used to treat HIV» [624:24], проте в українськомовному вкладиші їх назви 

замінені гіперонімічним терміном «інгібітори CYP3A4 (інгібітори протеаз)» 

[626:13]. Це, можливо, вказує на те, що в Україні ВІЛ-інфіковані пацієнти все 

ще вважаються особливою групою ризику, для якої призначена специфічна 

група препаратів поза загальним доступом.  

В англомовному лікарському вкладиші до препарату Triplixam 

зустрічаємо попередження: if you are black people you may have higher 

incidence of angiodema (swelling of the face, lips, mouth, tongue or throat which 

may cause difficulty in swallowing or breathing) and less effective in lowering 

blood pressure [625:2], переклад якого відсутній через імовірне небажання 

робити акцент на расовій належності.    

Назви хвороб та станів супроводжуються уточненнями в англомовному 

вкладиші навіть у тому випадку, коли лексема увійшла в словник 
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загальномовного вжитку: nausea (feeling sick), vomiting (being sick) [587: 25] – 

нудота, блювання [561:4], в той час, як в українськомовному вкладиші вони 

характерні лише для рідко відзначених станів: зіпсуття смаку (дисгевзія) 

[572: 3].  

Зміст діагностичних найменувань в англомовному тексті завжди 

розкривається через описові звороти зі списком симптомів: bronchospasm 

(tightening of the chest, wheezing and shortness of breath), angioedema (symptoms 

such as wheezing, swelling of the face or tongue) [624:25] або констатацією 

стану: inflammation of mucous membranes (Stevens Johnson Syndrome), 

eosinophilic pneumonia (a rare type of pneumonia) [625:26]. Так само, як і в 

прикладі з ВІЛ-інфікованими хворими, описаному вище, автори 

англомовного вкладиша підкреслюють ексклюзивну адресованість даного 

фрагменту групі пацієнтів, які точно знають свій діагноз і отримують 

специфічну групу препаратів. Натомість, в українському тексті ми не 

відзначаємо спроб розтлумачити діагностичні найменування жодної із груп: 

Бронхоспазм, Ангіоневротичний набряк обличчя, кінцівок, губ, слизових 

оболонок, язика, голосової щілини та/або гортані, Еозинофільна пневмонія, 

Синдром Стівенса-Джонсона [627:4-5]. 

У лікарських вкладишах зустрічаються цікаві випадки міжмовної 

термінологічної варіативності, що вказують на переважну тенденцію до 

використання греко-латинської або питомої назви в різних культурах на 

позначення одного й того самого об‘єкту. Сюди ми відносимо, зокрема, 

термін «tinnitus (sensation of noises in the ears)» [617:5] та його відповідник 

«Дзвін у вухах» [569:3], причому в англомовному тексті лексема описує 

ширший діапазон звукових явищ: «noises» на противагу «дзвонові»; та 

протилежний приклад – вживання ідіоми «pins and needles» [607:5] та її 

еквіваленту «парестезія» [567:3] з об‘ємнішою семантикою («парестезія» 

позначає будь-які анормальні відчуття).  

В англомовному вкладиші до препарату Triplixam увагу привертає 

кардіологічний термін, запозичений із французької мови, - «torsades de 
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pointes», що супроводжується поясненням «life-threatening irregular beat» 

[625:2]. В українському тексті він перекладається довгою конструкцією, в 

якій присутні описовий зворот, варваризм, франкомовне запозичення 

(щоправда з хореографічного словника) та кілька термінів, утворених за 

допомогою греко-латинських елементів, – «пароксизмальна шлуночкова 

тахікардія типу «пірует» (torsade de pointes), яка може бути летальною» [627: 

3]. Накопичення різнопланових лексем неоднорідного походження 

ускладнює сприйняття тексту, а включення іншомовного елементу в дужках 

– його читання.    

Найбільші розбіжності в оформленні англомовної й українськомовної 

версій лікарського вкладиша відзначаються на морфосинтаксичному рівні. 

Назви розділів англомовного вкладиша мають вигляд питальних (What is in 

this leaflet, What you need to know before you take Triplixam) або спонукальних 

речень (Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine 

because it contains important information for you) [625: 1]. Пряма адресованість 

підкреслюється вживанням займенників ―you‖, ―your‖ тощо (You must tell your 

doctor if you think that you are (or might become) pregnant, Please tell your 

doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken or might take any 

other medicines) [579:2,3]. За допомогою епістемічної та деонтичної 

модальності автор вкладиша закріплює емоційний зв‘язок з адресатом, 

акцентуючи увагу на виконанні лікарських рекомендацій або «прихильності 

до лікування» (You should avoid COVERAM with…, Make sure to tell your 

doctor if you are taking any of the following medicines as special care may be 

required [624:23]). 

Натомість, в українськомовному вкладиші назви розділів 

перекладаються за допомогою номіналізацій (Застосування у період 

вагітності або годування груддю [551:5], Здатність впливати на швидкість 

реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами 

[560:11]), часто мають еліптичну форму (Для перорального застосування 

[567:1], Діти [569:7]). Ознак прямої адресованості в українських текстах 
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відзначено не було, а модальність скерована виключно на лікаря, а не на 

пацієнтів (Дозу слід підбирати індивідуально для кожного пацієнта з 

урахуванням показання для застосування, перебігу захворювання та 

показників артеріального тиску [578:2], під час лікування необхідно 

проводити частий контроль рівня креатиніну і калію [567:2]). Спонукальні 

речення з підметом у вигляді займенника ІІ особи поступаються місцем в 

українському тексті пасивним конструкціям (Повідомлялося про рідкісні 

випадки розвитку екстрапірамідного синдрому [627:5]) або безособовим 

реченням (Невідомо, чи проникає амлодипін у грудне молоко [626:6]). У 

багатьох реченнях займенники ІІ особи були замінені уточнюючими 

іменниками «пацієнти», «волонтери», «вагітні жінки» тощо (Дослідження на 

здорових волонтерах продемонструвало, що прийом активованого вугілля 

через 2 години після прийому 10 мг амлодипіну знижує швидкість абсорбції 

амлодипіну в організмі [626:6]), що додатково знеособлює текст. 

Орієнтованість інформаційних листків на забезпечення інформаційних 

потреб пацієнтів (нефахівців) зумовлює вимоги чіткості й недвозначності їх 

перекладів. Зокрема, як вказує М.-К. Вермут, перекладач повинен звертати 

особливу увагу на розділи, де вказана позологія (дозування) й шляхи 

застосування. Часто перекладач змушений адаптувати одиниці виміру до 

норм культури-сприймача (унції конвертувати в грами, фунти в кілограми 

тощо) [533:107]:  

1) A single-use sachet is sufficient to cover a wart area of 20 cm
2
 (approx. 3 

inches
2
) [576]. 

Крему з одного пакетика вистачає для нанесення на ділянку шкіри 20 

см
2
 [549]. 

Як бачимо, в українському тексті спостерігається вилучення вказівки 

на еквівалент площі в дюймах. 

2) Each 15 mL (1 TBSP) (½ FL OZ) contains: sodium 5 mg [629]. 

15 мл препарату містить 5 мг натрію [572]. 
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В українському тексті відсутні як вказівки на одиницю виміру об‘єму 

рідини (половина рідкої унції), так і на її аналог, більш зрозумілий 

споживачеві (одна столова ложка). 

В англомовному тексті вказують кількість натрію на 15 мл препарату, 

оскільки при порушеннях водно-сольового обміну, печінковій або нирковій 

недостатності натрій накопичується у організмі й може призвести до відмови 

надниркових залоз. Крім того, приймання кортикостероїдів та деяких 

знеболювальних саме по собі викликає підвищення рівня натрію у організмі. 

Автори англомовних інструкцій для пацієнта вважають за потрібне 

попередити читачів про віддалені ризики, пов‘язані з уживанням препарату, в 

той час як перекладач вилучає цю інформацію.  

Загалом можна вирізнити три основні тактики, які застосовували 

українські перекладачі, прагнучи донести зміст оригінального тексту до 

непідготовленого читача з мінімальними втратами змісту: 

1) заміна запозиченого медичного терміна українськомовним 

(субституція): condylomata acuminata [576] – гострокінцеві кондиломи  [549]. 

2) зміна позиції терміна в реченні: спочатку українськомовне 

тлумачення, потім медичний термін, терміноелемент або абревіатура 

(транспозиція): Perindopril is an ACE (angiotensin converting enzyme) inhibitor 

[624] - ПРЕСТАРІУМ® є інгібітором ангіотензин-перетворюючого 

ферменту (АПФ) [571]. 

3) додавання експлікативного елемента, відсутнього у оригіналі: Do 

not take COVERAM if you have experienced symptoms such as wheezing, swelling 

of the face or tongue, intense itching or severe skin rashes with previous ACE 

inhibitor treatment or if you or a member of your family have had these symptoms 

in any other circumstances (a condition called angioedema) [624]  - У яких 

випадках не слід приймати ПРЕСТАРІУМ®: якщо раніше при прийомі інших 

інгібіторів АПФ або за інших обставин у вас проявлялися такі симптоми, як 

свистяче дихання, набряк обличчя або язика, інтенсивний свербіж або 

рясний шкірний висип (ангіоневротичний набряк) [571]. 
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Необхідно констатувати, що адаптивні стратегії в перекладах 

інформаційних листків українською відзначалися рідко (лише в 7,53 % від 93 

випадків терміновживань у 41 українськомовному перекладеному 

інформаційному листкові).     

На противагу адаптивним стратегіям були відзначені й репродуктивні, 

буквалістські (або «резистентні» за визначенням Л.Венуті [525]), які 

погіршували читабельність перекладеного тексту:  

1) перенесення оригінального медичного терміна в перекладений 

текст у незміненому вигляді: polycystic ovarian syndrome (PCOS) [607] – 

синдром полікістозних яєчників (PCOS) [567].   

2) перенесення оригінального медичного терміна в перекладений 

текст без пояснень його значення:  polycystic ovarian syndrome [587] - синдром 

полікістозних яєчників (синдром Штейна-Левенталя) [561]. 

Парентетична номінація в дужках є епонімом, що позначає той самий 

розлад. Вона може розглядатися як пояснення для науковців, але не для 

пацієнтів.  

3) вживання запозиченого медичного терміна, хоч у мові перекладу 

існує відповідна лексема автохтонного походження: Sachets should not be re-

used once opened [576] – Не допускається повторне використання розкритих 

саше (в попередніх розділах інформаційного листка застосовувалася лексема 

«пакетик») [549].    

4) вживання запозиченого медичного терміна, хоч в оригінальному 

інформаційному листку застосовується автохтонна лексема (описовий 

зворот): 

What Panadol Soluble is and what it is used for. Panadol Soluble provide 

fast and effective relief of headaches, toothache, backache, rheumatic and muscle 

pains and period pain. It also relieves sore throat and the feverishness, aches and 

pains of colds and flu [617]. 
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Показання для застосування. Симптоматичне лікування болю 

(головного болю, мігрені, болю у спині, зубного, ревматичного болю, болю у 

м‘язах і під час менструації) та гіпертермії при застуді і грипі [569]. 

Буквалістські (або «резистентні») перекладацькі стратегії становили 

92,47 % від 93 випадків терміновживань у 41 українськомовному 

перекладеному інформаційному листкові). 

Аналіз співвідношення репродуктивних (резистентних) до адаптивних 

стратегій відтворення медичної інформації у вибірці листків-вкладишів для 

пацієнтів  

54 інформаційних листка-вкладиша були проаналізовані за допомогою 

програми Nvivo (QSR International, 2012). Дослідженню підлягали лише ті 

фрагменти текстів, які не є шаблонними, як наприклад вступна частина, й 

дають перекладачеві певну свободу в прийнятті рішень. Оригінальний і 

перекладений тексти порівнювались, серед них вирізняли елементи, 

зрозумілі непідготовленим читачам (lay-friendly) та ті, які викликали 

труднощі (non-lay-friendly). Обидві групи елементів відповідним чином 

кодувалися. Кожен інформаційний листок-вкладиш був проаналізований 

двічі, в тому числі й на відповідність кодів.  

Частота застосування репродуктивних (буквалістських) і адаптивних 

перекладацьких стратегій підраховувалася на кожні 100 слів перекладеного 

тексту (Таб. 3.1, Рис.3.2, Рис. 3.3). Для визначення статистичної достовірності 

результатів застосовувався t-критерій Стьюдента (p<0,05). 
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Репродуктивні 

стратегії 

Середнє 

значення 

Адаптивні 

стратегії 

Середнє 

значення 

p 

Перенесення 

оригінального 

медичного 

терміна в 

перекладений 

текст у 

незміненому 

вигляді 

0,21 Субституція 

запозиченого 

медичного 

терміна 

українськомовним 

0,19 0, 661 

Перенесення 

оригінального 

медичного 

терміна в 

перекладений 

текст без 

пояснень його 

значення 

0,38 Транспозиція 

терміна в реченні 

0,22 0, 036 

Вживання 

запозиченого 

медичного 

терміна, хоч у 

мові перекладу 

існує відповідна 

лексема 

автохтонного 

походження 

1,23 Додавання  

експлікативного 

елемента 

0,82 0, 104 

Вживання 0,05 Перефразування  0,02 0, 062 
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запозиченого 

медичного 

терміна, хоч в 

оригінальному 

інформаційному 

листку 

застосовується 

автохтонна 

лексема 

(описовий 

зворот) 

Таблиця 3.1. Частота застосування репродуктивних 

(буквалістських) і адаптивних перекладацьких стратегій 

 

 

Рис. 3.2. Статистично достовірні невідповідності частоти 

репродуктивних і адаптивних стратегій: Перенесення оригінального 

медичного терміна в перекладений текст у незміненому вигляді й 

субституція запозиченого медичного терміна українськомовним 
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Рис. 3.3. Статистично достовірні невідповідності частоти 

резистентних і адаптивних стратегій: перенесення оригінального 

медичного терміна в перекладений текст без пояснень його значення й 

транспозиція терміна в реченні 

 

3.2.2. Роль медичного перекладу в передопераційній підготовці 

пацієнтів: зіставлення американської й української парадигм.   

Інструкції з передопераційної підготовки (pre-op instructions) є 

важливим етапом фізичної й психологічної підготовки пацієнтів до операції. 

Період передопераційної підготовки триває від моменту, коли пацієнт лягає в 

лікарню, й до початку інвазивної процедури. Він може бути як коротким 

(нагальне втручання), так і розтягуватися на кілька тижнів, протягом яких 

пацієнт проходить діагностичні тести, приймає спеціальні ліки й процедури. 

Прихильність до лікування (compliance) під час передопераційної підготовки 

набуває особливої ваги, оскільки загальний добробут пацієнта як на 

фізичному, так і на психологічному рівні є запорукою успішності хірургічних 

заходів.  
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Основоположним документом, що підтверджує готовність пацієнта до 

операції, в англомовній біомедичній парадигмі є передопераційна згода з 

наступним набором жанрово-стилістичних особливостей (ЖСД): 

- чітка структурованість, поділ на тематичні блоки, оформлені 

графічно; 

- особлива форма адресованості, що підкреслюється вживанням 

займенників 2 та 1 особи; 

- насиченість складною для розуміння та нерідко не розтлумаченою 

медичною термінологією, розмитість кваліфікативів на позначення 

вираженості негативних наслідків медичного втручання, погіршення стану; 

- термінологічна варіативність перекладеної версії Згоди, що 

призводить до зростання інформаційної щільності, а отже ускладнення 

розуміння; 

- висока інформативність тексту.  

Визначальною рисою англомовної згоди є її специфічна адресованість  

(Додаток 1). Займенники на позначення другої особи (you, your) 

зустрічаються в тексті 8 разів (1, 24 % від 646 слів), переважно в преамбулі й 

першій частині, що містить перелік можливих наслідків операції. Вони 

застосовуються для заспокоювання пацієнта (This disclosure is not meant to 

alarm you), гарантування свободи його вибору (you may give or withhold your 

consent). Хоч із тексту Згоди зрозуміло, що пацієнтом може бути також і 

юридично недієздатна особа, інтереси якої представлятиме Законний опікун, 

згадка про останнього з‘являється лише в кінці першої частини тексту, 

ймовірно задля того, щоб пацієнт не почував себе обмеженим або ураженим 

байдужим ставленням лікаря. 

З іншого боку, формалізований текст Згоди є симулякром тексту, 

нібито складеного пацієнтом, тож цілком логічно, що займенники першої 

особи (I, my, me) чисельно переважають (30 випадків вживання (4, 64% від 

646 слів). Перелік прав та свобод пацієнта, що випливають із даної Згоди 

(погоджуватися або не погоджуватися на операцію, метод анестезії, 
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альтернативну терапію тощо), супроводжується списком пересторог (не 

водити машину, вживати додаткові контрацептивні засоби, не вживати 

алкоголь). Пасивні конструкції (I may be given, I have been advised) та 

модальні конструкції  (I will need to use, If I am to be given an oral sedative) 

дещо пом‘якшують імперативний характер медичних рекомендацій.  

У фінальній частині Згоді пацієнт розписується не тільки в тому, що 

він виконуватиме усі медичні приписи, а й у тому, що має необхідний рівень 

володіння мовою (I (or my Legal Guardian) speak, read and write English) задля 

того, аби зрозуміти зміст документу.  Натомість лексику тексту аж ніяк не 

можна назвати «доступною» (lay-friendly), принаймні якщо за точку відліку 

береться обсяг енциклопедичних знань пересічної людини без вищої (а 

можливо, й середньої) освіти. Серед 646 слів зустрічаються 38 медичних 

термінів (5, 88 %), жоден із яких не супроводжується поясненням. 

Кваліфікативи, яким бракує конкретики (наприклад, яку кровотечу (bleeding) 

можна вважати сильною (heavy) на противагу слабкій, наскільки обмеженим 

(restricted) є розкриття рота), навряд чи допоможуть пацієнтові самотужки 

оцінити ступінь вираження побічних ефектів операції, а отже, прийняти 

рішення про повторне звернення до лікаря. Вживання низки синонімів 

(medications, drugs, prescriptions) без уточнення різниці в їхньому значенні 

також ускладнює розуміння й без того непростого спеціалізованого тексту.   

Для позначення реальної кількості інформації, закладеної в який-

небудь інформаційний обсяг (книгу, газету, офіційний документ тощо), 

запроваджується поняття інформаційної ємності. Реальна ж кількість 

інформації, яку здобуває з тексту конкретний споживач, позначається 

поняттям «інформативність». 

Зміст всієї інформації в певній інформаційній системі називається 

«тезаурус» (від грец. «thesauros» - запас). «З точки зору інформативності 

тезаурус кожного повідомлення ділиться на три частини: 1) основна 

інформативність; 2) втрачена інформативність – не отримана через 
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неуважність, поспіх, незнання мови або предмета; 3) зайва інформація - 

інформаційний шум» [13:61]. 

Одержувач (реципієнт) інформації також має свій тезаурус, який 

відрізняється від тезауруса автора, але теж ділиться на три частини: 1) 

основна інформативність; 2) асоціативна інформативність – та інформація, 

яку в текст закладав автор, а одержувач зумів здобути, завдяки своїм 

енциклопедичним знанням, кваліфікації тощо. Без асоціативної 

інформативності немислимий ефективний розвиток наукових досліджень, 

зокрема в галузі медицини [28]. 

Цифрова оцінка інформативності здійснюється шляхом складання двох 

списків дескрипторів (від англ. «descry» - розпізнавати), тобто значущих слів 

або словосполучень, що несуть смислове навантаження й нерідко іменуються 

ключовими словами. У перший список включають всі дескриптори автора, а 

в другий - дескриптори одержувача, приймача. Кількість дескрипторів, 

повторюваних в обох списках, служить показником інформативності [75:7]. 

Аналогічним чином можна зіставляти інформативність оригінальної й 

перекладеної версій одного й того самого тексту.  

Наприклад, результати семантичного аналізу англомовної й 

українськомовної версії згоди (застосовувалася онлайн-програма Advego) 

показують, що інформативність оригінальної версії є дещо вищою за 

інформативність перекладеної (коефіцієнт насиченості ключовими словами 

становить 9,1 % на противагу 7,1 %), проте й частка слів, що не несуть 

вираженого змістовного навантаження, у ній представлена значно виразніше 

(67,5 % на противагу 28,7 %).  

Необхідно відзначити, що попри свою інформативність, 

передопераційна згода на теренах української медицини досі вважається 

екзотичним жанром, що лише нещодавно почав фігурувати в переліку 

документів, і то переважно в приватних медичних закладах. Її традиційним 

аналогом є передопераційний епікриз (від гр. εҔίκρίσις (epikrisis) – судження, 

рішення), в якому викладені дані про стан хворого, діагноз,     
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протипоказання до операції тощо. Хоч передопераційна згода й 

передопераційний епікриз мають аналогічне призначення (інформування про 

мету, характер і ймовірні наслідки оперативного втручання), їхні адресати 

відрізняються: передопераційна згода призначена пацієнтам, а зміст епікризу 

доступний лише медпрацівникам, і на нього поширюються правила 

дотримання професійної таємниці.      

Наведений зразок передопераційного епікризу (Додаток 2) втілює 

визначальні характеристики медичного дискурсу, які часто опиняються у 

фокусі сучасних студій мови як суспільного конструкту. Виходячи із цього 

положення, всі різновиди професійного або дисциплінарного (закріпленого 

за певною науковою дисципліною) мовлення є інституційними, тобто 

відображають основні цінності й стереотипи інституції, перебувають під 

впливом внутрішньо-інституційної ієрархії (медичний дискурс зокрема 

демонструє вияви таких категорій, як «авторитет», «влада» та «стигма») 

[315]. На додачу до інституційного характеру, медичне мовлення має 

дисциплінарний характер, що визначається «злиттям предметного знання 

(content knowledge), досвіду та навичок, критичного мислення й здатності до 

виважених дій, необхідних у контексті реалізації даної дисципліни» [267:23]. 

Комунікативна ситуація медичного дискурсу передбачає, що лікар є 

автором і адресантом медичних рекомендацій («нормовстановлювач» - norm-

giver), а пацієнт – їхнім адресатом, причому самостійність (автономність) 

пацієнта завжди перебуває під загрозою [543]. Задля того, щоб пом‘якшити 

свою прескриптивну роль, лікар може обмежити вживання професійної 

термінології, яка й сприймається пацієнтами як демаркаційна лінія між ними 

й фахівцем [528:13].  

З іншого боку, відхід лікаря від ролі «нормовстановлювача» й джерела 

медичних рекомендацій може бути сприйнятий пацієнтом як порушення 

«бесідного (конверсаційного) контракту» або жанрових (дискурсних) норм та 

конвенцій медичної комунікації. За визначенням Б. Фрейзера, бесідний 

контракт є набором правил та обов‘язків, яких повинні дотримуватися 
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учасники. Цей набір постійно переглядається й піддається адаптації залежно 

від очікувань учасників. Б.Фрейзер стверджує, що виконання умов бесідного 

контракту залишається непоміченим, лише їхнє порушення викликає 

нарікання на грубість порушника [296].    

Очікування учасників медичного дискурсу формуються на основі 

конвенційних, інституційних та історичних передумов. Конвенційні 

передумови є універсальними, а отже, можуть застосовуватися до будь-якої 

комунікативної ситуації. В усному спілкуванні до них відноситься 

дотримання правил зміни комунікативних ролей (turn-taking) або мовлення в 

комфортному для співрозмовника аудіальному діапазоні. Інституційні 

передумови диктує суспільство (наприклад, лікар має статус експерта, що 

повинен якомога повніше оглянути пацієнта задля того, щоб надати 

рекомендації, тому він може дозволити собі особисті запитання й коментарі, 

які за інших умов вважалися б недоречними й образливими; пацієнт довіряє 

лікареві особисту інформацію, бо знає про принцип нерозголошення 

«лікарської таємниці» тощо). Історичні або прецедентні передумови 

дискурсних очікувань випливають із того, що результати дискурсної 

взаємодії повинні збігатися з результатами попередніх взаємодій за тих 

самих або подібних умов (до них відносяться уявлення про авторитет або 

роль інших учасників дискурсу).  

Текст передопераційного епікризу українською мовою несе відбиток 

конвенційних передумов дискурсних очікувань, що виявляються в організації 

тексту. Він обов‘язково включає наступні розділи: 1) мотивований діагноз, 2) 

показання до операції, 3) протипоказання до операції, 4) план операції, 5) вид 

знеболювання, 6) ступінь ризику операції й наркозу, 7) група крові та Rh-

фактор, 8) згода хворого на операцію (підпис), 9) склад  хірургічної бригади. 

Інституційні передумови виявляються у викладенні особистих даних 

хворого за стандартизованою формулою: «стать, ініціали імені, вік» («хворий 

Н., 72 років»). Таким чином медичний персонал, по-перше, обстоює принцип 

конфіденційності, а по-друге, демонструє безсторонність професійного 
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судження, інтерес до діагнозу, а не до суб‘єкту. Я.Джоші [371] пояснює 

тенденцію до знеособлення пацієнтів прагненням медперсоналу уникнути 

позовів з боку пацієнтів за порушення приватності. Поза тим «Рекомендації 

зі стилю наукових статей Американської медичної асоціації (AMA)» містять 

вказівку на те, що «вживання слова «випадок» на позначення пацієнта є 

дегуманізацією» [202: 388].  

Історичні (або прецедентні) передумови дискурсних очікувань 

ґрунтуються на викладенні в тексті епікризу симптомів і ознак, що 

супроводжують конкретне захворювання або стан. Будь-який медичний текст 

характеризується високим ступенем «контекстуалізації», оскільки його тема 

демонструє зв‘язок із попередніми галузевими дослідженнями, а 

класифікація й типологія описаних явищ віддзеркалюють професійні 

стандарти [528:7].  Між тим, медичні тексти не можна вважати закритими 

дискурсами, оскільки їхній зміст і структура адаптуються під впливом 

рекомендацій і критичних зауважень колег-експертів.  

Медичні тексти, що описують симптоми, містять інформацію про 

об‘єктивні явища й суб‘єктивні уявлення пацієнтів (їхні відчуття). Натомість 

перелік ознак певного захворювання або стану з‘являється в результаті 

застосування діагностичної методики, що до того ж повинна бути 

загальноприйнятою в тій чи іншій галузі медицини. Послуговуючись 

матеріалом українськомовного епікризу, можемо стверджувати, що 

«випинання» є симптомом (грижі), а «підйоми артеріального тиску» - 

ознакою супутнього захворювання (гіпертонії).   

Необхідно зауважити, що симптоми втілюють групу більш-менш 

випадкових (спорадичних) відкриттів, у той час як перелік ознак сигналізує 

про перехід до структурного, систематизованого огляду пацієнта. Вибір 

методики, за допомогою якої ці ознаки бувають виявлені, залежить від 

певного обсягу спільних фонових знань, що становлять основу експертної 

компетенції. Зіставляючи симптоми з існуючою класифікацією захворювань, 

лікар контекстуалізує захворювання або стан пацієнта. Дослідження 
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Л.Маккарті вказує на залежність діагностичних рішень від класифікацій 

(зокрема чисельних індексів), які закріплюються за групами недугів у 

довідниках [398:375]. Таку залежність можна вважати специфічним виявом 

інтертекстуальності, що панує в медичному документознавстві й визначає 

референційний рівень медичної компетенції. 

До жанрово-стилістичних компонентів українськомовного 

передопераційного документу (епікризу) відносимо: 

- чітку структурованість із виділенням змістових (тематичних) 

блоків, відмінних від тих, що представлені в англомовній Згоді (план 

операції, вид знеболювання, група крові та Rh-фактор); 

- вищий, ніж у Згоді, ступінь кодифікації, що свідчить про 

інституційність мовного жанру; 

- поширеність абревіатур і скорочень; 

- насиченість професійними жаргонізмами; 

- еліптичність синтаксичних конструкцій.     

Здійснивши семантичний аналіз українськомовної й англомовної 

(перекладеної) версії епікризу (Додаток 2) за допомогою програми Advego, 

ми констатували вищий ступінь інформативності тексту в перекладі (8,8 % на 

противагу 6, 4 %). Англомовна версія епікризу є більш кодифікованою, в ній 

широко представлені абревіатури, характерні для документів, що 

циркулюють серед персоналу американських  медичних закладів (72 yo M – 

чоловік 72 років, lump rt groin – випинання в правій паховій ділянці), і тому 

мають статус професійних жаргонізмів (словника представників певної 

професійної групи, що ізолює їх від непосвячених). До більш поширених 

абревіатур-термінів відносяться AP - артеріальний тиск і BP – кров‘яний 

тиск.  

На синтаксичному рівні перекладеного тексту відзначається 

переважання неповних речень (еліптичних конструкцій) над повними: 

Antihypertensive therapy onsite, Planned radical operation of right inguinal 

hernia under local anesthesia. Вживання двокрапки замість присудка (Co-
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morbidity: 2
nd

 degree hypertension) перетворює розгорнуту синтаксичну 

конструкцію (Із супутніх захворювань відзначається гіпертонічна хвороба II 

ступеня) на безсполучниковий номінативний дублет. Функція еліпсів у 

англомовному медичному тексті, призначеному для фахівців і поза тим 

співробітників медзакладу, полягає в лаконічному викладі особливо 

важливих з точки зору встановлення діагнозу фактів у якомога коротший 

відрізок часу.  

Кодифікація певних слів за допомогою абревіатур, умовних позначок і 

кольорів (наприклад, умовні кольоропозначення ініціалів прізвища пацієнта 

(Jensen – комбінація червоного (J) та синього (E) кольорів [262: 47-48]), року 

заведення його картки) підкреслює зорієнтованість передопераційного 

епікризу на вузьке коло фахівців, поєднаних галуззю докладання 

професійних навичок (praxis), спільним обсягом знань (science) та 

відповідною компетенцією.   

Таким чином, володіння пацієнтів і співробітників медичного закладу 

спільною «домінантною мовою» є запорукою прихильності до лікування та, в 

кінцевому підсумку, успішності операційних заходів. З огляду на це, 

американські медичні установи не тільки демонструють свою готовність 

забезпечити перекладацький супровід пацієнтам безкоштовно, а й висувають 

цілий ряд вимог до професійної компетенції мовно-культурного посередника. 

Натомість в Україні така практика поки що не закріплена на державному 

нормативно-правовому рівні. 

Юридичні права й обов‘язки пацієнта, а також перспективи й 

обмеження, пов‘язані з успішністю операційного втручання, викладаються в 

англомовній Згоді на проведення операції. Хоч цей документ і призначений 

для непідготованих читачів без спеціальної медичної освіти, Згода є 

специфічно-адресованим текстом із високим ступенем формалізації. 

Термінологічна насиченість та інформаційна щільність, доведена 

результатами семантичного аналізу, не дозволяють нам віднести цей жанр до 
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категорії доступних (lay-friendly) як у оригінальній, так і в перекладеній 

версії. 

В українській системі охорони здоров‘я функціональним аналогом 

Згоди на проведення операції виступає Передопераційний епікриз, проте ці 

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 (бесідного) 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 стратегії очуження в рамках ширшої парадигми 

перекладацької рецепції текстів передопераційних інструкцій.  

Переклад передопераційних інструкцій є важливим завданням з огляду 

на загальне антропоцентричне спрямування сучасних лінгвістичних студій. 

Окремо необхідно відзначити високий жанровий і дискурсний потенціал 

перекладених зразків, комунікативно-прагматичні особливості яких ще 

недостатньо досліджені в українськомовній царині. 

Беручи до уваги нерозвиненість жанрового відповідника англомовних 

передопераційних інструкцій в українськомовній біомедичній парадигмі, 

тобто, фактично, його жанрову лакунарність, вважаємо актуальним 

дослідження компонентів ЖСД даних текстів, до яких відносимо:  

- втілення комунікативних стратегій переконання, заспокоєння 

пацієнта в низці граматичних конструкцій (часових форм, модальності, 

синтаксисі речень тощо), що в цільових текстах корелюють із лексичними 

засобами вираження думки; 

- низький ступнінь термінологічності, що є виявом інституційної 

ввічливості й поваги до пацієнта; 

- тенденція до експлікації наявних термінів і абревіатур; 
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- конвертація одиниць виміру задля доступності викладу; 

- особливе оформлення тексту, що підвищує його читабельність.  

Зловживання спеціальною термінологією в передопераційних 

інструкціях є важливою проблемою, оскільки розбіжність концептуальних 

структур лікарів і пацієнтів призводить до обмежень автономії пацієнта, 

суб‘єктивного відчуття комунікативної несвободи, погіршення емоційного 

стану, загрожує втратою прихильності до лікування [512:89]. Найчастіше в 

усіх вищевказаних хибах звинувачують спеціалістів з їхньою схильністю до 

вживання професійних жаргонізмів, що не входять до концептуального 

обширу суб‘єктів без медичної освіти. Натомість пацієнти вигадують свої 

власні назви для медичних симптомів та діагнозів (їх ще іменують 

«пацієнтизмами» (patientese) [292; 341], тобто жаргонізмами, характерними 

для мовлення пацієнтів) або приписують реально існуючим медичним 

термінам відсутнє значення. Дані явища породили вимогу уникати 

спеціальної термінології в спілкуванні із хворими або принаймні заміняти її 

лексемами, що зрозумілі нефахівцям [477].   

Поза тим, зростання медичної обізнаності асоціюється зі зростанням 

впевненості пацієнтів у власних силах і більш активною участю в 

профілактичних і лікувальних заходах [459:721]. Той факт, що медична 

обізнаність якраз і формується більшою мірою через включення пацієнтів у 

мережу соціальної підтримки (так звана «поширювана медична обізнаність» 

(distributed health literacy) [287:130]), змушує нас вважати передопераційні 

інструкції для пацієнтів одним із найефективніших засобів просвіти в 

медичних питаннях.  

Медична обізнаність (тобто здатність знайти, опанувати, оцінити й 

правильно застосувати медичну інформацію) є багатовимірною категорією, 

що перебуває в невпинному розвиткові. Її основними різновидами є 

функціональна, інтерактивна й критична медична обізнаність. Функціональна 

медична обізнаність відповідає загальній грамотності, тобто це здатність 

прочитати медичний термін і правильно написати його [523:998]. 
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Інтерактивна (або «комунікативна») медична обізнаність уможливлює 

активну участь пацієнта в ситуаціях, пов‘язаних із забезпеченням його 

добробуту та покращанням (підтримкою) фізіологічного стану, отриманням 

відповідної інформації, обробкою фактів, здобутих із різноманітних джерел, і 

пристосуванням їх до варіативних умов [536]. Прикладом інтерактивної 

медичної обізнаності є пошук інформації про своє захворювання в інтернеті. 

Критична медична обізнаність описує набір когнітивних навичок та прийомів 

критичного аналізу, необхідних для оцінки релевантності або достовірності 

наявної медичної інформації [261: 60]. Критична медична обізнаність 

допомагає пацієнтам оцінити ступінь професіоналізму лікаря. Паралельне 

застосування інтерактивної й критичної медичної обізнаності оптимізує 

самостійний догляд хворих із діабетом більшою мірою, аніж обмеження 

лише функціональною обізнаністю [365]. 

Тим часом, деякі дослідники розширили категорію «функціональної 

медичної обізнаності», включивши до її складу розуміння змісту медичних 

термінів і тим самим поставивши знак рівності між функціональним і 

інтерактивним різновидами медичної обізнаності [523]. Інші вважають 

медичну обізнаність ієрархічним конструктом, у якому функціональний 

компонент передує інтерактивному й критичному, а перехід на вищий 

щабель обумовлюється зростаючими здібностями реалізувати контроль над 

ситуаціями, що пов‘язані з медичними потребами пацієнта [536]. Існує й 

альтернативне бачення медичної обізнаності як набору компетенцій, що 

доповнюють одна одну [365].    

Дослідження медичної комунікації вказують на те, що знання й 

правильне застосування медичної термінології сигналізує про наявність 

концептуальних знань у сфері «медицина й охорона здоров‘я», причому 

термінологія є засобом поширення цих знань. На думку М.Т.Кабре, 

термінологія «дає змогу не тільки взаємодіяти й спілкуватися, а й передавати 

знання з дидактичною метою підготовки нового покоління експертів або 

інформування широкої громадськості» [243:357-358]. Таким чином, знання 
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термінології асоціюються зі зростанням інтеграції нефахівців у 

комунікативний процес, наділення їх комунікативною владою.  

Існує ряд тестів для перевірки ступеня медичної обізнаності на 

монолінгвальному та полілінгвальному рівнях: тест «Швидкої оцінки 

медичної обізнаності для дорослих» REALM (Rapid Estimate of Adult Literacy 

in Medicine) перевіряє правильність вимови запозичених термінологічних 

лексем, тест «Короткої оцінки медичної обізнаності для іспаномовних 

дорослих» SAHLSA (Short Assessment of Health Literacy for Spanish Adults) 

пропонує підібрати до основного терміна два синоніми з подібним 

значенням, підрозділ «Читання й аналіз тексту» «Тесту з перевірки 

функціональної медичної обізнаності для дорослих» TOFHLA (Test of 

Functional Health Literacy in Adults) містить вправи з відбору найбільш 

релевантного за змістом терміна з низки синонімів. 

Виходячи з потреб пацієнтів у найновішій інформації, безліч веб-

сторінок медичних закладів закордоном рясніють перекладеними версіями 

прес-релізів, інструкцій загальної проблематики. На жаль, дуже часто ці 

переклади виконані нефахівцями, що підтверджується великою кількістю 

буквалізмів і неточностей. Ще гірше те, що для екзотичних мов (до яких 

широкий загал у США відносить і українську) пропонується опція 

автоматичного перекладу через «Google-перекладач».      

Call your doctor if you notice any of these signs: Fever over 100.5 F (38 C). 

Redness, swelling or fluid draining from the incision. Increased tenderness of the 

incision line. Nausea, vomiting, diarrhea. 

Телефонуйте Вашому лікареві, якщо Ви помітите наступні ознаки: 

Температура вище 100,5 F (38,0 С). Почервоніння, набряклість або виділення 

рідини з розрізу. Посилення хворобливості лінії розрізу. Нудота, блювота, 

пронос [623]. 

Хибність перекладацьких рішень, що є прямим наслідком недостатньої 

фахової компетенції, впадає в око, коли ми зіставляємо оригінальну 

термінологічну одиницю tenderness із запропонованим еквівалентом 
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«хворобливості». Очевидно, що мова йде про «болючість», а не 

«хоробливість», бо остання є характеристикою людини (схильність до 

хвороб), а не ушкодження (здатність викликати неприємні відчуття).  

Складніше простежити хибу перекладача у вживанні терміна 

«набряклість» замість «набряк». Відмінність у значенні цих одиниць є 

настільки тонкою, що більшість словників її навіть не реєструють. Однак, для 

лікарів вона є дуже важливою: набряклість – це симптом, а набряк – 

діагностична ознака, що передбачає наявність першопричини й реалізацію в 

комплексі симптомів.     

Основними недоліками перекладу передопераційних інструкцій 

вважаємо неправильне відтворення медичної термінології, вилучення або 

нейтралізацію значення термінологічних одиниць (заміну їх розмовно-

побутовою лексикою, діалектизмами тощо). Причину таких огріхів бачимо в 

тому, що недосвідчений (або недостатньо професійний) перекладач не 

вирізняє медичні терміни з-поміж інших лексичних одиниць, що й робить цю 

проблему не прикладною перекладознавчою, а концептуально-

методологічною.  

У 1980-тих рр. Е.Вюстер назвав принциповою відмінністю терміна від 

решти слів те, що кожному термінові відповідає певний концепт у 

спеціалізованій галузі людського знання [541:8]. Натомість, це визначення 

незабаром було визнано недостатньо ємним, оскільки не пояснювало 

існування напівтехнічних або субтехнічних [249; 517:128; 475:28] лексем 

(mot technique déguisé [529:65]), тобто лексем, які в побутовому спілкуванні 

мають нейтральне значення, а в науковому дискурсі набувають 

термінологічних ознак (наприклад, cell), або надспеціалізованих слів 

(‗ultraspecialised‘ words або, за визначенням П.Ньюмарка [423], academic) на 

кшталт phlegmasia alba dolens або T-cells, тобто термінологічних одиниць, які 

функціонують у межах лише однієї наукової галузі (в першому випадку це 

галузь акушерства й гінекології, в другому – імунології). Академічним 

термінам (академізмам) П.Ньюмарк протиставляв професійні 
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(професіоналізми), тобто спеціалізовану лексику, що обслуговує кілька 

галузей наукового знання [423:153]. Рушійну силу в процесі переходу від 

надспеціалізованих до напівтехнічних (субтехнічних) слів у наукових текстах 

дослідники бачать у тому, що медичні заклади США регулюють вживання 

запозичених греко-латинізмів (Whenever possible, English terms [such as Red 

blood cell] should be used in preference to Latin and Greek Terms [such as 

erythrocyte]" – Всюди, де це можливо, віддавайте перевагу англомовним 

термінам (таким як «червоні кров‘яні тільця») над грецькими або 

латинським (такими як «еритроцити») [245:29].      

Поза тим переважання в мові запозичень або автохтонних лексем є 

феноменом із глибоким культурним корінням. Зокрема, в Україні навіть 

непідготовані читачі асоціюють медичний дискурс (чи то спрямований на 

фахівців, чи то на широкий загал) із греко-латинськими терміноелементами 

(наприклад, рецепти пишуться латиною, позначки в медичних картах також 

налічують велику частку латинізмів), що ймовірно теж є наслідком пануючої 

біомедичної парадигми. Переклад спеціалізованої медичної лексики або 

заміна її описовими зворотами буде сприйматися як порушення 

комунікативних норм, що визначають ієрархію в стосунках пацієнта й лікаря 

(тобто за поясненнями пацієнт швидше звертатиметься до інтернету, аніж до 

медпрацівника).  

Загалом дослідники в галузі лінгвістики й контрастивного 

мовознавства (cross-cultural linguistics) все частіше висловлюють думку про 

те, що лише прагматичний контекст перетворює лексему з нейтральним 

значенням на термінологічну одиницю. Так, М.Т.Кабре вважає, що будь-яке 

слово за певних умов може потенційно реалізуватися як термін [244:190].  

З позиції ономасіології й семасіології термін розглядається як мовна 

одиниця, що зовсім не відрізняється від звичайного слова, й реальна, 

об‘єктивна відмінність між цими двома типами слів існує як відмінність 

позамовна. Якщо слово загальнопоширеної, неспецифічної лексики 

співвідноситься із загальновідомим об‘єктом, то слово термінологічної 
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лексики співвідноситься з об‘єктом специфічним, відомим тільки 

обмеженому колу осіб-спеціалістів [74: 257]. Подібним чином А.Фейдж-

Батлер і М.Нізбет Йенсен пропонують розрізняти технічні й напівтехнічні 

терміни за етимологією (технічні терміни найчастіше мають грецьке або 

латинське походження), референтом (технічні є назвами ліків і лікарських 

засобів) тощо [291:4]. Евристична процедура встановлення сенсу 

незнайомого терміна (слова) може відбуватися за допомогою термінів (слів) 

знайомих і вже осмислених (номінальне визначення) або шляхом включення 

в контекст знайомих слів (контекстуальне визначення), або явного 

формулювання рівності (явне, або нормальне, визначення), в лівій частині 

якого знаходиться термін, а в правій - вираз, що його визначає й містить 

тільки знайомі терміни. В останньому випадку визначення набуває вигляду 

системи визначальних співвідношень (схем, рівностей) або "кроків переходу" 

(кроків індукції) від явно визначеного та відомого до шуканого невідомого 

(рекурсивні та індуктивні визначення). 

Функціональний підхід до визначення терміна підкреслює, що термін – 

це поняття функціональне, оскільки терміни – це, передусім, слова, але слова 

в особливій функції. Прагматичні особливості реалізації функцій 

термінології в медичному тексті актуалізуються через мовленнєві тактики 

(зокрема, дотримання принципу кооперації Г.П.Грайса [32]) й різновиди 

мовленнєвої поведінки. Наприклад, особливим виявом ввічливості в 

англомовних (але не в українськомовних, як це відзначалося раніше) 

медичних документах, що адресовані пацієнтам, є оптимізація читабельності 

тексту шляхом застосування різноманітних прийомів експлікації 

термінологічної лексики та міжмовних лакун: You may be responsible, before 

surgery, for any co-payments and deductible amounts or any non-covered services. 

- Ви можете нести відповідальність за дольові виплати (co-payments) й 

сплату мінімуму, що не підлягає страхуванню (deductibles), або за будь-які 

послуги, що не покриваються Вашою страховкою [585].    
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Задля полегшення оцінки доступності перекладеного тексту А.Фейдж-

Батлер і М.Нізбет Йенсен рекомендують підрозділити всі терміни, вживані в 

перекладеній версії передопераційних інструкцій, на групи: 1) 

термінологічних одиниць, значення яких неможливо встановити без 

медичного словника (довідника): 

If your child had surgery through a side incision (thoracotomy). - Якщо 

Вашій дитині зроблена операція через бічний розріз (торакотомія) [623]. 

Trouble breathing; wheezing, grunting, shortness of breath. - Важке 

дихання, дихання з присвистом, експіраторна задишка, нестача повітря 

[620]. 

У другому прикладі ми відзначаємо появу спеціалізованої лексеми, що 

є до того ж запозиченням із латини (експіраторна задишка) у функції 

термінологічного дублета (експіраторна задишка, нестача повітря) для 

відтворення значення оригінальної лексеми shortness of breath. 

2) термінологічних одиниць, значення яких розкривається в ко-тексті 

(co-text), тобто безпосередній право- й лівобічній дистрибуції визначеного 

слова, фраземи або елементарної синтаксичної конструкції [39:44]. 

Лінгвістичний контекст (спів-текст, ко-текст) визначається як актуальне 

існування кожної одиниці в якості залежного елемента текстового фрагмента 

[128:39] і входить до складу семіотичного (внутрішнього) контексту, що 

протистоїть фізичному (зовнішньому, транссеміотичному). Окрім спів-

тексту, до семіотичного контексту відноситься когнітивний із підрозділами: 

а) конситуація (комуніканти, їхня комунікативна компетенція, цілі, стратегії 

та тактики); б) коемпірія – знання про світ (його онтологічні, соціальні, 

культурні характеристики тощо), або пресупозиція [88:15].  

The day before surgery call you doctor if have: a history of bronchitis, 

pneumonia, asthma, mono. – Напередодні операції повідомте лікаря, якщо Ви 

хворіли бронхітом, запаленням легень, астмою або мононуклеозом [630].  

Англомовна лексема mono може позначати індіанця шошонського 

племені, монофонічну систему породження звуків або в якості власної назви 
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– річку й озеро. Спів-текст допомагає перекладачеві зробити висновок про те, 

що це має бути термін на позначення назви захворювання, що й 

відображається в цільовому тексті. 

Такі медичні терміни, як uptake - споживання, turnover - метаболізм 

тощо, не реєструються в спеціалізованих словниках (наприклад, Stedman‘s 

Medical Dictionary чи MedlinePlus medical dictionary (online)) через їхній 

проміжний статус як одиниць, що одночасно зустрічаються як у 

непрофесійній, так і в експертній комунікації, але в текстах 

передопераційних інструкцій набувають ознак термінів, до яких ми 

відносимо: 

– однозначність у межах однієї терміносфери;  

– багатозначність, полісемічність тільки на рівні кількох субмов; 

– економність (термін зазвичай є коротким), хоча ця вимога нерідко 

суперечить вимозі точності, тобто повноти терміна [62; 63];  

– відносну незалежність від контексту [35:10];  

– конвенційність та інформативність;  

– визначеність та усталеність вживання [17: 231];  

– благозвучність (евфонія іноді є вирішальною при термінотворенні) 

[157: 324];  

– непохідність із діалектизмів, жаргонізмів чи варваризмів [35:10].  

Доповнюють ці вимоги, на думку В.З.Соловій, наступні особливості:  

– вторинне використання лексичних одиниць, що розвиваються на 

основі їхнього першопочаткового загального використання;  

– спеціальне використання штучних позначень;  

– обмеженість сфери використання;  

– неможливість прямого перекладу на інші мови (strep throat – гострий 

фарингіт);  

– неможливість довільних замін окремих елементів без погодження з 

традицією галузі;  
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– своєрідне відношення до таких загальномовних явищ, як полісемія, 

антонімія [163:171-172].     

Медичні абревіатури розпізнаються перекладачем у спів-тексті, їхню 

повну форму можна знайти в спеціальних словниках (наприклад, 

MediLexicon). Цікаво, що в англомовних передопераційних інструкціях 

абревіатура завжди супроводжується повною назвою задля забезпечення 

доступності викладу. В українськомовних перекладах спостерігаємо 

наступну тенденцію: повна форма терміна українською супроводжується 

латинською абревіатурою в дужках, що аж ніяк не сприяє термінологічній 

гомогенності цільового тексту: 

After leaving the OR, your loved one will be transported either to the Post-

Anesthesia Care Unit (PACU) or directly to the Intensive Care Unit (ICU).    

З операційної вашу близьку людину переведуть або в відділення 

анестезіології-реанімації (PACU), або прямо у відділення інтенсивної терапії 

(ICU) [634]. 

ACE Inhibitors help blood vessels relax and decrease the work of the heart. 

ACE Inhibitors (інгібітори) допомагають розслабити кровоносні судини 

і знизити роботу серця [645].  

З останнього наведеного прикладу очевидно, що перенесення 

оригінальної абревіатури в текст цільовою мовою заважає сприйняттю 

інформації. В українській мові є відповідний термін (інгібітори АПФ (іАПФ) 

- інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту), його й треба було 

включати в текст поруч із розгорнутою повною назвою. Натомість 

перекладач чомусь повторює запозичення «інгібітори», ніби воно роз‘яснить 

пацієнтові призначення препаратів краще, аніж розтлумачена абревіатура. 

Привертає увагу й буквалізм «знизити роботу серця», який необхідно 

відкоригувати наступним чином: «зменшити навантаження на серце». 

Назви медичних препаратів, про склад та призначення яких перекладач 

може дізнатися з довідників (наприклад, «Відаль», RxList), зазвичай 

подаються в перекладеному тексті передопераційних інструкцій латиницею. 
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Переважним чином вони є патентованими, а отже, не мають відповідників на 

інших ринках, або їхні відповідники поширюються в країні цільової мови під 

іншими назвами. В ідеалі, перекладач повинен провести дослідження щодо 

наявності відповідних медичних засобів на національному ринку й вказати в 

дужках назву «дженериків», якщо такі існують. Частковим виправданням в 

нашому випадку є те, що передопераційні інструкції призначені для пацієнтів 

з України, які проходитимуть лікування за кордоном і тому матимуть доступ 

до перелічених медикаментів:  

. Steri-strips, which are special bandages that act like stitches, will fall off 

on their own in 1 to 2 weeks after surgery. 

Смужки «Steri-strips», що є спеціальною пов'язкою і які діють як шви, 

відпадуть самі через 1-2 тижні після операції [636]. 

If you are taking aspirin or other blood-thinning medications (such as 

Plavix/Clopidogrel, Coumadin/Warfarin, Pradaxa/Dabigatran 

Rivaroxaban/Xarelto or Apixaban/Eliquis). 

Якщо Ви приймаєте аспірин або препарати, що розріджують кров 

(Plavix/Clopidogrel, Coumadin/Warfarin, Pradaxa/Dabigatran 

Rivaroxaban/Xarelto чи Apixaban/Eliquis) [638]. 

Препарат апіксабан (пероральний антикоагулянт) не зареєстрований в 

Україні, проте його аналог еліквіс відпускається в аптеках за рецептом. На 

нашу думку, в тексті, що орієнтований на інформування хворих, що 

мешкають в Україні, необхідно було б зробити виноску або додати коментар 

відповідного змісту.   

Окрему групу в класифікації А.Фейдж-Батлер і М.Нізбет Йенсен 

становлять так звані «розмовні терміни» (colloquial technical terminology) 

[291:5]. Фактично це професіоналізми на кшталт endo (endocrinologist), path 

(pathology), тобто напівофіційні слова, поширені серед людей певної професії 

(медиків), що не є строгими, науковими позначеннями понять, або 

професійні жаргонізми, неофіційні позначення понять, предметів 

спеціального та неспеціального характеру, що існують у розмовній мові 
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представників тієї чи іншої професії. Професійні жаргонізми частіше, ніж 

професіоналізми, бувають експресивно забарвленими. 

Please designate one family member, or trusted friend to serve as your 

contact person and ―coach‖ throughout your hospital phase of care. 

Оберіть родича або друга, який виконуватиме обов‘язки контактної 

особи й опікуна протягом вашого перебування в лікарні [621]. 

А.Фейдж-Батлер і М.Нізбет Йенсен вказують на те, що значення 

подібних термінів можна встановити тільки зі спів-тексту [291:5]. Так 

лексема coach є професіоналізмом, на що непрямо вказує графічна 

актуалізація (лапки натякають на незвичність вживання), має позитивне 

емоційне забарвлення (словникове значення лексеми coach – тренер, 

наставник) і потенційно може залишитися незрозумілою для людей, що 

перебувають за межами кола представників іншої професійної галузі, для 

чого в реченні супроводжується апроксимативним аналогом contact person 

(індуктивне визначення).  

Загалом передопераційні інструкції в українськомовному перекладі 

несуть відбиток стратегії очуження, що виявляється в: 

1) перенесенні іншомовного терміна в текст цільовою мовою:  

Diuretics (water pills) help get rid of extra fluid in the lungs. - Diuretics 

(сечогінні) допомагають вивести зайву рідину з легенів [638]. 

2) нехтуванні етимологічним аналізом термінологічного матеріалу. 

Наприклад, якщо у оригіналі вживається термінологічне запозичення, автори 

витлумачують його для пацієнтів. Перекладач механічно переносить 

експлікативний зворот, навіть якщо в цільовій мові даний термін є 

автохтонною одиницею:  

The incision (латиномовне запозичення) is the cut or wound in the skin 

made during surgery. – Розріз (автохтонна одиниця) - це рана на шкірі, 

зроблена під час операції [620].  

3) калькуванні оригінальної лексеми: 
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Lift your child using the scoop technique. This is done by lifting them under 

the bottom and behind the back. - Піднімайте Вашу дитину, користуючись 

«методом ковша». Для цього піднімайте її, взявши під сідниці й 

підтримуючи спину [623]. 

4) використанні чужих для сприймача мір та одиниць:  

No heavy lifting (more than 10 pounds) for 6 weeks. - Не піднімайте 

важких речей (більше 10 фунтів) протягом 6 тижнів [616]. 

5) наслідуванні граматичних конструкцій оригіналу з порушенням 

вимог узусу цільової мови: 

It (swelling) will go down slowly in the next few days. - Це повільно пройде 

(треба: поступово зникне) в наступні кілька днів [640]. 

Some of the professionals that you will meet may be members of the Early 

Intervention Team . - Одні професіонали, яких Ви зустрінете, можуть бути 

членами команди втручання на ранній стадії (краще: Деякі представлені вам 

фахівці можуть входити до «команди швидкого реагування») [600]. 

6) буквальному відтворенні лексем оригінального тексту, що 

призводить до викривлення змісту:  

Some pain medicines (those in the narcotic family, like oxycodone, morphine 

or codeine) can make your child have hard or infrequent bowel movements, called 

constipation [611]. 

Деякі знеболюючі ліки (ті, які відносяться до наркотиків, такі як 

Oxycodone, Morphine або Codeine) можуть призвести до твердого або 

рідкого випорожнення, що називається запором [612]. 

Буквальний переклад не тільки спотворив зміст оригінального речення 

(«твердого або рідкого випорожнення» замість «нечастого й ускладненого»), 

а й призвів до того, що громіздка синтаксична конструкція збагатилася 

зайвим експлікативним зворотом («що називається запором»). 

Стратегія очуження, а також метод буквального перекладу, за 

допомогою якого вона реалізується, є очевидним наслідком формування 

нового жанру передопераційних інструкцій для пацієнтів, досі відсутнього в 

http://www.informingfamilies.ie/early-information/what-are-.231.html
http://www.informingfamilies.ie/early-information/what-are-.231.html
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українській системі медичних жанрів. В.О.Подміногін, посилаючись на 

Л.Венуті, пише про те, що стратегія очуження виконує функцію культурної 

реставрації, мета якої – переглянути й, можливо, реформувати канони 

цільової культурної полісистеми [140:176]. Натомість, як видно з нашого 

матеріалу дослідження, дана  стратегія застосовується й для культурної 

трансплантації, прищеплення чужинних жанрових норм і конвенцій, 

пристосування читача до новоутвореного жанру.   

Аналіз перекладацьких помилок у вибірці текстів перед- та 

післяопераційних інструкцій. 

Нами був проведений статистичний аналіз 17 текстів передопераційних 

інструкцій для пацієнтів. Були зіставлені оригінали й перекладені версії 

текстів українською мовою (загальна кількість слів у оригіналах – 8 326, у 

перекладених текстах – 10 076, середня кількість слів у тексті оригіналу – 

593, у перекладі – 716). 

За допомогою зіставного перекладознавчого аналізу було виділено 

перекладацькі помилки й розподілено за їхніми типами (див. Таб. 3.2, 3.3, 

Рис. 3.4). Частота перекладацьких помилок підраховувалася на кожні 100 слів 

перекладеного тексту.  

Статистичну обробку даних було здійснено за допомогою програми 

Statistica 10 (StatSoft, Inc., США). За критичний рівень значущості при 

перевірці статистичних гіпотез було прийнято р<0,05. 

 

Різновид перекладацьких помилок Середня частота 

Перенесення іншомовного терміна в 

незміненому вигляді 

0,4 

Використання запозичення за 

наявності в мові автохтонної лексеми 

0,7 

Калькування  0,9 

Використання чужинних для 0,4 
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культури-сприймача мір та одиниць 

Буквальне відтворення граматичних 

структур оригіналу 

1,9 

Буквальне відтворення лексичного 

значення 

0,7 

Таблиця 3.2. Частота перекладацьких помилок в текстах 

передопераційних інструкцій українською мовою    

 

Рис. 3.4. Частота перекладацьких помилок в текстах 

передопераційних інструкцій українською мовою. 
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 Примітка. Вірогідні відмінності (р < 0,05) виділені жирним шрифтом. 

Таблиця 3.3. Вірогідні відмінності (р) між частотою 

перекладацьких помилок в текстах передопераційних інструкцій 

українською мовою. 

 

3.2.3. Інформована згода як об‘єкт перекладознавчих студій. 

Інформована згода (інформована добровільна згода на медичне 

втручання, ІЗ, informed consent) визначається як процедура, за якої пацієнт 

(його законний представник - у випадках, коли пацієнт не може висловити 

свою волю або є неповнолітнім або недієздатним) підтверджує, що він згоден 

на запропоноване медичне втручання.  

За міжнародними стандартами інформована згода повинна складатися 

із двох частин: «Інформації для пацієнта» (пам‘ятки) й «Заяви про згоду» 

(certificate of consent), яка візується пацієнтом [154:382]. Підписанти 

отримують на руки як екземпляр Заяви, так і супровідне тлумачення.  

В ідеалі формуляр інформованої згоди, викладений в одному або двох 

документах, повинен містити таку інформацію: 

 діагноз пацієнта 
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 назву й характер медичного втручання 

 очікуваний результат 

 умови, від яких залежить досягнення/збереження результату (дії 

пацієнта, які необхідно вчинити, або від яких необхідно відмовитися) 

 потенційні ризики й ускладнення (в деяких випадках вказують 

можливі побічні ефекти) 

 альтернативні методи діагностики й лікування 

 вказівку на те, що пацієнт отримав усю інформацію, необхідну для 

прийняття ним усвідомленого рішення щодо згоди на медичне втручання 

(участь у клінічних дослідженнях тощо), у доступній формі 

 підтвердження згоди пацієнта на медичне втручання [33:77]. 

Виходячи з описаних вище передумов, Міністерство охорони здоров‘я і 

соціальних служб США (U.S. Department of Health and Human Services) 

встановило наступні вимоги, що висуваються до перекладачів інформованих 

згод [519]: 

 Інформована згода повинна бути перекладена простою, доступною 

для пацієнта мовою. З огляду на це Міністерство пропонує уникати 

залучення до перекладу вузьких спеціалістів або медпрацівників високого 

рангу. Найкраще, на думку співробітників Міністерства, на роль 

перекладачів інформованих згод підходять дипломовані медсестри (registered 

nurse, RN) або магістри зі ступенем в галузі громадської охорони здоров‘я 

(Master of Public Health), які регулярно взаємодіють із хворими. У США цей 

ступінь надається й особам без медичної освіти, які спеціалізуються на 

епідеміології, управлінні медичними установами, біостатистиці тощо 

(Очевидно, що автори вимог не враховують чинник перекладацької освіти та 

мовної компетенції, що позначатиметься на якості цільового тексту. – 

Р.П.) 

 Перекладена версія повинна супроводжуватися свідоцтвом про 

достовірність (certificate of translation accuracy), який надає Незалежний 
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етичний комітет. Наявність свідоцтва свідчить про те, що до перекладу 

залучалися дипломовані фахівці, а процес перекладу відповідав чинним 

стандартам. 

  Якщо мова йде про складне клінічне дослідження або процедуру, що 

пов‘язана з ризиком для здоров‘я пацієнта, Незалежний етичний комітет 

обстоює необхідність зворотного перекладу, виконаного незалежним 

перекладачем, що не мав контакту з оригіналом. У такому разі Незалежний 

етичний комітет перевіряє відповідність обох перекладених версій.  

 Наявність перекладеної версії інформованої згоди не виключає участі 

усного перекладача в обговоренні певних аспектів згоди з пацієнтом і 

відповідей на його запитання. Відповідно, у формулярі інформованої згоди 

міститься контактна інформація відповідальної особи, що володіє мовою 

пацієнта й може надати роз‘яснення щодо його прав, клінічного дослідження 

або медичної процедури, обумовлених згодою, й можливих ризиків для 

здоров‘я пацієнта.       

Жанрово-стильова домінанта (ЖСД) англомовної інформованої згоди 

включає наступні компоненти:  

- пряма адресація, виражена займенниками першої й другої особи (на 

противагу українськомовній версії, де превалюють безособові або 

неозначено-особові форми звертання); 

- короткі прості речення (довгі необхідно членувати), в той час як в 

українськомовній превалюють складні; 

- вживання форм Present Simple, Present Perfect і форм пасивного 

стану; 

- низька термінологічність, причому наявні терміни супроводжуються 

описовими або пояснювальними елементами; 

- вищі показники читабельності, ніж в українськомовних версій 

документу, що свідчить про більшу доступність англомовної версії ІЗ.  

Питання якості перекладу медичної документації постає дуже гостро. 

Оскільки одним з ключових принципів є доступність інформації, яка 
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надається пацієнту, перекладачу необхідно докласти максимум зусиль, щоб 

адаптувати текст під пацієнта. Так, відтворюючи зміст речення―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‖ [597: 3] – «Операція може бути одним з етапів програми 

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

терапії амбліопії («ліниве око»)» [558:2], перекладач вирішив подати поряд 

з офіційною назвою хвороби (діагнозом) ще й так би мовити метафоричну 

«народну» назву для більшої доступності.  Також можна було запровадити в 

текст більш розгорнуте пояснення: «Амбліопія означає зниження гостроти 

зору, що виникає при порушенні нормального розвитку зорової системи, 

знижений зір через бездіяльність».  

У реченні The shape of the scars depends on my skin type and its healing 

properties. In some cases keloid scars may develop‖.– «Форма шрамів 

залежить від мого типу шкіри і її здатності до регенерації. У деяких 

випадках можливе формування келоїдних (щільних, які виступають) 

шрамів» [608:12] спостерігається експлікація медичного терміна “keloid 

scars‖ описовим зворотом – «келоїдні (щільні, які виступають) шрами».  

Членування складних речень також підвищує читабельність тексту: 

―The surgery is performed in order to improve eye position, or head tilt, or eyeball 

movement, which are not normal, by strengthening or weakening the extraocular 

muscles, which are responsible for eye movements‖[613: 6] – «Операція 

проводиться з метою корекції положення очей / порушень рухів очних яблук / 

положення голови. Дана мета досягається шляхом підтяжки або ослаблення 

зовнішніх м'язів ока, відповідальних за рух очних яблук» [614: 6].  

Послідовність адаптації тексту ІЗ у перекладі також може виявлятися в 

переважному вживанні греко-латинської або питомої термінології, як це 

видно з наступного прикладу: ―The approach to the heart necessitates opening 

the chest, usually by an incision in the middle of the sternum. During the repair to 

the heart, the activity of the heart is by-passed by means of an external heart-lung 
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machine that provides an oxygenated stream of blood to the entire body‖- «Під 

час цією операції необхідно розтин грудної клітини, і зазвичай здійснюється 

надріз посередині грудної кістки. Під час операції функції серця 

виконуються апаратом серце-легені, який подає і окисляє кров для всього 

організму» [609:4].  

Не менш важливою є послідовність відтворення форми оригінального 

документа, що включає в себе розмір шрифту, колонтитулів, форматування 

тощо. Розгляньмо цей аспект на прикладі: 

―Patient's name: ___________________________________________________ 

                                         Last name  First name Father’s name I.D.  

I hereby declare and confirm having received a detailed oral explanation from Dr. 

___________________________ 

Last name First name  

regarding the need of an extraocular muscles surgery to correct strabismus of the 

right / left eye / both eyes*, on one muscle / both muscles* (hereinafter the "Main 

Surgery")‖[611:1]. – 

«Дані пацієнта: ___________________________________________________ 

                                         Прізвище Ім'я По батькові № посв. ос. 

Цим я підтверджую, що отримав / ла детальне усне пояснення від доктора: 

___________________________ 

Прізвище ім'я 

про необхідність операції з корекції косоокості на правому / лівому / на обох 

очах * з втручанням на одному / двох м'язах (далі по тексту - Основна 

операція) [612:1].  

Важивим аспектом перекладу є категорія особи-підписанта. 

Інформована згода завжди складається від першої особи однини (―I hereby 

give my consent to perform the primary operation [613; 594].- Цим я даю згоду 

на операцію [614; 594]‖). У даному випадку акцентується увага на здатності 

пацієнта зрозуміти пояснення лікаря і прийняти своє рішення, на можливості 

оцінити свій стан і ступінь ризику медичного втручання та альтернативної 
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допомоги, що пропонується лікарем, на необхідності робити вибір і 

усвідомлювати наслідки прийнятого рішення. Така згода має бути 

добровільною, що означає заборону жодного тиску на хворого, а також 

можливість відкликати такий дозвіл у будь-який час.  

Принцип гендерної коректності полягає в експліцитній візуалізації 

обох статей у тексті ІЗ. Існує ціла низка морфологічних, лексичних, 

синтаксичних засобів, з допомогою яких здійснюється вказівка на стать 

людини. Якщо розглядати гендерну коректність в межах інформованої згоди, 

треба зауважити, що в англійській мові це поняття виражається зазвичай 

лексично (відповідники для обох статей) або морфологічно (спеціальні 

суфікси для позначення статі або її нейтралізації). Для української мови, 

окрім вищезазначених слів, слід відокремити наявність категорії роду 

дієслів/прикметників та її синтаксичного вираження. Що ж стосується 

дієслів, то синтаксичне вираження реалізується в минулому часі («отримав», 

«отримала»).  

―I hereby declare and confirm that I have been given an explanation 

concerning the expected results, namely, diagnosis of the disease and/or repair of 

the damage and/or the pathological condition‖– «Цим я заявляю і підтверджую, 

що я обізнаний/на про бажані результати основної операції, а саме: 

встановлення діагнозу захворювання і / або корекція пошкоджень та / або 

лікування патологічного процесу» [633:15] 

Аналіз перекладацьких трансформацій у різних видах ІЗ на матеріалі 

власної вибірки текстів. 

Здійснивши кількісний аналіз перекладацьких трансформацій в трьох 

основних різновидах ІЗ (використовувалося по сім зразків кожного різновиду 

ІЗ, середній обсяг – 24 сторінки), ми дійшли наступних висновків (Таб.3.4, 

Рис. 3.5, 3.6, 3.7, 3.8):  

1) Найбільша кількість перекладацьких трансформацій 

репродуктивного й адаптивного характеру спостерігалася в текстах ІЗ на 

участь у наукових (клінічних) дослідженнях, що, ймовірно, є наслідком 
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недостатньої усталеності даного жанру на теренах вітчизняної медичної 

риторики.    

2) В ІЗ на проведення діагностики та лікування превалюють 

трансформації додавання (44,29 %), у той час як в ІЗ на проведення операцій і 

знеболення та ІЗ на участь в дослідженнях – субституції (43,75 % й 38,54 % 

відповідно). Ці дані відображають тенденцію до експлікації в перекладі 

медичних документів, що відносяться до найбільш часто підписуваних 

пацієнтами.  

3) Значна кількість субституцій у перекладі ІЗ, швидше за все, 

свідчить про існування жанрово-специфічних особливостей лексико-

граматичного характеру, що суперечать вимогам мовленнєвого узусу або 

традиціям укладання медичних документіву цільовій лінгвокультурі. 
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Різновид ІЗ Трансформації 

додавання 

Трансформації 

вилучення 

Трансформації 

субституції 

ІЗ на проведення 

діагностики, 

лікування 

31 (44,29 %) 26 (61,9 %) 17 (17,71 %) 

ІЗ на операцію та 

знеболення 

12 (17,14 %) 5 (11,9%) 42 (43,75 %) 

ІЗ на участь у 

науковому 

(клінічному) 

дослідженні 

27 (38,57 %) 11 (26,2%) 37 (38,54 %) 

Загальна 

кількість 

трансформацій 

70 (100 %) 42 (100 %) 96 (100 %) 

Таб. 3.4. Кількісний аналіз перекладацьких трансформацій залежно 

від різновиду ІЗ  
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Рис. 3.5. Кількісний аналіз перекладацьких трансформацій залежно 

від різновиду ІЗ 
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Рис. 3.6. Трансформації додавання залежно від різновиду ІЗ (%) 

 

 

Рис. 3.7. Трансформації вилучення залежно від різновиду ІЗ (%) 

 

 

Рис. 3.8. Трансформації субституції залежно від різновиду ІЗ (%) 
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3.3. Компаративний перекладацький аналіз англомовних та 

українськомовних медичних текстів подвійного спрямування.  

3.3.1. Медичні опитувальники в системі жанрів перекладних медичних 

текстів.  

Медичний переклад сприяє поширенню науково-практичних знань, 

зближенню й інтеграції національних медичних співтовариств у 

міжнародний контекст, а також неминуче виступає в ролі доказового 

механізму, адже саме завдяки йому дослідники у сфері охорони здоров'я 

можуть використовувати уніфіковані діагностичні методики, оціночні 

категоріальні схеми й доказові інструменти. Одним із таких інструментів, що 

широко застосовується в сучасній медицині, є опитувальники. 

Заслужена й усіма визнана популярність медичних опитувальників 

пояснюється відносно низькою витратністю, оскільки проведення досліджень 

на основі опитувальників не вимагає значних фінансових вкладень і швидко 

дає уявлення про різні аспекти явищ, як-то «хвороба», «здоров'я» тощо. 

Результати подібних досліджень обробляються швидко й (у разі правильної 

обробки) відзначаться статистичної достовірністю. 

Медичні опитувальники по праву вважаються необхідним елементом 

систематичного процесу збору інформації, застосовуються здебільшого для 

визначення частоти й поширеності захворювань, дослідження етіології, 

якості життя пацієнтів, а також прогнозування деяких аспектів їхньої 

поведінки [286:397]. 

Багато дослідників вказують на те, що результативність застосування 

будь-якого медичного опитувальника залежить від адекватного перекладу й 

культурної адаптації, оскільки застосована в них шкала оцінок несе відбиток 

мови й культури тієї країни, в якій вони були створені [326]. Проте 

стандартизація текстів медичних опитувальників на догоду міжнародним 

нормам не повинна ставити під загрозу культурну еквівалентність, тобто 

взаємодію культурних контекстів МО й МП. 
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Фактор адресата (його фонові знання, цінності тощо) неминуче 

позначається на достовірності отриманих результатів. Медичні 

опитувальники, спрямовані на пацієнтів, припускають суб'єктивну оцінку 

стану здоров'я й тому не вважаються точним доказовим механізмом. Багато 

досліджень показали, що в разі хронічних захворювань, пацієнти звикають до 

дискомфорту й хворобливих проявів і схильні вважати їх менш серйозними, 

аніж здорові респонденти. Члени ж сім'ї та близькі пацієнтів часто не 

володіють необхідною інформацією в належному обсязі. 

Традиційно вважається, що тільки медпрацівники здатні адекватно 

оцінити весь діапазон гіпотетичних проявів тієї чи іншої недуги. Це 

пов'язано, насамперед, із тим, що медпрацівники мають можливість 

спостерігати те чи інше явище в сотень пацієнтів і тому можуть із точністю 

прогнозувати його розвиток у віддаленій перспективі. Однак М.Голд та ін. 

вказують на занадто виражену концентрацію уваги медпрацівників на 

функціональному статусові пацієнтів і схильність не брати до уваги більш 

тонкі й суб'єктивні прояви хвороби (емоційні проблеми, біль, дискомфорт) 

[316:112]. 

Для перекладознавства є важливими дані, зазначені Дж.Харкнесс і 

А.Шоуа-Глусберг у роботі «Опитувальники в перекладі» [334]. Виявляється, 

що рішення про необхідність перекладу тієї чи іншої версії опитувальника в 

американських дослідженнях може бути результатом «жереба», що ліг на ту 

чи іншу популяційну вибірку. Наприклад, багатоступенева ймовірнісна 

вибірка на першому етапі дослідження включає райони з іспаномовним 

населенням, виходячи з цього приймається рішення про підготовку 

іспаномовної версії опитувальника. 

Дуже часто переклад здійснюють ad hoc, у процесі збору даних, 

шляхом усної ретрансляції тексту тією мовою, якою володіють респонденти. 

Уявлення дослідників про знання й систему цінностей цільової 

аудиторії визначає типологію питань, що складають анкету: відкритого, 

закритого типу (дихотомічні) або запитання з декількома варіантами 
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відповіді [286:398]. Запитання відкритого типу припускають квалітативні 

відповіді, які складно аналізувати й оцінювати за допомогою статистичних 

інструментів. 

Питання ж закритого типу більш структуровані, надійні, відтворювані 

й припускають оцінку в математичних величинах. Саме вони вважаються 

достовірними джерелами інформації про стан здоров'я пацієнтів [310]. 

Незважаючи на формальні відмінності, всі достовірні медичні 

опитувальники об'єднує одна спільна риса: доступність в оригіналі та 

перекладі. Р.Бріслін та ін. вказують на те, що перекладний текст повинен 

бути зрозумілий 10 - 12-річним дітям [238] (Are you currently employed 

(working for pay)? - Ви зараз працюєте (робота за платню)?). Для цього 

рекомендується використовувати короткі речення з простими «ключовими 

словами» (By health problems, we mean any physical or emotional problem or 

symptom. - Під «проблемами зі здоров‘ям» ми розуміємо будь-які фізичні або 

емоційні порушення або симптоми)  [495], активний (а не пасивний) стан, 

іменники (а не займенники), конкретні (а не абстрактні) поняття. Автори 

перекладів повинні уникати метафор і сленгізмів, умовних речень, обставин 

місця й часу, присвійних зворотів, розпливчастих термінів, речень із двома 

дієсловами, що описують різні дії. 

Особлива увага приділяється компетенції перекладача. Крім 

традиційних постулатів про перевагу перекладу рідною мовою [495], а також 

залучення представників мовного середовища на етапі культурної адаптації. 

У будь-якій культурі можна знайти міжкультурні універсалії, які пов'язані з 

основними потребами людини в адаптації до навколишнього світу (концепти 

«лікарської таємниці», «здоров‘я як найвища цінності», клятва Гіппократа 

тощо). Однак є культурні характеристики, які не є явними культурними 

універсаліями, але під дією часу й у взаємодії з іншими культурами 

залишаються незмінними - це культурні інваріанти. Культурний інваріант 

відрізняється від культурних універсалій тим, що на нього впливає час і 

контекст; і тільки ті складові соціального об'єкта, які під дією специфічних 
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контекстних і часових параметрів залишаються стійкими й незмінними, 

можуть мати інваріанті характеристики. До них відносяться, наприклад, 

цінності й норми медичної діяльності.  

Культурна еквівалентність передбачає збереження культурних 

інваріантів навіть за умови перенесення медичного дискурсу в іншу 

культурну площину.  Ю.Найда вважав, що культурні паралелі часто 

сприяють порозумінню, незважаючи на серйозні формальні зміни в перекладі 

[99; 424]. На його думку, «блискучий переклад» припускає еквівалентність 

форми й  змісту, виражених настільки точно, наскільки це можливо в мові 

перекладу, так, щоб читач міг «максимально зрозуміти звичаї, спосіб 

мислення й способи вираження» культурного контексту ВМ. Динамічна 

еквівалентність ж, навпаки, «намагається апелювати до способів поведінки, 

типових для культурного простору цільового читача», при цьому зовсім не 

обов'язково, щоб він «зрозумів уніфіковані складові (patterns) культурного 

контексту мови перекладу» [424]. 

Згідно з теорією скопоса, translatum (або текст перекладу, ТП) - це 

пропозиція інформації для жителів культурного простору мови перекладу на 

основі інформації, наданої мовою оригіналу та існуючої в культурному 

середовищі мови оригіналу. Це пов'язує тексти оригіналу й перекладу з 

їхньою функцією в рамках лінгвістичних і культурних контекстів. Таким 

чином культурна еквівалентність означає подібність функцій двох текстів у 

відповідних культурних осередках [468]. 

У царині медичного перекладу паралельно застосовуються два терміни: 

культурна та крос-культурна еквівалентність. Під культурною розуміють 

збереження культурних інваріантів медичного дискурсу в цільовому тексті. 

П.Ньюмарк вважав, що культурної еквівалентності можна досягти шляхом 

створення «еквівалентного ефекту» (equivalent effect), що є наслідком 

застосування функціональної еквівалентності [423:48]. За словами М.Бейкер, 

культурна еквівалентність «дарує читачеві концепти, які апелюють до його 

свідомості, породжуючи відчуття чогось знайомого й приємного» [218:31]. 
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На відміну від семантичної еквівалентності, яка актуалізує спільність 

значень всіх елементів опитувальника у всіх цільових культурах, культурна  

характеризує не тільки подібність значень, а й значимість (релевантність) 

концептів у відповідних культурах оригіналу й перекладу [531]. 

Проілюструвати це твердження можна прикладом з японської медичної 

концептосфери: в Японії ще донедавна лікарі (а також митці, релігійні діячі) 

за традицією вдягали 白足袋 (shirotabi) або білі шкарпетки, йдучи на виклик 

до хворого. Білий колір шкарпеток (на противагу темно-синьому або 

чорному, яким віддають противагу японські чоловіки) не тільки став 

професійним атрибутом, а й асоціювався з такими типово жіночними рисами, 

як ніжність, турбота. Ю.Хігашіно констатує численні спроби англомовних 

перекладачів замінити білі шкарпетки рукавичками, що символізують 

лікарську професію для західного читача (хірургічні рукавички) [338].  

Однак чи можна їх вважати культурним еквівалентом白足袋 

(shirotabi)? Адже зміна лексеми несе з собою зміну денотата, що позначається 

на розумінні тексту реципієнтом. П.Ньюмарк відзначав, що головною 

передумовою культурної еквівалентності є тотожність комунікативних 

інтенцій оригіналу й перекладу. Якщо ж вони різняться, не можна говорити й 

про еквівалентність загалом [423:48].  

Жанрові норми й конвенції, що асоціюються з певними типами 

медичних текстів (фармацевтичні вкладиші, ІЗ, перед- та післяопераційні 

інструкції тощо) в цільовій культурі, також можуть стати на заваді 

досягненню культурної еквівалентності.  Так медичні опитувальники 

займають проміжну позицію в жанровій системі медичних текстів внаслідок 

своєї подвійної призначеності: як для пацієнтів, так і для лікарів, що виявляє 

себе в специфічному лексичному наповненні цих документів.   

Дуже часто доводиться передавати готову версію опитувальника на 

доопрацювання, оскільки занадто складні й мудровані структури, характерні 

для стилю інтелектуалів із вищою освітою, незрозумілі цільовій аудиторії. З 

іншого боку, мовний досвід представника відповідної етнічної групи 
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допомагає наситити переклад ідіомами, зробити його стиль більш розмовним 

[356]. 

Так, у дослідженні, присвяченому аспектам перекладу медичного 

опитувальника турецькою мовою, відзначалося, що турецькі респонденти не 

розуміли діагностичного найменування knee instability (нестабільність 

колінного суглоба), і його довелося замінити лексемою ‗‗bos¸alma‘‘, що в 

перекладі з турецької означає «слабкість», «піддатливість» [252:2607]. Цей 

приклад демонструє незбіг екстралінгвальних знань реципієнтів, що 

знаходяться на одному щаблі комунікативної ієрархії (носії наївно-

побутового знання), проте мають різну медичну обізнаність. 

Натомість крос-культурна еквівалентність є психометричним 

параметром, тобто застосовується для вимірювання відповідностей якісних 

характеристик представників різних культур шляхом тестування й перевірки 

результатів статистичними методами. Синонімом терміна «крос-культурна 

еквівалентність» служить «крос-культурна конгруентність» [387]. 

Дослідження крос-культурної еквівалентності застосовуються для перевірки 

якості перекладених опитувальників, інформаційних медичних документів, 

призначених для пацієнтів, проте в майбутньому застосовуваних у великих 

популяційних дослідженнях. У фокусі можуть опинятися відмінності в 

середніх показниках, отриманих представниками різних культурних 

осередків у ході тестування (структурно-зорієнтовані дослідження, за Ф. Ван 

де Війвером та Н.К.Танзером [522]), або відмінності у чинниках культури або 

середовища, які позначаються на середніх показниках (рівнево-зорієнтовані 

дослідження, за Ф. Ван де Війвером та Р.К.Гемблтоном [521]): серед них – 

соціо-економічний статус, культурна депривація (тобто обмеження 

можливостей деяких соціальних класів до набуття «культурного капіталу», 

нематеріальних важелів соціальної мобільності, таких як вища освіта, 

впливові зв‘язки тощо), рівень освіти та, що особливо важливо для теорії 

перекладу, низька валідність перекладених інформаційних матеріалів та 
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текстових інструментів, порівняно з тими, що розроблялися для носіїв мови 

та культури оригіналу.   

Враховуючи особливості перекладного матеріалу, Ф.Гіллемін та ін. 

створили методичні рекомендації з перекладу медичних опитувальників 

[327:1420]. 

На їх думку, процес підготовки перекладної версії опитувальника 

повинен включати такі етапи : 1) власне переклад і 2) зворотний переклад, 

що здійснюють кваліфіковані фахівці, 3) оцінку якості перекладу та 

зворотного перекладу компетентними організаціями, 4) попереднє 

тестування еквівалентності перекладу за допомогою спеціальних методик (на 

групах білінгвів і монолінгвів) і 5) перегляд оціночної шкали, якщо в цьому є 

потреба. 

Якщо опитувальник планують використовувати в етнічній групі, що 

володіє тією самою мовою (наприклад, американським і британським 

варіантами англійської), етапи перекладу та зворотного перекладу, з 

очевидних причин, виключаються. 

Проведені дослідження підкреслюють важливість медичних 

опитувальників як доказового матеріалу біомедичної культури й як об'єкта 

перекладознавчого аналізу, що вимагає додаткового осмислення в аспекті 

відображення їхніх лінгвориторичних особливостей засобами цільової мови. 

Так, «Клінічна шкала старечої слабкості» (Clinical Frailty Scale),  

адаптована й перекладена українською мовою Поворознюк В.В., Поворознюк 

Р.В., Балацькою Н.І., Дзерович Н.І. в 2013 році (див. Додаток 3), 

заповнюється лікарем, проте вона доступна пацієнтам, про що свідчать 

іконічні зображення різних стадій старечої слабкості, високий (порівняно з 

інтрапрофесійним медичним дискурсом) ступінь експресивності, брак 

спеціальних термінів тощо. Одразу впадає в око, що пацієнтів у всіх 

категоріях називають people, що свідчить про загальну тенденцію 

англомовних культур сприймати хворих людей літнього віку як повноцінних 

членів суспільства. Описи відмінного фізичного стану People who are robust, 
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active, energetic and motivated… (Здорові, активні, енергійні, вмотивовані 

пацієнти…), протиставляються скаргам, що нібито записані зі слів пацієнтів: 

A common complaint is being ―slowed down‖, and/or being tired during the day 

(Нерідко скаржаться на свою «уповільненість» та втомлюваність 

протягом дня). Такі включення є особливим різновидом інтертекстуальності, 

типової для медичних дискурсів, що створюються в результаті консультацій 

та оглядів: вони містять фрагменти попередніх дискурсів, покажчики 

соціально-культурного контексту взаємодії «лікар-пацієнт» [465].  

 «Опитувальник Десмонда, що оцінює ризик падінь» (Desmond Fall Risk 

Questionnaire),  адаптований і перекладений українською мовою Поворознюк 

В.В., Поворознюк Р.В., Балацькою Н.І., Дзерович Н.І. в 2013 році (див. 

Додаток 4), призначений для пацієнтів і тому носить відбиток розмовного 

стилю зі значною часткою експресивних елементів: Have you had a fall or 

near fall in the past year?(Чи траплялися протягом останнього року у Вашому 

житті падіння або ситуації, пов‘язані з ризиком падінь?), зокрема 

синонімів-дублетів dizziness or a sensation of spinning (запаморочення), Do you 

feel uneasy or unsteady… (Чи не відчуваєте себе незграбним/невпевненим…), 

lightheaded/faint feeling (запаморочення/слабкість). Укладачі опитувальника 

уникають спеціальної термінології, описуючи симптоми за допомогою 

кваліфікативів і порівнянь: Do you feel like your feet just won‘t go where you 

want them to go?(Ваші ноги ніби не слухаються?), Do your feet or toes 

frequently feel unusually hot or cold, numb or tingly? (Чи часто печуть або 

німіють від холоду ступні або пальці ніг?). Окрім забезпечення зрозумілості, 

такі мовні засоби лежать в основі комунікативної стратегії встановлення 

довіри, скорочення дистанції між лікарем і пацієнтом, що необхідно 

відтворити й у перекладі.  

Якісні дані (описи, самозвіти, відкриті розширені відповіді), які в 

англомовній психометричній термінології іменуються «м‘якими» (soft data), 

часто підкріплюються числовими параметрами (наприклад, респонденти 

оцінюють частоту виникнення певного явища у відсотках). Це так звані 



269 
 

«тверді дані» (hard data). У структурованих опитувальниках респондент 

обирає з ряду запропонованих опцій ту, яка найкраще описує його стан та 

функціональні можливості. Тому жанрово-стилістичною особливістю 

структурованих опитувальників є формат запитання з кількома варіантами 

відповідей або концептуальна психометрична категорія (представлена у 

вигляді підзаголовку), яка супроводжується кількома еліптичними 

(номінативними) конструкціями, що повинні пробудити в респондента певні 

асоціації, підштовхнувши його до релевантної відповіді. Сума набраних балів 

у тій чи іншій категорії підкреслює її важливість (меншовартість) порівняно з 

іншими.  

Структуровані опитувальники можуть призначатися як пацієнтам, так і 

медпрацівникам, що характерно зокрема для «Інструментальної шкали 

оцінки побутових функціональних можливостей» (Instrumental Activities of 

Daily Living Scale (IADL)), адаптованої й перекладеної українською мовою 

Поворознюк В.В., Поворознюк Р.В., Балацькою Н.І., Дзерович Н.І. в 2013 

році (див. Додаток 5). Непряма адресованість тексту (опитувальник заповнює 

медпрацівник або довірена особа) реалізується в англійському тексті шляхом 

застосування еліптичних вербальних конструкцій із закінченням третьої 

особи однини: Operates telephone on own initiative, Takes care of shopping 

needs independently. Натомість в українськомовній версії вживається пряма 

адресованість: Здійснюю дзвінки з власної ініціативи, Здійснюю всі покупки 

сам, не потребуючи допомоги, що робить українськомовну версію 

симулякром самозвіту пацієнта. На інгерентну інтертекстуальність 

англомовної версії ж указує, зокрема, парантетичне включення в дужках, що 

нібито цитує пацієнта: (e.g. ―heavy work domestic help‖). В 

українськомовному тексті даний риторичний прийом не відтворюється: 

(наприклад, при виконанні важкої домашньої роботи).  

Оскільки головним призначенням опитувальника є перевірка 

функціональних можливостей пацієнта (дій, які він може чинити самотужки), 

усі випадки ампліфікації (додавання) в українському тексті так чи інакше 
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підкреслюють цю ідею: Completely unable to shop (Не можу ходити за 

покупками самостійно), Takes care of shopping needs independently (Здійснюю 

всі покупки сам, не потребуючи допомоги), Travel limited to taxi or automobile 

with assistance from another (Поїздки на таксі або автомобілі обмежені, 

обов‘язковий супровід). 

Цікавим об‘єктом дослідження з точки зору незбігу лінгвокультурних 

перспектив є  відтворення побутових концептів, які демонструють 

варіативність: rinses stockings (ополіскую панчохи, шкарпетки), writes checks, 

pays rent bills (сплачую рахунки), collects and keeps track of income 

(враховуючи рівень доходів).  

Відтворення біомедичних концептів відбувається з урахуванням 

закріплених в українській мові правил слововживання: maintaining adequate 

diet (дотримуюся здорового харчування), if medication is prepared in advance 

in separate dosage (ліки, розфасовані в необхідні дози), dispensing own 

medication (самостійно дозувати лікарські засоби). 

В оригінальному тексті наголошується концепт відповідальності за 

власне лікування, типовий для західної біомедичної культури, проте поки ще 

відсутній в українській. Цей концептуальний незбіг відобразився в цільовому 

тексті: Responsibility for own medication (Прийом лікарських засобів), Is 

responsible for taking medication (Приймаю медикаменти), Takes responsibility 

if medication is prepared in advance (Приймаю тільки ліки, розфасовані в 

необхідні дози).    

Англомовний опитувальник SARC-F для оцінки функціональних 

можливостей хворих із саркопенією налічує три категорії, позначені 

іменниками Strength (Сила), Assistance in walking (Не(здатність) ходити 

самостійно), Falls (Падіння) й дві, позначені інфінітивними дієслівними 

конструкціями Rise from a chair (Не(здатність) піднятися зі стільця), Climb 

stairs (Не(здатність) підійматися сходами), які супроводжуються 

запитанням і кількома варіантами відповідей (див. Додаток 6). У цільовому 

тексті всі категорії були відтворені іменниками, зокрема з додаванням 
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опціонального заперечного префікса «не» (Не(здатність)). Таким чином, 

підкреслювалась свобода пацієнта у виборі категорій, що найкраще описують 

його стан.  

Необхідно було здійснити локалізацію оригіналу, а саме конвертувати 

вказану в тексті вагу (10 pounds) у прийняті в цільовій культурі одиниці 

виміру (5 кг). 

Хвилинний тест оцінки ризику остеопорозу Міжнародного фонду 

остеопорозу IOF відрізняється від попередників тим, що належить до 

особливого жанру Інструкцій для пацієнтів (Fact Sheet for Patients (FSP)) 

(див. Додаток 7). Подібні тексти складаються різного роду організаціями з 

охорони здоров‘я та захисту прав пацієнтів з метою ознайомити останніх з 

найсвіжішою інформацією щодо хвороб, діагностичних та терапевтичних 

методик.   

Інструкції для пацієнтів (Fact Sheet for Patients (FSP)) є похідним 

жанром у сенсі того, що вони містять відомості, вибрані з фахової медичної 

літератури (журналів, монографій, підручників) і подані з метою зробити їх 

зрозумілішими для пацієнтів. Інструкції відзначаються особливою 

ієрархічною структурою «від простого до складного», де кожен фрагмент має 

підзаголовок, у якому лаконічно сформульована основна ідея (ключові слова, 

що нерідко є продуктом лексичної компресії в цільовому тексті): WHAT IS 

OSTEOPOROSIS?(ЩО ТАКЕ ОСТЕОПОРОЗ?), TAKE ACTION FOR 

HEALTHY BONES! (ЗАХИСТІТЬ СВОЇ КІСТКИ!) тощо, містять піктографічні 

зображення (здорових та уражених кісток), розшифровані формули (ІМТ 

(індексу маси тіла)) та схеми (приблизного вмісту алкоголю в напоях). 

З огляду на просвітницьке завдання Інструкцій їх текст повинен бути 

якомога зрозумілішим для пацієнта, а отже культурно нейтральним. З цією 

метою в тексті представлені одразу дві формули підрахунку ІМТ (у фунтах і 

дюймах, у кг і м), а алкогольний вміст сидру (відносно екзотичного напою) 

прирівнюється до пива (поширеного напою).  
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У тексті перекладу Інструкцій, здійсненому Поворознюк В.В., 

Поворознюк Р.В., Балацькою Н.І., Дзерович Н.І. й розміщеному на веб-

сторінці IOF (див. Додаток 7), відзначаємо наступні трансформації: 

Граматичні:  

- зміна типу речення: UNDERSTANDING YOUR ANSWERS 

(ствердження) - ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ? (риторичне запитання); 

- зміна синтаксичної структури: If you answered ―yes‖ to any of these 

questions it does not mean that you have osteoporosis - Ствердна відповідь на 

будь-яке запитання ще не означає наявність остеопорозу; 

- об‘єднання речень (злиття): If you answered ―yes‖ to any of these 

questions it does not mean that you have osteoporosis. Positive answers simply 

mean that you have clinically-proven risk factors which may lead to osteoporosis 

and fractures - Ствердна відповідь на будь-яке запитання ще не означає 

наявність остеопорозу, проте свідчить про клінічно доведені фактори 

ризику, які в майбутньому можуть призвести до остеопорозу й переломів;     

- Фрагментація речення (розщеплення): Were your ovaries removed 

before age 50, without you taking Hormone Replacement Therapy? - Чи не 

видалили вам яєчники до 50 років? Чи приймаєте ви замісну гормональну 

терапію? 

Лексичні: 

- модуляція:  Please show this risk test to your doctor who may encourage 

you to take a FRAX® risk assessment - Після вивчення результатів тесту лікар 

призначить вам дослідження FRAX; FRAX® risk assessment (available at 

www.shef.ac.uk/FRAX/) - дослідження FRAX (більш детально про нього на 

www.shef. ac.uk/FRAX/), Do you spend less than 10 minutes per day outdoors 

(with part of your body exposed to sunlight) - Чи знаходитесь на свіжому 

повітрі більше 10 хвилин щоденно (так щоб сонячні промені вільно сягали 

шкіри)?;  

- ампліфікація: Even if you have no or few risk factors - Якщо ж ви не 

маєте жодного фактору ризику (або їхня кількість мінімальна); 

http://www.shef.ac.uk/FRAX/
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- додавання: your doctor will advise on what treatment, if any, is 

recommended - Ви також отримаєте рекомендації щодо того, як лікуватися 

або проводити профілактику остеопорозу;  

- генералізація: contact a national osteoporosis society near you - 

Отримати більше інформації … можна в спеціалізованому центрі; 

- транспозиція: a significant cause of early mortality and morbidity, often 

resulting in pain, long-term disability, and loss of independence - потенційне 

джерело больових відчуттів, тривалої інвалідності, втрати незалежності й 

самостійності рухів, а, в кінцевому рахунку, завчасної смерті; 

- експлікація імпліцитного змісту: Even if you have no or few risk factors 

- Навіть ті, хто відповівши на запитання тесту, з‘ясували, що їхній ризик 

захворіти на остеопороз тяжіє до нуля, adequate vitamin D intake through 

safe exposure to sunlight - частіше гуляти на сонці задля отримання 

необхідних доз вітаміну Д; 

- термінологізація;  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); 

- антонімічний переклад: Do you avoid milk or dairy products? - Чи 

вживаєте ви достатньо молока або молочних продуктів? 

Зіставний перекладацький аналіз медичних опитувальників у оригіналі 

й перекладі показав найбільш суттєві компоненти їхньої ЖСД, серед яких:  

- усталена структура; 

- категоризація й розміщення елементів у ієрархічному порядку від 

найбільш до найменш важливих; 

- використання заголовків і підзаголовків, де фігурують ключові слова 

(назви категорій); 

- виділення найбільш релевантної для пацієнта інформації графічними 

засобами; 
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- інгерентна інтертекстуальність (опитувальник як симулякр 

пацієнтового самозвіту); 

-  тлумачення медичних термінів; 

- локалізація культурних концептів (одиниць виміру); 

- вживання емоційно-експресивних елементів; 

- вживання ідіом.  

Поза тим розбіжності на рівні компонентів ЖСД відзначаємо в: 1) 

функціональній перспективі викладу (опитувальники, які адресуються 

лікарю, переспрямовуються на пацієнта), що виявляється в зміні 

займенників, дієслівних закінчень; 2) конвертації культурно-специфічних 

одиниць виміру; 3) термінологізації фрагментів, де відсутні медичні 

найменування; 4) експлікації імпліцитних зв‘язків оригінального тексту; 5) 

апроксимації або нейтралізації культурем оригіналу. 

Лінгвістична валідація полягає в зіставленні текстів оригінального 

опитувальника і його перекладу з метою подальшої гармонізації слів, 

словосполучень і речень в аспекті семантики та еквівалентності [509]. Р.Т. 

Андерсон та ін. ще в 1996 р. висловили думку про те, що дані, отримані за 

допомогою різномовних опитувальників, будуть вважатися достовірними 

(валідними) лише в тому випадку, якщо суб'єкти розуміють тексти однаково 

[208].  

Використання медичних опитувальників, особливо так званих HRQOL, 

тобто опитувальників, які оцінюють якість життя в аспекті здоров'я (health-

related quality of life), у мультинаціональних дослідженнях породжує 

необхідність у розробці теоретичних підходів до перекладу подібних текстів. 

Безумовно, максимум уваги повинен приділятися категоріям еквівалентності 

та адекватності, які можливо проаналізувати не лише шляхом 

компаративного аналізу оригіналів та перекладів, а й психометричними 

засобами (когнітивні інтерв‘ю, протоколи роздумів уголос тощо). 
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3.4. Компаративний перекладацький аналіз англомовних та 

українськомовних медичних текстів, спрямованих на фахівця-медика. 

3.4.1. Стратегії й тактики відтворення медичної інформації в 

фахових статтях. 

Довгий час медичні статті традиційно розглядалися лише як об‘єкт 

науково-технічного перекладу, поряд із працями, що описують проблеми 

машинобудування, математики, фізики тощо. Саме внаслідок спроб 

помилкової уніфікації матеріалу, виділення конвергентних, а не 

дивергентних факторів його функціонування в системі жанрів науково-

технічної комунікації, медичні статті не отримали належної оцінки з боку 

фахівців у галузі компаративістики, прикладної лінгвістики та 

перекладознавства. 

Разом із М. Пілегаардом ми вважаємо мову медицини «особливим 

регістром, тобто варіантом мови, який може застосовуватися за певних  

обставин і у конкретних ситуаціях спілкування» [444:159]. Таким чином, 

медичні статті, що належать до регістру медичної комунікації, можуть 

розглядатися в світлі їхнього «поля» (як ті, що належать до сфери загальної 

медицини або її галузей, тобто профілактики, клініки, діагностики тощо), 

модусу, комунікативної функції. 

Р.Ланкамп виділив наступні варіанти мови медицини: 1) мова навчання 

(наприклад, підручники), 2) мова медичної професії (статті в профільних 

журналах), 3) мова медичної журналістики (парамедична, науково-популярна 

література з медичним ухилом), 4) мова усного спілкування пацієнта і лікаря, 

5) технічна мова (довідники для лікарів, інструкції для молодшого 

медперсоналу) [384:21]. 

Всі ці різновиди об'єднані спільною комунікативної метою: 

використовуючи однозначні й, у ідеалі, безсинонімічні позначення (терміни), 

описати релевантні концепти. Ступінь реалізації комунікативної мети 

залежить від ролі й статусу комунікантів, їх професійної підготовки та умов 

(ситуації) комунікації. 
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Медичний переклад є «універсальним і поширеним, а також може 

похвалитися найбагатшою історією серед інших жанрових теорій перекладу, 

які досліджують наукові тексти, внаслідок гомогенності й універсальності 

людської істоти й її тіла» [293:16]. 

Об'єднальним чинником для всіх модусів інтерлінгвальної медичної 

комунікації (як усної, так і письмової) є не тільки використання лексем 

греко-латинського походження, а й те, що основні анатомічні та фізіологічні 

концепти, які в основному й опиняються у фокусі уваги, практично завжди 

мають однозначні найменування, хоча часто й відрізняються конотаціями. 

Винятком є культурно-специфічні лакуни, на існування яких вказує, 

зокрема, П.Ньюмарк [422:43]: у французькій і німецькій мовах, наприклад, 

немає анатомічного позначення «кісточки (пальців)» (голівки п'ястно-

фалангового суглоба), у французькій - відсутнє найменування, тотожне 

українському терміну «гомілка», а в російській і українській, на відміну, 

наприклад, від англійської, лексема «рука» служить гіперонімом, що поєднує 

«кисть» (hand) і «руку (від кисті до плеча)» (arm). 

Відмінності в діагностичних класифікаціях, прийнятих у конкретних 

країнах, також можуть вважатися своєрідним культурно-специфічним 

феноменом. Діагностичні індекси, такі як International Classification of 

Diseases і DSM-5, безумовно, є інструментами риторичної реконцептуалізаціі, 

оскільки на них спираються лікарі у визначенні того, який стан може або не 

може вважатися відхиленням від норми [226]. Так, у західній медицині 

відсутні діагнози «остеохондроз» або «вегетосудинна дистонія», в той час як 

існування ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) викликає сумніви в 

українських діагностів. 

Ще складніше простежити ступінь еквівалентності діагностичних 

найменувань в різних мовах. Наприклад, французький термін petit mal (малий 

судомний напад) може застосовуватися для опису від 3% до 80% випадків 

епілепсії [444:163], а терміни schizophrenia, chronic bronchitis і peptic ulcer 

(виразка шлунка й дванадцятипалої кишки), хоч і присутні в більш-менш 
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подібному вигляді в німецькій, французькій, українській мові, проте лікарі, 

застосовуючи їх у письмовій або усній комунікації, мають на увазі несхожі 

комплекси діагностичних ознак. 

У своєму професійному спілкуванні акушери, що представляють 

англомовну біомедичну культуру, використовують не менше шести 

позначень різних виявів маткової активності (наприклад, overactive uterus, 

bandl's ring, uterine inertia, constriction ring, generalized tonic contraction 

(uterine tetany), cervical dystocia тощо), в той час як їхні французькі колеги 

обходяться лише одним - contractions (скорочення матки) [201]: 

Pitocin-induced labors have longer, harder, and more painful uterine 

contractions for the mother. More pain for the mother means greater fetal distress. 

Пологи, викликані питоцином, асоціюються з тривалими, 

інтенсивними та болісними скороченнями матки. Біль підвищує ймовірність 

виникнення дистрес-синдрому плода [615]. 

У зв'язку з вищенаведеним прикладом, необхідно вказати на ємну 

експресивність оригінального речення: «More pain for the mother means 

greater fetal distress», в якому простежується зіставлення двох концептів pain 

і distress, що створюють у свідомості реципієнтів наступну картину: біль 

матері відбивається, як у дзеркалі, в стані плода. На жаль, в національній 

діагностичній номенклатурі словосполучення fetal distress перекладається 

або за допомогою запозичення «дистрес-синдром», або за допомогою 

генералізації «патологічні стани плода», жодне з яких не передає образну 

складову англомовного терміна distress. 

 Особливий інтерес викликають термінологічні відмінності, що 

відзначаються в варіантах однієї й тієї самої мови. Наприклад, в США 

поширене діагностичне словосполучення pending (threatened) preterm labour 

(«ймовірність передчасних пологів»), у Великобританії ж вважається, що 

клінічні ознаки, що дозволяють запобігти небезпеці передчасних переймів, - 

це фікція [212]: 
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 In practice, this means that women admitted in threatened preterm labour 

should be appropriately assessed to determine the optimal time for delivery. 

На практиці це означає, що при госпіталізації жінки з підвищеним 

ризиком передчасних пологів повинні проходити уважний огляд для 

визначення оптимального терміну пологів [584]. 

Описані вище явища становлять труднощі для медичного перекладача 

швидше в аспекті матеріалу (тематики) перекладної статті, безпосередньо 

впливаючи на вибір термінологічного оформлення. Дж. Кауфманн зазначив, 

що автори англомовних медичних статей, що належать до середовища, де 

англійська не є мовою повсякденного спілкування, фокусуються саме на 

матеріалі дослідження, а не на риторичних методиках створення образу 

автора або донесенні інформації до аудиторії [374], результатом чого є 

надлишок малозрозумілих професійних жаргонізмів. 

Звертаючись до граматичних проблем перекладу англомовних 

медичних статей, дослідники згадують, у першу чергу, ускладнені іменні 

конструкції-премодифікатори (наприклад, Autism Spectrum Disorders (ASD) – 

«розлади аутистичного спектру»), а також ланцюжки прикметників, 

необ'єднаних сполучниками, з уточнюючою кваліфікативною функцією 

(Electronic fetal monitoring (EFM) – «електронний монітор для спостереження 

за станом плода»). Складнощі інтерпретації сенсу премодифікативних 

конструкцій часто виливаються в невідповідність літерних компонентів 

абревіатур (як кількісного, так і якісного характеру). Прямим доказом цього 

явища служить паралельна присутність в текстах медичних статей 

українськомовної та англомовної абревіатури, зазначеної в дужках: 

Severe acute respiratory syndrome (SARS) remains a significant public 

health concern after the epidemic in 2003. 

Важкий гострий респіраторний синдром (ВГРС), більш відомий як 

SARS, «пурпурова смерть», також, у ЗМІ - атипова пневмонія - зберігає за 

собою статус значної загрози людству, набутий ним внаслідок епідемії 2003 

р. [593]. 
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Як бачимо, в перекладі присутня як абревіатура, створена на матеріалі 

українського терміна, так і оригінальне скорочення в супроводі образного 

найменування (пурпурова смерть) і науково-популярного квазі-терміна 

(атипова пневмонія). Все це вказує на розширену адресацію перекладного 

тексту в порівнянні з оригінальним: тепер читацька аудиторія охоплює 

фахівців і людей без медичної освіти. 

Використання пасивних і безособових конструкцій у медичних статтях 

поступово стає універсальним явищем, позбавленим культурно-специфічної 

складової. Спочатку вважалося, що це визначальна риса англомовного 

наукового стилю, проте тепер переважання пасивних конструкцій 

відзначають у французьких [479], італійських, німецьких і польських [305] 

наукових працях: 

 Surgical treatment of fistula is generally reported to be successful, although 

there is limited long-term evaluation on urinary continence or subsequent quality 

of life (Creanga et al. 2007). 

Хірургічне лікування фістули, як правило, виявляється успішним, однак 

невелика кількість лонгітудинальні досліджень, присвячених зв'язку операцій 

з усуненням нетримання сечі або подальшим поліпшенням якості життя, не 

дозволяють віднести його до однозначних показань (Creanga et al. 2007) 

[582]. 

Пасивний стан може служити й жанрово-формуючою характеристикою 

певного виду медичних статей: він частіше зустрічається в розділі «Методи», 

клінічних розглядах  тощо, де акцент робиться на опис процедур, а не явищ: 

After a routine judo training session, acute onset of a red, swollen, and 

painful right arm was noticed. He presented to his general practitioner (GP), and 

a diagnosis of cellulitis with possible trauma-related musculoskeletal injury was 

made. The x-rays of his right elbow, right arm, and chest showed no 

abnormalities; however, a right axillary DVT was revealed with venous Doppler 

ultrasonography plus extension into the cephalic and brachial veins. 
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Після звичної тренування (пацієнт займається дзюдо) було відзначено 

різке почервоніння, набряк і болючість у правій руці. Пацієнт звернувся до 

терапевта, що поставив діагноз: целюліт і ймовірне скелетно-м'язова 

порушення, викликане травмою. Рентген-обстеження правого ліктя, руки 

та грудної клітки не показало відхилень, однак глибокий тромбоз 

підкрильцевої вени правої руки, що віддається в брахіальну й латеральну 

вену, було встановлено доплерографією [596]. 

Загалом, вибір того чи іншого перекладацького відповідника виступає 

проекцією основоположних жанрових характеристик того чи іншого типу 

медичної статті: 1) case report - опис одиничних випадків хвороби або 

травми, 2) disease review - узагальнення даних про конкретне захворювання 

або стан, 3) treatment-focused report - опис методик лікування конкретного 

захворювання або стану, 4) experimental report - виклад потенційно 

застосовних експериментальних даних; 5) speech - опубліковані транскрипти 

доповідей медичної тематики [212:337-374]. 

Упродовж історії медичні статті поступово втратили наративність, 

переставши бути звітами про лабораторні дослідження. Вони все частіше 

набувають рис складних конвенціонованих структур, «покликаних викликати 

довіру в читачів поза доступом до описуваних емпіричним подій» [349:340]. 

Риторичні методики створення образу автора медичних статей є 

наслідком комунікативних настанов, прийнятих у тому чи іншому 

етнокультурному науковому середовищі. Крім об'єктивного інформування 

громадськості про результати останніх досліджень, вони включають вираз 

скромності або обережність щодо оцінки достовірності й значущості 

отриманих даних. 

У лінгвістиці основоположником теорії «геджування» (тобто 

пом‘якшення категоричності висловлювань) вважається Джордж Лакофф. 

Саме він визначив «геджування» як використання в мові слів і зворотів, 

«функція яких полягає в тому, щоб зробити поняття більш-менш 

«неясними»» [383:195]. Крім того, «геджування» - це цілеспрямоване 
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послаблення іллокутивної сили висловлювання, без якого воно може звучати 

неввічливо, надмірно емоційно або навіть агресивно. 

В.Намасараeв виділяє чотири основних параметри, що характеризують 

стратегії пом‘якшення категоричності [413:67]: 1) невизначеність 

(indetermination) - посилення ступеня неясності й невизначеності в окремих 

словах або фразах; 2) знеособлення (depersonalisation) - уникнення 

займенників першої особи однини, їхня заміна займенниками «ми» або 

словом «автори» тощо; 3) суб'єктивізація (subjectivisation) - використання 

займенника «я» з дієсловами «думаю, гадаю, припускаю» (think, suppose, 

assume) з метою маніфестації суб'єктивності висловлювання, щоб показати, 

що це особиста точка зору, а не абсолютна істина; 4) обмеження (limitation) - 

зняття невизначеності з частини тексту за рахунок обмеження ступеня 

категоріальності. 

Vaccines are in development (деперсоналізація) and have shown 

effectiveness in animal models [4-6]. In the absence of an outbreak, however, the 

administration of a vaccine to the general population is unlikely (обмеження). 

Therefore, the development of strategies to prevent infection and/or disease in 

unvaccinated, at-risk populations is crucial. Even a strategy that modifies the 

course of the disease and reduces virus burden without preventing infection may 

(суб'єктивізація) have a major impact on public health. 

Розроблювані вакцини довели свою ефективність на тваринних 

моделях [4-6]. Проте за відсутності епідемії ймовірність загальної 

вакцинації невелика. У зв'язку з цим, розробка стратегій профілактики 

інфекції або захворювання серед нещеплених осіб, які становлять групу 

ризику, набуває актуальності. Навіть стратегія, спрямована на зміну 

перебігу хвороби або ослаблення впливу вірусу, а не на профілактику інфекції, 

може стати серйозним внеском в ефективність системи охорони здоров'я 

[593]. 

Проте, риторичні стратегії й прийоми, які використовуються для 

вираження «академічної скромності» (наприклад, заміна займенника I 
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інклюзивним we) або обережності в оцінках, має виражене культурно-

специфічне забарвлення, здатне як наблизити автора статті до цільової 

аудиторії (доместикація), так і створити між ними дистанцію (форенізація): 

We present a case of unsuspected Paget-Schroetter syndrome (also called 

effort thrombosis), one of the rare cases of upper extremity deep vein thrombosis. 

To the best of our knowledge, this was the first such case in our hospital. Our 

patient may have been discharged with an incomplete diagnosis and inappropriate 

management but for one of the few physicians who knew about effort thrombosis, 

made the diagnosis, and referred the patient promptly to the appropriate team. 

Вашій увазі представлено клінічний випадок: недіагностований 

синдром Педжета-Шреттера (також відомий як «тромбоз зусилля»), один 

із рідкісних різновидів гострого тромбозу глибоких вен верхніх кінцівок. На 

нашу думку, це перший випадок захворювання в нашій установі. Пацієнта 

вже готові були виписати з неповним діагнозом і неправильними 

призначеннями, коли один із небагатьох лікарів, які зустрічалися з 

тромбозом зусилля, зумів поставити діагноз і направив пацієнта до 

відповідного профільного відділення [596]. 

 Ю.Є.Валькова пропонує в якості переходу між даними полюсами 

стратегію «одивнення» (від прикм. «дивний»), «коли текст набуває нового 

виміру не за рахунок лексичних засобів (як за форенізаціі), а за рахунок 

використання перекладачем стилістичних засобів, лінгвоконцептів»[24:66]. 

Швидше за все, саме адаптація епістемологічних моделей або «стилю 

мислення» («thought-style», за Д.Аткінсоном [212]) лежить в основі 

прагматики медичного перекладу. 

За допомогою порівняльного аналізу англомовних та франкомовних 

медичних текстів П.Ньюмарк довів, що англомовні статті відрізняються 

чіткою структурою й конкретикою, в той час як франкомовні - більш 

емоційним (showy) й стилістично невитриманим (stylistically most 

incongruent), заплутаним викладом (рясніють довгими складнопідрядними 

реченнями) [422:43]. М.Курілова пов'язує ці особливості з розбіжністю 
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епістемологічних моделей: англійські статті втілюють індуктивну модель 

(орієнтовані на опис результатів), а французькі - дедуктивну модель 

(орієнтовані на опис дослідницького процесу). Епістемологічні комплекси 

визначають і структуру статей: у франкомовних медичних працях вона тема-

рематична, а в англомовних рема-тематична [376:15]. Безумовно, в перекладі, 

скажімо, українською мовою будуть відзначені спроби адаптації наукового 

стилю до існуючих традицій цільового наукового співтовариства: англомовні 

тексти отримають більшу експресивність за рахунок додавання прикметників 

і прислівників, а франкомовні, навпаки, втратять елемент суб'єктивності. 

Уніфікація синтаксису також буде здійснюватися з урахуванням 

узуальних норм цільової мови. Наприклад, дослідники не раз відзначали 

полемічний характер викладу в німецьких медичних статтях. В цьому 

випадку ускладнений синтаксис з переважанням обставинних зворотів є 

скоріше риторичною стратегією, ніж структурною особливістю. Автори 

формулюють думки не лінійно, як, скажімо, в англомовних статтях, а 

кільцеподібно, з численними відступами, поясненнями тощо [422]. 

Культурно-специфічні відмінності в риторичних прийомах, лексико-

граматичних складових медичних статей набувають особливої важливості і в 

тих випадках, коли англомовна стаття написана автором, для якого 

англійська мова не є рідною, над яким тяжіють національні жанрово-

формуючі традиції. У подібних випадках перекладачеві доводиться 

використовувати методику «апроксимації реакції носія мови» [256:41]: якщо 

перекладач погано розуміє медичний текст, донести його зміст іншомовній 

аудиторії буде практично неможливо. 

Текстоцентрична модель перекладу передбачає не добір окремих 

перекладацьких трансформацій з точки зору їхньої ефективності, а цілісний 

перекладацький аналіз тексту, тобто попередній лінгвостилістичний аналіз 

тексту з його структурною й змістовною основою як передумову його 

адекватного відтворення, при чому різноманітні перекладацькі відповідності 

формуються всередині цієї цілісної структури. 
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Тексти фахових медичних статей вимагають особливо ретельного 

перекладацького аналізу, який складається з трьох основних етапів: 1) 

уважне, багаторазове вчитування в текст і виявлення загальних жанрово-

стилістичних особливостей тексту; 2) встановлення внутрішньої структури, 

способу комунікації в творі; 3) аналіз мови, якою написано текст  [16]. 

І.С.Алексєєва додала до вищеназваної моделі ще кілька етапів, 

особливо релевантних для медичного перекладу: 1) збір зовнішніх даних про 

текст; 2) визначення джерела й одержувача; 3) аналіз складу інформації та її 

щільності; 5) встановлення комунікативного завдання; 6) окреслення мовного 

жанру [3].  

Крім семантичної макроструктури, тексту медичної статті властива 

структурно-композиційна організація закладеного в ній загального змісту. В 

інтегральній теорії тексту така глобальна форма організації матеріалу 

отримала назву суперструктури тексту (або архітектоніки) [175:172-176]. 

Прикладами таких структурних категорій наукової статті виступають 

Заголовок, Анотація, Вступ, Основна частина, Висновок, Список літератури 

тощо.  

Н.Г.Попова слушно наголошує, що ще двадцять років тому медичну 

статтю прийнято було читати цілком, від анотації до списку літератури. З 

настанням епохи Інтернету та формуванням фрагментарного типу мислення 

кожен розділ, по суті, стає окремим текстом. Занурений у гігантський масив 

циркулюючої інформації читач тепер може звернути увагу лише на потрібну 

йому частину (наприклад, методи) й отримати, тим не менш, уявлення про 

зміст усієї статті [142].  

Анотації описового типу поступаються місцем структурованим 

текстам, що мають незалежну інформативність, містять основні результати 

дослідницької роботи [312]. Список ключових слів, значимість якого раніше 

недооцінювали, сьогодні розглядається як текст-примітив, що дозволяє 

швидко зрозуміти, в чому полягає наукова цінність дослідження [1]. 

Заголовки до медичних статей також характеризуються високим ступенем 
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інформативності (що демонструється зростанням популярності, а часто й 

зловживанням двокрапкою) [211].  

Однак щоб виграти в конкурентному змаганні за прихильність 

рецензентів і за увагу читачів, однієї відповідності виразному ідеалу мало. У 

світі науки діє «презумпція винності», тому текст повинен бути забезпечений 

спеціальними «оборонними» засобами [330]. До них належать посилання, які 

посилюють позицію автора, переконливі ілюстрації, науковий стиль викладу 

та інші риторичні інструменти. Стаття без них «подібна дитині, яка зовсім 

одна йде уночі незнайомим містом: вона самотня, загублена й абсолютно 

беззахисна»[77:21].  

Особлива актуальність дослідження медичних статей у крос-

культурному й перекладацькому аспекті пояснюється вимогами більшості 

редакцій спеціалізованих журналів щодо паралельного супроводу статей 

анотаціями англійською та оригінальною мовою статті. Проте помилкова 

уява про конвергентність лексико-риторичних виявів цього піджанру 

медичних текстів у різномовних культурах свідчить про те, що дослідники 

вважають їх ізоморфним явищем, а також ігнорують очікування читачів, що 

належать до іншого культурно-мовного середовища.  Як результат, переклад 

анотацій часто є функціонально й прагматично нееквівалентним оригіналу. 

Так розбіжності в первинних і вторинних (перекладених) текстах 

анотацій  пояснюються «зв'язками, що існують між автором і дискурсивною 

спільнотою, до якої він звертається. Дискурсивні спільноти можуть 

відрізнятися як кількістю, так і очікуваннями їхніх представників»[312:42]. 

У різних культурно-мовних спільнотах медичні статті можуть 

відповідати у своїй організації як принципам IMRAD (тоді вони відносяться 

до «інформативного» типу), так і принципам CARS («індикативний» тип). 

Модель CARS (Creating a Research Space – «модель визначення ділянки 

дослідження») була розроблена Дж. Свейлзом на основі аналізу наукових 

статей з різноманітних галузей знання [501; 503; 504]. Учений висунув 

гіпотезу про те, що типова структурна організація наукової статті є 
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своєрідною відповіддю на два існуючі виклики (змагання [―competitions‖] за 

місце в тій чи іншій галузі): 1) змагання за риторичну нішу, 2) змагання за 

читачів, яких необхідно привабити до своєї ніші. Модель Дж. Свейлза 

включає алгоритм із трьох етапів («ходів») та супутніх кроків. Необхідно 

вказати, що більшість наукових статей із медицини містить повний набір 

ходів, проте кількість кроків може варіювати (наприклад, допускається як 

застосування одного супутнього кроку, так і всього наведеного ланцюжка) 

(Рис 3.9).   

 

Рис 3.9. Модель CARS Дж. Свейлза. 

IMRAD є мнемонічним втіленням комплексу структурних елементів 

наукової статті (Introduction, Methods, Research [and] Discussion). Іноді його 

також називають «форматом статей APA (American Psychological 

Association)», протиставляючи форматові MLA (Modern Language 

Association), прийнятим в оформленні статей в галузі гуманітарних наук, 

CMS (Chicago Manual of Style) тощо. 

Модель IMRAD часто називають «моделлю винного келиха», оскільки 

структурно цей шаблон наукової статті вирізняється двома 

характеристиками: «симетрія верхньої й нижньої частин» (top-bottom 
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symmetric shape), тобто приблизна відповідність обсягів Вступу й Висновків, 

і «варіативність ширини» (the change of the width), тобто розгорнутий і більш 

загальний Вступ звужується до викладу конкретних результатів і знову 

розширюється в напрямку до Обговорення. 

 

 

Рис. 3.10. Структура медичної статті за моделлю IMRAD. 

Модель IMRAD лягла в основу особливого різновиду анотацій - 

«структурованих анотацій» (structured abstracts), які утворюються з 

аналогічного набору структурних елементів. У медичних колах абревіатура 

AIMRAD (Abstract, Introduction, Methods, Research [and] Discussion) 

поступово витісняє більш ранній аналог IMRAD. Популярність 

«структурованих анотацій» (structured abstracts) безпосередньо пов'язана зі 

збільшенням пошукових систем, де розміщені анотації, а не самі статті (які 

можуть не надходити у відкритий доступ), наприклад ERIC, 

MEDLINE/PubMed та ін.  

Натомість в українськомовних медичних часописах структуровані 

анотації є відносно новим і незвичним явищем. Лише поодинокі джерела 

(серед них «Біль. Суглоби. Хребет», «Нирки», «Травма», «Артеріальна 

гіпертензія») запроваджують новий різновид анотацій, проте в жодному 
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випадку ми не зустрічали уніфікованого зразка структурованої анотації, що 

супроводжує всі статті, розміщені в номері (зазвичай структуровані анотації 

замінюються традиційними та навпаки).    

Медичні статті в англомовних фахових виданнях є продуктом фахової 

комунікації між рівними, чий обсяг знань і компетенція не викликає сумнівів. 

Тому їх автори не прагнуть до спрощень, надмірної експлікації та вживання 

експресивних засобів. Контакт встановлений вже через наявність спільних 

комунікативних цілей – поширення інформації про нові дослідження, 

приваблення уваги до актуальних проблем сьогодення. Цікавим аспектом 

стилю англомовних медичних статей є категорія «академічної скромності» 

(academic humility), яка реалізується на мовленнєвому рівні через 

використання інклюзивного займенника we замість першої особи однини, а 

також пасивної форми при описі проведених досліджень [269:201]. 

Проаналізувавши оригінали й переклади медичних статей, ми зробили 

висновок, що в українськомовних версіях перекладачі уникають 

кваліфікативів або применшують ступінь їх інтенсивності: best choice 

treatment – кращий лікарський засіб, the meta-analysis … should be taken 

seriously, not as conclusive evidence but as a significant safety signal – 

метааналіз слід взяти до уваги, проте не як беззаперечний доказ, а як сигнал 

безпеки.    

Як будь-якому фаховому текстові, англомовним зразкам медичного 

дискурсу властива чіткість та визначеність термінології, максимальна 

смислова точність, інформаційна дискретність та обмежена варіативність 

(термін Г.Г.Почепцова) [144:10]. Логічні зв‘язки актуалізуються шляхом 

періодичного повторення назви статті або її фрагментів у текстовому 

корпусі. Таким чином, назва медичної статті набуває функцій інформаційно-

концептуального заголовка, що відображає безпосередній зміст (концепт) 

мовленнєвого повідомлення й демонструє прямий зв‘язок між назвою й 

текстом. У заголовок виноситься одне або декілька найчастотніших 
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(ключових) слів, однозначних термінів, що сприяють глибинному розумінню 

тексту [169:62]. 

Заголовки, анотації і список ключових слів є важливими елементами 

медичних статей, оскільки полегшують процес пошуку й отримання 

інформації, сприяють формуванню національних традицій цитування праць 

колег у своїй та суміжних галузях. І.Буш-Лауер наділяє заголовки трьома 

основними характеристиками: ідентифікація конкретної публікації 

(номінативна), визначення змісту (означальна), залучення уваги 

(рекламуюча) [242:77]. До вторинних властивостей заголовків Дж.Свейлз і 

К.Фік відносять такі: презентація теми статті, презентація масштабу 

дослідження, апелювання до когнітивної сфери читачів, які є фахівцями в 

певній галузі знань [505: 205]. 

Найбільш повна класифікація функцій заголовків належить К.Норд, яка 

в своїх дослідженнях апелює до системи мовних функцій, запропонованої Р. 

Якобсон: 1) диференційна (distinctive), 2) метатекстуальна, 3) фатична, 4) 

референційна, 5) експресивна й 6) апелятивна, яка співвідноситься з 

конативною функцією мови, оскільки сприяє засвоєнню інформації [428:85]. 

Дослідниця розподілила функції заголовків у порядку їх важливості на дві 

групи: обов'язкові функції (диференційна, метатекстуальна й фатична), 

факультативні функції (референційна, експресивна, апелятивна). 

Як бачимо, у класифікації К.Норд відсутня поетична функція, однак 

відразу дві є логічним продовженням референційної функції мови й 

втілюють різні її вияви: диференційна й власне референційна. Диференційна 

функція вирізняє заголовок серед інших, що належать до одного культурно-

специфічного корпусу, а референтна повідомляє інформацію, закладену в 

заголовку, в доступній формі адресатам, які мають власну культурно-

специфічну систему знань про світ [429:265]. Виходячи з вищеописаних 

функцій, культурно-специфічних особливостей і цільової орієнтації 

перекладацьких стратегій, К.Норд пропонує виділити заголовки в особливий 
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жанр, - стислий метатекст з особливими, відмінними від основного тексту, 

реалізаціями в перекладі. 

Зі свого боку, П.Ньюмарк створює класифікацію заголовків, виходячи з 

прескриптивних міркувань: дескриптивні заголовки описують тему, а 

алюзивні знаходяться з темою у відносинах референційних або фігуративних. 

«Якщо мова йде про нехудожні тексти, алюзивні заголовки часто 

замінюються в перекладі дескриптивними, особливо в разі високого ступеня 

ідіоматичності або культурної специфіки алюзивного заголовка» [423:57]. 

 Так, Р. Дей критикує англомовних авторів за недбале формулювання 

заголовків медичних статей: вони часто виходять довгими, недостатньо 

конкретними (аж до випущення інформації про групи пацієнтів або 

захворювання), граматично некоректними [280:16]. Від себе можемо додати, 

що інформативність заголовка медичної статті може обмежуватися 

вживанням автором маловідомих абревіатур і абревіатурних омонімів 

(абревіатур, що позначають два різних об'єкта нерідко в одній галузі 

медицини): PCT - plasma clotting time (час згортання плазми), PCT - 

plasmacrit test (визначення обсягу плазми в крові). Знаючи про цей феномен, 

автори англомовних медичних статей вказують абревіатуру після повного 

найменування об'єкта, щоб уникнути помилкової інтерпретації: 

Utility of Procalcitonin (PCT) and Midregional pro-Adrenomedullin (MR-

proADM) in risk stratification of critically ill febrile patients in Emergency 

Department (ED). A comparison with APACHE II score [628]. 

Застосування прокальцитоніна (ПКТ) й серединного фрагмента про- 

адреномедулліна (MR-проAM) для стратифікації ризику пацієнтів відділення 

невідкладної медичної допомоги з критичної гіпертермією: порівняння зі 

шкалою APACHE II. 

На основі наведеного вище прикладу можна простежити відразу три 

основних прийоми перекладу абревіатур у заголовках медичних статей: 1) 

формування аналогічної абревіатури на основі автохтонного мовного 

матеріалу («ПКТ»), 2) повне або часткове перенесення іншомовної 
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абревіатури в цільової текст («APACHE II»), 3) комбінована реномінація, за 

якої автохтонні елементи зустрічаються поруч із іншомовними («MR-

проAM»), 4) жертвування абревіатурою («ED») на користь повної назви 

(«відділення невідкладної медичної допомоги»). 

Досліджуючи граматичні особливості англомовних заголовків 

наукових статей, К.Гнутцманн вказує на те, що в них превалюють 

номінативні структури, а граматична складність (лексична конденсація) 

заголовка корелює з підвищеним ступенем абстрактності теми, 

спеціалізацією журналу, орієнтованістю на вузьке коло читацької аудиторії 

тощо [313:33]. Проте серед заголовків медичних статей, хоч і рідше, 

зустрічаються вербальні комплекси й навіть повні речення. Заголовки у 

вигляді розповідних речень є відносно новим і рідкісним явищем, 

використовуються авторами в основному тоді, коли існує необхідність в 

представленні конкретних результатів дослідження [502:57]: 

Attenuation of hind-limb suspension induced bone loss by curcumin is 

associated with reduced oxidative stress and increased Vitamin D receptor 

expression. 

Зменшення втрати кісткової маси в тварин в умовах мікрогравітації 

(шляхом підвішування задніх кінцівок) внаслідок дії куркумина пов'язана зі 

зменшенням оксидативного стресу та підвищення експресії рецепторів 

вітаміну D [552:15]. 

На прикладі цього заголовка можемо відзначити загальну тенденцію до 

збільшення кількості слів у цільових версіях назв медичних статей (21 проти 

27) внаслідок прагнення перекладачів до забезпечення більшої 

експлікативності. Прийоми додавання («дії (куркумина)») й смислової 

модуляції («в умовах мікрогравітації (шляхом підвішування задніх 

кінцівок)»), де термін «мікрогравітація» виступає гіперонімом по 

відношенню до подальшого уточнення «(шляхом підвішування задніх 

кінцівок)», сприяють підвищенню доступності та розширюють читацьку базу 

шляхом залучення фахівців із суміжних галузей (ветеринарії, зоології тощо). 



292 
 

Таким чином, міркування прийнятності перекладу для цільової культури 

тяжіють над уявленнями про статус вихідного тексту (адаптивна стратегія). 

Іменні заголовки включають, щонайменше, один іменник в 

суперординативній позиції (head) по відношенню до інших елементів 

заголовка [281:22]: 

Post-hoc analysis of Vitamin D status and reduced risk of preterm birth in 

two Vitamin D pregnancy cohorts compared with South Carolina March of Dimes 

2009-2011 rates. 

Ретроспективний аналіз рівня вітаміну D і зниження ризику 

передчасних пологів у двох когортах вагітних жінок, які приймали вітамін 

D, у порівнянні з даними South Carolina March of Dimes (CC-MOD) за 2009-

2011 роки [552:7]. 

У перекладі відзначається загальна тенденція до розгортання 

конденсованих структур оригінального заголовка: додано означальне 

підрядне речення «які приймали вітамін D», абстрактна іменна група 

pregnancy cohorts замінена уточнюючим конкретизатором «вагітних жінок». 

Проте розгортання конденсованих структур не призводить до загального 

зростання експлікативності: наприклад, не вказується, що March of Dimes - це 

назва громадської організації, що займається питаннями здоров'я 

новонароджених, з незрозумілих причин автори вказують абревіатуру, яка 

розшифровується лише в основному тексті (Charleston County, South Carolina 

March of Dimes) тощо. Зазначені факти свідчать про репродуктивну стратегію 

перекладу, тяжіння до лексико-граматичних структур оригінального тексту, 

ототожнення фонових знань первинної та цільової аудиторії. 

Заголовки можна поділити на моноструктурні й біструктурні, виходячи 

з наявності або відсутності підзаголовка. Підзаголовки в наукових медичних 

статтях - відносно недавнє жанрове запозичення на вітчизняних теренах,  

наслідок проникнення в академічну медичну культуру перекладних версій 

авторитетних англомовних джерел. Так формується стереотип граматичного 
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й пунктуаційного оформлення заголовка (підрядний зв'язок, що виявляється 

у використанні двокрапки): 

Biochemical and clinical deficiency is uncommon in African immigrants 

despite a high prevalence of low Vitamin D: The Africans in America study. 

Біохімічний та клінічний дефіцит є нетиповим для іммігрантів з 

Африки незважаючи на високу поширеність низьких рівнів вітаміну D: 

американське дослідження в іммігрантів з Африки [552: 13]. 

Крім пунктуаційної помилки, допущеної перекладачем (відсутня кома 

перед «незважаючи на»), в цільовому тексті привертають увагу такі недоліки: 

буквалізм «клінічний дефіцит», який є наслідком інтерференції 

оригінального тексту (clinical deficiency) й повинен бути виправлений на 

«клінічні порушення», помилкова інтерпретація сенсу підзаголовка, його 

функції (підзаголовок фактично служить метатекстуальним елементом, 

своєрідною виноскою, що відправляє читача до результатів дослідження під 

назвою The Africans in America («Африканці в Америці»)). Перекладач 

перетворює підзаголовок на номінативну конструкцію, де «America» стає 

прикметником («американське дослідження»), а головний (head) іменник 

цільового фрагмента для чогось супроводжується прийменником «в», що 

суперечить нормам узусу цільової мови. 

Пунктуація і графічне оформлення заголовка мають на меті 

привернення уваги читачів, підживлення їх інтересу. Так в англомовній 

традиції прийнято розділяти заголовок і підзаголовок двокрапкою, в 

німецькомовній - тире. В українськомовній традиції відзначаємо тяжіння до 

жанрових стереотипів англомовних статей, що й виражається в перекладі: 

Nutritional rickets – global guidelines for prevention and treatment. 

Дефіцитний рахіт: світові рекомендації щодо його профілактики та 

лікування [552:25]. 

У перекладі відзначаємо трансформацію вилучення: «дефіцитний 

рахіт» походить від складного терміна «вітамін D-дефіцитний рахіт». Ця 

термінологічна одиниця виступає гіпонімом «nutritional rickets», більш 



294 
 

широкого поняття, яке включає дефіцит інших вітамінів (наприклад, вітаміну 

B, нестача якого також часто викликає виникнення рахіту) й поживних 

речовин. 

Перекладач англомовних медичних статей змушений зосередити увагу 

на розпізнаванні повторюваних наскрізних елементів та уникненні 

інтратекстуальної термінологічної негомогенності (за визначенням 

К.С.Макеєва), що полягає в неоднакових варіантах перекладу одних і тих 

самих термінів у межах тексту [87:12-13]. Компаративний аналіз оригіналу й 

перекладу статті Extraskeletal benefits and risks of Calcium, Vitamin D and anti-

osteoporosis medications (автори J.J.Body, P.Bergmann et al.), опублікованої в 

часописі «Біль. Суглоби. Хребет» (ғ1(9), 2013) показав, що український 

відповідник «лікарські засоби» використовувався для відтворення термінів 

molecules, medication, treatments, supplements, тоді як «препарати» замінювали 

в українському тексті термінологічні одинці treatments, supplements. 

Паралельно до іменника «препарати» в перекладі один раз вживався його 

синонім «медикаменти» як відповідник до англійського  treatments. Як 

бачимо, термінологічний діапазон варіативності ключового слова 

medications, вжитого у назві, є ширшим в англійському тексті, що змушувало 

перекладача вдатися до об‘єднання відповідників у смислові групи.  

Лінійні залежності між термінологічними елементами в наукових 

статтях на медичну тематику демонструються шляхом 

анафоричних/катафоричних зв‘язків, в яких перший член є антецедентом, а 

другий – анафорою або субститутом. Для перекладача-нефахівця інколи 

складно простежити логічний зв‘язок між двома на перший погляд 

нетотожними лексичними одиницями оригінального тексту, зокрема, у 

нашому матеріалі між іменниками Calcium, Vitamin D supplements і 

medications. У свідомості українського споживача «(харчові) добавки, БАДи» 

й «медичні препарати» розділяє прірва, хоча б тому, що препарати є, як 

правило, рецептурними засобами, що мають ряд обмежень та протипоказань, 

тоді як БАДи й вітаміни, нібито нічого, крім користі не приносять. У США 
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БАДи проходять жорсткий контроль FDA (Управління з контролю за 

продуктами й ліками), отримуючи категорію supplements лише з огляду на 

вміст природних біологічних речовин. В Україні ж перші лікарські засоби на 

основі кальцію й вітаміну D внаслідок сертифікації були визнані 

«препаратами» й так і закріпилися в реєстрі. Таким чином, екстралінгвістичні 

знання допомогли перекладачеві підібрати еквівалент, що найбільш точно 

відповідає нормам цільової мови й сприяє утворенню однозначності, а отже, 

й зрозумілості повідомлення. 

Окремим аспектом анафорично-катафоричних зв‘язків у медичних 

статтях є метатекстуальні вставки, які виконують функцію посилань, 

фіксуючи певну форму відчуження інформації. Подібні метатекстуальні 

елементи отримують в наукових статтях особливий статус, вони створюють 

певну референційну мережу, доказову базу для підтвердження вірогідності 

отриманих результатів. Друга, проте не менш важлива, функція посилань 

полягає в тому, що читач зможе за наведеними реквізитами відшукати 

попередні дослідження, звернувшись до першоджерел. Таким чином, перед 

перекладачем постає питання: чи перекладати власні назви в посиланнях, 

транскрибувати їх, створюючи таким чином двозначність, чи, 

пожертвувавши принципами пуризму, переносити назви в посиланнях у 

текст без змін? 

Проаналізований нами матеріал вказує на паралельне співіснування 

кількох тенденцій. Поруч із прямим перенесенням елементів посилання в 

текст перекладу: In a meta-analysis published in 2010 by Bolland and colleagues 

in the British Medical Journal…(У метааналізі, опублікованому у 2010 році 

Bolland та співавт. у British Medical Journal…) та калькою: Cochrane 

Controlled Register (Кохранівський регістр), найбільш частотним виявився 

прийом комбінованого перенесення назви з додаванням експлікативної 

одиниці: In the Iowa Women‘s Health Study… (У дослідженні Iowa Women‘s 

Health Study… ), …identified through a systematic search, from 1996 to 2011, in 

MEDLINE…(…були відібрані в результаті систематичного пошуку в 
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системі MEDLINE…). Непоодинокими були випадки поєднання перекладеної 

назви з її латинською абревіатурою в дужках, причому в подальших згадках 

фігурувала лише абревіатура: 1)… the National Institutes of Health (NIH) in the 

USA proposes…(Національний Інститут здоров‘я (NIH) США рекомендує), 

пізніше 2)…a NIH-funded 7-year prospective trial (одне з головних досліджень, 

що фінансувалося NIH, мало проспективний характер й тривало 7 років). 

Найбільш суперечливою видається стратегія перекладу назв 

досліджень на кшталт In the Nurses‘ Health Study. Без долучення додаткових 

джерел незрозуміло, чи це дослідження, що здійснюють медсестри, чи 

дослідження, об‘єктами якого є медсестри. Однак звернувшись до Wikipedia, 

дізнаємося, що в подібних епідеміологічних розвідках результати отримують 

із опитувальників, розісланих середньому медперсоналу та майбутнім 

медсестрам, що навчаються у профільних закладах. Тому відповідник У 

дослідженні стану здоров‘я медсестер видається цілком доречним, хоча 

перекладач відчуває потребу в супроводженні його оригінальною назвою в 

дужках.   

Етноспецифіка медичного дискурсу є продуктом культури, пануючих у 

ній цінностей і стереотипів. В її основі лежить універсальна категорія 

здоров‘я як найвищої цінності й запоруки добробуту, проте оригінальність 

втілень цієї категорії змушує перекладача шукати релевантні методи 

відтворення, що випливають із вимог культури-реципієнта. Різноманітність 

комунікативних стратегій, закріплених за інтрапрофесійним та професійно-

непрофесійним медичними дискурсами, задають вектор експресивності, 

стандарти оформлення й викладу інформації, а отже, збагачують 

продуктивний потенціал цільової фахової мови.   

Таким чином, до специфічних компонентів ЖСД тексту англомовної 

медичної статті, які відображають особливості твірної біомедичної культури 

й частково або повністю видозмінюються в перекладі, відносимо: 
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- структурне оформлення за моделлю CARS або IMRAD, яке проходить 

процес культурної трансплантації на ґрунті українськомовного медичного 

дискурсу; 

- чітке окреслення риторичних ходів і кроків, які опредметнюють 

наукове відкриття, описане в англомовній статті, проте нечітко представлені 

в матеріалі цільовою мовою; 

- наявність урізноманітненої типології анотацій, на противагу 

уніфікованій і дещо збідненій моделі створення цього текстового елементу в 

українськомовній біомедичній моделі; 

- синтаксичні, семантико-стилістичні особливості оформлення 

заголовків, що відображають прагматичне налаштування на адресата 

(апелювання до представника своєї дискурсивної спільноти), й копіюються в 

перекладі, нерідко з порушенням узуальних правил цільової мови; 

- відсутність українськомовної версії тезауруса MeSH, що ускладнює 

уніфікацію корпусу національних фахових медичних статей в іноземних 

наукометричних базах;  

- лексико-граматичні компоненти, що повністю або частково 

модифікуються з огляду на структурно-семантичні незбіги, норми мови й 

узусу (вживання пасивних, безособових конструкцій, засобів пом‘якшення 

категоричності, ускладнені іменні конструкції-премодіфікатори, дискурсні 

маркери, термінологічні одиниці, частота вживання яких позначається на 

інформаційній щільності тексту); 

- культурно-специфічні особливості викладу, аргументації, що 

внаслідок незбігу риторичних традицій, існуючих у відповідних біомедичних 

культурах, нейтралізуються або видозмінюються в перекладі.    

Компаративний аналіз риторичних ходів у англомовних і 

українськомовних медичних статтях 

На основі моделей IMRAD і CARS ми склали власний перелік ходів, які 

найчастіше зустрічалися в медичних статтях англійською мовою. Серед них: 

- фонова інформація (теорія, цілі, методологія) 
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- дані попередніх досліджень 

- гіпотеза 

- сповіщення отриманих результатів (статистичні дані, таблиці, 

рисунки) 

- очікування дослідника щодо отриманих результатів (чи були вони 

очікуваними або несподіваними) 

- пояснення результатів (якщо вони були несподіваними) 

- обмеження дослідження 

- перспективи майбутніх досліджень. 

Було проаналізовано 40 медичних статей шляхом зіставлення 

оригінального й перекладеного текстів. Частота й відповідність риторичних 

ходів в оригінальних та перекладених текстах подана як у вигляді 

абсолютних величин, так і у вигляді відсотків (Таб. 3.5, Рис. 3.11, Рис. 3.12).   

 

 

 Фонова 

інформація 

Дані 

попередніх 

досліджень 

 

Гіпотеза 

 

Отримані  

результати 

Очікування 

дослідника  

Пояснення 

результатів 

Обмеження 

дослідження 

 

Перспективи 

майбутніх 

досліджень 

 

Оригінальні 

статті 

40 

100 % 

34 

85 % 

40 

100 % 

3  

15 % 

24  

60 % 

31  

77, 5 % 

17 

42, 5 % 

16  

40 % 

Переклади  40 

100 % 

32 

80 % 

40 

100 % 

5 

25 % 

26  

65 % 

35 

87, 5 % 

14 

35 % 

19  

47, 5 % 

Табл. 3.5. Відтворення риторичних ходів у медичних статтях.  
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Рис. 3.11. Відсоткове співвідношення риторичних ходів у 

оригінальних медичних статтях. 

 

 

Рис. 3.12. Відсоткове співвідношення риторичних ходів у 

перекладених медичних статтях. 

 

З даних Таб. 3.5, Рис. 3.11, Рис. 3.12 можна зробити наступні висновки: 

1) Оригінальні й перекладені медичні статті мають аналогічний набір 

риторичних ходів, що свідчить про тотожність принципових позицій авторів 

щодо оптимального викладу наукової інформації. Різниця в частоті 
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використання конкретних риторичних ходів віддзеркалює особливості 

ментальної картини світу, національних традицій наукової аргументації 

тощо. 

2) На тлі приблизно рівних показників частоти вирізняються як 

найбільш частотні «Фонова інформація» й «Гіпотеза» (40 і 100 %, 40 і 100 % 

в оригіналах; 40 і 100 %, 40 і 100 % у перекладах, відповідно). Їх ми і 

вважаємо перекладацькими інваріантами. 

3) Найбільші розходження були відмічені в «Отриманих результатах» 

(3 і 15 % в оригіналах, 5 і 25 % у перекладах)  та «Поясненні результатів» (31 

і 77, 5 % в оригіналах, 35 і 87, 5 % у перекладах). Ці розходження можуть 

випливати із національних особливостей інтерпретації наукових даних 

риторичними засобами фахової статті або розбіжностями етнокультурного 

характеру (належність англомовної риторичної культури до низько-

контекстної групи).   

4) Згідно зі статистичними даними, навіть у тих випадках, коли зміст 

статті демонструє достатні предметні знання науковця й повідомляє про 

важливі результати досліджень, які цікаві спільноті дослідників, якщо її 

форма не відповідає вимогам журналу, стаття відхиляється й не публікується 

[505]. При цьому найбільш часто відхиляються статті неангломовних авторів, 

представлені для публікації в англомовних часописах, у першу чергу через 

критику рецензентами їхніх мовних похибок, неправильне використання 

риторичних та стилістичних засобів. Це змушує звертати особливу увагу на 

якість перекладів, їхні риторико-аргументативні особливості, що є 

відображенням етноспецифічної картини світу автора й перекладача.  

 

3.4.2. Монографія – феномен міжкультурної інституційної 

академічної комунікації в царині медицини. 

Природа сучасної академічної комунікації передбачає постійну участь 

науковців у міжнародному обміні знаннями й досвідом, а також активну 

дискурсотворчість з метою опанування гідного місця серед іноземних колег. 
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З одного боку, це втілюється на практиці в публікації результатів 

національних досліджень у наукових виданнях (міжнародних фахових 

часописах, спільних та одноосібних монографіях), з іншого – в підкріпленні 

отриманих даних посиланнями на праці попередників, часто виконані за 

кордоном. В обох випадках спостерігаємо вагомий вплив перекладу на 

формування національних норм презентації науково-дослідницького 

доробку, уніфікації його згідно з міжнародними вимогами, й загалом, участь 

у кругообігу знань у міжнародній академічній спільноті, об‘єктом і яскравим 

зразком якого є медична монографія.  

Наукові монографії як різновид академічного дискурсу опинялися в 

центрі уваги вітчизняних [193; 194], російських [76; 183] та іноземних 

дослідників [393; 501; 503; 504] внаслідок того, що їхні тексти є відбитком 

культурно-специфічних [76], історично- [272] та соціально-обумовлених 

[501; 503; 504] характеристик академічного середовища, в якому вони 

розвинулися як жанр. Категорія інтертекстуальності традиційно 

ототожнювалася з художнім дискурсом [73; 102], проте все частіше її вияви 

відзначають у наукових [91], зокрема юридичних [44] і медичних текстах 

[226]. Однак проблема відтворення інтертекстуальних елементів медичної 

монографії була досліджена нами уперше у світлі теорії адаптації, 

запропонованої В.В.Демецькою [36; 38].   

Монографія є різновидом академічного дискурсу, який, за визначенням 

Л.В.Куликової, є «нормативно організованою мовною взаємодією, що має як 

лінгвістичний, так і екстралінгвістичний плани, використовує певну систему 

професійно-орієнтованих знаків, враховує статусно-рольові характеристики 

основних учасників спілкування (вчених як дослідників і/або викладачів, а 

також студентів у сфері університетської освіти), що інтерпретується як 

культурно маркована система комунікації» [76:297].   

Монографія відрізняється від підручника для Вишів тим, що останній 

маніфестує status quo та тенденції розвитку певної галузі знань, у той час як 

монографія є втіленням оригінального дослідження автора (групи авторів). 
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Від статті монографію відрізняє, перш за все, розлогий, детальний виклад 

результатів досліджень.  

Протягом тривалого часу вважалося, що монографія повинна бути 

одноосібною (моноадресантною), тобто написаною одним автором. Проте в 

сучасному англомовному світі разом із поширенням «компілятивних 

дисертацій» (compilation thesis, thesis by publication, article thesis), що являють 

собою збірку вже опублікованих статей або неопублікованих наукових праць 

(essay thesis), дещо змінюється погляд на колективну, поліадресантну (за 

термінологією Яхонтової Т.В. [193:135-140]) монографію як на феномен 

академічної комунікації. Все частіше термін «монографія» вживається на 

позначення повноцінного, закінченого, автономного тексту дисертації, який 

спирається на опубліковані статті автора (групи авторів), проте не 

обмежується ними.  

У Швеції та інших скандинавських країнах монографії традиційно є 

засобами поширення знань у гуманітарних та суспільних науках, а 

компілятивні дисертації – в галузі медицини та природничих наук [393:1]. 

Відхід від принципу одноосібності призводить до потенційних 

оскаржень самостійності дослідження. Логічним розвитком даної тенденції 

стала поява системи відкритого доступу до монографій (мова йде про 

електронні зразки текстів). Для них організацією Creative Commons було 

розроблено новий різновид ліцензії на використання об'єктів авторського 

права з метою безоплатного поширення власних творів. 

Компілятивна монографія має особливу структуру. Основними її 

елементами є Вступ (швед. Kappa) та Висновки (Coda від лат. cauda - хвіст), 

оскільки лише в них автор може продемонструвати свій індивідуальний 

стиль. Вступ компілятивної монографії втілює наступні структурно-

риторичні цілі: 1) ознайомлює із проблемою у фокусі дослідження, а також 

дотичними до неї питаннями, 2) формулює мету й завдання, 3) репрезентує 

ступінь дослідженості проблеми, її важливість для галузі науки в цілому, 4) 

описує центральні теоретичні й методологічні питання, 5) робить огляд 
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літератури, 6) прояснює зв‘язок між статтями, 7) конкретизує індивідуальний 

внесок автора, якщо статті написані в співавторстві, 8) узагальнює основні 

результати й висновки.   Висновки до компілятивної монографії втілюють 

три основні задачі: узагальнення результатів, їхня оцінка, дедуктивні 

висновки з результатів. 

Д. Бантон розширив даний перелік до п‘яти риторичних ходів: вступне 

переформулювання дослідницької гіпотези, консолідація дослідницької ніші, 

практична цінність дослідження, рекомендації щодо майбутніх напрямків 

дослідження, узагальнююче переформулювання дослідницької гіпотези. 

Обов‘язковими науковець вважає два перших ходи [241]. М.Дочерті й Р.Сміт 

наполягають на включенні до Висновків підрозділу, що описує сильні й 

слабкі сторони даного дослідження у порівнянні з попередніми, особливо у 

випадку розходження результатів, а також обговорення теоретико-практичної 

цінності дослідження з позицій практикуючого клініциста й адміністратора 

медичного закладу, національної системи охорони здоров‘я загалом [283]. 

У системі англомовних наукових жанрів статус монографії залежить 

від галузі, в якій працює дослідник. Дж.Свейлз вказує, що написання 

монографії є надзвичайно важливим і необхідним елементом наукової 

діяльності співробітників гуманітарних Вишів, де вони отримали назву tenure 

book (тобто «публікації, що забезпечує (науковцеві) посаду в навчальному 

закладі»). Пріоритетний статус монографії серед інших академічних текстів 

підкреслює й професіональний жаргонізм second strike capability, вигаданий 

керівництвом Вишів задля оцінки ймовірності того, що конкретний 

співробітник зуміє в майбутньому опублікувати ще одну монографію за 

матеріалами своїх досліджень. Зрозуміло, що особи з потенціалом «другого 

удару» (тобто публікації) отримують більше шансів зберегти за собою 

посаду.  

Натомість, для академічного простору США характерний пієтет перед 

статтями в авторитетних, експертно-рецензованих (juried) фахових 

часописах, аж до поступового витіснення монографії з обігу академічної 
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комунікації [503; 504:16]. Актуальною причиною поступового згасання 

інтересу до монографій в англомовному академічному світі є їхній низький 

«потенціал капіталізації», оскільки призначена для вузького кола фахівців 

наукова праця викуповується переважно бібліотеками й видається 

невеликими накладами [503; 504:67].  

Медицина як галузь знань, у цьому сенсі, стоїть дещо осторонь 

загальних тенденцій англомовної писемної академічної комунікації. Так 

само, як і в теології, в ній існують так звані «уставні тексти» (charter texts), 

що спочатку були індивідуальними авторськими монографіями, а потім у 

процесі численних перевидань поступово втрачали ідіостиль, полемічний 

характер і перетворювалися на загальноприйнятний «золотий стандарт», 

еталонний документ, за яким дослідники звіряють свої дані, або перший 

пункт у системі опірних посилань. Такі тексти К. Беркенкоттер називає 

«метажанрами», характеризуючи їх як «усталене підґрунтя, навколо якого 

групуються інші жанри й з якого вони переймають особливості, конвенції та 

зміст» [226:345]. 

У процесі міжкультурних контактів академічні дискурси з їхніми 

конвенційними особливостями входять у конфлікт одне з одним, оскільки 

загальний і окремо-галузевий стан науки в різних країнах знаходиться на 

різних щаблях розвитку. Такий самий феномен може спостерігатися в 

діахронічній перспективі й на прикладі однієї конкретної національної 

культури: з поступовим розвитком науки виникає необхідність у формуванні 

нових жанрів академічної комунікації, що супроводжується поступовим 

зникненням з ужитку застарілих риторичних засобів. Так, середньовічні 

автори монографій розпочинали свої праці з панегірика Всевишньому й 

гостроті людського розуму (encomium), що вважалося чільною ознакою 

епідейктичної (урочистої) мови [272:232]. Утім, жанрово-стильова домінанта 

консультативних листів, ще одного різновиду середньовічних медичних 

текстів, а саме дотримання наступної структури: salutatio (вітання), captatio 

benevolentiae (здобуття прихильності читача, звернення його на свій бік), 
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narratio (викладення суті медичного випадку), petitio (прохання), conclusio 

(висновки, заключна формула), простежується в організації описів клінічних 

випадків і досі [272:232]. 

У науковому тексті інтертекстуальність виступає як особлива форма 

побудови смислу, діалог із чужою аргументативною позицією, з неодмінним 

виявом поваги до попередників. Етикетні інтертекстуальні зв‘язки 

актуалізуються, якщо автор віддає перевагу цитатам із праць колег, які 

належать до однієї з ним школи, напрямку. Поширеним прикладом етикетної 

функції посилань є взаємне цитування авторами одне одного [91:139-142].  

Декоративні посилання – це запозичення з текстів, що належать до 

інших стилів (наприклад, цитати з художніх текстів у науковій статті), як от: 

The cells…exist in an «internal sea» of extracellular fluid (ECF) [581:5]  - 

клітини… омиває позаклітинна рідина (ПКР) [554:2]. 

Окремим випадком запозичень написаного іншими авторами є 

переклад цитат, який можна проаналізувати шляхом зіставлення фрагментів 

паралельних текстів медичних монографій. Цитати відносяться до текстових 

запозичень, які є виявом інтертекстуальності в розумінні «взаємодії текстів 

та/або їхніх фрагментів як у плані змісту, так і в плані вираження» [44:171].   

Цитати традиційно сприймаються як «дослівне відтворення фрагмента 

перед-тексту, відокремлене від решти висловлювань формальним 

маркуванням (головним чином, лапками чи зміною шрифту) з обов‘язковою 

відсилкою до відповідної сторінки оригіналу» [183:52].    

Матеріалом нашого дослідження стали оригінали та переклади двох 

американських медичних монографій: Review of Medical Physiology Вільяма 

Френсіса Ґанонґа (молодшого) (в перекладі О. та М. Луцика, В.Міхньова, 

І.Гаврилюк та ін.) і Langman's Medical Embryology Т.Садлера (в перекладі А. 

Іванової-Согомонян, А.Цегельського, О.Заячківської та ін.). Обидві 

монографії помилково названі в Україні «підручниками для вузів», хоч вони 

за всіма параметрами відповідають сучасним уявленням про монографію: 

одноосібні, оригінальні наукові праці, присвячені конкретній медичній 
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проблематиці й побудовані на результатах особистих досліджень авторів. У 

випадку «Медичної ембріології» мова йде про двох авторів, один з яких є 

радше творцем концепту (авторського проекту) 1963 р., втіленого в життя 

через 35 років Томасом В.Садлером.     

Універсальна композиційна структура наукової монографії традиційно 

складається з наступних частин: титульний аркуш, анотація, перелік умовних 

позначень (за необхідності), вступ або передмова, основна частина, висновки 

чи висновок, література, допоміжні покажчики, додатки, зміст. Більшість 

світових академічних закладів обстоюють обов‘язкову наявність наступних 

компонентів монографії: 1) вступу, в якому викладено тему, методологію, 

актуальність, теоретичну й практичну цінність дослідження тощо, 2) огляду 

літератури, що вказує на зв‘язок даного дослідження з роботами 

попередників, 3) розділу, присвяченого методології дослідження, в якому 

викладені принципи організації дослідження, збору матеріалу і його аналізу, 

4)  розділу, присвяченого результатам дослідження, 5) розділу, присвяченого 

аналізу й обговоренню отриманих даних у світлі викладеної в огляді 

літератури загальної теоретичної бази. Даний розділ, як правило, включає дві 

частини: аналіз і обговорення, 6) висновки. Фактично ми маємо справу з 

моделлю IMRAD, розширеною до обсягів книги. Опціональним, проте часто 

вживаним композиційним елементом англомовної монографії є Подяка 

(Acknowledgements), функції якої в українськомовній монографії часто 

виконує епіграф. Усі ці складові мікрожанри формують жанрово-текстовий 

простір монографії, роблячи її макрожанром [193:135-140]. 

Якщо англомовна монографія видається в кількох подальших 

редакціях, кожне видання супроводжується окремою передмовою. 

Перекладена ж її версія, як правило, має передмову, написану авторитетним 

членом редакційної колегії (доктором наук у галузі медицини, якій 

присвячено монографію), в якій обґрунтовується необхідність і актуальність 

перекладу даної праці задля впровадження її в обіг національної академічної 
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комунікації. Цікаво, що прізвища перекладачів обов‘язково згадуються в 

передмові, проте самі вони дуже рідко стають її авторами. 

Українська передмова до монографії Вільяма Ф. Ґанонґа «Фізіологія 

людини» (в перекладі О. та М. Луцика, В.Міхньова, І.Гаврилюк та ін.) є чи не 

єдиним винятком у тому сенсі, що вона написана колективом авторів 

«наукового перекладу з англійської» й містить інформацію щодо 

перекладацьких стратегій і тактик:  

1) використання запозичень і автохтонних лексем для відтворення 

медичної термінології:   

«Під час виконання перекладу українською мовою ми користувалися 

медичною термінологією, становлення якої здавна ґрунтується як на прямому 

запозиченні лексичних основ з латинської та грецької мов, так і на власній 

мовній основі відповідно до останніх міжнародних номенклатур. Це важливо 

для впровадження сучасної термінології у практичну медицину. Досвід 

авторитетних київської та львівської фізіологічних наукових шкіл свідчить 

про давні традиції використання наукових термінів, які співвідносяться з 

інтернаціональними і відповідають нормам українського правопису. У 

процесі розвитку світової науки та міжнародних контактів відбувається 

постійне збагачення лексичних ресурсів словами іншомовного походження. 

Запозичення деяких сучасних термінів з мови оригіналу було зумовлене 

доцільністю та практикою їхнього використання у міжнародному 

спілкуванні, а похідні слова від головних термінів утворені за правилами 

сучасного українського словотворення» [554:2]. 

2) відтворення абревіатур і акронімів: 

«Книга з огляду на фундаментальність висвітлення матеріалу містить 

численні скорочення та акроніми, які наведені згідно з поширеними формами 

українською та латинською абревіатурами» [554:2].  

3) лексикографічні джерела, на які спиралися автори перекладу:  

«У роботі ми опирались на праці «Словник медичної термінології» 

Інституту мовознавства Української академії наук, (Київ: Державне медичне 
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видавництво, 1936. - 220 с.), «Українська медична термінологія у фаховій 

мові лікаря» (Київ: Книга плюс, 2001. - 176 с.) та сучасні міжнародні 

номенклатури: «Міжнародна гістологічна номенклатура» (Львів: Наутілус, 

2001. - 284 с.), «Анатомічний українсько-латинсько-англійський словник-

довідник» (Київ: Довіра, 1997. - 343 с.), «Українсько-латинський анатомічний 

словник» (Львів: Стрім, 1999. - 216 с.), «Хімічна термінологія і 

номенклатура» (Вип. 1. Київ: Українська національна комісія з хімічної 

термінології і номенклатури, 1995. - 42 с.)» [554:3].  

Привертає увагу той факт, що із 12 авторів «наукового перекладу з 

англійської» лише один (Левко Підлясецький) заявлений як філолог, 

більшість (8 осіб) є лікарями, один фармацевт і ще один біохімік. Таку саму 

картину спостерігаємо у випадку перекладеної українською А. Івановою-

Согомонян, А.Цегельським, О.Заячківською та ін. «Медичною ембріологією 

за Ланґманом» Томаса В. Садлера: з 9 заявлених авторів усі мають 

відношення до медицини.     

Очевидно, що такий добір перекладацького колективу свідчить про 

новітню тенденцію в українському галузевому перекладі: переважання 

фахівців, що володіють мовами оригіналу й перекладу, над професійними 

перекладачами. 

Монографія призначена насамперед для вчених і повинна відповідати 

за змістом і формою жанрові публікації. Особливе значення тут мають 

чіткість формулювань і викладу матеріалу, логіка висвітлення основних ідей, 

концепцій, висновків.  

До жанрово-стильових домінант медичної монографії належать: 

1. Актуалізація мови науки, яка виступає в якості основного засобу 

пізнання дійсності. У мові науки системно проявляються такі 

екстралінгвістичні характеристики, як точність, абстрактність, логічність, 

об'єктивність. Також її характеризують діалогічність і аргументованість. 

Культурно обумовлені традиції наукової аргументації спричинюють 

адаптацію іншомовного тексту до канонів культури-реципієнта. Так, для 



309 
 

українських наукових студій характерна висока частотність ментальних 

перформативів (термін Рябцевої Н.К. [151:24]), тобто висловлювань, 

експлікація яких тотожна названим ними розумовим операціям. 

Ментальні перформативи в українській мові мають наступні стандартні 

формули:  

а) дієслова в 1-й особі майбутнього часу, найчастіше в множині 

(зупинімося на, підкреслімо, звернімо увагу); 

б) дієслова в неозначеній формі з «установчим» модальним або 

оціночним словом (важливо пам'ятати, необхідно зауважити, неважко 

визначити); 

в) дієслова в 3-й особі однини й множини в безособових конструкціях 

(видається, що ...; мається на увазі ... ); 

г) дієприслівникові звороти або дієприслівники (зважаючи на 

вищевказане, висуваючи цю гіпотезу [151:13]. 

The pH of a solution is the logarithm to the base 10 of the reciprocal of the 

H+ concentration ([H+]), i. e., the negative logarithm of the [H+] [581:7]. 

Уважають, що pH розчину – це негативний логарифм [H+]  [554:3]. 

The osmolality might be expected to be higher than this, because the sum of 

all the cation and anion equivalents in plasma is over 300 [565:9]. 

Можна передбачати, що рівень осмояльності буде більшим, оскільки 

сума всіх катіонних та аніонних еквівалентів у плазмі перевищує 300 [622:5]. 

Відповідно, ми відзначаємо високу частку власне ментальних 

перформативів, а також потенційних ментальних перформативів (на кшталт 

«Даний розділ присвячено проблемі…» - імпліцитна конструкція «я 

присвячую розділ…»), що насичують цільовий текст внаслідок застосування 

трансформацій граматичної й синтаксичної структур:  

This book is concerned with the way these systems function and the way 

each contributes to the functions of the body as a whole [581:5]. 
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Пропонована книга присвячена вивченню механізмів функціонування 

цих систем і внеску кожної з них у діяльність організму як єдиного цілого 

[554:1]. 

Як і дискурсивні маркери, потенційні ментальні перформативи в складі 

монографії виконують метатекстову функцію, забезпечують риторичну 

організацію праці. Поширеним засобом організації змісту на рівні речення є 

вживання вставних конструкцій за словами «такий», «наступний», «як-от», 

«а саме», що часто супроводжуються двокрапкою: 

Certain diseases, such as Huntington‘s chorea, neurofibromatosis, familial 

cancer disorders (Wilms‘ tumors, familial retinoblastoma), and myotonic 

dystrophy, also involve imprinting [565:61]. 

Певні хвороби, такі, як: хорея Гентингтона, нейрофіброматоз, сімейні 

онкологічні захворювання (пухлина Вільмса, сімейна ретинобластома) і 

міотонічна дистрофія, є також прикладами імпринтингу [622:62].  

«Завуальоване» використання функцій ментальних перформативів 

ховається й за експліцитним структуруванням текстів наукового дискурсу 

(заголовки, підзаголовки, їх рубрикація й нумерація). Тема, підзаголовок 

замінюють перформативне висловлювання: «Перейдемо до розгляду…». 

Роль ментальних перформативів можуть виконувати й особливі семіотичні 

комплекси даних у вигляді таблиць, діаграм тощо.  

2. Скорочення асиметрії знань є стратегічним завданням суб'єктів 

наукової  комунікації. Усно-вербальна і вербально-текстова передача знань 

виступає в якості основної інтенції комунікантів, як в ситуаціях взаємодії 

актантів із комплементарними статусами, так і між тими, чиї статуси рівні. 

Х.Куссе відзначає, що мова науки детермінується великою мірою 

особливостями наукової дисципліни. Так, для гуманітарних наук форма 

викладу особистих суджень автора є пріоритетом, у той час як у 

природничих науках стиль викладу поступається важливістю опису 

експериментів [380:234].  
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Представники точних (а також медичних) наук, за спостереженнями 

І.А.Стерніна, тяжіють до дедуктивного викладу матеріалу, послідовного 

розгортання повідомлення й руху тексту від загального до часткового, в той 

час як гуманітарії віддають перевагу індуктивному, бо останній починається 

з конкретно-чуттєвого сприйняття й емоційного переживання слухачів, а вже 

потім повинен закінчуватися інтелектуальною діяльністю – висновками 

[164:173] 

3. Дискурсивними практиками конструювання авторитетності автора 

монографій є: 

а) дискурсивна практика створення іміджу сумлінного дослідника, що 

реалізується через перерахування доповідачем слабких місць у своїй 

науковій роботі. Даній меті в англомовних монографіях служать розділи 

Caveat (Попередження), Limitations (Межі дослідження) й традиційна 

формула в розділі Acknowledgements (Вирази подяки): Whatever shortcomings 

remain are mine alone (Усі інші огріхи (недоліки) цілком на моїй совісті). 

б) дискурсивна практика формування образу експерта, що 

експлікується через резюмування праць попередників, пропозиції 

альтернативних підходів до репрезентованого дослідження, критичні 

зауваження. 

в) дискурсивна практика підвищення авторитетності наукового 

викладу, що реалізується різнорівневими мовними засобами: 

- використанням посилань на роботи визнаних фахівців у розглянутому 

питанні; 

- широким застосуванням спеціальної термінології: 

- використанням статистичних даних. 

4. Важливою жанрово-релевантною ознакою монографії є формальне 

структурування, часто з декількох ієрархічних рівнів, необхідне для 

ефективного сприйняття її громіздкого тексту [194]. 

Описуючи риторичні особливості науково-технічних текстів у 

перекладі, Л.Ільїнська пише, «що для ефективної передачі думок необхідне 
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використання спеціальних кодів, які обслуговують дискурс тієї чи іншої 

галузі, наукової дисципліни і навіть професійної комунікації загалом» 

[358:14]. Втрата цих кодів у перекладі призводить до зміни риторичної 

функції тексту. Цим частково можна пояснити схильність перекладачів до 

використання репродуктивної стратегії, оскільки як стверджував А.Нойберт, 

«іноді перекладачі свідомо намагаються перешкодити інтеграції цільового 

тексту в панівний дискурс цільової культури» [421:183]. Тим часом Т. 

Андрієнко й Р. Йааскелайнен вказують на те, що стратегії перекладу є 

гнучкими за своєю суттю й можуть змінюватися зі зміною цілей перекладача 

[5; 366:71]. 

У стратегії перекладу завжди закладений принцип змін, трансформацій, 

які можуть стосуватися слів, які використовувалися в оригіналі (семантичні 

зміни), структури речень (синтаксичні зміни), природного оточення слів або 

контексту оригіналу (прагматичні зміни) [5; 259].  

До синтаксичних змін Е. Честерман відносить: 1) буквальний переклад 

(оскільки всі подальші зміни застосовуються задля редагування буквального 

перекладу, він вважає перший «стратегію за умовчання (default)», 2) кальку 

(loan translation), тобто запозичення окремих лексем (термінів) та збереження 

чужинної для читача структури оригінального тексту, 3) транспозицію, тобто 

зміну частин мови (запозичено з праці Ж.-П. Віне й Ж.Дарбельне [529]), 4) 

зсуви всередині рангу, такого як морфема, слово, фраза, клауза, речення, 

абзац  (запозичено з Дж. Кетфорда)[250], 5) парафрастичні структурні зміни, 

якщо перекладач вдається до непрямого еквіваленту граматичної структури, 

6) структурні зміни клаузи (доконаний-недоконаний вид, активний-пасивний 

стан тощо), 7) структурні зміни речення (сурядні-підрядні зв‘язки), 8) зміни 

внутрішньо-текстової когезії (еліпси, заміни, повтори), 9) рівневі зсуви 

(фонологічного, морфологічного. лексичного, синтаксичного характеру), 10) 

зміна риторичної схеми (вживання паралелізму, алітерації, зміна ритму або 

рими) [259:94-101].   
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Семантичні зміни включають:  1) синонімічні заміни, 2) антонімічні 

заміни, 3) гіпонімічні зміни, 4) конверсивні заміни (send - receive, take - give), 

5) заміни тропів, 6) зміни рівня абстракції (абстрактне – конкретне), 7) зміни 

семантичної дистрибуції (смислове стягнення – смислове розщеплення), 8) 

зміна логічного наголосу, 9) перифрастичні заміни, що ведуть до вільного 

(наближеного) перекладу [259:101-107].  

Прагматичні зміни включають: 1) культурне фільтрування 

(одомашнення – очуження), 2) зміна експліцитності, 3) зміна інформаційного 

наповнення (стосується інформації, що не представлена імпліцитно в 

оригіналі), 4) зміна міжособистісної перспективи (формальний – 

неформальний виклад), 5) зміна типу мовленнєвих актів, 6) зміна позірності 

(автора, перекладача в тексті) – досягається, наприклад, додаванням 

коментарів у виносках, 7) зміна когерентності, 8) частковий переклад, 9) 

переклад-редагування (trans-editing), тобто внесення  редакторських правок 

аж до повної зміни тексту оригіналу [259:107-112].  

Зміни в класифікації Е.Честермана перекликаються з таксономією 

перекладацьких зсувів Джона Кетфорда [250], тобто засобів відходу від 

формальних відповідностей у процесі перекладу. 

Дж. Кетфорд узагальнив два основні види й чотири підвиди зсувів, а 

саме: 1) рівневі зсуви (Level-shifts) - одиниця вихідної мови на одному 

мовному рівні (наприклад, граматичному) має еквівалент у мові перекладу на 

іншому рівні (наприклад, лексичному), 2) категоріальні зсуви (Category-

shifts) поділяються на: а)  структурні зсуви (Structure-shift) - зміна структури 

речення; б) класові зсуви (Class-shift) - заміна однієї частини мови іншою; в) 

зсуви всередині рангу (Unit-shift) - одне слово може перекладатися 

словосполученням, г) зсуви усередині системи (Intra-system shift) – устрій 

вихідної мови й мови перекладу приблизно однакові, але при перекладі 

використовується еквівалент, що не відповідає вихідній одиниці за 

категорією (рекатегоризація). Наприклад, одиниця вихідної мови в однині 

стає одиницею мови перекладу в множині. 
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На противагу дискретній класифікації зсувів за Дж. Кетфордом, 

Л.Венуті, услід за Ж.-П. Віне й Ж.Дарбельне, обстоює методологічну 

дихотомію: прямий та непрямий (oblique) переклад [527].  

Якщо прямий переклад не уявляється можливим з огляду на структурні 

відмінності мов, перекладач застосовує наступні прийоми: 1) запозичення, 2) 

калька (calque), 3) буквальний переклад, 4) транспозиція, 5) модуляція, тобто 

зміна перспективи, точки зору на об‘єкт у перекладі, 6) еквівалентний 

переклад, 7) адаптація [527: 84-91].  

М. Бейкер запропонувала свою таксономію прийомів, якими можуть 

послуговуватися медичні перекладачі: 1) переклад безеквівалентного терміна 

лексичною одиницею більш загального значення, 2) переклад емотивно-

забарвленого елементу більш нейтральним з точки зору конотації. Так, 

автори підручника з «Медичної англійської мови»  рекомендують уникати 

терміна «раса», замінюючи його «етносом» або «етнічною групою» [218: 71], 

3) культурна субституція, тобто заміна культурно-обумовленого елементу 

оригіналу подібним елементом цільової культури, 4) переклад калькою, 5) 

перифрастичний переклад похідною одиницею, 6) перифрастичний переклад 

непохідною одиницею, 7) вилучення, 8) невербальний переклад за 

допомогою ілюстрацій [218:26-42].  

Усі вищенаведені класифікації можна звести до єдиного принципу, 

сформульованого А.Поповічем: будь-які зміни або зсуви можуть бути або 

обов‘язковими (конститутивними), або опціональними (індивідуальними) 

[143; 452:78–87]. 

Узагальнену схему перекладацьких стратегій і тактик подано нижче 

(Рис. 3.13):  
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Рис. 3.13. Перекладацькі стратегії й тактики 

Текстоцентрична модель перекладу передбачає не добір окремих 

перекладацьких трансформацій з точки зору їхньої ефективності, а цілісний 

перекладацький аналіз тексту, тобто попередній лінгвостилістичний аналіз 

структурних і змістових характеристик як основу його адекватного 

перекладу, при чому різноманітні перекладацькі відповідності формуються 

всередині цієї цілісної структури. 

Не викликає сумнівів той факт, що терміногенеза підмови медицини 

включає симбіоз двох мов: грецької та латинської, які представляють два 

самостійних джерела термінотворення. Однак, поруч із термінами греко-

латинського походження, в сучасній медичній термінології присутні 

запозичення з французької («chancre», «migraine»), німецької («Feldscher», 

«Spritze»), китайського («ginseng»), арабської («elixir», «alcohol»)  тощо. 

Неасимільовані українською мовою запозичення, що виявляють свою 

чужинну природу в графічному оформленні, посідають найнижчий 

(первинний, базовий) щабель трансформаційної ієрархії. 

Інколи такі запозичення актуалізують специфічний різновид 

інтратекстуального перекладу, властивий медичним текстам, які спрямовані 
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на читацьку аудиторію з різним ступенем розвиненості термінологічних 

знань, опанування етимології й узусу фахово-зорієнтованих лексем:  

Corpus luteum of pregnancy (corpus luteum graviditatis) [622:36] – 

жовте тіло вагітності [565:39]. 

Зіставний перекладацький аналіз свідчить про те, що паралельна 

присутність в одному тексті запозиченої лексеми і її відповідника мовою 

перекладу є більш властивою англомовним текстам. Українськомовні 

перекладачі в таких випадках  вдаються до лексичних трансформацій 

(калькування, транскрипції й транслітерації), які розташовані на більш 

високому щодо неасимільованих запозичень щаблі:  

A well-known syndrome, caused by partial deletion of the short arm of 

chromosome 5, is the cri-du-chat syndrome. Such children have a catlike cry 

[622:15]. 

Синдром, викликаний частковою делецією короткого плеча хромосоми 

5, відомий як синдром «котячого крику». Плач таких дітей схожий на 

котячий крик [565:16]. 

Лексичні перекладацькі трансформації використовуються в тому 

випадку, якщо в оригіналі виявляється незвична для мови-сприймача 

лексична одиниця. Це може бути власна назва, термін, а також слова, які 

позначають явища й предмети, характерні для вихідної культури [2]. 

Транскрипція (Miller-Dieker lissencephaly syndrome [581:16] - синдром 

ліссенцефаліі Міллера–Дикера [554:17], Prader-Willi syndrome [622:16] – 

синдром Прадера-Віллі [565:17]) й транслітерація (oocyte [581:3] – ооцита 

[554:3], meiosis [622:3] – мейоз [565:3], deletion [581:15] – делецією [554:16]) 

традиційно застосовуються для того, щоб закріпити за новозапозиченою 

лексемою нішу в мові перекладу, проте в результаті конвенцій, прийнятих в 

медицині як особливій галузі людського знання, медична термінологія є 

набагато толерантнішою до варваризмів, тобто автоматичного перенесення 

іноземних лексем у канву перекладеного тексту:  
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New molecular techniques, such as fluorescence in situ hybridization 

(FISH) [581:18]. 

Новий метод молекулярної біології – флуоресцентна гібридизація in 

situ (FISH) [554:19].  

В експериментальній медицині термін «in situ (з лат. «на місці», «в 

місці знаходження») – технологія» означає забір тканин і клітин у тому 

вигляді, в якому вони присутні в організмі з подальшим їхнім розподілом 

(видаленням) і аутотрансплантацією (поверненням) до аутосередовища.  

На прикладі даного речення ми бачимо не тільки яскравий вияв 

стратегії термінологічного запозичення з латини (in situ), а й кілька 

паралельних прикладів вживання транслітерованих  одиниць 

«флуоресцентна»,  «гібридизація». Про остаточне засвоєння іншомовного 

терміна мовою-рецептором свідчить, зокрема, граматична  конверсія 

(fluorescence – флуоресцентна). Здійснена перестановка елементів 

термінологічного комплексу (fluorescence in situ hybridization - 

флуоресцентна гібридизація in situ) зумовлює те, що в результаті чого 

втрачається логіка літерної послідовності акроніма (FISH), перенесеного в 

цільовий текст у незміненому вигляді.  

Лексико-граматичні трансформації свідчать про творчі можливості 

перекладача медичних монографій. Разом із свободою творчості перекладач 

бере на себе відповідальність за доступність цільового тексту, його 

довершеність і відповідність нормам мови-реципієнта. Переважання лексико-

граматичних трансформацій, таких як додавання й вилучення, можна 

пояснити індивідуально-мовними традиціями експлікації тих чи інших 

об‘єктів із фокусуванням уваги на різних виявах їхніх суттєвих, іманентних 

характеристик. У цьому зв‘язку необхідно вказати, що наукова монографія у 

галузі медицини є проміжною ланкою між жанрами статті, яка повідомляє 

результати нового дослідження (ознайомча функція), й підручника, який 

постулює загальноприйняті, основоположні факти (утверджувальна функція). 

Автори англомовних монографій зважають на те, що в подальших редакціях 
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їхні тексти можуть застосовуватися в якості навчальних посібників для 

студентів, а отже, вдаються до експлікацій, які видаються перекладачам 

зайвими:  

that are formed in the epiblast during the second weekand that move to the 

wall of the yolk sac [622: 3] – які з‘являються у стінці жовткового мішка 

[565: 3]  

There are 22 pairs of matching chromosomes, the autosomes [581:4] – 

розрізняють 22 пари аутосом [554:3]  

Вилученню також підлягають лексеми, що занадто, на думку 

перекладача, деталізують інформацію, призводячи до розщеплення логічної 

структури, або перенасичують інформаційну структуру речення:  

In humans and other vertebrate animals [581:5] – у людей та хребетних 

тварин [554:2] 

The chemical messengers include amines, aminoacids, steroids, 

polypeptides, and in some instances lipids, purinenucleotides, 

andpyrimidinenucleotides [622:29]. – До хімічних месенджерів належать 

аміни, амінокислоти, стероїди, поліпептиди та інколи інші речовини [565: 

33]. 

Натомість додавання є виявом перекладацької інтерпретації 

повідомлення з точки зору його достовірності, релевантності, категоричності. 

Перекладач формує в реципієнта образ оригіналу, відштовхуючись від своєї 

інтерпретативної моделі, яка безсумнівно є суб‘єктивною, незважаючи на те, 

що мова йде про наукову працю, а не художній твір:  

The distribution of this water [581:5] – водні простори організму [554:2] 

10 mg has been excreted or metabolized during the mixing period [581:5] – 

відомо, що 10 мг може декретуватись або піддатись метаболізму під час 

змішування [554:2] 

with the rate of transport regulated by the endocrine status [622:35] – на 

швидкість руху певною мірою впливає гормональний фон [565:39] 
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Чи не найбільш яскравим втіленням суб‘єктивно-перекладацької 

інтепретативної моделі є цілісне переосмислення внутрішньої структури 

речення та прийом модуляції змісту:  

body as a whole [581:5] – організму як єдиного цілого [554:2] 

Менш вдалими видаються лексико-семантичні трансформації, що 

порушують термінологічну гомогенність тексту, як у наступному прикладі:  

Shortly before ovulation, fimbriae of the oviduct begin to sweep over the 

surface of the ovary, and the tube itself begins to contract rhythmically. It is 

thought that the oocyte surrounded by some granulosa cells (Figs. 2.3 and 2.4) is 

carried into the tube by these sweeping movements of the fimbriae and by motion 

of cilia on the epithelial lining [622:35]. 

Невдовзі перед овуляцією фімбрії маткової труби охоплюють 

поверхню яєчника, а сама труба починає ритмічно скорочуватися. 

Вважають, що ооцит в оточенні клітин гранульози (рис. 2.3 і 2.4) потрапляє 

в маткову трубу завдяки «підмітальним рухам» фімбрій, а також рухам 

війок епітеліального вистелення [565:39].  

Очевидно, що перекладач не дочитав абзац до кінця, інакше він 

зрозумів би, що фразове дієслово to sweep over (the surface) [622:35] є 

складовим компонентом метафори, що пізніше конвертується в кваліфікатор 

sweeping movements – «підмітальним» рухам [565:39]. Термінотворчі 

метафори уособлюють образність, експресивність і креативність викладу, 

якого наукова проза з її об‘єктивністю й нейтральністю нібито позбавлена. 

Мусимо відзначити, що англомовні автори дозволяють собі більшу свободу в 

оперуванні стилістичними засобами, ніж їхні українські колеги, що, 

ймовірно, віддзеркалює аргументативні традиції переконання, 

загальноприйняті в англомовній академічній комунікації. Культурно 

обумовлені розбіжності стилістики англомовних і українськомовних текстів 

монографій призводять до інтерференцій на структурному й семантичному 

рівнях:   
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The ECF is more dilute than present-day seawater, but its composition 

closely resembles that of the primordial oceans in which, presumably, all life 

originated [581:5] – ПКР більше розведена, ніж теперішня морська вода, 

проте її склад подібний до первісного океану, з якого, за припущеннями, 

виникло життя [554:2]. 

Відзначаємо в українськомовних перекладах і присутність 

синтаксичних трансформацій перестановки, а також членування речення 

(Once in the tube, cumulus cells withdraw their cytoplasmic processes from the 

zona pellucida and lose contact with the oocyte [622:35] – потрапивши у 

маткову трубу, клітини яйценосного горбка втрачають контакт з 

ооцитом, витягаючи свої цитоплазматичні відростки із прозорої зони 

[565:39]) й конверсії (developing gonads [581:3]  - зачатків гонад [554:3], the 

chromosomes are extremely long [622:5] – хромосоми видовжуються [565:3], 

uterine lumen [622:35] – порожнини матки [565:39]), що пояснюються 

незбігами структурних параметрів двох мов. 

Можливість або неможливість тієї чи іншої форми вираження змісту, 

нормативність або ненормативної цієї форми, її ситуативна доречність або 

недоречність сучасне мовознавство інтерпретує за допомогою трьох понять: 

«система мови» (іноді замість цього терміна вживається у тому ж значенні 

термін «структура мови»), «мовна норма», «узус». 

Поняття мовної системи має в сучасному мовознавстві різні 

тлумачення, які можна звести до того, що система мови - це сукупність 

взаємозалежних одиниць мови й моделей, за якими вони поєднуються. 

Система мови включає в себе мовні одиниці різних рівнів: фонеми, морфеми, 

лексеми, словотвірні та синтаксичні моделі. Поняття системи мови 

відображає всі можливості, які закладені в самому її устрої - можливості, як 

реалізовані, так і нереалізовані. При цьому віднесення до продуктів системи 

гіпотетичних утворень, які лише можливі з точки зору системи, тобто могли 

б бути породжені нею, але в дійсності в мові не існують, поряд з реально 

існуючими є вкрай істотним моментом. «Система мови, - пише В.А. Іцкович, 
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- це не те, що реально існує в мові, а все те, що в ній може бути створене» 

[51:125]. 

На відміну від системи, що втілює в ряді випадків досить абстрактні 

потенції мови, норма виражається в конкретно реалізованих, реально 

функціонуючих мовних формах, прийнятих суспільством і визнаних їм 

правильними. Можна сказати, що норма є своєрідним фільтром, який або 

пропускає, або затримує те, що виробляє мовна система. Мовна норма 

пропускає лише те, що визнається суспільством правильним. Існуючи в мові 

як об'єктивно дане, норма відбивається в граматиках, словниках, довідниках. 

Порушення мовної норми можуть не відбиватися на сприйнятті смислової 

сторони повідомлення, але створюють враження неправильності, в той час як 

помилки в системі мови найчастіше тягнуть за собою спотворення сенсу, 

роблять висловлювання незрозумілим. 

The nerve cell membrane is polarized at rest, with positive charges lined up 

along the outside of the membrane and negative charges along the inside. During 

the action potential, this polarity is abolished and for a brief period is actually 

reversed [581:165]. 

Зовнішня поверхня мембрани має позитивний заряд, а внутрішня – 

негативний. У разі формування потенціалу дії ця полярність змінюється й 

упродовж короткого часу стає насправді оберненою [554:51]. 

Буквалістичне відтворення синтаксичної структури (for a brief period is 

actually reversed - упродовж короткого часу стає насправді оберненою), що 

супроводжується зсувами на лексико-граматичному рівні (polarity is 

abolished - ця полярність змінюється) й вилученням важливої інформації 

(The nerve cell membrane is polarized at rest) призводить до повної втрати 

змістовної сторони речення, змушуючи читачів домислювати викривлену 

структуру в міру своєї ознайомленості з фаховою інформацією.    

Добре відомі випадки, коли текст перекладу, який не містить ні 

системних, ні нормативних помилок, справляє, попри це, досить дивне 

враження. Такий текст перекладу не відповідає «стандартам сприйняття», 
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мовним звичкам носіїв тієї чи іншої мови, тобто не відповідає вимогам, що 

пред'являються нормою мови або узусом. Узус є ще одним фільтром, що 

поступається важливістю мовній нормі. Якщо мовна норма відсіює 

правильне від абсолютно неправильного, такого, що завжди, в усіх ситуаціях 

спілкування неприпустиме з точки зору грамотної частини мовного 

колективу, то узус серед «пропущеного» мовною нормою відокремлює те, що 

доречне в даній ситуації спілкування, від того, що недоречне. Він визначає, 

як прийнято говорити в певних ситуаціях спілкування, які мовні варіанти, з 

числа припустимих нормою мови, краще сприймаються в рамках текстів 

певного призначення та функціонального стилю. За визначенням Є.М. 

Верещагіна і B.Г. Костомарова, узус - це такі реалізації мовної системи, які 

придатні для даних умов спілкування [27:118]. 

Таким чином, якщо мовна система - це сукупність всіх реальних і 

абстрактних можливостей функціонування мови, а мовна норма - сукупність 

реальних аналогічних можливостей, то узус є вже сукупність тематико-

ситуативних правил вживання мови. Порушення узусу руйнує уявлення про 

автентичність, природність мови, позбавляє її ідіоматичности. Недотримання 

узусу в перекладі, природно, суперечить вимозі комунікативно-

функціональної еквівалентності ВТ і ПТ. Особливо слід підкреслити, що 

неприродність мови, що виникає в результаті постійного ігнорування узусу, 

ускладнює сприйняття змісту ПТ. 

Cardiac muscle also has cross-striations, but it is functionally syncytial and 

contracts rhythmically in the absence of external innervation owing to the presence 

in the myocardium of pacemaker cells that discharge spontaneously [581:224]. 

Серцевий м‘яз також має поперечно-смугасту структуру, однак він є 

функційним синцитієм і скорочується ритмічно, навіть якщо не 

простежується зовнішня інервація, завдяки наявності в міокарді 

пейсмейкерних клітин, які створюють спонтанні нервові імпульси [554:58]. 

У тексті перекладу викликає сумнів складний прикметник поперечно-

смугасту, який занадто вже нагадує російськомовний аналог (медичний 
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словник В.Ф.Кисільова 1928 р. видання пропонує набагато милозвучніший 

термін «пересмужистий» [669]). Лексема хоч і легко взнавана, не порушує 

мовну норму, проте суперечить узусові української мови, тобто ріже вухо 

своєю неавтентичністю. На її тлі неасимільоване запозичення «пейсмейкерні 

клітини» (допускається написання «пейсмекерні» або «П-клітини») видається 

природною рисою наукової медичної мови. 

Ще одним фактором, поряд із системою мови, мовною нормою й 

узусом, який необхідно враховувати, є розбіжність перед-інформаційних 

запасів (фонових знань) носіїв МО й МП. Йдеться про запаси 

екстралінгвістичних знань, які використовуються для сприйняття й 

інтерпретації текстів. До подібної перед-інформаціі відносять, перш за все, 

відомості культурно-історичного характеру: це широке коло явищ 

етнографічного, історичного, географічного характеру, актуальні події тощо. 

Ми ототожнюємо систему фонових знань з концептуально-предметним 

обширом адресата, вирізняючи як найбільш релевантні компоненти для 

перекладу: 1) предметний план накопиченого знання, тобто «повідомлення 

про факти, події, процеси, які відбувалися, відбуваються, будуть відбуватися 

в навколишньому світі, дійсному й уявному»[30: 27], 2) концептуальний (або 

концептуально-ідейний) план накопиченого знання, тобто розуміння 

відношень між фактами, подіями, процесами, які реалізовані на предметному 

рівні. Оцінковий план, тобто схвальна або негативна оцінка фактів, подій, 

процесів і ідей, та гедоністичний, який виражає задоволення або 

незадоволення від фактів, подій, процесів, справляють опосередкований 

вплив на якість перекладу, оскільки інформація, зосереджена на оцінковому 

та гедоністичному рівнях, проходить через «перекладацький фільтр», тобто 

видозмінюється внаслідок зіткнення з картиною світу в свідомості 

перекладача.  

Незаповнена перекладачем відсутність комунікативно-релевантної 

перед-інформаціі у носіїв МП може мати наслідком різні ступені порушення 

смислового змісту висловлювання. Так, перекладна назва генетичного 
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розладу Boston-type craniosynostosis [622:17] - «Бостонівський 

краніосиностоз» [565:19] асоціюється з епонімами, що походять від прізвища 

автора або першовідкривача, через додавання суфікса  «-івський», натомість 

правильно було б вжити форму топонімічного прикметника «бостонський», 

що вказуватиме на етимологію терміна (вперше дану мутацію описали 

співробітники Бостонської педіатричної лікарні).  

Узагальнення статистичних даних щодо частоти застосування 

перекладацьких трансформацій в українськомовних текстах англомовних 

медичних монографій.  

Матеріали й методи дослідження  

Задля дослідження частоти застосування перекладацьких 

трансформацій нами були проаналізовані дві монографії Review of Medical 

Physiology Вільяма Френсіса Ґанонґа (молодшого) (в перекладі О. та М. 

Луцика, В.Міхньова, І.Гаврилюк та ін.– 2305 c. оригінального тексту 

(електронна версія [581]) й 784 с. перекладу [554]) й Langman's Medical 

Embryology Т.Садлера (в перекладі А. Іванової-Согомонян, А.Цегельського, 

О.Заячківської та ін. – 481 с. оригіналу [622] й 550 с. перекладу [565]). 

Більшість проаналізованих трансформацій мали комплексний  лексико-

граматичний характер, тобто відносилися до зсувів змішаного типу. 
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Трансформації в перекладі n % 

Прямий (буквальний) переклад 94 31,23 

Варваризми 8 8,51 

Транскрипція/транслітерація 51 54,26 

Калькування 35 37,23 

Непрямий (трансформований) переклад 207 68,77 

Зміна частин мови 63 30,43 

Перестановка 84 40,58 

Додавання 42 20,29 

Вилучення 11 5,32 

Перефразування 7 3,38 

Загальна кількість 301 100 

Таб. 3.6. Перекладацькі трансформації в тексті Langman's Medical 

Embryology Т. Садлера (автори: А. Іванова-Согомонян, А. Цегельський, О. 

Заячківська та ін.) 

31,23

68,77

Прямий переклад Непрямий переклад

 

Рис. 3.14. Відсоткове співвідношення прямого перекладу й непрямого 

(трансформованого) перекладу Langman's Medical Embryology Т. Садлера 

(автори: А. Іванова-Согомонян, А. Цегельський, О. Заячківська та ін.) 
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8,51

54,26

37,23

Варваризми Транскрипція/транслітерація Калькування

 

Рис. 3.15. Відсоткове співвідношення прийомів прямого перекладу 

Langman's Medical Embryology Т. Садлера (автори: А. Іванова-Согомонян, 

А. Цегельський, О. Заячківська та ін.) 

 

 

Рис. 3.16. Відсоткове співвідношення прийомів непрямого 

(трансформованого) перекладу Langman's Medical Embryology Т. Садлера 

(автори: А. Іванова-Согомонян, А. Цегельський, О. Заячківська та ін.) 
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Рис. 3.17. Зіставлення частоти застосування прийомів прямого й 

непрямого (трансформованого) перекладу Langman's Medical Embryology 

Т. Садлера (автори: А. Іванова-Согомонян, А. Цегельський, О. Заячківська 

та ін.) 
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Трансформації в перекладі n % 

Прямий (буквальний) переклад 117 40,49 

Варваризми 5 4,27 

Транскрипція/транслітерація 74 63,25 

Калькування 38 32,48 

Непрямий (трансформований) переклад 172 59,51 

Зміна частин мови 59 34,30 

Перестановка 64 37,20 

Додавання 37 21,50 

Вилучення 8 4,65 

Перефразування 4 2,35 

Загальна кількість 289 100 

Таб. 3.7. Перекладацькі трансформації в тексті Review of Medical 

Physiology Вільяма Френсіса Ґанонґа (молодшого) (в перекладі О. та М. 

Луцика, В. Міхньова, І. Гаврилюк та ін.) 

 

Рис. 3.18. Відсоткове співвідношення прямого перекладу й непрямого 

(трансформованого) перекладу Review of Medical Physiology Вільяма 

Френсіса Ґанонґа (молодшого) (в перекладі О. та М. Луцика, В. Міхньова, 

І. Гаврилюк та ін.) 
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Рис. 3.19. Відсоткове співвідношення прийомів прямого перекладу 

Review of Medical Physiology Вільяма Френсіса Ґанонґа (молодшого) (в 

перекладі О. та М. Луцика, В. Міхньова, І. Гаврилюк та 

ін.)

 Рис. 3.20. Відсоткове співвідношення прийомів непрямого 

(трансформованого) перекладу Review of Medical Physiology Вільяма 

Френсіса Ґанонґа (молодшого) (в перекладі О. та М. Луцика, В. Міхньова, 

І. Гаврилюк та ін.) 
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Рис. 3.21. Зіставлення частоти застосування прийомів прямого й 

непрямого (трансформованого) перекладу Review of Medical Physiology 

Вільяма Френсіса Ґанонґа (молодшого) (в перекладі О. та М. Луцика, В. 

Міхньова, І. Гаврилюк та ін.) 

 

1) Незважаючи на відмічену тенденцію до застосування 

репродуктивних стратегій відтворення (прямий переклад), адаптивні стратегії 

(трансформований переклад) майже не поступалися їм у частоті. Це свідчить 

про активний перекладацький підхід до обробки інформації, підготовки й 



331 
 

перетворення тексту відповідно до жанрових традицій, що панують в 

українськомовному середовищі. 

2) Переклад Review of Medical Physiology О. та М. Луцика, В. 

Міхньова, І. Гаврилюк та ін. містить більший відсоток прийомів прямого 

перекладу, аніж Langman's Medical Embryology А. Іванової-Согомонян, А. 

Цегельського, О. Заячківської та ін., що може бути 

наслідкомінетрпретативної позиції та перекладацького ідіостилю, 

редакторського втручання або відносної новизни й авторитетностівикладених 

даних, внаслідок чого авторські формулювання, термінологія, а тим більше 

ілюстративні матеріали запозичуються переважно в необробленому 

(недотрансформованому вигляді).  

3) Серед прийомів прямого перекладу лідирують 

транскрипція/транслітерація (54,26 % у Langman's Medical Embryology та 

63,25 % у Review of Medical Physiology), серед прийомів непрямого 

(трансформованого) перекладу – перестановки (40,58 % у Langman's Medical 

Embryology та 37,20 % у Review of Medical Physiology). Це свідчить про 

прагнення перекладачів залагодити структурно-граматичні розбіжності, а 

також концептуальні відмінності носіїв англійської й української мов. 

4) Прийоми калькування (входять до прямого перекладу),  а також 

додавання й зміни частин мови (входять до непрямого перекладу) широко 

застосовувалися перекладачами (37,23 % у Langman's Medical Embryology та 

32,48 % у Review of Medical Physiology; 20,29 % у Langman's Medical 

Embryology та 21,50 % у Review of Medical Physiology; 30,43 % у Langman's 

Medical Embryology та 34,30 у Review of Medical Physiology відповідно) та 

їхній розподіл у текстах перекладу був приблизно рівнозначним, тобто 

перекладачі вважають ці трансформації найбільш ефективним засобом 

вирішення проблеми відсутності термінологічних відповідників у мові 

перекладу.  

5) Застосування варваризмів (8,51 % у Langman's Medical Embryology 

та 4,27 % у Review of Medical Physiology), а також прийомів вилучення й 
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перефразування (5,32 % у Langman's Medical Embryology та 4,65 % у Review 

of Medical Physiology; 3,38 % у Langman's Medical Embryology та 2,35 у 

Review of Medical Physiology  відповідно) зустрічалося порівняно рідше. Це 

може свідчити про паралельну присутність двох протилежно спрямованих 

тенденцій перекладацької творчості: 1) опір інтерференції чужинного 

лексичного матеріалу, 2) обмеження перекладацької творчості в обробці 

іншомовного тексту (ймовірно, внаслідок відносної незасвоєності медичної 

інформації в даних галузях, високого авторитету перекладених джерел, 

традицій викладу наукової інформації в медичній галузі тощо). Друга 

тенденція нерідко виступає джерелом інтерференцій в наукових текстах 

українською мовою. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІI 

1. 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 (епікриз є професійно-зорієнтованим 

виявом хірургічної документації, в рамках якої його непрофесійно-

зорієнтованим відповідником є перед- та післяопераційні інструкції для 

пацієнтів, реалізація жанру опитувальників та ІЗ передбачає двофазовий 

процес, в якому обов‘язково присутній діалог «лікар-пацієнт» за 

посередництва перекладача, листки-вкладиші читають як пацієнти, так і 

лікарі (фармацевти), а наукові медичні статті й монографії переписуються 

(фрагментарно) доступною мовою задля включення в інформаційно-

просвітницькі матеріали), 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 лише в усному, а не письмовому 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)).   

2. 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 
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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.  

3. Незважаючи на подібність структурних характеристик, 

українськомовні інформаційні листки не демонструють орієнтації на читача. 

Це особливий трансжанр, у якому спостерігається зміна основних складових, 

у результаті чого Patient information leaflets (PILS) перетворюються на 

Summary of Product Characteristics (SPC або ІМЗ). Лексико-граматичні 

характеристики перекладених текстів ідуть у розріз із текстами оригіналу, що 

свідчить про жанрову гетерогенність.   

4. 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.  Демонструючи ідеалізоване 

сприйняття фонових (екстралінгвальних) знань пацієнта, лікарі завищують 

свої комунікативні очікування [239]. Перекладачі ж можуть хибно вважати, 

що рівень компетенції пацієнта приблизно дорівнює їхньому (П.Хайндс 

назвала цей феномен «прокляттям експертного знання» (curse of expertise) 

[339:205]. 

5. Навіть усвідомлюючи специфіку соціокультурних параметрів, які 

заважають реципієнтам адекватно сприймати цільовий текст, перекладачі 

рідко вдаються до трансформацій тексту в бік спрощення, доступності й 

покращання читабельності (переклад-редагування).    

6. Володіння пацієнтів і співробітників медичного закладу спільною 

«домінантною мовою» є запорукою прихильності до лікування та, в 

кінцевому підсумку, успішності операційних заходів. З огляду на це, 
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американські медичні установи не тільки демонструють свою готовність 

забезпечити перекладацький супровід пацієнтам безкоштовно, а й висувають 

цілий ряд вимог до професійної компетенції мовно-культурного посередника. 

Натомість в Україні така практика поки що не закріплена на державному 

нормативно-правовому рівні. 

7. В англомовній традиції, юридичні права й обов‘язки пацієнта, а 

також перспективи й обмеження, пов‘язані з успішністю операційного 

втручання, викладаються у тексті Згоди на проведення операції. Хоч цей 

документ і призначений для непідготованих читачів без спеціальної медичної 

освіти, Згода є специфічно-адресованим текстом із високим ступенем 

формалізації. В українській системі охорони здоров‘я функціональним 

аналогом Згоди на проведення операції виступає Передопераційний епікриз, 

проте ці 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 бесідного 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 

стратегії очуження. 

8. Незважаючи на теоретично-обумовлену розбіжність жанрової 

належності двох текстів (Згода зорієнтована на пацієнтів, а Епікриз на 

фахівців), лексико-семантичний і синтаксичний аналіз оригіналів і 

перекладених версій вищевказаних текстів не показав спроб адаптації змісту 

до когнітивних (обсяг знань, медична обізнаність) та мовно-культурних 

потреб рецептивної аудиторії.      

9. Попри безсумнівні вади буквального перекладу, відзначені в текстах 

передопераційних інструкцій українською мовою, маємо констатувати, що 

тексти свідчать про поступовий перехід українського суспільства загалом і 
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національної системи охорони здоров‘я зокрема від біомедичної до 

просвітницької парадигми, зростання медичної обізнаності населення (в тому 

числі критичної), а також про потребу в спеціалізованих текстах, 

призначених для пацієнтів і написаних зрозумілою для них мовою або 

перекладених відповідно до високих стандартів якості цільового медичного 

тексту.  

10. Жанрова своєрідність 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. 

11. Тексти ІЗ покликані експлікувати концептуальний зміст медичної 

етики й деонтології, однак у текстах даного типу мовні засоби, крім функції 

безпосередньої передачі наукової інформації, виконують і інші завдання: 

роз'яснення наукового змісту й 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.  

12. Практична спрямованість текстів ІЗ детермінує їх призначення для 

пересічного пацієнта без медичної освіти, що активізує мовні засоби, які 

служать досягненню простоти, доступності й читабельності тексту. Задля 

цього використовуються парантетичні включення, подекуди відсутні в 

перекладах. 

13. Інформативність і доступність є основними принципами, що лежать  

в основі ЖСД інформованих згод і можуть перевірятися кількісними 

методиками. Аналіз показника читабельності доводить більшу доступність 

англомовних текстів порівняно з українськомовними. 
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14. Розподіл перекладацьких трансформацій не завжди є результатом 

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

його тематики й функціонального призначення. 

15. 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).  

16. Процес анкетування пацієнтів за допомогою опитувальників 

передбачає два етапи, які розгортаються майже одночасно: переклад тексту 

(часто з аркуша) або зачитування заздалегідь підтогованого 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 або зміною регістру комунікації,  

зумовлено прагматичними чинниками (встановлення контакту з адресатом). 

17. 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-
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специфічні розходження між психометричними текстами, а отже втрачається 

культурна ідіосинкретичність цільового документу.  

18. Теоретико-методологічне підґрунтя аксіологічних досліджень 

цільових версій психометричних текстів передбачає розширення 

концептуального поля критеріїв перекладацької еквівалентності й 

адекватності. Зокрема, на перший план виходить крос-культурна або 

концептуальна еквівалентність з її складовими: концептуально-

функціональною еквівалентністю, тобто порівнянність значень і значимості 

конструктів (наприклад, здоров‘я, недуга, якість життя) в різних культурах, 

операційною еквівалентністю, що відображає валідність застосування 

певного медичного документа, еквівалентністю завдань, що ілюструє 

психометричну еквівалентність функціонування медичного документа, 

скалярною еквівалентністю, тобто зіставлення числових показників у різних 

культурах. Еквіваленість кожного із зазначених рівнів, а також збереження 

їхньої ієрархічної відповідності приводить до загальної адекватності 

перекладу.   

19. Медичні 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.  

20. Статус медичної монографії в міжкультурній царині окреслений 

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

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

21. Присутність інтертекстуальних елементів є визначальною, 

перманентною характеристикою медичних монографій, проте їхні вияви, 

функції й, зрештою, поширеність закладені нормами академічної культури, 

галуззю дослідження, вагою прецедентних текстів та авангардністю (або 

конвенційністю) результатів дослідження. 

22. Хоч інтертекстуальні елементи в медичних монографіях позірно 

вимагають репродуктивного відтворення, перекладач приймає рішення щодо 
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оптимальності стратегій та прийомів, виходячи з адаптивного потенціалу 

цільового тексту, що, у свою чергу, визначається особливостями 

академічного середовища та очікуваннями цільової аудиторії. Однак вияви 

перекладацької свободи й самостійності перекладацьких рішень свідчать на 

користь гнучкості наукового світогляду, готовності національної медичної 

науки інтегруватися в загальносвітовий контекст.  

Основні положення Розділу І відображені в таких публікаціях 

автора:[117: 75-80; 118:225-229; 119:204-215; 121: 154-162; 122: 139-145; 123: 

67-76; 125: 56-70; 128: 233-239; 129: 108-113; 130: 292-304; 131: 194-198; 134: 

452-459; 135: 158-166; 137: 150-155; 453: 123-142; 454: 316-325; 457: 62-71; 

458: 52-64]. 



340 
 

РОЗДІЛ ІV. СТРАТЕГІЇ ТА ПРИЙОМИ УСНОГО МЕДИЧНОГО 

ПЕРЕКЛАДУ: ПЕРЕВТІЛЕННЯ ЧИ УОСОБЛЕННЯ? 

 

4.1. «Модель розподілу зусиль» Д.Жиля – когнітивна модель здійснення 

медичного перекладу. 

У 90-і рр. XX ст. Д. Жиль, видатний теоретик і усний перекладач, 

президент École Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs (ESIT) при 

паризькому університеті  Paris III – Sorbonne Nouvelle, розробив когнітивну 

модель перекладу, центральне місце в якій посідає розбіжність між наявними 

та витраченими ресурсами уваги, тобто їхній розподіл на кожному з етапів 

перекладу. Дана модель отримала назву Effort model («Модель розподілу 

зусиль») і розмежувала різновиди усного перекладу як види діяльності, в 

яких застосовуються різні когнітивні механізми, виявляються різні рівні 

активованої свідомості через різні типи операцій [306; 307]. 

«Модель розподілу зусиль» Д.Жиля ґрунтується на двох 

основоположних принципах: 

1. Усний переклад вимагає певної «ментальної енергії», яка 

доступна перекладачеві лише в обмежених обсягах. 

2. Усний переклад «задіює майже всю наявну ментальну енергію, 

проте часто вимагає ще більше, й за відсутності доступу до запасів 

ментальної енергії ефективність перекладача знижується»  [306: 161]. 

Д.Жиль робить висновок, що це «зниження ефективності» може 

випливати не із браку лінгвального або екстралінгвального знання й 

недосконалих умов продукування оригінального тексту (погана чутність, 

сильний акцент мовця тощо), які традиційно відносилися до основних 

перешкод на шляху здійснення усного перекладу, а з особливих механізмів 

обробки інформації, що варіюють згідно з індивідуальними здібностями, 

етапами перекладацького процесу й різновидами перекладацької діяльності.  

Інформативно-обробний потенціал (processing capacity) включає як 

автоматичні, так і неавтоматичні ментальні операції, які Д.Жиль називає 
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«зусиллями» [511: 61-62]. Автоматичні операції є або вродженими 

(інтуїтивними), або відтренованими до такої міри, що їх надзвичайно важко 

контролювати або редагувати (реакція є «пасивним», тобто автоматичним 

наслідком стимулу). Оскільки автоматизм переносить дані операції в царину 

«до-уваги» (pre-attentive processes), тобто початкової стадії інтерпретації, 

вони, як правило, ігноруються мозком як «стимули, якими можна 

знехтувати» (to-be-ignored stimuli) [266: 84-86]. 

Натомість неавтоматичні «зусилля», до яких Д.Жиль відносить: 1) 

слухання й аналіз (Listening and Analysis Effort (L)), 2) запам‘ятовування 

(Memory Effort (M)), 3) створення цільового тексту (Production Effort (P)), 

задіюють весь інформативно-обробний потенціал перекладача. У 

синхронному перекладі ментальна енергія витрачається переважним чином 

на одночасне слухання й аналіз, намагання здійснити максимальну обробку 

інформації в найкоротший відтинок часу й постійне звіряння інформації, що 

міститься в короткостроковій (оперативній, сенсорній) та довгостроковій 

пам‘яті задля прийняття перекладацьких рішень.  

Короткострокова пам‘ять синхронного перекладача працює в 

контрольованому (неавтоматичному) режимі, оскільки сегментація цільового 

тексту та швидкість відкладення інформаційних фрагментів визначається 

сегментацією оригінального тексту й швидкістю мовлення носія МО [306: 

62]. 

Оптимальне сполучення зусиль 1) слухання й аналізу, а також 2) 

запам‘ятовування призводить до успішного 3) створення цільового тексту, 

тобто переформулювання оригіналу. Цей процес є не менш далеким від 

автоматизму й ускладнюється існуванням наступних перешкод: незбігом 

концептуально-предметних обширів носія МО й перекладача (перекладач 

найчастіше поступається обізнаністю в доповідачевій царині), необхідністю 

розпочинати переклад ще до того, як носій МО закінчив свою думку, 

боротьбою з інтерференцією МО.   

Найважливішим і одночасно найменш автоматичним, тобто тим, що 
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вимагає максимальної концентрації перекладача, є координаційне зусилля 

(Coordination Effort (C)), яке Л.Лісон ототожнює з «авіадиспетчером, який 

розподіляє увагу між слуханням, аналізом та авторедагуванням» [389: 57]. 

Координаційне зусилля є одночасно спробою поєднання (L + M + P) й 

розподілення сфер застосування дискретних неавтоматичних операцій 

(L/M/P), оскільки найбільший стрес викликають ситуації, за яких перекладач 

змушений концентрувати усі ментальні операції для відтворення одного 

фрагмента тексту (наприклад, у приміщенні шумно, мовець із сильним 

акцентом виголошує повідомлення, присвячене вузькоспеціальній медичній 

проблемі, та ще й застосовуючи велику кількість абревіатур, прецизійних 

елементів тощо).  

А.Крістон слушно наголошує, що «секрет майстерного перекладу 

полягає у майстерному координуванні» (The art of smooth interpretation is 

based on the art of smooth coordination [378: 81]), оскільки координаційні 

зусилля є засобом опанування й удосконалення інформативно-обробного 

потенціалу. Так само прикметно, що збої в перекладі відбуваються тоді, коли 

текст МО є занадто ємним з точки зору загального інформативно-обробного 

потенціалу, тобто перевищує наявні в перекладача спроможності до 

інформаційної обробки, що призводить до «перенасичення» (saturation) і 

припинення координаційних зусиль. Якщо збій відбувся під час застосування 

одного з різновидів неавтоматичних ментальних операцій (окремого 

зусилля), тобто інформативно-обробного потенціалу перекладача не вистачає 

для виконання конкретного завдання, спостерігається «індивідуальний 

інформативно-обробний дефіцит» (individual deficit) [306: 190]. 

Принцип розподілу процесу усного перекладу на окремі стадії, 

пов‘язані з виконанням конкретних ментальних операцій, і принцип 

верховенства «координаційного зусилля» над іншими лягли в основу 

«еквілібристичної гіпотези» (Tightrope Hypothesis), яка й пояснює феномен 

нееквівалентного відтворення тексту найдосвідченішими майстрами своєї 

справи [309]. Більшість часу усні перекладачі працюють на межі 
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«перенасичення» власного інформативно-обробного потенціалу, крім того, в 

ситуації спонтанного виголошення тексту дуже важко розсудливо підходити 

до проблеми розподілення ментальних ресурсів, створення ієрархії зусиль з 

точки зору їхньої інформативно-обробної ємності («конкурентна гіпотеза» 

щодо застосування перекладацьких зусиль [357: 6], яка передбачає постійну 

конкурентну боротьбу за ментальну енергію на етапі реалізації кожного із 

зусиль) тощо.  

«Еквілібристична гіпотеза» Д. Жиля також застосовується тоді, коли 

необхідно визначити «тригер», що запускає «ефект доміно» (failure sequence) 

в усному перекладі [309: 157]. Якщо перекладач змушений економити 

ментальну енергію, необхідну для здійснення операції на одному відтинку 

тексту задля вдосконалення іншого цільового відтинку, хиби перекладу 

стають помітними не зразу, проте накопичуються експоненціально.   

Важливим етапом розробки «Моделі розподілу зусиль» було створення 

математичних формул, що описують послідовність перекладацьких дій та 

дозволяють на їхній основі зіставити різні види усного перекладу, склавши 

алгоритм успішного докладання зусиль у цій галузі міжмовної інтеракції. 

Оскільки Д.Жиль має багатий досвід переважно синхронного перекладу, він 

слушно екстраполює свої спостереження на розмаїту систему формул і 

робить загальні висновки, що можуть стосуватися в цілому й інших 

різновидів усного відтворення оригіналу.  

До них відносяться, зокрема, математичне втілення природи 

синхронного перекладу як процесу послідовного докладання дискретних 

зусиль:  

(1) SI = L + M + P + C, 

де SI – синхронний переклад, L – зусилля слухання й аналізу, M - 

зусилля запам‘ятовування, P – зусилля створення цільового тексту, С - 

координаційне зусилля. 

Успіх перекладу забезпечується співвідношенням інформативно-

обробного потенціалу, наявного в перекладача, й інформативно-обробного 
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потенціалу, необхідного для відтворення усього тексту або здійснення 

конкретних ментальних операцій:  

(2) TR ≤ TA,  

де TA – наявний інформативно-обробний потенціал, TR – необхідний 

інформативно-обробний потенціал. 

Формула загального інформативно-обробного потенціалу, необхідного 

для успішного здійснення перекладу, відображає комплексне застосування 

перекладацьких зусиль:  

(3) TR = LR + MR + PR + CR,  

де TR – необхідний інформативно-обробний потенціал, LR – необхідне 

зусилля слухання й аналізу, MR - необхідне зусилля запам‘ятовування, PR – 

необхідне зусилля створення цільового тексту, CR - необхідне координаційне 

зусилля. 

Дослідник свідомо ухиляється від порівняння тривалості докладання й 

кількісного вираження описаних перекладацьких зусиль, бо «внаслідок 

значної варіативності вимог, пов‘язаних з перекладом окремих фрагментів 

цільового тексту, інформативно-обробний потенціал, необхідний для 

докладання перекладацького зусилля, відрізняється. Цю різницю можна 

виміряти в секундах або долях секунди» [378: 81].  

Аби перенасичення інформативно-обробного потенціалу не 

загрожувало успіхові перекладу, необхідно, щоб сума необхідних зусиль 

(необхідний інформативно-обробний потенціал) була меншою, аніж сума 

наявних у перекладача в конкретний момент часу:  

(4) TA > LR + MR + PR + CR,  

де TA – наявний інформативно-обробний потенціал, LR – необхідне 

зусилля слухання й аналізу, MR - необхідне зусилля запам‘ятовування, PR – 

необхідне зусилля створення цільового тексту, CR - необхідне координаційне 

зусилля. 

Дотримання даних формул дозволяє уникнути «ефекту доміно», бо 

перекладач, як еквілібрист, що рухається по канату, відчуваючи наближення 
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стадії «перенасичення» власного інформативно-обробного потенціалу, 

починає перерозподіляти наявні ресурси так, щоб докладання зусиль не 

призвело до виникнення пробоїн або надмірних ущільнень інформації.  

4.2. Усний послідовний переклад у царині медицини (див. Алгоритм 1 

(Додаток 8)) 

Специфіка послідовного перекладу в царині медицини визначається 

комплексним характером даного різновиду перекладацької діяльності. Як 

слушно вказує Є.Червінко, будь-яка мовленнєва діяльність може бути 

продуктивною, рецептивною або поєднувати обидві характеристики. Так, у 

письмовому перекладі задіяні читання (рецептивний вид мовленнєвої 

діяльності) та письмо (продуктивний вид), у перекладі з аркуша – читання 

(рецептивний вид) та говоріння (продуктивний вид), у синхронному – 

аудіювання (рецептивний вид) та говоріння (продуктивний вид) [177].  

Суперечливою видається думка дослідника про те, що найскладнішим з 

точки зору мовленнєвої діяльності є усний послідовний переклад (УПП) із 

застосуванням перекладацького скоропису, проте Є.Червінко пояснює це 

тим, що в ньому можна простежити ознаки усіх різновидів мовленнєвої 

діяльності, які розгортаються паралельно й незалежно одне від одного [177: 

84]. Під час УПП перекладач сприймає ТО на слух (аудіювання – 

рецептивний вид), одночасно записуючи головний його зміст за допомогою 

перекладацького скоропису (письмо – продуктивний вид), а потім зчитує 

записану ним інформацію (читання – рецептивний вид), одночасно 

озвучуючи ТП (говоріння – продуктивний вид).  

Специфіку усного послідовного перекладу можна визначити таким 

чином: даний вид перекладу є різновидом мовного посередництва за участі 

не менше трьох суб'єктів і включає, як мінімум, три види й форми 

мовленнєвої діяльності, а саме: аудіювання, спрямоване на переробку 

сприйнятого мовлення; «обдумування» - розумовий пошук, спрямований на 

формування й «переформулювання» або перекодування думки [90]; 

говоріння, що реалізує процес вираження думки. При цьому аудіювання 
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виконується однією мовою, обдумування й говоріння - іншою. Фазу 

«обдумування» Пушкіна А.В. асоціює з мовленням «про себе» [146: 9] 

Усний послідовний перекладач змушений постійно перемагати 

психокогнітивні труднощі, серед яких: одноразовість сприйняття 

(неможливість «другого дубля»); обмежені можливості пам'яті; труднощі 

перемикання з одного мовного коду на інший; незнайома тематика й 

насиченість висловлювань спеціальною термінологією (в нашому випадку, 

медичною) [146]. 

Наприклад, у наступному фрагменті з доповіді, виголошеної на 

міжнародному робочому засіданні з питань дефіциту та недостатності 

вітаміну D в м. Лісабон, Португалія, що відбулося 23 червня 2016 р., 

перекладач проводить хибну аналогію між двома хворобливими станами – 

гіпертиреозом та тиреотоксикозом. Тим часом, останній свідчить про 

запущену форму хвороби, потенційно загрозливу для життя пацієнта:  

Frequency of BMD disorders in patients with thyrotoxicosis syndrome had 

been 52.7%, including osteopenia in 40% and osteoporosis in 12.7% (Pankiv). 

Зниження МЩКТ було зареєстроване в 52,7 % хворих із синдромом 

гіпертиреозу, у тому числі остеопенія — у 40 % і остеопороз — у 12,7 %. 

Для послідовного перекладача, який працює в царині медицини, 

важливим видається також підтримання особистого іміджу (перекладач як 

спів-клініцист, права рука консультуючого лікаря, речник дослідника тощо). 

За умов стресу поведінковий компонент професійної компетенції, до якого 

відносяться такі складові, як вміння зберігати витримку, утримуватися від 

особистих коментарів, коректне поводження (витримування правильної пози, 

зведення до мінімуму жестикуляції, міміки), вміння правильно трактувати 

невербальну поведінку партнерів комунікації, часто виходить на передній 

план. Позірні елементи іміджу послідовного перекладача в царині медицини 

є проекцією таких складових професійної компетенції, як здатність 

використовувати в мові накопичений матеріал (медичну термінологію, 

осягнені біомедичні концепти), правильно інтерпретувати й породжувати 
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текст, що містить національно-культурний компонент, уміння переключатися 

з однієї мови на іншу, грамотно ідентифікувати перекладацьку проблему й 

застосовувати необхідні перекладацькі прийоми, а, з іншого боку, особливу 

психічну організацію людини, яка передбачає готовність до професійної 

діяльності медичного перекладача (виявляти емпатію до пацієнта, зберігати 

спокій і професіоналізм, відтворюючи дискурс термінальних хворих, жертв 

насильства, поранених протягом військових дій, постраждалих внаслідок 

стихійних лих тощо) і дозволяє виробити коректну поведінку в процесі 

здійснення міжмовної комунікації та нести відповідальність за якість роботи. 

Таким чином, 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 [370: 7].    

Узагальнити процес послідовного перекладу, одночасно прогнозуючи 

його успішність або хиби, дозволяють наступні формули, запропоновані 

Д.Жилем [306]:  

Фаза слухання й переформулювання:  

(5) CI = L + M + N, 

де CI – послідовний переклад, L – зусилля слухання й аналізу, M –

зусилля запам‘ятовування, N – зусилля нотування (перекладацький скоропис) 

Фаза реконструкції змісту:  

(6) CI = Rem + Read + P,  

де CI – послідовний переклад, Rem – зусилля відтворення 

оригінального повідомлення з короткострокової пам‘яті, Read – зусилля 

розшифровки скорописних символів, P – зусилля створення цільового тексту. 

Як бачимо з вищенаведених формул, послідовний переклад має 

складнішу, порівняно із синхронним, структуру, бо налічує дві фази. 

Демаркаційна лінія між фазами проходить у момент нотування, бо 
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перекладацький скоропис є не тільки превентивним засобом уникнення 

помилок, а й найбільш ємним зусиллям з точки зору інформативної обробки.  

Мінімізувати час, що витрачається на нотування, можна тільки шляхом 

постійних тренувань і вироблення системи перекладацького скоропису, що 

відповідає індивідуальному стилю й уподобанням користувача. Зміщення 

фокусу уваги з нотування одразу вивільнить ресурси, потрібні для слухання й 

аналізу, найбільш важливого етапу першої фази послідовного перекладу.  

Натомість, якщо перекладач витрачає левову частку зусиль на 

нотування, а не на аналіз інформації, в його цільовому тексті неодмінно 

спостерігаються наступні недоліки: 

- варваризми, що є свідченням інтерференції оригінального тексту:  

Vitamin D had potential anticancer effects mediated through the vitamin D 

receptor (VDR) by promotion of cell differentiation and apoptosis, inhibition of 

cellular proliferation, inhibition of angiogenesis and inhibition of tumor cell 

invasion (Costa). 

Вітамін D має потенційний протипухлинний ефект, який реалізується 

опосередковано через вітамін D-рецептори (VDR) шляхом промоції 

диференціювання клітин та апоптозу, пригнічення проліферації клітин, 

ангіогенезу та інвазії пухлинних клітин. 

- вилучення важливої інформації: 

The effect of vitamin D supplementation on glycemia or type 2 DM incident 

had been reported in several trials with mixed results (Freitas). 

Ефекти препаратів вітаміну D щодо рівня глікемії або розвитку ЦД 2-

го типу продемонстровано в декількох дослідженнях. 

Наше твердження підкріплюється тим,  що перекладач, по-перше, 

вдається до буквалізму («ефекти»), що порушує правила узусу української 

мови, а й забуває вказати на те, що позитивний вплив вітаміну Д досі 

достовірно не доведений.  

The prevalence of type 1 DM had been inversely correlated with ultraviolet 

radiation and altitude (Freitas). 
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Поширеність ЦД 1-го типу обернено корелює з ультрафіолетовим 

випромінюванням. 

В українському тексті вилучена згадка про ще один важливий чинник, 

що впливає на статус вітаміну Д, а саме проживання в гірській місцевості.  

- хибна інтерпретація змісту:  

There were few studies examining vitamin D status in patients with 

subclinical and overt hyperthyroidism (Pankiv). 

Було проведено кілька досліджень статусу вітаміну D у хворих із 

субклінічним і клінічним гіпертиреозом. 

За нормальних умов послідовні перекладачі, як правило, рівномірно 

використовують увесь набір перекладацьких прийомів, поєднуючи 

індуктивний (bottom-up) і дедуктивний (top-down) способи обробки 

інформації [85]. Стрес асоціюється зі стратегіями буквального перекладу, 

тобто  індуктивним способом обробки інформації, що свідчить про спроби 

зниження когнітивного навантаження.  

It was concluded that blood level of 25(OH)D played an important role on 

the bone quality accessed by TBS, as normal men with low 25(OH)D might have 

worse bone quality and it was possible that PTH might also act negatively in the 

bone quality (Mascarenhas). 

Був зроблений висновок, що рівень 25(OH)D у сироватці крові впливає 

на якість кісткової тканини, яка визначається за показником TBS. У 

чоловіків з низьким рівнем 25(OH)D може бути гірша якість кісткової 

тканини, і, можливо, рівень паратгормону теж негативно впливає на якість 

кісткової тканини. 

Незважаючи на здійснене членування оригінального речення, 

українськомовний текст занадто близько наслідує граматичну структуру й 

порядок слів оригіналу, й через це виникає враження неприродності 

цільового матеріалу. 

Довжина відтинку оригінального висловлювання, що підлягає 

перекладу, є одним із специфічних чинників, що визначають процесуальну 
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ідеосинкразію усного послідовного відтворення. Згідно з рекомендаціями 

організації AIIC (Association internationale des interprètes de conférence), цей 

відтинок може тривати до 15 хвилин [394]. Натомість Ф. Пеххакер закликає 

розглядати висловлювання МО не як сукупність відтинків, а «своєрідний 

континуум, що може включати як окремі слова, так і цілі промови або довгі 

фрагменти промов, і перекладатися «одним махом» [447: 19].   

Не применшуючи повноту й точність двофазної моделі послідовного 

перекладу, А.Крістон слушно асоціює її із «тривалим послідовним 

перекладом» (long consecutive interpretation або long consec), за якого тлумач 

працює з довгими мовленнєвими фрагментами й покладається не тільки на 

ресурси короткотривалої пам‘яті, а й перекладацьке нотування [378: 81]. 

Натомість громадський переклад, що є діалогічною формою послідовного 

перекладу, вкладається в модель «короткого послідовного перекладу» (short 

consecutive interpretation або short consec), який передбачає відтворення 

коротких реплік (або їхніх фрагментів) без опори на скорописні нотатки [402: 

172]. Модель короткого послідовного перекладу тотожна тій, що описує 

різновид синхронного перекладу chuchotage:  

(7) short CI = L + M + P + C, 

де short CI – короткий послідовний переклад,  L – зусилля слухання й 

аналізу, M – зусилля запам‘ятовування, P – зусилля створення цільового 

тексту, С – координаційне зусилля. 

А.Крістон також вказує на суттєву відмінність короткого послідовного 

перекладу від синхронного: репліки носія МО є нетривалими й відносно 

простими, перекладачеві не треба відтворювати інформацію одночасно із 

прослуховуванням оригінального тексту, що знижує стресове навантаження, 

проте сповільнює загальний процес репродукування інформації й змушує 

перекладача копіювати манеру носія МО (ритміку, інтонацію, інколи навіть 

вимову окремих слів), що неодмінно призводить до інтерференції [378: 81].  

Зниження інформативно-обробної ємності в короткому послідовному 

перекладі може залежати як від підготовленості перекладача, так і носія МО. 
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Так, носій МО свідомо сповільнює свій мовленнєвий потік, членує речення 

на коротші відтинки за допомогою пауз, аби не ускладнювати завдання 

перекладача [210: 218].    

У більшості випадків помилки, допущені перекладачем в процесі 

послідовного перекладу (як короткого, так і тривалого), виникають внаслідок 

неадекватного розуміння (нормальні умови) чи сприйняття на слух 

(екстремальні умови) елементів оригінального тексту (від слова до речення). 

В екстремальних умовах послідовні перекладачі найчастіше вдаються 

до вилучень та генералізацій, які допомагають певною мірою нейтралізувати 

проблему сприйняття оригінального тексту на слух. 

Many effects of vitamin D on the pathophysiology of type 1 DM had been 

described, including changes in the immune-mediated destruction, but also the β-

cell itself (Freitas). 

Також у ряді досліджень описані ефекти вітаміну D на розвиток ЦД 

1-го типу, як імуноопосредковані, так і безпосередній вплив на β-клітини. 

Буквальний переклад переважає над описовим (адаптивним) і 

зустрічається в середньому в 2,5 разів частіше [85]. 

Almost all interventional studies had not shown an effect of vitamin D 

supplementation on glycemic indices (David Barbosa). 

Майже всі інтервенційні дослідження не продемонстрували впливу 

вітаміну D на глікемічний індекс. 

Неправильна граматична структура оригіналу (правильно було б Next to 

none interventional studies…, Barely any interventional study…) копіюється 

перекладачем і сприймається,  як хиба в оригінальному й перекладеному 

текстах.  

Паузи та виправлення свідчать про те, що перекладач зіткнувся з 

певною проблемою на етапі сприйняття або переформулювання 

оригінального тексту. Виправлення є виявами проблем, що виникли в процесі 

самоконтролю, в той час як паузи, крім цього, можуть бути ще й виявом 

перекладацьких проблем, пов'язаних із вибором еквівалента з уже наявних, 
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пошуком еквівалента в довготривалій пам'яті, вибором оптимальної стратегії 

тощо. 

Досвідченість послідовного перекладача, що працює в царині 

медицини, оберенено корелює з кількістю пауз, тобто чим вищою (й більш 

урізноманітненою, з точки зору складових) є професійна компетенція, тим 

менше перекладач робить пауз. Це може свідчити про те, що їхній досвід і 

навички дозволяють зробити процес перекладу більш автоматизованим, 

вибір стратегії й прийняття перекладацьких рішень відбувається заздалегідь, 

тобто до того, як перекладач зіткнеться з тією чи іншою проблемою 

безпосередньо.   

Задля того, щоб відтворити медичний текст адекватно, перекладач 

повинен дотримуватися дедуктивного підходу до обробки інформації, тобто 

рухатися від концептів до термінів. На цьому наголошують зокрема речники 

AIIC: «Двомовна або багатомовна комунікація стає можливою тоді, коли 

усний перекладач розуміє концепти, вжиті в оригіналі, й вірно відтворює їх 

іншою мовою» [цит. за 304: 19]. Так, опозиція медичних термінів association 

between subclinical and overt hypothyroidism (Pankiv) коректно відтворена за 

допомогою антонімічних прикметників «взаємозв‘язок між субклінічнім і 

клінічним гіпертиреозом», що свідчить про розвинену предметну 

компетенцію перекладача.   

Згідно з «Теорією релевантності» Д.Спербера й Д.Вілсон, будь-яка 

комунікація є асиметричною, оскільки адресант і адресат (медичний 

перекладач) не завжди мають єдиний обшир спільних знань, а їхнє 

порозуміння стає можливим лише завдяки «позірній інференції» (ostensive 

inference), тобто концептуального опанування коду й контексту. «Адресант 

продукує стимул, який демонструє те, що він має на меті оприявити або 

частково оприявити для адресата свої комунікативні наміри» [494: 43].  

Усі позірні комунікативні наміри ґрунтуються на концептах, які можна 

поділити на більш (main) та менш (minor) важливі [370: 4-5]. Більш важливі 

концепти корелюють із імплікатурами, тобто імпліцитними комунікативними 
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намірами, а менш важливі – з експлікатурами, тобто експлікативно 

вираженими твердженнями [494: 49]. 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. 

Е. Гутт стверджує, що до ідеалу оптимальної релевантності можна 

наблизитися не стільки шляхом зіставлення структурних або текстуальних 

характеристик, а шляхом відтворення комунікативних підказок 

(communicative clues), тобто найважливіших концептів [328: 169-170], тобто 

концептуального мапування.     

Основні концепти формують ієрархію когнітивної структури, що 

віддзеркалює комунікативні наміри перекладача. Менш важливі концепти 

вилучаються з тексту МП, коли перекладач змушений зосереджувати увагу 

на вирізненні важливих концептів та встановленні існуючих між ними 

зв‘язків. Е.Пим пише про це так: «Оскільки внесок окремих смислів 

(messages) у загальний успіх комунікації нерівнозначний, перекладач 

повинен витрачати максимум комунікативних зусиль на смислах із вищим 

ступенем ризику (high-risk messages), тобто більш важливих із точки зору 

сприйняття, репродукції та міжмовного посередництва» [462: 11].    

На етапі осягнення оригіналу послідовний перекладач розподіляє 

концепти на більш та менш важливі, а також намагається з‘ясувати існуючі 

зв‘язки між найважливішими концептами. Завдяки цьому він отримує змогу 

занотовувати інформацію, вдаючись до перекладацького скоропису, а потім 

розшифровувати власні нотатки. Ще важливіше те, що зосередження уваги 

на релевантних концептах уможливлює «концептуальне мапування», тобто 

метафоричне занотовування інформації в голові, а не на папері. Це дозволяє 

знизити рівень стресу, пов‘язаний із стремлінням послідовного перекладача 

зафіксувати більшу частину з того, що було сказано, й перерозподілити 
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ресурси уваги таким чином, щоб жоден важливий концепт не був утрачений.  

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. Якщо ієрархія концептів оригінального 

повідомлення збігається зі схематичною моделлю їхнього розподілу в голові 

перекладача, останній відчуває більшу впевненість у правильності свого 

відтворення, швидше знаходить необхідні відповідники [370: 11].    

Саме застосуванням «стратегії розшарування» концептів можна 

пояснити доцільність функціонального відповідника, який продиктований не 

стільки контекстом, як антиципацією перекладача, що очевидно випливає з 

високого рівня медичної обізнаності: 

Subclinical hyperthyroidism was surprisingly prevalent, and was observed 

in up to 24% of those over age 60 who received thyroxine replacement (Pankiv).   

Субклінічний гіпертиреоз достатньо поширений, він зустрічається у 

24 % осіб, старших за 60 років, які отримують замісну терапію 

левотироксином  

«Стратегія ясності» застосовується на етапі продукування цільового 

повідомлення. Дж. Нолан стверджує, що «значення (speaker‘s meaning) краще 

виражається рідною мовою, проте осягається мовою слухачів» [426: 2]. 

Виходячи з цього, «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» [306: 

85]. 

«Стратегія ясності» тісно пов‘язана зі зростанням експлікативності 

цільового тексту, а отже застосуванням трансформації додавання, як у 

наступному прикладі:  

Data suggest that vitamin D might be more relevant for survival (Costa).  

Дані свідчать про те, що застосування препаратів вітаміну D може 

бути актуальним для покращання виживання пацієнтів із злоякісними 
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пухлинами. 

Д.Жиль пов‘язує успішність перекладу із застосуванням «ефективних 

мовних засобів», під якими він розуміє ті, що спрямовані на реципієнта з 

метою полегшити декодування оригінальних інтенцій автора. Натомість, 

неефективні мовні засоби посилюють когнітивне навантаження цільового 

тексту, часто асоціюються з високим ступенем інформаційної насиченості 

(конденсації) та браком когезивних елементів, що виявляють зв‘язки між 

більш та менш важливими концептами.  

The results of the study were consistent with data of recent studies in that 

area, that vitamin D was possible marker of the general health, but not a potential 

type 2 DM therapeutic target (David Barbosa).  

Результати даного дослідження збігаються з даними останніх 

досліджень з цієї теми, рівень вітаміну D може було (sic) маркером 

загального стану здоров‘я, але не є потенційною терапевтичною мішенню у 

хворих на ЦД 2-го типу. 

У перекладі порушено правильну граматичну структуру речення, 

перекладач припустився помилки у виборі часової форми. Загалом речення 

справляє враження невдалої копії оригіналу, й як таке, очевидно 

ускладнюватиме завдання реципієнтів із його обробки та вирізнення 

основних концептів.  

Таким чином, можемо стверджувати, що послідовний переклад є 

своєрідною, ускладненою формою мовного посередництва, що передбачає 

багатофазову послідовну реалізацію різноспрямованих навичок і когнітивних 

зусиль. Послідовний переклад у царині медицини вимагає володіння 

спеціальною термінологію, розвинену професійну компетенцію (зокрема 

предметну) та високу медичну обізнаність. Сполучення цих компонентів 

уможливлює концептуальне мапування, а отже й краще запам‘ятовування, 

швидший добір еквівалентів тощо. Особливі зв‘язки, що виникають між 

перекладачем і пацієнтом, культурна специфіка процесу міжмовного 

посередництва також позначаються на успішності перекладу, досягненні 
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оптимальної релевантності й створенні спільного комунікативного поля, де 

інтереси усіх учасників представлені рівнозначно, а перекладач здійснює не 

тільки функцію перемикання мовних кодів, а й зближення двох 

концептуальних систем.  

 

4.3. Громадський (непрофесійний) переклад – новітнє втілення 

послідовного перекладу. 

Таксономія перекладацької діяльності традиційно спиралася на такі 

чинники: 1) сфера комунікації або жанрова приналежність текстів, що є 

об‘єктом перекладу (дипломатичний, судовий, інституційний переклад 

тощо), 2) модус (усний, письмовий), 3) техніка виконання (синхронний, 

послідовний, з аркуша), 4) професійна підготовка виконавця (професійний, 

непрофесійний (ad hoc)), 5) напрямок (односторонній, багатосторонній,  

зворотній, переклад через посередництво третьої мови тощо). Проте загальне 

гуманістичне спрямування сучасної науки змусило дослідників звернути 

увагу на відносини рівності й нерівності учасників, що лежать в основі  

комунікативної ситуації усного перекладу, розстановку сил, що визначається 

не стільки лінгвістичними, скільки культурними та соціо-економічними 

характеристиками комунікантів.  

Саме конференційному перекладові теоретична методологія усного 

медичного перекладу завдячує метафорою «перекладач як невидимий 

провідник змісту» (invisible conduit) [466]. Ця метафора заснована на 

твердженні про те, що кожне висловлювання має лише одне значення, яке не 

змінюється внаслідок співтворчості комунікантів. Концепція «невидимого 

перекладача» передбачає: 1) відсутність взаємодії перекладача з мовцем 

(участь перекладача обмежується переключенням мовних каналів); 2) 

відсутність прямої взаємодії між комунікантами (вони не зчитують 

невербальних сигналів співрозмовника); 3) переклад відбувається у 

своєрідному вакуумі з повним ігноруванням соціокультурних чинників, які 

приносять в комунікацію співрозмовники та перекладач.      
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Натомість концепція видимого перекладача обумовлює наділення його 

додатковими функціями. Серед них, наприклад, посередництво, яке 

визначається як допомога особам, що не володіють офіційною 

мовою/мовами, отримати рівні з корінним населенням можливості [472: 13]. 

Перекладач-посередник зважає на соціо-економічний контекст комунікації, 

сповіщає реципієнта про існуючі перспективи забезпечення його прав та 

свобод. Якщо ж перекладач асоціює себе з носієм офіційної мови/мов, він 

бере на себе функцію нагляду (gatekeeping), лише передаючи другому 

комунікантові інформацію, але не допомагаючи отримати доступ до 

пов‘язаних із нею перспектив [278]. Визначення громадського перекладу як 

міжкультурної діяльності накладає на перекладача обов‘язки «речника, 

міжкультурного посередника, представника й захисника інтересів клієнта» 

[246: 7]   

Дж.Кауферт і Р.Путш додали до попереднього переліку функцій 

договірну й командну, що підкреслюють необхідність для перекладача 

співпрацювати з пацієнтом (його родиною) та інституцією (медичним 

закладом). «Медичний переклад часто є містком, що поєднує віддалені 

культури, соціальні класи й мовні осередки. Він не схожий на діяльність 

судового перекладача, або перекладача, що працює на ділових зустрічах або 

міжнародних перемовинах. Задля того, щоб забезпечити порозуміння між 

сторонами, медичний перекладач вдається до культурного посередництва, 

тлумачення та залагодження непорозумінь, якщо такі виникають» [373: 75]. 

Активна участь перекладача в комунікативній ситуації «медична 

консультація» стає очевидною за наявності одного (чи кількох) наступних 

проявів: 1) перекладач представляється на початку консультації, тим самим 

заявляючи про себе як про співтворця комунікативного контексту; 2) він 

встановлює правила та регулює інформаційний обмін (реалізація наглядової 

функції); 3) він пояснює чи перефразовує медичні терміни/концепти; 4) він 

змінює регістр комунікації; 5) він фільтрує інформацію перед тим, як донести 

її реципієнтові; 6) він стає на бік однієї із сторін, ототожнює себе з нею; 7) 
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він займає місце однієї із сторін у комунікації [209: 67].    

Більшість медичних закладів Європи та США обирають послуги так 

званих «громадських» перекладачів (community interpreters). У різних країнах 

застосовуються різні терміни на позначення цієї професії, хоч всі вони 

включають лексеми, що належать до семантичного поля «суспільство» або 

«культура». Так, у Великій Британії віддають перевагу словосполученню 

public service interpreting («громадський переклад»), у Канаді – cultural 

interpreting (interprétation culturelle, «культурний переклад»), оскільки 

концепт «public service» у свідомості канадців є еквівалентом владних 

структур або «істеблішменту». В Австралії community-based interpreting є 

визначенням перекладацької діяльності, спрямованої на задоволення потреб 

суспільства, проте до неї не належать юридичний та судовий напрямки 

перекладу. Крім того, в Австралії так само, як і в Італії поширене позначення 

liaison interpreting («переклад, що забезпечує зв‘язок між комунікантами»). 

Держдепартамент США для подібної діяльності вживає функціональний 

аналог escort interpreting («переклад як супроводження»), а в Скандинавії 

прийнято називати даний різновид міжмовного посередництва contact 

interpreting («контактний переклад»). 

Методологічне спрямування досліджень також позначається на назві 

об‘єкта: деякі науковці (услід за С.Ваденсьйо) говорять про «діалогічний 

переклад» (dialogue interpreting), маючи на увазі комунікацію, що 

відбувається в державних установах та службах, інші роблять акцент на 

міжкультурній складовій перекладацької діяльності (cultural interpreting, 

cross-cultural interpreting) [474]. Французький дослідник М.Советр наполягає 

на розмежуванні термінів interprétation (конференційний переклад, 

переважно синхронний) та interprétariat (переклад у громадській сфері, 

послідовний) [481: 36]. 

Які ж стратегії й прийоми можна розгледіти за різноманітними, часто 

суперечливими назвами? Громадський переклад передбачає різновид 

міжкультурної взаємодії (cultural interpreting, cross-cultural interpreting), що 
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покликана підтримувати зв‘язок між учасниками комунікації на всіх етапах 

їхньої вербальної співтворчості (liaison, escort interpreting),  здійснюється за 

участі трьох осіб (triangle interpreting) в форматі діалогу (dialogue 

interpreting) й двостороннього відтворення інформації (bidirectional, bilateral 

interpreting) та за умови безпосередньої близькості до учасників комунікації 

(face-to-face, contact interpreting) або телефоном.  

Громадський переклад (public service, community-based interpreting) 

завжди ініціюється державною установою (лікарня, поліція, митниця тощо), 

має чітко виражений регулятивний та інституційний характер і спрямований 

на забезпечення прав соціально незахищених груп населення (емігрантів, 

представників нацменшин).  

Таким чином: 

- громадський перекладач відтворює зміст співбесіди, в якій одна зі 

сторін є співробітником державної служби, а інша потребує допомоги даної 

служби; 

- клієнт переживає певну соціально-економічну кризу; 

- непорозуміння між сторонами, незалагоджені перекладачем, 

призведуть до погіршення якості життя клієнта або притягнення державного 

службовця до юридичної відповідальності; 

- сторони не володіють спільною мовою й майже нічого не знають про 

культуру, до якої належить співрозмовник; 

- державний службовець обіймає авторитетну позицію, від нього 

залежить рішення про надання клієнтові допомоги, а отже, він керує й 

комунікативним процесом [300: 16].       

Варто вказати, що в російськомовних джерелах, поруч із 

«громадським», зустрічається синонімічний дескриптор «соціальний 

переклад» [168]. Цілком зрозуміла логіка, що спричинила появу 

функціонального аналога англомовної термінологічної одиниці community 

interpreting; він створений за аналогією зі словосполученнями «соціальна 

допомога», «соціальний захист». 
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Ми ж наполягаємо на терміні «громадський переклад», прагнучи 

якомога точніше передати значення лексеми community (a social unit (a group 

of three or more people) who share something in common, such as norms, values, 

identity. Human communities may share intent, belief, resources, preferences, 

needs, and risks in common, affecting the identity of the participants and their 

degree of cohesiveness [706]), тобто «громада - це суспільна одиниця, 

угрупування з трьох чи більше осіб, які поділяють щось спільне, наприклад, 

норми, цінності, ідентичність. Людські спільноти можуть мати спільні 

наміри, переконання, ресурси, преференції, потреби й ризики, що визначають 

ідентичність учасників, а також ступінь їхньої близькості одне з одним».  

До другої половини XX століття слово «громада» у більшості 

населення України ототожнювалося в першу чергу з поняттям спільноти, 

сукупністю жителів певного поселення – міста, села [705]. 

Громада відрізняється від соціуму тим, що вона асоціюється з певною 

місцевістю, в той час, як соціум складають члени, неприв‘язані до конкретної 

географічної локації. Соціум передбачає існування прямих і непрямих 

контактів між членами, громада ж підтримується системою тісних 

взаємозв‘язків. 

З точки зору методології, громадський переклад є двостороннім, 

послідовним, абзацно-фразовим, тобто «аудитивним або аудіовізуальним, 

повним чи скороченим послідовним, прямим, двостороннім, контактним або 

дистанційним перекладом без обладнання або за допомогою 

телекомунікаційних засобів, застосовуваним у ситуаціях перекладу 

перемовин і соціального (sic) перекладу» [4]. О.В.Алікіна називає 

громадський переклад «лінійним», тобто перекладом, який «практикується на 

виставках і прийомах, під час походів по крамницях і медичних 

консультацій. Тут перекладач виступає в ролі «персонального комунікатора», 

завдання якого - не стільки точно перекласти слова, скільки правильно 

донести зміст з урахуванням потреб замовника й особливостей культурного 

середовища. Він може вберегти замовника від мимовільних помилок, бо знає 
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не тільки мову, але й країну з її традиціями й культурою» [79]. З даного 

визначення стає зрозумілим, чому громадський переклад часто називають в 

англомовних джерелах «культурним» або «крос-культурним» (cultural 

interpreting, cross-cultural interpreting). 

До кінця ХХ ст. громадський переклад здійснювали особи без 

спеціальної освіти й підготовки (родичі, білінгви-співробітники тощо). Саме 

тому в науковій літературі досі подекуди зустрічаються ототожнення 

громадського перекладу з ad hoc interpreting. Лише протягом останнього 

десятиліття особливий статус громадського перекладу отримав визнання, що 

призвело до появи Національних стандартів із надання послуг громадського 

перекладу (Канада) та Коду професійної етики громадського перекладача 

(Європа, США). Останнім часом спостерігається бурхливий розвиток 

підготовчих курсів, що надають сертифікати громадським перекладачам у 

країнах, де іммігранти становлять значний відсоток населення.    

Ідеальна модель громадського перекладу – це трикутник, кожна зі 

сторін якого бере активну участь у комунікації. На відміну від нейтральної, 

знеособленої позиції конференційного перекладача, який нерідко створює 

соціокультурний вакуум, обминаючи увагою психоемоційний стан, 

соціальні, етнокультурні характеристики учасників комунікації, громадський 

перекладач застосовує до трансльованої ним інформації «перекладацький 

фільтр» (аж до зміни регістра й прагматичного значення оригіналу) або, 

виявляючи самостійність, коментує власні вчинки або комунікативну 

поведінку співучасників комунікації [303]. 

Ми проаналізували конкретні приклади реалізації моделей 

громадського перекладу в медичному закладі на матеріалі даних із 

літератури, присвяченої проблематиці усного медичного перекладу, а також 

транскриптів та записів (кожен тривалістю приблизно 8-21 хвилина) 

медичних консультацій, що входять до корпусу Community Interpreting 

Database Pilot Corpus (ComInDat) Гамбурзького центру корпусних 

лінгвістичних студій (HZSK). Серед них представлені зразки двосторонніх 
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перекладів  англо-іспанського, англо-португальського, англо-польського, 

англо-російського, німецько-російського напрямків [583]. Англомовні 

підрядники наведені в транскриптах, їхні переклади виконані нами. Зразки 

двостороннього перекладу в англо-українськомовній площині наведені 

автором з пам‘яті і втілюють перші самостійні спроби громадського 

перекладу в медичних закладах під час навчання в Університеті, а також 

досвід відтворення симульованих медичних консультацій, що проводяться в 

рамках курсу пропедевтики для студентів-іноземців, що навчаються в 

Національному медичному університеті ім.О.О.Богомольця.  

Двосторонній медичний переклад (українська-англійська) 

Лікар: У Вашому випадку мова йде швидше про вегето-судинну 

дистонію, а не аритмію.  

In your case we deal with a vegetative-vascular dystonia rather than with an 

arrhythmia. 

Перекладач: In your case there are symptoms of vegetative-vascular 

dystonia rather than of an arrhythmia.   

У Вашому випадку спостерігаються симптоми вегето-судинної 

дистонії, а не аритмії. 

Пацієнт: Never heard this one before. What is ‗vegetative‘ about? 

Ніколи про таку не чув. Що таке «вегетативна»? 

Перекладач (до лікаря): Поясніть, що таке «вегетативна». 

Explain the word ‗vegetative‘. 

Лікар: Вегетативна нервова система… ну як це сказати… є 

центральна, а є вегетативна… вона підтримує роботу внутрішніх органів.  

Vegetative nervous system … how to say… there is a central nervous system, 

and there is a vegetative one… It maintains the functioning of internal organs.  

Даний фрагмент вказує на культурно-специфічну природу 

діагностичних та анатомічних найменувань. Такі культурно-специфічні 

позначення отримали в англомовній традиції назву «синдромів культурного 

походження», «культурно-специфічних хвороб» або «синдромів культурної 
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приналежності». Так, діагноз «вегето-судинна дистонія» належить до 

слов‘янської біомедичної парадигми й не має відповідників у західній 

класифікації хвороб. У випадку ж «вегетативної нервової системи» 

спостерігається незбіг у найменуваннях за присутності відповідного 

референту (в англійській термінології прийнято вживати у поєднанні з 

«нервовою системою» прикметник autonomic (nervous system), в той час, як в 

українській медичній традиції досі фігурує латинське запозичення 

(«вегетативний» від лат. Vegetatio – збудження або Vegetativus - рослинний).  

Двосторонній медичний переклад (англійська-іспанська) 

Перекладач: Es el tres de mayo. (It‘s on May third.) 

Це буде 3 травня. 

Перекладач: Yo me acuerdo que era porque pensé que era el día de la 

Santa Cruz . . . tres de mayo. (I remember because I thought that it was on the day 

of the Holy Cross... May third.) 

Запам‘ятав, бо мені спало на думку, що це має бути на Воздвиження, 

3-го травня [209: 93]. 

Вищенаведений фрагмент ілюструє тактику застосування 

«перекладацького фільтру». Пацієнтка перепитує в перекладача дату 

консультації, яку їй призначили, бо соромиться звернутися з цим запитанням 

до лікаря. Замість того, щоб переадресувати її запитання пріоритетному 

(тобто наділеному інституційною владою) учасникові комунікативного 

трикутника, перекладача не тільки відповідає сам, а ще й згадує у відповіді 

назву свята, поширеного в іспаномовному світі, - Cruz de Mayo («Травневий 

хрест») або Воздвиження. Таким чином, він формує особливий контакт з 

пацієнткою, наголошуючи їхню близькість і приналежність до однієї 

етнокультурної групи, однак протиставляє себе й пацієнтку лікареві, що 

потенційно може призвести до згубних наслідків (недовіри до фахових 

суджень, небажання виконувати рекомендації з лікування тощо).  

Відтворення діагностичних концептів є важливим, проте складним 

завданням як для письмового, так і для усного перекладача. Недарма С.Лі 
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влучно висловлює судження про те, що «хвороба завжди була й буде в обладі 

мови, вона визначається й ліквідується (як у клінічному, так і в мовному 

сенсі), лише коли отримує ім‘я» [388]. За А.Бекером, для досягнення 

адекватності перекладачі повинні відтворити наступні групи зв‘язків [225: 

186]: 1) структурні зв‘язки – відношення фрагменту до цілого тексту, 2) 

родові зв‘язки – інтертекстуальність, тобто зв‘язок даного тексту з 

попередніми текстами відповідного жанру, 3) медіальні зв‘язки - зв‘язок 

тексту з формою його реалізації. Ці зв‘язки підключаються, наприклад, у 

тому разі, якщо перекладачеві необхідно трансформувати в слова дані 

кардіограми, рентгенівські знімки тощо, тобто невербалізовані тексти, 4) 

міжособистісні зв‘язки – надання рівнозначної інформації обом учасникам 

комунікативного трикутника, 5) референційні зв‘язки – поєднання фонових 

знань і концептуально-предметних обширів співрозмовників, 6) мовчазні 

(silential) зв‘язки – поєднання тексту з імпліцитною інформацією поза ним 

(unspoken and unspeakable). А.Бекер пише, що перекладачі працюють з 

мовчанням інших: вони тлумачать мовчання й закликають до мовчання 

інших, заповнюють мовчазні паузи в розмові [225: 136].  

Трансформації вилучення, додавання й перефразування нерідко 

маніфестують обмеженість фонових знань в тій чи іншій галузі медицини, 

причому вилучення є індикатором нездатності перекладача підібрати 

відповідник шуканої лексеми, а додавання й перефразування – недостатності 

фонових знань пацієнта:   

Двосторонній медичний переклад (англійська-португальська) 

Лікар: Mr. Soares, we would like to speak with you again about the medical 

examinations that were performed today, namely the gastric probe and the 

ultrasound of the stomach.    

Пане Соареш, ми хочемо поговорити з Вами ще раз про ті 

обстеження, які були зроблені сьогодні, а саме зондування й УЗД шлунка. 

Перекладач: Ela tá a dizer eh que quer ehm dizer o que é que saiu 

de/ do exame que fizeram oje.  Já que fizeram hoje dois exames e eles só querem 
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(é) dizer o que é que resultou do exame (She wants to say what was the result of 

the exam they did today. Since they did two exams today and they only want to say 

the result of the exam). 

Вона хоче сказати, який результат сьогоднішнього обстеження. Бо 

вони зробили сьогодні два обстеження й тільки хочуть сказати результати 

обстеження. 

З того, як побудовані речення, а також з набору лексем, якими насичені 

граматичні структури, зрозуміло, що ми маємо справу з ad hoc 

(непрофесійним) перекладом, причому особа, що його здійснює, не є носієм 

МП. Вилучення назв двох діагностичних процедур (gastric probe and the 

ultrasound of the stomach), швидше за все, є наслідком недостатнього 

володіння мовою й браку медичної обізнаності. За класифікацією 

С.Ваденсьйо, такий різновид відтворення називається узагальненим 

(summarized rendition), бо поєднує інформацію кількох повідомлень в одному 

[530]. 

Наступний приклад демонструє не тільки бажання перекладача якомога 

точніше донести інформацію, а й високий рівень володіння спеціальною 

термінологією (знання як питомих, так і запозичених греко-латинських 

відповідників):  

Двосторонній медичний переклад (англійська-українська) 

Лікар: Heartpain. No shortness of breath, right? 

Серце болить. Задишки немає, так? 

Перекладач: Біль у серці. Задишки немає, так? 

Хворий: Біль.  

Перекладач: Not … not dyspnea… just…pain. 

Не задишка… тільки біль. 

Хезитації в останній репліці перекладача вказують на те, що він 

намагається згадати латинський відповідник терміна shortness of breath. 

Таким чином він змінює регістр цільового тексту в бік більшої формальності, 

виявляючи повагу до лікаря і, ймовірно, своє ототожнення з ним. Цікаво, що 
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лікар, зі свого боку, вживає нейтральну медико-діагностичну лексему, 

засновану на питомому матеріалі й тому доступну як фахівцям, так і 

пацієнтам без спеціальної освіти.  

Ролі учасників комунікативного трикутника є плинними й 

пластичними, вони змінюються так само, як і «комунікативні опори» 

(footing), про які Е.Гофман писав таке: «Комунікативна опора – це позиція 

особи по відношенню до повідомлення: або в сенсі формату його створення 

(у випадку мовця), або в сенсі участі в його створенні (у випадку слухача)» 

[314: 227].  Комуніканти поводяться як «замовники», коли демонструють 

відданість постульованим принципам або «право власності» (ownership) 

щодо ідей, які вони висловлюють, як «автори», коли демонструють 

готовність нести відповідальність за свої слова, та як «аніматори», коли 

промовляють чужий, написаний іншою особою текст.  

Зміни «комунікативної опори» адресанта віддзеркалюють відповідні 

зміни позиції адресата. Він вважається «респондентом» (responder), коли у 

відповідь на репліку попереднього мовця перебирає лідерство в комунікації 

(стає «замовником»), «резюмувачем» (recapitulator), якщо переформульовує 

репліку попереднього мовця (позиція, що відповідає «автору» в попередній 

класифікації), та «репортером» (reporter), якщо виключно повторює 

попередню репліку (позиція, що відповідає «аніматору» в попередній 

класифікації).  

Перекладач на різних етапах комунікативної взаємодії переходить від 

однієї комунікативної опори до іншої. Наприклад, у ролі респондента 

перекладач попереджає пацієнта: You should ask your doctor, not me 

(«Задавайте запитання лікареві напряму»), у ролі резюмувача транслює 

прохання лікаря: Please ask him to spell his name («Спитайте, як правильно 

пишеться його ім‘я»), адресоване у свій бік, пацієнтові: Please spell your name 

(«Як пишеться Ваше ім‘я?»), або в ролі репортера повторює за лікарем: 

Please spell your name («Як пишеться Ваше ім‘я?») [395: 152]. 

Від вибору комунікативної опори залежить вербалізація образу 
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адресанта через форми звертання в повідомленні, яке створює перекладач: 

він може вербалізуватися в третій особі однини (he, she), інклюзивній першій 

особі множини (we), другій особі однини (you) або пошанній формі другої 

особи множини в українській мові («Ви») або взагалі не вербалізуватися, 

якщо перекладач уникає форм звернення [395: 48]. Б.Харріс вказує на те, що 

перекладачі окреслюють особу адресанта через третю особу однини, коли 

повідомлення стосується важких психологічних переживань або подій 

травматичного характеру, аби відсторонитися й зберегти професійну 

нейтральність (у медичному перекладі це, наприклад, ситуації медичного 

огляду жертв насильства (forensic examination), військових дій, природних 

катастроф, деякі різновиди психіатричних консультацій тощо) [396]. 

С.Ваденсьйо перша запропонувала охарактеризувати ситуацію 

громадського перекладу як «pas-de-trois», танець, в якому спостерігаються 

механізми як загальної, так і парної взаємодії (за умови виключення з 

комунікативного трикутника однієї з сторін). Вона наводить приклад 

медичної консультації, де лікар шведською мовою запитує російськомовну 

пацієнтку через посередництво перекладача про стан її щитоподібної залози. 

Перекладач відтворив це запитання таким чином: «Вас турбує щитовидка?». 

При цьому в підряднику С.Ваденсьйо наводить подвійне тлумачення 

дієслова «турбувати» (to disturb/worry), акцентуючи емоційний аспект 

конотативного змісту.  У відповідь пацієнтка каже, що її нічого не турбує (в 

сенсі «не болить»), проте щитоподібна залоза збільшується в розмірах [530: 

74]. Репліка фактично адресована лікареві, а не перекладачу, саме він у 

свідомості пацієнтки є автором повідомлення. Поза тим лікар не відповідає за 

породжений у ході комунікації додатковий смисл, поступаючись авторством 

перекладачеві. 

Поняття «комунікативної опори» запроваджене в аналітичну модель 

громадського перекладу ще й для того, аби показати як її зміни (зсуви) 

позначаються на адекватності відтворення. Виходячи з інтерактивної 

природи діалогічної комунікації, що відбувається в форматі інтерв‘ю (лікар 
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задає запитання, пацієнт на них відповідає), С.Ваденсьйо описує дві 

принципові стратегії громадського перекладача: передача (relaying) змісту 

повідомлення (тобто відтворення, rendition) та координування комунікації 

(тобто «не-відтворення», non-rendition), «коли перекладач продукує репліки, 

які не мають відповідників у попередньому дискурсі, так звані експліцитно 

координуючі ходи») [530: 111 - 113].  

Стратегії реалізуються, на думку С.Ваденсьйо, в наступній типології 

тактик: близьке (прямий переклад), скорочене (вилучення), розширене 

(додавання), субститутивне відтворення (поєднання додавання й вилучення) 

[530: 108]. Особливими випадком є узагальнене (summarized rendition) 

відтворення кількох оригінальних висловлювань в одному.  

Багатокомпонентне відтворення (multi-part rendition) передбачає відтворення 

оригінального висловлювання в кілька етапів, коли перекладача переривають 

інші учасники комунікативного процесу, й він змушений перекладати їхні 

репліки, відволікаючись від попереднього фрагменту. 

Двосторонній медичний переклад (англійська-українська) 

Лікар: And that's how we can view the abdominal wall, where ah inside 

there is a this lymphoma, yes?  

Так ми зможемо оглянути стінку шлунка, де й міститься ця лімфома. 

Так? 

Медсестра: Uhm, Doctor...Oh, you're having a talk. Mr. Werner is waiting 

outside. He is ... (unintelligible). How long are you going to take? 

Лікарю… О, Ви з пацієнтом. Пан Вернер чекає. Він (нерозбірливо)… 

Скільки Ви ще консультуватимете?   

Лікар: Uhm, yes. We're just having a talk. Can we do this uhm ... 

Так, ми ще розмовляємо. Можна… 

Медсестра: Very well. 

Звичайно. 

Лікар: Ten minutes or so. Is this okay? Good.. So....Well, exactly. We will 

uhm look at the abdominal wall and then we can see the whole structure there. 



369 
 

Ще приблизно десять хвилин. Добре? Так… Ну що ж… А точно… Ми 

…ее… оглянемо стінку шлунка й побачимо усю структуру.  

Перекладач: При цьому обстеженні роздивляться вони стінки 

шлунка, так як у вас знаходиться лімфома.  

Метою додавання (non-rendition), на думку С.Ваденсьйо, є 

координування перекладачем комунікативного процесу [530: 109]. 

Координування має свою таксономію: імпліцитне (наглядове - gatekeeping) 

передбачає виправлення перекладача після фальш-старту, повтор репліки 

після того, як його перервали інші учасники комунікації; експліцитне 

координування складають прохання перекладача до однієї зі сторін 

роз‘яснити зміст репліки, які є можливими лише під час здійснення 

послідовного перекладу, на противагу синхронному, мета-коментарі 

перекладача щодо комунікативних намірів співрозмовників, спроби 

перекладача змінити напрямок комунікації або роз‘яснити одній із сторін 

інформацію яку та, на думку перекладача, недостатньо осягнула [278]. 

Стратегія відтворення асоціюється з тріадою комунікативних опор 

адресата (респондент - резюмувач – репортер), у той час як стратегія 

координування – з тріадою адресанта (замовник – автор – аніматор).   

Перекладач може відійти від стратегії відтворення в бік координування, 

змінивши таким чином свою опору.   

Комунікативною опорою перекладача може стати його принципова 

орієнтація на діалогічне мовлення як текст (text-oriented translation approach), 

який необхідно редагувати шляхом уточнень, коментарів, вдаючись до 

хезитацій задля того, щоб виграти час, та діалогічне мовлення як інтеракцію 

(interaction-oriented approach), що передбачає а) вимоги дотримання порядку 

чергування реплік (turn-taking order), б) прохання розпочати, продовжити, 

закінчити репліку (найтиповіший приклад – це звертання лікаря до 

перекладача всередині репліки з проханням: Translate please), в) запит щодо 

необхідної, проте досі не наданої інформації. 

Комунікативна опора перекладача: діалогічне мовлення як текст 
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Двосторонній медичний переклад (німецька-російська) 

Лікар: Und zwar wie bei einer üblichen so Magenspiegelung schlucken Sie 

so einen  Schlauch. (hand signal for turn transition to interpreter). (And the thing 

is, like with a regular gastroscopy, you swallow this tube). 

(показує рукою, що перекладач має вступити в комунікацію). Справа в 

тому, що, як і при звичайній гастроскопії, Ви повинні ковтати трубку.  

Перекладач: Так же, как при гастроскопии Вам надо будет шлангу 

глотать/зонд. 

Так само, як при гастроскопії Вам треба буде шлангу ковтати/зонд.   

У цьому прикладі ми відзначаємо конвергенцію двох комунікативних 

опор: 1) перекладач інтерпретує діалогічне мовлення як текст. На початку він 

використовує стилістично некоректний відповідник «шланг» та ще й 

помиляється у родовому закінченні. Проте він одразу ж вдається до само-

редагування, не очікуючи перепитувань з боку пацієнта. Термін «зонд» є 

більш релевантним у контексті медичної комунікації й краще відображає 

професійний словник лікаря, чию комунікативну опору наразі перебирає 

перекладач.  

Натомість 2) лікар інтерпретує діалогічне мовлення як інтеракцію. Це 

видно з того, що він використовує умовний сигнал задля передачі права 

наступної репліки перекладачеві.  

Комунікативна опора перекладача: діалогічне мовлення як 

інтеракція 

Двосторонній медичний переклад (англійська-іспанська) 

У наступному прикладі пацієнтка відмовляється відповідати на 

запитання лікаря, перебиває його й перекладача, її відповіді не 

співвідносяться за змістом із запитаннями лікаря (порушена максима 

релевантності). Урешті решт перекладач не витримує й бере на себе функцію 

координатора комунікації:  

Лікар: . . so it helps you or it doesn‘t?  

То ліки допомагають Вам чи ні? 
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Перекладач: ¿Le ayuda o no señora?(Does it help you or not?) 

Пані, то Вам допомагає цей препарат чи ні? 

Пацієнтка: No, pos, no es . . . Me pega fuerte y… (No . . . well . . . it is not . 

. . it is painful and . . .) 

Та ні, не дуже… болить і… 

Перекладач: ¿Pero, le sirve? (But, does it help you?) 

Проте допомагає? 

Пацієнтка: Tantito estaba mejor pero esta mañana . . . (Earlier I was 

feeling a little better, but this morning . . .) 

Раніше мені було краще, а сьогодні вранці… 

Лікар: It does help her, then? 

Отже, препарат діє? 

Перекладач: She is not answering my question, doctor. 

Вона не відповідає мені, лікарю.  

Señora por qué no me dice si le ayuda o no el medicamento? (Why don‘t 

you tell me if the medicine helps you or not?) 

Пані, чому Ви не кажете, допомагають ліки чи ні?  

Пацієнтка: Es que . . . como le digo . . . si no camino . . . (Well . . . how 

can I explain it . . . if I don‘t walk . . .) 

Ну як пояснити… якщо я не ходжу… 

Перекладач: Señora espéreme un momentito ¡eh! Vamos a hacer una cosa 

cuando yo le hable, usted se queda callada y después usted habla y yo la escucho, 

sino no se puede y no nos entendemos. (Ma‘am hold on here . . . We are going to 

do the following: when I talk, you stay quiet and when you talk I listen. Otherwise 

it‘s impossible and we don‘t understand each other.)  

Пані, зачекайте. Віднині ми робитимемо так: коли я говорю, Ви 

мовчите, а коли Ви говорите, я слухаю. Інакше ми не зможемо порозумітися 

й почути одне одного.  

Остання репліка перекладача є класичним випадком non-rendition (або 

«псевдо-перекладу» за В.В.Сдобніковим), тобто фрагментом перекладеного 
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тексту, який не має відповідника в оригіналі, проте включає ремарки 

перекладача, які відображають його власну реакцію на те, що відбувається 

(особливості комунікативної ситуації, поведінку учасників тощо) [153: 249].  

Прагматичною метою даного висловлювання є виборювання 

комунікативного авторитету. Оскільки ініціатива цілком і повністю йде від 

перекладача, ми спостерігаємо випадок заволодіння авторством (text 

ownership), при чому позірність перекладача в такому разі значно зростає 

[209: 76].  

 

 

Позірність згідно з 

перекладацьким авторством 

тексту  

 

Висока  

 

Низька 

 

Стратегії перебирання авторства: 

 

Вплив перекладацького 

авторства на виклад 

медичної/особистої 

інформації 

 

Дуже важливий 

 

Неважливий / Високий 

ступінь ритуалізації викладу  

Заміна носія МО 

Заява перекладача про статус/власну 

позицію/емоційний стан  

Тлумачення етнокультурних концептів  

Вираження солідарності / заява про сильну 

комунікативну позицію  

Додавання/узагальнення  

Уточнення відповідей  

Зміна регістра комунікації  

Контролювання інформаційних потоків 

 

Увідні / Заключні репліки / Позиціонування 

відносно мовців 

Таблиця 4.1.  Стратегії перебирання авторства як засіб досягнення 

перекладацької позірності (за К. Анжелеллі [209: 78])  

Труднощі в громадському перекладі полягають, перш за все, у 

відсутності спільного обширу фонових знань і мотивації, що поєднує 

адресанта й адресата одномовної комунікації. Тому Р.Сеттон радить їм «ще 

більше сконцентрувати увагу на тих підказках, які їм дає текст, ситуація або 

попередній досвід (енциклопедичні знання)» [485: 5]. Адресант повідомлення 
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«подає лексичні сигнали, з яких можна здогадатися про структуру дискурсу; 

ймовірно, саме завдяки цим сигналам читач/слухач успішно декодовує зміст» 

[340: 5]. Для громадських перекладачів, що працюють у медичній царині, 

такими сигналами є медичні терміни. Знання медичної термінології разом із 

належним рівнем медичної обізнаності дають перекладачеві змогу заявити 

своє авторське право на перекладений текст (або його фрагмент) через 

доречні вияви перекладацької самостійності, коректне застосування стратегій 

і тактик відтворення медичної інформації, популяризації біомедичного 

знання з різноманітними методиками адаптації повідомлення під 

концептуально-предметні обшири адресатів.  

 

4.4. Синхронний переклад у царині медицини: багатоаспектність 

застосування, здобутки і втрати (див. Алгоритм 2 (Додаток 9)). 

Синхронний переклад (СП) повсюдно вважається найскладнішим і 

найдовершенішим різновидом усного міжмовного посередництва, але  

донині він асоціювався в українського споживача виключно з міжнародними 

форумами, конференціями та урядовими зустрічами на високому рівні. 

Недарма А.Ріккарді назвала його «неприродною комунікацією, основна 

особливість якої, окрім двомовності, - це часові рамки, в яких вона 

здійснюється» [469: 756] Тим не менш, у США синхронний переклад вже 

став частиною медичного ритуалу, у якому беруть участь співрозмовники, 

що належать до різних лінгвокультур.  

У Звіті Управління з охорони здоров‘я штату Міннесота «Переклад у 

медичних закладах: Рекомендації зі складання диференційованого реєстру 

послуг» (Interpreting in Health Care Settings: Recommendations for a Tiered 

Registry) 2015 р. пропонується застосовувати синхронний переклад у разі, 

якщо лікар або пацієнт повинен у монологічній формі продукувати досить 

довгі й інформаційно-насичені тексти й не потребує комунікативної 

інтеракції з боку свого візаві (перепитування, уточнення тощо залишаються 

прерогативою громадських перекладачів) [404]. 
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Найбільш запитаним синхронний переклад видається під час 

психіатричних консультацій, психотерапевтичних сеансів та медичних 

консультацій, що мають на меті діагностику різноманітних мовленнєвих 

порушень (наприклад, у результаті перенесеного інсульту, енцефаліту, 

наявної пухлини мозку тощо). У рамках санітарно-просвітницьких групових 

зустрічей, що присвячені підготовці до пологів, профілактиці інфекційних 

захворювань, догляду за хронічними хворими та самодогляду синхронний 

перекладач супроводжує пацієнта з обмеженим володінням англійською й 

застосовує методику chuchotage  або перекладу пошепки.  

Синхронний переклад доповідей на медичних конференціях позірно не 

має нічого спільного з перекладом медичних консультацій. По-перше, він є 

проксимальним (proximate), тобто перекладач перебуває в одному 

приміщенні з делегатами, хоч і відокремлений від них стінами кабіни. Це є 

дуже важливим чинником, що забезпечує додаткову інформацію: адже 

перекладач може зчитувати візуальну (невербальну) інформацію з облич, 

постави, жестів делегатів, спостерігати за тим, що відбувається в залі тощо. 

По-друге, дискурсний продукт, тобто текст цільовою (в нашому випадку, 

українською) мовою почують не два учасника комунікативного трикутника 

«лікар – пацієнт – перекладач», а одразу всі учасники конференції, що є 

носіями певної мови. По-третє, як це не прикро, конференційний синхроніст 

є більш поважаною професією, аніж перекладач у медичному закладі (до того 

ж, в Україні на момент написання роботи не було жодного медичного 

закладу, що надає пацієнтам послуги віддаленого синхронного перекладу).   

У синхронному перекладі спостерігаються три основні типи 

сегментації: 1) сегментація цільового тексту, ідентична оригіналові, за якої 

«спалахи» (bursts) мовленнєвої активності перекладача накладаються на 

паузи мовця, 2) розщеплення (fission), тобто відтворення розпочинається ще 

до того, як оригінальний мовець закінчив висловлювання, 3) злиття (fusion), 

тобто відтворення кількох розмежованих «спалахів» (bursts) мовця єдиним 

потоком [317]. 89 % професійних перекладачів вдаються до розщеплення або 
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злиття.  

У разі неідентичної сегментації, перекладачі поєднують інформацію в 

блоки (chunks), «групи слів, що не накладаються одне на одне в цільовому 

тексті» [200: 70], які потім зберігаються в довготривалій пам‘яті.      

Швидкість мовленнєвого продукування (Speech Delivery Rate, SDR) у 

синхронному перекладі вимірюється в двох одиницях: швидкість мовлення 

(speech rate, SR) і швидкість артикуляції (articulation rate, AR). Перша 

позначає «середню кількість складів на секунду мовлення», а друга – 

«середню кількість складів на секунду реалізованої артикуляції» [542: 39]. 

Зростання швидкості мовлення оратора позитивно корелює з подовженням 

часового проміжку між сприйняттям вихідного тексту й продукуванням 

цільового; крім того, у випадку швидкого виголошення оригінального тексту 

перекладач частіше вдається до вилучень, робить помилки [298: 61–82].  

Аналогічним чином на цільовий текст перекладача впливає 

інформативна перенасиченість тексту оратора. Зіткнувшись зі складним 

фрагментом, перекладачі вдаються до редагування, скорочення, переривання 

тексту або взагалі припиняють перекладати [182: 52-65; 254].   

Поняття стратегії синхронного перекладу тісно пов‘язане з уявленнями 

про оптимізацію процесу відтворення, аби досягти максимально (за 

можливості) правильного (з точки зору, відсутності помилок) результату. За 

умов блискавично швидкої передачі інформації перекладач не встигає 

осягнути її повною мірою й застосовує «компресію» (за термінологією 

Г.Чернова) [182; 254]. 

Окрім компресії, меті успішного відтворення змісту служать наступні 

стратегії: 1) членування речень із подальшим об‘єднанням елементів у нове 

ціле (chunking або синтаксична лінійність), 2) адаптація цільового тексту до 

норм мови-реципієнта, виправлення помилок, редагування цільового тексту з 

урахуванням нової інформації, 3) антиципація, 4) пере-формулювання, 5) 

спрощення викладу [253: 714-716]. 

В.М.Ілюхін розподіляє вищенаведений перелік на дві групи: а) 
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стратегії, що пов‘язані з чинником часу, та б) стратегії, що пов‘язані зі 

статичними чинниками. До першої групи належать: 1) стратегія спроб і 

помилок, яку він услід за Я.Д.Швейцером характеризує як «послідовне 

наближення до оптимального рішення шляхом відхилення варіантів, що не 

відповідають певним критеріям вибору» [188: 272], з двома під-стратегіями: 

під-стратегією вірогідної помилки й під-стратегією вибору правильного 

варіанту, 2) стратегія вичікування додаткових компонентів тексту, які змогли 

б прояснити не до кінця зрозуміле перекладачеві значення оригінального 

висловлювання, 3) стратегія столлінга, тобто спроба виграти час шляхом 

уповільнення подачі перекладеного матеріалу або повторення тематичної 

інформації, яка не містить нічого нового, з метою заповнення занадто 

тривалої паузи (часто за допомогою лексем, що знаходяться з пошукуваною в 

гіперо-гіпонімічних зв‘язках)   [306: 130], 4) стратегія лінійності (saussinage) 

– поділ складного речення на кілька простих, 5) стратегія ймовірнісного 

прогнозування [182; 254]. До другої групи належать: 1) стратегія знакового 

перекладу, яка передбачає перехід від знака (слова або словосполучення) 

однієї мови до знаку іншої [89:107], використовуючи прийоми калькування, 

дослівного перекладу, описового перекладу з компонентним аналізом 

оригінальної одиниці, 2) стратегія компресії, 3) стратегія декомпресії [50: 82-

140]. 

Окремої уваги заслуговують корективні («аварійні») стратегії 

синхронних перекладачів, які Х.Хе і співат. називають interpretese 

(«інтерпретизмами»), послуговуючись терміном М. Бейкер  translationese 

(«тлумачизмами») [335]. Автори вирізняють дві групи «інтерпретизмів»: 1) 

стратегії, що мінімізують затримку й, як правило, виявляють себе в 

уподібненні порядку слів оригінального й цільового текстів та 2) стратегії, 

що розвантажують операційну пам‘ять (memory footprint minimization). До 

першої групи відносять синтаксичні трансформації сегментації й 

транспозиції, граматичні трансформації зміни виду й стану дієслова, до 

другої – лексико-семантичні трансформації генералізації й резюмування 
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(термінологія Х.Хе і співат.) [335].  

Корективні стратегії не стільки відображають ментальні процедури, 

скільки описують операції виявлення помилки внаслідок додавання, заміни 

тощо одного елемента мовного ланцюга іншим [104: 243-260]. 

Транспозиція: 

And it‘s the same in major multifactorial diseases such as diabetes or 

hypertension (Professor John A. Kanis_FRAX).  

І таке можна сказати в багатьох різних багатофакторних хворобах, 

наприклад як у випадку гіпертензії чи діабету.  

Перекладач наслідує порядок слів оригіналу, проте міняє місцями 

лексеми «гіпертензії» та «діабету», очевидно, внаслідок того, що лексема 

«гіпертензія» є довшою й складнішою для вимовляння. 

Such combination was termed «dysmobility syndrome», dysmobility defined 

as three or more of high body fat, osteoporosis, low muscle mass, low muscle 

strength, slow gait or falling risk (Prof. Neil Binkley).  

Випадки наявності трьох або більше симптомів: високої частки 

жирової маси тіла, остеопорозу, низької м'язової маси, низької м'язової сили, 

сповільнення ходи або ризику падіння, визначають як «синдром порушення 

мобільності».  

У цьому прикладі ми спостерігаємо зміну синтаксичної організації із 

досить нетиповим для синхронного перекладу перенесенням логічного 

центру («синдром порушення мобільності») у самий кінець. На противагу 

твердженню Х.Хе і співат. [335], даний різновид транспозиції не зближує, а 

віддаляє оригінальне речення та його відповідник. Проте, така структура 

більш відповідає національній аргументативній традиції, що віддає перевагу 

дедуктивній моделі (докази – висновок), свідчить про високу впевненість 

перекладача у ресурсах операційної пам‘яті, що є ознакою професіоналізму.  

Сегментація часто зустрічається в синхронному перекладі медичних 

доповідей, що пояснюється складністю матеріалу й особливим «професійним 

стилем» презентації, що властивий представникам медицини [395: 276].  Їхні 
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доповіді часто побудовані на складнопідрядних реченнях з причинно-

наслідковими зв‘язками, містять ланцюжки складних іменникових означень 

тощо. Перекладачі сегментують їх, у першу чергу, для того, щоб правильно 

зрозуміти зміст самим, а вже потім донести його реципієнтам в оптимальній 

для сприйняття формі. Тому сегментації нерідко супроводжуються 

додаваннями й граматичними трансформаціями:  

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 (Professor Didier Hans). 

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.  

Сегментація + граматична заміна: 

The impact of growth hormone on bone in various periods of life included 

the stimulation of longitudinal bone growth in childhood, stimulation of bone 

maturation to achieve «peak bone mass», main predictor of fracture in 

adolescence and maintenance of bone mass through bone regulation in adulthood 

(Professor Juraj Payer). 

Вплив гормону росту на кісткову тканину відрізняється … в різні 

періоди життя… Це стимуляція росту кісток в дитячому віці… дозрівання 

кісток… Досягнення «піку кісткової маси» є головним предиктором … 

попередником …. попереджає про перелом … в підлітковому віці… 

Підтримка рівня кісткової маси в дорослому віці здійснюється шляхом 

регуляції кісткової маси. 

Як бачимо, перекладач перетворив складне речення оригіналу на 

чотири повноцінні прості речення. Помітивши інтерференцію оригіналу у 

вжитій лексемі «предиктор», він також змінює синтаксичну структуру 
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речення й трансформує іменник «предиктор» у дієслово «попереджає про 

майбутні переломи» через проміжну ланку заміни інтерферентного елемента 

автохтонним «попередник».  

Rather than focusing on each condition individually, an opportunity existed 

to combine clinical factors to potentially improve identification of older adults at 

risk for falls and fractures (Prof. Neil Binkley). 

Бажано не зосереджуватися на кожному окремому симптомі… 

необхідно розглядати їх у комплексі. Це потрібно для удосконалення 

виявлення літніх людей, схильних до падінь і переломів. 

Переклад не можна вважати оптимальним (краще було б 

запропонувати, наприклад, такий варіант: «Аби не розглядати кожен 

клінічний вияв поодинці, необхідно поєднати їх для потенційного 

поліпшення системи виявлення пацієнтів літнього віку, що мають 

підвищений ризик падінь і переломів»), тим не менш, на його прикладі ми 

бачимо, як працює стратегія сегментації: перекладач чує спочатку не 

повнозначне речення, а дієприслівниковий зворот, абсолютну конструкцію, 

що не прив‘язана до «головного елементу» (head). Не бажаючи вичікувати 

логічний центр, він починає відтворювати конструкцію, перетворивши її на 

речення, зміст якого можна в майбутньому модифікувати й співвіднести з 

будь-якими подальшими уточнюючими елементами.    

Граматичні заміни: 

І.Г. Овчинникова та Г.В. Павлова асоціюють граматичні помилки 

синхронних перекладачів з діагностичними виявами динамічної афазії. Для 

динамічної афазії характерні труднощі лексичного вибору, перш за все 

дієслів, і специфічний аграматизм, перш за все у використанні прийменників 

і займенників, а також виражена нездатність утримати змістову цілісність 

висловлювання [104: 243-260]. 

Data about bone quality in patients with growth hormone deficiency (GHD) 

were scarce as well as the effect of growth hormone on trabecular bone score 

(TBS) was not well documented yet (Professor Juraj Payer). 
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На даний час отримано недостатньо даних щодо якості кісткової 

тканини у пацієнтів з дефіцитом гормону росту (ДГР), а також щодо 

впливу ГР на показники TBS. 

Два речення оригіналу об‘єднані в одне з єдиним присудком у 

пасивному стані («отримано недостатньо даних щодо…»). Перенесення 

присудка на початок речення, часто із вилученням підмета, дає змогу 

синхронному перекладачеві окреслити логічний центр речення й не 

припиняти відтворення, очікуючи на присудок в оригіналі. 

Insulin deficiency associated with low BMD, altered bone architecture that 

resulted in increased propensity to fall and higher fracture risk. In the same time 

during many years type 2 diabetic patients were considered to be protected from 

fragility fractures. Nevertheless, data of some recent studies have improved the 

increased risks of fractures in type 2 diabetic patients (Prof. H. Resch). 

Дефіцит інсуліну асоціюється з низькою мінеральною щільністю, 

пошкодженням архітектури кістки, що призводить до збільшення 

схильності до падіння і ризику переломів. У той же час протягом багатьох 

років вважалося, що пацієнти з цукровим діабетом 2 типу захищені від 

крихких переломів. Проте, дані деяких останніх досліджень свідчать про 

підвищений ризик переломів у пацієнтів з діабетом 2 типу. 

У перекладі граматичні субституції часто супроводжують синтаксичні 

зміни, наприклад зміну порядку слів. У наведеному фрагменті ми 

відзначаємо явище субституції як на рівні елементів термінологічного 

словосполучення (type 2 diabetic patients - пацієнти з цукровим діабетом 2 

типу), так і на рівні цілого речення (переміщення присудка в безособовій 

формі вважалося на початок речення). Серед граматичних замін 

представлені номінативні (altered -  пошкодженням, increased – збільшення, 

diabetic patients - пацієнти з цукровим діабетом), ад‘єктивні (fragility – 

крихких) перетворення, а також субституція дієслова доконаного виду, що 

виражається часовою формою Present perfect (have improved), дієсловом 

недоконаного виду (свідчать). Цікаво, що остання трансформація спричиняє 
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змістовий незбіг: адже у оригінальному реченні мова йшла про уточнення 

попередніх даних, тобто новий виток дослідницької діяльності, в той час як у 

перекладі граматична форма дієслова вказує на незмінність «статусу-кво». 

Генералізація: 

Під генералізацією дослідники розуміють схильність до передачі 

загального змісту, не враховуючи втрату значень окремих слів. Окремим 

виявом генералізації є перевага слів загального значення над 

вузькоспеціалізованими термінами, стилістично забарвленими лексемами, 

оскільки їхні еквіваленти швидше спадають на думку перекладачеві. Останнє 

твердження є особливо актуальним у застосуванні до медичного перекладу.  

Генералізація є наслідком дії ймовірнісного прогнозування, яке забезпечує як 

сприйняття висловлювання, так і вибір мовної одиниці при породженні мови 

- «спливання» в свідомості більш частотного слова замість менш частотного, 

що особливо важливо в умовах породження тексту нерідною мовою [7].   

Vitamin D3 stimulates the synthesis of myocytes, their differentiation, 

inhibits apoptosis, affected the conductivity and muscle contraction. (Prof. Edward 

Czerwinski). 

Вітамін D3 стимулює синтез міоцитів, їх диференціацію, пригнічує 

апоптоз, впливає на скорочення м'язів та їх структуру. 

Точним термінологічним еквівалентом conductivity є «нервово-м‘язова 

провідність», тобто здатність м‘язів до стрімкої інервації. Запропонований 

відповідник «структура» є загальним поняттям, до якого у випадку м‘язів 

входять ще такі функції, як збудливість, лабільність і скорочення, про яке 

зокрема йшлося в реченні.  

TBS was a DXA software program that estimated bone texture information 

(Professor Didier Hans). 

TBS є комп‘ютерною програмою для DXA, яка дає інформацію про 

структуру кістки. 

Так само, як і в попередньому прикладі перекладач вживає 

генералізований відповідник «структура» для відтворення оригінальної 



382 
 

лексеми texture. Під «текстурою кістки» доповідач розуміє 

«мікроархітектуру», тобто щільність, кількість петель та середню кількістю 

трабекул та петель на одиницю об'єму, середню відстань між трабекулами. 

Тим не менш, інтуїтивно запропонований перекладачем відповідник 

«структура» вживається в якості синоніма терміна «мікроархітектура кістки». 

Резюмування (Summarization)  

Стратегія резюмування змісту оригінального висловлювання виявляє 

себе у вилученні менш релевантних або надлишкових, із точки зору 

значення, елементів. Так само, як і генералізація, узагальнення є втіленням і 

реалізацією ймовірнісного прогнозування, яке ґрунтується на семантичній 

надлишковості: 

A higher TBS correlated with better bone microstructure, a lower TBS 

correlated with worse one (Professor Didier Hans).    

Чим вище показник TBS, тим кращою є мікроструктура кістки, і 

навпаки. 

Діада протилежно спрямованих (opposite polarity) прикметників вищого 

ступеня порівняння в оригіналі формує засади ймовірнісного прогнозування 

внаслідок перехрещення їхніх сем («якість», «величина», «розмір»). Як 

тільки перекладач почув фрагмент a lower TBS, він одразу ж сформулював 

узагальнююче закінчення «і навпаки», вигравши додатковий час.  

Незважаючи на паралельну роботу механізмів психіки, задіяних у 

перекладі, можна виявити і досить специфічні для кожного з механізмів 

застосування. Так, за поширення власного досвіду на іншу культуру 

«відповідальний» механізм апперцепції, за реалізацію більш частотної 

одиниці мови перекладу замість оптимальної в даному контексті - механізм 

імовірнісного прогнозування. 

Резюмування може бути спричинено як впливом безпосереднього 

оточення пошукуваного відповідника, так і ширшим контекстом доповіді. 

Так, у фрагменті перекладу доповіді, присвяченої впливу гіпогонадизму на 

якість кістки, зустрічаємо наступний приклад широкого узагальнення:  
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Low BMD was in 26.0 % of hypogonadal men vs 9.6 % of men from control 

group (Professor Mario Rui Mascarenhas). 

Остеопороз діагностовано у 39,8% чоловіків з гіпогонадизмом проти 

1,4% чоловіків з контрольної групи. 

На перший погляд, перекладацьке рішення не здається очевидним, 

адже низька МЩКТ може бути як ознакою остеопенії, так і остеопорозу. 

Однак аналіз попередніх реплік доповідача: Hypogonadism was one of the 

major causes of osteoporosis and osteoporotic fractures in adult men 

(«Гіпогонадизм є однією з головних причин остеопорозу і переломів у 

дорослих чоловіків»), osteoporosis was found in 39.8 % of hypogonadal men vs 

1.4 % of men from control group («Остеопороз діагностовано у 39,8% чоловіків 

з гіпогонадизмом проти 1,4% чоловіків з контрольної групи») підкреслює 

його правомірність. 

Резюмування необхідно відрізняти від вилучення релевантних 

елементів повідомлення через брак медичної обізнаності, що ми й доведемо 

на прикладі комбінації речень:  

Вилучення через брак медичної обізнаності: 

The development of sarcopenia is also affected by humoral factors such as 

subliminal chronic inflammation (Prof. Edward Czerwinski). 

На розвиток захворювання… саркоми… саркопенії також впливають 

гуморальні фактори (хронічне запалення).  

Перекладач намагається оминути діагностичне найменування, яке, 

вочевидь, йому не знайоме, спочатку вдавшись до узагальнення 

(«захворювання»), потім переплутує саркому з саркопенією, введений в 

оману подібністю їхнього звучання. Швидше за все, тут також спрацювала 

хибна антиципація, адже почувши початок слова, яке нібито видалося йому 

знайомим («сарко-ма»), перекладач із готовністю закінчив його, лише потім 

зрозумівши, що припустився помилки («сарко-пенія»). Наведений приклад 

свідчить про те, що асоціації виникають не тільки на знайомі реципієнту 

одиниці різних рівнів мовної структури. В ході сприйняття послідовності 
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сигналів, що містяться в тексті, сенс асоціюється і з деякими «скибами» 

(chunks, сегментами), що вилучаються довільно. Скиба «відламується» від 

сусідніх елементів і обробляється як ціле.  

Вилучення терміна subliminal з високою долею ймовірності сигналізує 

спробу мінімізувати втрати, спричинені браком медичної обізнаності. Поза 

тим, прикметник subliminal вносить важливе уточнення 

(below the threshold of sensation or conscious awareness [498], тобто той, що не 

відчувається або не усвідомлюється індивідом). Мова йде про 

«млявотриваючий» або, за наполяганням С.Караванського, «млявий на 

прояви хронічний запальний процес» [57].  

Резюмування 

The most effective exercises were resistance exercises, particularly 

progressive resistance training, affecting both the increase in strength and muscle 

mass (Prof. Neil Binkley). 

Найбільш ефективним засобом нарощування сили й м‘язової маси 

вважаються силові тренування.  

Термін resistance training охоплює вправи з обтяженням (власне це й є 

resistance) та вправи на витривалість (endurance training). Обидві групи вправ 

є ефективною профілактикою саркопенії. Ми можемо резюмувати їхній 

зміст, відтворивши «парасольковим терміном» «силові тренування», що й 

зробив перекладач.   

Physicians played an active role in regulating the quantity of information 

elicited at the beginning of the clinical encounter (Professor Andrea Ildiko 

Gasparik). 

Під час спілкування з пацієнтом саме лікар грає ключову роль в 

регулюванні кількості інформації, що надається. 

Резюмування в наведеному прикладі призводить до своєрідного вияву 

смислового антонімічного перекладу: адже в оригінальному реченні йдеться 

про інформацію, яку шукає пацієнт (сформульовану у вигляді запитань), у 

той час як в цільовому тексті акцентується ідея «надання інформації» (тобто 
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фокус зміщується в бік відповідей лікаря). Тим не менш, обидві стадії 

комунікації входять до складу ширшого поняття «надання інформації». 

Зважаючи на здійснене узагальнення, перекладач вилучає часовий маркер at 

the beginning of the clinical encounter. 

Зворотним боком резюмування задля усунення семантичної 

надлишковості є вживання повторів, які допомагають перекладачеві 

зафіксувати в пам‘яті вдалий еквівалент центрального концепту 

висловлювання (Another aspect of bone density is its predictive value and 

variation within a country (Professor Jean-Yves Reginster_Vit.D and calcium) - 

Ще одна проблема зі щільністю полягає в суттєвості щільності, і в тому, 

що ця щільність може відрізнятися в рамках країни, виграти час і 

перегрупуватися (Here you can see standardized assessments of bone density 

(Professor John A. Kanis_FRAX) - Ось ви бачите оцінки стандартизованої … 

стандартизованих проблем в щі… зокрема, в щільності кісткової тканини) 

(правильніше було б ужити прикметник «стандартних»)). Також імовірно, що 

повтори служать індикаторами невпевненості перекладача в оптимальності 

вибраного еквівалента (Clinical outcomes are important (Professor Juraj Payer) - 

І клінічними є власне…важливими є клінічними (sic) результати). 

Невпевненість підкреслюється хибним узгодженням відмінникових форм 

прикметника й іменника наприкінці речення.   

Подібні функції виконують і слова-заповнювачі (fillers) на кшталт 

«ну», «якби» тощо. Не маючи самостійного значення, вони тим не менш 

грають вагому роль, оскільки дають синхронному перекладачу змогу 

заповнити паузу, щоб дочекатися ключового слова, знайти доречний 

відповідник оригінальної лексеми, перегрупувати речення. Прикметно, що 

зв‘язки практично ніколи не передують термінологічним одиницям, що 

свідчить про активну задіяність операційної пам‘яті перекладача в процес 

дискурсотворчості: фахівцеві легше згадати відповідник спеціалізованої 

лексеми, аніж одиниці, що належить до нейтрального розмовно-побутового 

пласту (If you die tomorrow, your fracture risk wouldn‘t matter (Professor John A. 
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Kanis_FRAX) - Якщо ви завтра помрете, то вам ну … мабуть не буде мати 

значення, наскільки високим є ваш рівень виникнення перелому).  Як бачимо, 

порушення регістру призводить до зміни смислу перекладеного речення.  

Окремою функцією заповнювачів, на нашу думку, найяскравіше 

виявлену в синхронному перекладі, порівняно з іншими різновидами усної 

перекладацької діяльності, є створення дискурсних переходів від однієї 

частини повідомлення до іншої:  

As healthy lifestyle behaviors were related to survival and health at the age 

of 70–75 years …and were likely to contribute to healthy ageing (Professor 

Vidmantas Alekna). 

Оскільки дотримання здорового способу життя асоціюється з 

виживанням і добрим станом здоров'я у віці 70-75 років …воно як би 

…здорове життя  сприяє здоровому старінню.  

У оригінальному реченні ми спостерігаємо порушення синтаксичної 

структури: доповідач, вочевидь, планував висловити думку у формі 

складнопідрядного речення з причинно-наслідковим зв‘язком («оскільки … 

то»), проте неумисно вилучив другу частину речення, замінивши її 

однорідним присудком. Перекладач відчуває цю невідповідність і 

автоматично виправляє цільовий текст, де слова-філлери допомагають нам 

простежити операції перекладацького редагування, що здійснюється наживо.   

4.5. Ератологічний аспект оцінки якості усного медичного перекладу. 

Важливим аспектом застосування «Моделі розподілу зусиль» у 

дослідженнях усного перекладу є аналіз помилок, який дозволяє передбачити 

появу «проблемних тригерів» або «рекурентних проблем» перекладу [306: 

171]. Г. Ванг ототожнює «проблемні тригери» з фрагментами оригінального 

тексту, складними для опанування або відтворення, які перенасичують 

інформаційно-обробний потенціал перекладача й призводять до втрат або 

викривлення змісту [531: 1].   

Виникнення «проблемних тригерів» можна з великою ймовірністю 

прогнозувати, якщо певні фрагменти тексту чи перекладацькі операції 
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вимагають високих витрат головних перекладацьких ресурсів уваги або 

короткострокової пам‘яті [307: 8-20; 309: 157]. У такому разі спостерігається 

закономірна «уразливість (перекладача), схильність до миттєвого 

послаблення уваги під час сприйняття фрагментів оригінального тексту, 

позначених певними спільними рисами» [309: 171], на яку перше звернув 

увагу Д.Жиль.    

«Зниження якості відтворення не обов‘язково помітне реципієнтам», 

проте може бути інферентно виявлене з «хиб змісту цільового тексту 

(помилок, вилучень) або хиб донесення (вираження) цього змісту (мовного 

оформлення, голосу, інтонації)» [309: 171-172]. Перекладацькі помилки є 

наслідком низької надлишковості оригінального тексту, що переходить у 

низьку толерантність до епізодів послаблення уваги й неправильного 

розподілення інформаційно-обробних ресурсів [309: 157]      

Англомовна наука розрізняє mistakes і errors, обмовки й власне 

помилки [268]. Відповідно, Д.Жиль вирізняє помилки розуміння й помилки 

вираження змісту, підкреслюючи частоту й поширеність першої групи в 

послідовному й синхронному перекладі, а другої – в перекладі з аркуша 

[306]. Хибне розуміння змісту викликає помилки мовної та преференційної 

компетенції, в той час, як хибне вираження – помилки мовленнєвої 

діяльності [251: 198]. 

Помилками мовленнєвої діяльності (або «обмовками», slips of the 

tongue) традиційно вважаються «ненавмисні відхилення попередньо 

запланованих реалізацій намірів мовця на фонетичному, граматичному або 

лексичному рівні» [232: 123]. Помилки мовленнєвої діяльності 

протиставляються мовленнєвим збоям [114], тобто «явищам, які порушують 

мовленнєвий потік, проте не додають нового пропозиційного змісту» [322: 

93]. Мовленнєві збої можуть бути викликані невпевненістю або власне 

помилками/обмовками, таким чином категорія «мовленнєвих збоїв» стоїть на 

вищому ієрархічному щаблі, порівняно з помилками мовленнєвої діяльності.     

Невпевненість перекладача демонструють такі мовленнєві збої, як 
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гезитації, заповнювачі, фальш-старти, подовження й паузи в середині слів, 

хибність перекладацьких рішень – інтерференція/контамінація, синтаксичні 

помилки, неправильне сполучення слів тощо. Загалом чинник помилок 

можна вважати своєрідною універсалією перекладу. Про це пише, зокрема, 

А.Катлер: «Причини помилок можна шукати в мові, особі чи ситуації, проте 

механізми їхнього виникнення є універсальними для будь-якого мовця або 

мови»   [275: 576].   

Тим часом, незважаючи на доведену універсальність, перекладацькі 

помилки можуть бути як ендогенними (відображають психологічний стан 

або фахову компетенцію), так і екзогенними. Доведено, що мовці реагують 

на рівень шуму, підвищуючи голос, пришвидшуючи або сповільнюючи 

мовлення, роблячи паузи тощо. Подібна реакція на шум (фальш-старти, 

повтори, обривання репліки з подальшим поверненням до неї в перекладі) 

іменується в психолінгвістиці «знаком (ефектом) Ломбарда» [322: 102]: 

перекладачі «повторюють слова у відповідь на незбіг свого мовленнєвого 

плану й умов його виконання, аби уберегти власний мовленнєвий план від 

руйнування оточуючим (відволікаючим) шумом» [322: 102]. 

Ф.Пеххакер відносить до екзогенних чинників високий мовленнєвий 

темп адресанта й складність перекладацького завдання. Обидва викликають 

«виправлені й невиправлені обмовки» й «структурні зсуви (фальш-старти, 

лексичні й синтаксичні злиття)». Було продемонстровано, що перекладачі 

припускали більше обмовок і зсувів, аніж носії МО, проте кількість 

невиправлених обмовок була вищою в останніх. Перекладачі також частіше 

вдавалися до фальш-стартів, незалежно від характеристик мовлення носіїв 

МО або мовного напрямку. Найпоширенішими помилками перекладачів 

виявилися злиття [449: 73-90].  

В аналізі помилок, допущених під час здійснення синхронного 

перекладу, ми спиралися на оцифровані записи, надані 4 перекладачами-

синхроністами (серед них і автор дослідження), які працювали на 

Міжнародному симпозіумі «Захворювання кісток і суглобів та вік», який був 
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організований Українською асоціацією остеопорозу, Австрійським 

товариством досліджень кісток і мінеральної щільності кісткової тканини та 

Словацьким товариством остеопорозу і метаболічних захворювань кісток 

(Львів, травень 2015 р.), та Першій українсько-португальській конференції з 

питань остеопорозу (Лісабон, червень 2016 р.). Загальна тривалість записів – 

41, 25 години. З них шляхом випадкової вибірки було відібрано 235 помилок, 

які й стали об‘єктом нашого аналізу.     

Помилки перекладачів-синхроністів можуть бути проаналізовані згідно 

з кількома критеріями. До них належать природа помилки, тобто те, чи 

помилка спричинена ендогенними або екзогенними чинниками (Рис. 4.1.). До 

ендогенних ератологічних чинників відносяться загальний рівень 

перекладацької компетенції, володіння робочими мовами, медична 

обізнаність, підготовча робота, фізичний стан та рівень стресу, в умовах 

якого працює перекладач. До екзогенних чинників  можна віднести умови 

здійснення перекладу (чутність, якість технічного обладнання, температура в 

кабіні, насиченість кабіни киснем тощо), характеристики мовця (акцент, 

висота голосу, чіткість вимови, навички роботи з мікрофоном). Якщо 

синхронний переклад є частиною медичної консультації, на якість цільового 

тексту також впливає психологічний афект мовця (жертви насильства, 

військових дій, смертельно хворі), стосунки, які встановилися між 

перекладачем і пацієнтом (чинник емпатії). З 235 випадків перекладацьких 

помилок, отриманих шляхом випадкової вибірки, згідно з нашими 

підрахунками, 108 (45, 96 %) були викликані екзогенними чинниками, а 127 

(54, 04 %) – ендогенними чинниками, причому мовна поведінка адресанта 

чинила більш відчутний вплив, аніж імовірна рецепція адресата. Ймовірно, 

це пояснюється тим, що матеріалом аналізу були доповіді й виступи на 

медичних конференціях. 
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Рис. 4.1. Розподіл помилок залежно від їхньої природи   

 

З іншого боку, помилки можна також аналізувати з точки зору їхнього 

характеру (Рис. 4.2.), поділивши на ті, що виникають внаслідок нехтування 

доцільними трансформаціями, прийомми й стратегіями перекладу (mistakes 

by omission) та ті, що виникають внаслідок хибного застосування 

трансформацій, прийомів і стратегій перекладу (mistakes by commission). 

Перші становили 173 випадки (73, 62 %), а другі  - 62 випадки (26, 38 %). 

 

 

Рис. 4.2. Розподіл помилок залежно від їхнього характеру   

Нехтування доцільними трансформаціями, прийомами й стратегіями 

перекладу виявляють себе у вилученнях, генералізаціях та резюмуванні 

оригінального тексту. Усі вищезазначені прийоми в медичному перекладі 

вважаються небажаними й почасти небезпечними. 

Серед  них вирізняємо (Рис.4.3.): 

- 1 група. Вилучення, генералізації та резюмування, спричинені 
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стресом (страхом відстати від мовця, не знайти необхідний еквівалент, 

заплутатися в складному тексті тощо) – 58 випадків (33, 54 %): 

а) якщо фрагмент висловлювання є довгим і має складну синтаксичну 

структуру, кількість вилучень експоненціально зростає:  

In the same time, however, aging is not a disease, just a growing 

susceptibility to it: the prevalence of almost all chronic diseases increases after 65 

years, and arthritis and osteoporosis are in this list (Gasparik). 

В той же самий час старіння не є хворобою … підвищення рівня 

майже всіх хронічних захворювань у віці більше 65 років, артриту й 

остеопорозу. 

б) вилучення термінологічних елементів часто спостерігаються у 

відтинках тексту, де переважають кількісні дані. Це пояснюється тим, що 

увага перекладача зосереджена на нотуванні й розшифровці прецизійних 

елементів:  

According to Practical Guidelines for the supplementation of Vitamin D and 

treatment of deficits in Central Europe of 2013, the recommended therapeutic 

doses for groups with verified Vitamin D deficiency (25(OH)D ˂ 20 ng/ml (˂ 50 

nmol/l)) are: for neonates – 1000 IU/d, for infants aged 1 – 12 month – 1000 – 

3000 IU/d, for children and adolescents aged 1 – 18 years – 3000 – 5000 IU/d, for 

adults – 7000 – 10000 IU/d (depending on body weight) or 50000IU/week 

(Pludowski).  

У Практичних рекомендаціях з вітаміну D і лікування дефіциту в 

Центральній Європі 2013 року рекомендовані дози для груп з дефіцитом 

вітаміну D (25(OH)D ˂ 20 нг/мл (˂ 50 нмоль/л)) складають: для 

новонароджених — 1000 МО/добу, для дітей у віці 1 - 12 місяців (правильно 

«немовлят до року») — 1000 - 3000 МО/добу, для підлітків у віці від 1 - 18 

років — 3000 - 5000 МО/добу, для дорослих — 7000 - 10000 МО/добу або 

50000 МО/ тиждень. 

- 2 група. Вилучення, генералізації та резюмування, спричинені 

браком медичної обізнаності – 49 випадків (28, 32 %): 
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а) замість точного анатомічного відповідника «шийка стегна» вжито 

генералізацію hip: All over the world 20 % of the patients with femoral neck 

fracture die during the first year - У всьому світі 20% пацієнтів з переломом 

стегна помирають протягом першого року (Povoroznyuk). 

б) терміни compliance, persistence, adherence уособлюють критерії 

оцінки правильності виконання пацієнтом рекомендацій лікаря. Вони є 

відносно нещодавніми запозиченнями, тому як лікарі, так і перекладачі часто 

інтерпретують їхнє значення неправильно, що й призводить до генералізацій 

і вилучень, як у наведених прикладах:  poor compliance and persistence - 

поганий комплаєнс, checking the poor adherence - контролювати комплаєнс 

(Alekna).  

«Адгеренс» відрізняється від «комплаєнсу» тим, що описує внутрішню 

готовність пацієнта підкорятися рекомендаціям лікаря, в той час як 

«комплаєнс» - думку лікаря щодо ефективності або неефективності 

виконання пацієнтом його вимог. Термін «персистенс» визначає тривалість 

періоду, протягом якого пацієнт виявляв внутрішню готовність підкорятися 

рекомендаціям лікаря, й вимірюється кількістю днів [270].  

- 3 група. Вилучення, генералізації та резюмування, пов‘язані з 

хибною ідентифікацією концепту (перекладач не усвідомлює, що даний 

концепт є терміном, а отже не надає йому значення: discharge – виділення (з 

носа тощо), turnover – метаболізм) – 21 випадок (12, 14 %): 

а) ASA may possibly cause profuse watery nasal discharge as a side effect 

(Konstantynowicz). 

… може виникнути сильний побічний… супутній ефект у носоглотці.  

У наведеному прикладі спостерігається вилучення абревіатури (ASA – 

ацетилсаліцилова кислота (аспірин)), очевидно спричинене недостатнім 

володінням медичною термінологією. Хибна ідентифікація концепту 

discharge змушує перекладача асоціювати його з початком (відправною 

точкою) виникнення симптомів побічної дії, що й відобразилося в перекладі.  

б) I‘m going to explain one essential difference between bone remodeling 
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and bone turnover. Bone turnover is about the total volume of bone resorbed or 

formed over a period of time. Bone remodeling, on the other hand, is the process 

through which the bone turnover occurs (Resch_3).  

Зараз я поясню, чим відрізняється ремоделювання від обміну. 

Ремоделювання – процес, завдяки якому відбувається обмін. 

Перекладач вдається до резюмування, бо не розчув або не зрозумів 

пояснення в попередньому реченні. Українськомовний термін «обмін» має 

більш загальне значення, порівняно з англомовним turnover, який включає 

тільки процеси резорбції й формування кістки. Натомість українськомовний 

остеологічний концепт «обмін» може описувати також процеси відновлення 

кісткової тканини після перелому.   

- 4 група. Вилучення, генералізації та резюмування, пов‘язані з 

відсутністю даного терміна в цільовій мові медицини або неспроможністю 

перекладача згадати необхідний еквівалент – 45 випадків (26, 00 %):  

а) в українській мові вживається недостатньо асимільована 

термінологічна калька «інгібітори Янус-кінази», проте перекладач 

демонструє невпевненість щодо доцільності даного запозичення:   inhibitors 

of Janus kinase (Resch) - інгібітори кіназ. 

б) в англомовному тексті вживається абревіатура, що не 

розшифровується доповідачем:  

drugs that slow disease activity (corticosteroids, DMARDs — methotrexate, 

sulfasalazine, azathioprine etc.) (Alekna_2) - препарати, що уповільнюють 

активність захворювання (кортикостероїди, метотрексат, сульфасалазин, 

азатиоприн). Абревіатура DMARDs (disease-modifying antirheumatic drugs) 

перекладається українською «хворобомодифікуючі протиревматичні 

препарати (ХМПРП)» або «базисні протиревматичні препарати». 
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Рис. 4.3. Розподіл помилок, викликаних нехтуванням 

трансформаціями, прийомами й стратегіями 

Хибне застосування трансформацій та прийомів перекладу призводить 

до виникнення додавань і замін. Хоч такі явища є неминучими наслідками 

перекладу й нерідко мають позитивний вплив на цільовий текст, серед 

помилок перекладу, викликаних додаваннями й замінами, мусимо вказати 

такі (Рис. 4.4.): 

- 1 група. Додавання й заміни, що є наслідками парафразування 

перекладачем латинських запозичень у англійському тексті, в той час, як на 

позначення даного концепту в українській мові застосовується питома 

лексема – 12 випадків (19, 35 %): 

а) перекладач пропонує хибний відповідник, бо не знає точної назви 

даної групи розладів, закріпленої в офіційній класифікації («кістково-м‘язові 

захворювання»):  

The European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, 

Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases also provides their support in 

organization of this significant event (Jean-Yves Reginster). 

Європейське товариство з клінічних та економічних аспектів 

остеопорозу, остеоартриту і захворювань опорно-рухового апарату надало 

підтримку в організації цього важливого наукового заходу. 

б) спостерігається порушення принципу термінологічної гомогенності: 

в іншому фрагменті доповіді перекладач вживає інший відповідник: 
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musculoskeletal diseases (Jean-Yves Reginster_2) - м‘язово-скелеті 

захворювання, що, по-перше, є некоректним з точки зору невідповідності 

діагностичній класифікації («кістково-м‘язові захворювання»), а, по-друге, не 

збігається з відповідником ужитим у попередній частині («захворювання 

опорно-рухового апарату») 

в)  перекладач не усвідомлює, що полісемічний прикметник 

conservative вжитий у значенні «приблизний» (отже, речення необхідно 

перекласти так: «Приблизна тривалість лікування – один рік») і натомість 

намагається переформулювати свій цільовий текст таким чином, щоб хибний 

буквалізм «консервативний» не вибивався із загального значеннєвого тла: 

one year on treatment is a conservative estimate (Alekna) - тривалість лікування 

один рік є консервативним ствердженням. 

- 2 група. Додавання й заміни, спричиненні прагненням перекладача 

спростити текст, аби зробити його зрозумілішим для пацієнта. Тим не менш, 

зниження регістру є небажаною практикою в медичному перекладі – 9 

випадків (14, 52 %): 

а) перекладач замінює абстрактне поняття bone mass уточнюючим 

відповідником «кісткова тканина» (метонімічне перетворення): it begins to 

progress in all parts of skeleton and leads to bone mass loss (Povoroznyuk) - 

старіння однаково прогресує у всіх частинах скелета, що призводить до 

втрати кісткової тканини.  

б) уточнюючі додавання можуть свідчити про невпевненість 

перекладача в тому, що присутня цільова аудиторія має однаковий ступіть 

предметної обізнаності, як у наступному випадку: blood level of calcium and 

phosphorus (Yankouskaya) - рівні кальцію та фосфору в сироватці крові. У 

таких випадках спостерігається «надкомпенсація» (overcompensation), тобто 

ускладнення змістової структури цільового висловлювання через додавання 

зайвих (з точки зору інформативності) елементів, значення яких і так 

зрозуміле з контексту.  

в) крім очевидних буквалізмів («мають побічні ефекти» - треба 
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«справляють побічну дію»), речення містить ознаки незбігу регістрів 

комунікації в англомовній та українськомовній площині, зокрема «кістки» 

необхідно замінити «кістковою тканиною»:  long-term using of medications 

that have bone-specific side effects (Konstantynowicz) - довгострокове 

застосування лікарських засобів, які мають побічні ефекти на кістки  

- 3 група. Додавання й заміни, спричиненні незнанням відповідника 

цільовою мовою, що призводить до описового відтворення необхідного 

концепту – 23 випадки (37, 09 %): 

а) перекладач, очевидно, не знає термін operative definition -  «робоче 

визначення» або плутає прикметник operative з його міжмовним 

термінологічним дублетом «оперативний» - «швидкий». У будь-якому разі 

відзначена спроба описового відтворення, що призводить до викривлення 

змісту:  Proposals for an operative definition of response for treatment (Alekna) - 

Швидка оцінка відповіді на лікування.  

б) неточність у відтворенні була викликана як труднощами в підборі 

еквівалента («забезпечення догляду за хворими наразі й у майбутньому»), так 

і антиципацією звичної комбінаторики: solutions поєднується з іменником 

problems:  

I am convinced that the quality of the presentations, together with the 

interaction between the audience and the speakers, will pave the way to provide 

solutions for our actual and future sufferers (Jean-Yves Reginster_3).  

Я переконаний, що якість презентацій разом із взаємодією між 

аудиторією і спікерами прокладе шлях для забезпечення вирішення наших 

існуючих і майбутніх проблем. 

- 4 група. Заміни, що викликані хибною ідентифікацією характеристик 

оригінального терміна з його функціональним навантаженням у реченні.  

а) перекладач копіює граматичні характеристики оригінальної лексеми, 

утворюючи неприродні кальки («Необхідно його МРТувати» за аналогією з 

«інтубувати») – 18 випадків (29, 04 %): 

For knee and shoulder injuries you would need to perform an MRI scan 
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(Mascarenas). 

Для того, щоб діагностувати травму коліна або плеча в пацієнта, 

необхідно його МРТувати. 

б) в умовах обмеженого часу, не зрозумівши абревіатуру на слух (IV – 

«внутрішньовенний»), перекладач змушений покладатися на текст прозірки. 

У результаті він плутає літери з римськими цифрами:  IV bisphosphonates 

(Mascarenas) - бісфосфонатів IV покоління. 

 

 

Рис. 4.4. Розподіл помилок, викликаних хибним застосуванням 

трансформацій та прийомів перекладу 

Необхідно вказати на те, що за частотністю додавання й заміни 

поступаються місцем вилученням, генералізаціям і резюмуванню. Очевидно, 

що це пов‘язано з рядом обмежень, які синхронний переклад як особлива 

форма міжмовної взаємодії накладає на виконавця (перекладача), а саме брак 

часу на роздуми, постійний стрес, викликаний відставанням від 

оригінального мовця, відчуженість від адресата перекладу, що призводить до 

невпевненості у правильному виборі доречного й зрозумілого відповідника.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІV 

1. «Модель розподілу зусиль» розмежовує різновиди усного перекладу 

як види діяльності, в яких застосовуються різні когнітивні механізми, 

виявляються різні рівні активованої свідомості через різні типи операцій. 

Важливим етапом розробки «Моделі розподілу зусиль» є створення 

математичних формул, що описують послідовність перекладацьких дій та 

дозволяють на їхній основі зіставити різні види усного перекладу, склавши 

алгоритм успішного докладання зусиль у цій галузі міжмовної інтеракції. 

2. 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), 

який передбачає відтворення коротких реплік (або їхніх фрагментів) без 

опори на скорописні нотатки. 

3. Задля того, щоб відтворити 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. 

4. 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. «Стратегія ясності» полягає в здібності 
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перекладача переформулювати чітко й правильно, з точки зору мовного 

узусу, релевантну інформацію, закладену в оригіналі, перетворивши її на 

цільовий текст. 

5. Громадський переклад є особливим напрямком мовленнєвої 

діяльності з унікальним набором комунікативно-прагматичних ознак. 

Ототожнення його моделі з рушійними механізмами судового й 

конференційного перекладу (інституційний характер, регулятивність, 

монологічність) призводить до формування концепту «невидимого 

перекладача», що йде урозріз із функціями нагляду, посередництва й захисту 

інтересів клієнтів, властивими цьому напрямку. 

6. Діалогічна взаємодія сторін, яку відтворює громадський перекладач, 

так само, як і міжкультурні аспекти комунікації, характерні для усного 

медичного перекладу в сучасному мультиетнічному світі. Сертифікація та 

система професійної підготовки громадських перекладачів сприяє зростанню 

авторитету професії, яку раніше асоціювали з непрофесійністю (ad hoc).  

7. Складники комунікативної ситуації громадського перекладу в 

найзагальнішому вигляді віддзеркалюють універсалії перекладацького 

процесу, проте етнокультурні особливості й соціо-економічний статус 

учасників наповнюють універсалії новим змістом. 

8. Громадський переклад має власну таксономію методик відтворення й 

координування. Ці методики відображають основні етапи медичної 

консультації, проте дають перекладачеві змогу не копіювати дискурсивні 

стратегії й тактики лікаря, а ставати співтворцем комунікативної події.  

9. Cинхронний переклад є особливим різновидом міжмовного 

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). Синхронний переклад, більшою мірою, ніж інші 

типи усного відтворення, ґрунтується вилученні з тексту смислового 
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інваріанта, коли для нього ще не повністю знайдені відповідні засоби 

вираження мовою перекладу. Цей короткочасний прозір між семантичною та 

формально-мовної стороною перцепції демонструє особливі відношення між 

мовою і мисленням, що забезпечуються антиципацією й імовірнісним 

прогнозуванням.   

10. Окрім незаперечних стресових чинників синхронного перекладу, 

комунікативну ситуацію медичної консультації може як посилити, так і 

підірвати професійна компетенція перекладача, усвідомлення ним своєї ролі 

посередника між працівником медичного закладу й пацієнтом. Помилки 

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).    

11. Вживання додавань і замін свідчить про загальне налаштування 

синхронного перекладача на задоволення потреб і втілення очікувань 

реципієнтів (позитивна ввічливість), у той час як вилучення, генералізації й 

резюмування – на збереження власного обличчя (негативна ввічливість).  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.  

12. Використання тексту як опори переносить усний переклад в іншу 

дискурсно-модальну площину: окрім суто фонічної реалізації 

перекладацький дискурс тепер включатиме й графічну складову, що існує 

паралельно й відносно незалежно від фонічної (наприклад, перекладацький 

скоропис – це символічне втілення ідей носія МО, радше ніж його слів). 

13. До перекладацьких операцій, що реалізуються в ситуації усного 

медичного  перекладу, відносяться: 1) переклад за допомогою прямих та 
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функціональних відповідників, 2) узагальнення інформації, 3) вилучення 

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

уточнюючих зауважень.  

14. 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).   

 Основні положення Розділу ІV відображені в таких публікаціях 

автора: [115: 83-185; 116: 44-49; 120: 66-72; 124: 76-82; 126: 111-125; 127: 

194-199; 132: 91-105; 138: 275-281; 139: 245-250].    
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Медичний переклад є особливим різновидом міжмовного й 

міжкультурного посередництва, ніша якого на професійному ринкові 

України постійно розширюється. Ця тенденція є безумовним свідченням 

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, а також ступінь залучення  

медичного перекладача в двомовній тріаді комунікації зумовлює широкий 

діапазон професійних настанов, який вписується в рамки універсальних 

комунікативних 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 
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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 

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 
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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. 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. 
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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-функційних 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, 
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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). 

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 (послівному або по-

морфемному перекладові), 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, 
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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, 

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 
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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 комунікативної 

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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ДОДАТКИ 

 

ДОДАТОК 1 

Оригінал: Зразок англомовної  форми передопераційної згоди [Gustave]:  

CONSENT FOR ORAL SURGERY 

You have the right to be informed about your condition and the 

recommended treatment plan to be used so that you may make an informed 

decision as to whether or not to undergo the procedure after knowing the risks 

involved.  This disclosure is not meant to alarm you, but is rather an effort to 

properly inform you so that you may give or withhold your consent. 

PATIENT   NAME                                                      DATE  

There are certain inherent and potential risks and side effects in any 

surgical procedure, and in your specific instance, such risks may include, but are 

not limited to the following: 

A. Post-operative discomfort and swelling that may require several days 

of at-home recuperation. 

B. Prolonged or heavy bleeding that may require additional treatment. 

C. Post-operative infection that may require additional treatment 

D. Stretching of the corners of the mouth that may cause cracking and 

bruising and may heal slowly. 

E. Restricted mouth opening for several days, sometimes related to 

swelling and muscle soreness and sometimes related to stress on the jaw joints 

(TMJ). 

F. Injury or damage to adjacent teeth. 

 

2. During the course of the procedure unforeseen conditions may be 

revealed which will necessitate extension of the original procedure or different 

procedure(s) from those set forth.  I authorize Dr. Gustave and his staff to perform 

such procedure(s) as is necessary and desirable in the exercise of professional 

judgment. 
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3. Certain medications, drugs, anesthetics and prescriptions which I may 

be given can cause drowsiness, incoordination and lack of awareness which also 

may be increased by the use of alcohol and other drugs.  I have been advised not to 

operate any vehicle or machinery and not to work while taking such medication or 

until fully recovered from the effects of same.  I understand this recovery may take 

up to 24 hours or more after I have taken the last dose of medication.  If I am to be 

given an oral sedative, I agree not to drive myself home and will have a 

responsible adult drive me home and stay with me until I am fully recovered from 

the effects of the sedation. 

4. I understand that antibiotics and other medications may interfere with 

the effectiveness of oral contraceptives. Therefore, I understand that I will need to 

use some additional form of birth control for one complete cycle of birth control 

pills after the course of antibiotics or other medication is completed. 

My signature here (or that of my Legal Guardian) indicates that I (or my 

Legal Guardian) have read the information listed above. 

Signature of Patient (or Legal Guardian)             Date 

CONSENT FOR ORAL SURGERY 

Do NOT sign this portion of the form until you and/or your Legal Guardian 

have discussed it with Dr. Gustave. 

5. I hereby authorize Dr. Gustave and any other assistants or employees 

selected by him to treat the condition(s) described as: 

__________________________________________________________________ 

6. I consent to the administration of __________________anesthesia in 

connection with the procedure(s) referred to above. 

7. The procedure(s) necessary to treat the condition(s) has been explained 

to me and I (or my Legal Guardian) understand the nature of the procedure(s) to 

be: ___________________________________________________ 

8. I (or my Legal Guardian) have been informed of possible alternative 

methods of treatment (if any) including: 

__________________________________________________________________ 
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9. It has been explained to me, (or my Legal Guardian) and I (or my Legal 

Guardian) fully understand, that a perfect result is not and cannot be guaranteed or 

warranted. 

 

My signature (or that of my Legal Guardian) certifies that I (or my Legal 

Guardian) speak, read and write English and have read and discussed with Dr. 

Gustave and his staff, and fully understand this consent for surgery form and that 

all blanks were filled in prior to it being signed. 

Signature of Patient (or Legal Guardian)    Date 

 Frederick Gustave, DDS       Date 

Signature of Witness       Date 

 

Переклад: ЗГОДА НА ПРОВЕДЕННЯ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВОЇ 

ОПЕРАЦІЇ 

Ви маєте право на отримання інформації про свій стан і 

рекомендований план лікування, з тим щоб прийняти обґрунтоване рішення 

щодо доцільності процедури з урахуванням імовірних ризиків. Дана 

інформація не повинна Вас стурбувати, а лише належним чином 

поінформувати, аби Ви вирішили, чи погоджуватися на операцію.  

ІМ‖Я ПАЦІЄНТА____________   ДАТА____________ 

1. Будь-яка хірургічна процедура має певні притаманні їй ризики й 

побічні ефекти. У Вашому конкретному випадку такі ризики можуть 

включати наступні, але не обмежуватися ними: 

А. Післяопераційний дискомфорт і набряк, внаслідок яких 

рекомендується кількадобовий домашній режим.  

Б. Тривала або сильна кровотеча, що може вимагати додаткового 

лікування. 

В. Післяопераційна інфекція, що може вимагати додаткового 

лікування. 
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Г. Натягування кутів рота, що може викликати утворення тріщин і 

синців, повільне загоювання. 

Д. Обмежене розкриття рота протягом декількох днів, іноді викликане 

набряком і болючістю м'язів, а іноді пов'язане з контрактурою щелеп 

(темпоромандібулярний больовий дисфункціональний синдром). 

Є. Травми або пошкодження прилягаючих зубів.  

2. У ході процедури можуть бути виявлені супутні порушення, які 

вимагатимуть продовження даної хірургічної процедури або застосування 

іншої(их) процедур(и), аніж передбачалися. Я даю дозвіл д-ру Густаву і його 

персоналу на виконання такої(их) процедур(и), якщо вони вважатимуть їх 

необхідними й доцільними. 

3. Деякі препарати та анестетики, які я отримуватиму, можуть 

викликати сонливість, порушення координації, сплутаність свідомості, які 

посилюватимуться внаслідок приймання алкоголю та взаємодії з іншими 

ліками. Мені не рекомендували сідати за кермо, користуватися технічним 

обладнанням та виходити на роботу під дією ліків або до повного 

відновлення розумових функцій. Я розумію, що відновлення після останньої 

дози ліків може тривати одну чи дві доби. У разі перорального приймання 

заспокійливого я згоден/на не сідати за кермо. Натомість я заручуся згодою 

відповідального дорослого відвезти мене додому й перебувати поруч зі 

мною, поки я повністю відновлюся від наслідків седації. 

4. Я розумію, що антибіотики та інші ліки можуть вплинути на 

ефективність оральних контрацептивів. У зв‘язку з цим я усвідомлюю, що  

необхідно використовувати додаткову форму контролю народжуваності 

протягом одного повного циклу протизаплідних засобів після завершення 

курсу антибіотиків або інших ліків. 

Мій підпис (або мого Законного Опікуна) вказує, що я (або мій 

Законний Опікун) прочитав(ла) інформацію, зазначену вище.  

Підпис пацієнта (або Законного Опікуна)    Дата   
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ЗГОДА НА ПРОВЕДЕННЯ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВОЇ ОПЕРАЦІЇ 

НЕ підписуйте цю частину форми, поки Ви й/або Ваш Законний Опікун 

не обговорили її з д-ром Густавом. 

5. Я дозволяю д-ру Густаву і будь-яким іншим асистентам або 

співробітникам, призначеним ним, проводити лікування наступного(их) 

захворювання(нь):_________________ . 

 6. Я погоджуюся на застосування ____________ анестезії в зв'язку з 

вищевказаною(ими) процедурою(ами). 

7. Процедура(и), необхідна(і) для лікування захворювання(нь), була(и) 

роз‘яснена(і), і я (або мій Законний Опікун) розумію природу 

передбаченої(их) процедур(и): ___________ 

8. Я (або мій Законний Опікун) були поінформовані про можливі 

альтернативні методи лікування (якщо такі існують), у тому числі: 

_____________ 

9. Мені (або моєму Законному Опікунові) роз‘яснили, і я (або мій 

Законний Опікун)  повною мірою зрозумів(ла), що ідеальний результат не є й 

не може бути гарантованим. 

Мій підпис (або мого Законного Опікуна) засвідчує, що я (або мій 

Законний Опікун) говорю, читаю й пишу англійською мовою, прочитав(ла) й 

обговорив(ла) з д-ром Густавом і його співробітниками, повною мірою 

зрозумів(ла)  зміст цієї Згоди на проведення операції, й що всі пропуски були 

заповнені до підписання. 

Підпис пацієнта (або Законного Опікуна)    Дата   

Фредерік Густав, доктор стоматології   Дата 

Підпис свідка        Дата 
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ДОДАТОК 2  

Оригінал:  ЗРАЗОК ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОГО ЕПІКРИЗУ [ANSU 2014] 

На операцію на 3 лютого 2014 підготовлений хворий Н., 72 років, з 

діагнозом: правостороння набута коса пахова грижа, яка вправляється. 

Діагноз поставлений на підставі: 

- Скарг хворого на болі в паховій області і на появу випинання у тому 

ж місці при найменшому фізичному навантаженні, в спокої випинання 

зникає; 

- Даних анамнезу - вперше випинання з'явилося 4 роки тому після 

підйому тяжких предметів, протягом останнього часу тричі були епізоди 

защемлень (останнє - місяць тому); 

- Даних об'єктивного дослідження - у правій паховій області 

визначається випинання розмірами 4 на 5 см, м'яко-еластичної консистенції, 

яке вільно вправляється в черевну порожнину, розташоване латерально від 

сім'яного канатика, зовнішнє пахове кільце помірно розширене (до 2 см).  

Поставлений діагноз є відносним показанням до операції. 

Із супутніх захворювань відзначається гіпертонічна хвороба II ступеня 

(в анамнезі підйоми артеріального тиску до 220/100 мм рт. ст.). 

Враховуючи високий ризик повторних защемлень грижі, необхідне 

виконання планової операції. У клініці проведено курс гіпотензивної терапії 

(тиск стабілізовано на рівні 150-160/100 мм рт. ст.). 

Планується під місцевою анестезією з елементами нейролептанальгезії 

виконати радикальну операцію правобічної пахової грижі з пластикою 

передньої і зміцненням задньої стінки пахового каналу. 

Ступінь ризику операції і наркозу - II. 

Група крові 0(І) Rh(+) позитивний. 

Згода хворого отримана. 

Оперують: хірург - ... 

асистент - ... 

Лікуючий лікар (підпис) 
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Переклад: PREOPERATIVE EPICRISIS 

 72 yo M prepared for operation Feb 3, 2014. Diagnosis: right oblique 

inguinal hernia, acquired, reducible. 

 Diagnosis made on the grounds: 

- Inguinal pain complaints; lump appears under exertion, disappears at rest. 

- Anamnesis: first bulging appeared 4 yrs ago after lifting heavy objects, 

three recent strangulations (the latest – a month ago). 

- Physical examination: lump rt groin (4-5 cm), soft, reducible, lateral to 

seminiferous tubule, superficial inguinal ring moderately distended (up to 

2 cm). 

Diagnosis is a relative indication for surgery. 

Co-morbidity: 2
nd

 degree hypertension (AP – 220/100 mmHg). 

Elevated risk of recurrent strangulations stipulates elective surgery. 

Antihypertensive therapy onsite (BP stabilized at 150-160/100 mmHg). 

Planned radical operation of right inguinal hernia under local anesthesia, 

(partly with neuroleptanalgesia), repair of anterior and fortification of posterior 

walls of inguinal canal. 

Degree of surgical and anesthetic risk – II. 

Blood type 0(І) Rh(+) positive. 

Patient‘s agreement obtained. 

        Surgical team: surgeon – 

            assistant surgeon –  

       Attending physician (signature)   
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ДОДАТОК 3 

 

Англомовна версія «Клінічної шкали старечої слабкості» (Clinical Frailty 

Scale) 
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Українськомовна версія «Клінічної шкали старечої слабкості» 

(Clinical Frailty Scale),  адаптована й перекладена українською мовою 

Поворознюк В.В., Поворознюк Р.В., Балацькою Н.І., Дзерович Н.І. в 2013 

році 
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ДОДАТОК 4 

 

Англомовна версія «Опитувальника Десмонда, що оцінює ризик 

падінь» (Desmond Fall Risk Questionnaire) 
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Українськомовна версія «Опитувальника Десмонда, що оцінює ризик 

падінь» (Desmond Fall Risk Questionnaire),  адаптована й перекладена 

українською мовою Поворознюк В.В., Поворознюк Р.В., Балацькою Н.І., 

Дзерович Н.І. в 2013 році 
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ДОДАТОК 5 

    

Англомовна версія Instrumental Activities of Daily Living Scale (IADL) 

М.П. Лаутона, Е.М.Броді  
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Українськомовна версія Instrumental Activities of Daily Living Scale 

(IADL) М.П. Лаутона, Е.М.Броді),  адаптована й перекладена українською 

мовою Поворознюк В.В., Поворознюк Р.В., Балацькою Н.І., Дзерович Н.І. в 

2013 році 
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ДОДАТОК 6 

  Англомовна версія опитувальника SARC-F 
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Українськомовна версія опитувальника SARC-F),  адаптована й 

перекладена українською мовою Поворознюк В.В., Поворознюк Р.В., 

Балацькою Н.І., Дзерович Н.І. в 2015 році 
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ДОДАТОК 7 

 

 

Англомовна версія Хвилинного тесту оцінки ризику остеопорозу 

Міжнародного фонду остеопорозу IOF 

 

Українськомовна версія Хвилинного тесту оцінки ризику 

остеопорозу, перекладена  Поворознюк В.В., Поворознюк Р.В., Балацькою 
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Н.І., Дзерович Н.І. й розміщена на веб-сторінці Міжнародного фонду 

остеопорозу IOF 
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ДОДАТОК 8 

Алгоритм 1. Послідовний переклад 
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ДОДАТОК 9 

Алгоритм 2. Синхронний переклад 
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