
ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ЕКОНОМІЧНИХ І 

МЕДИЧНИХ ТЕКСТІВ 

Мета курсу — досягнення здобувачами вищої освіти системи спеціальних 

знань у галузі економічного та медичного перекладу та теоретичних основ 

економіки та медицини, які проявляються у здатності використовувати набуті 

знання в професійній перекладацькій діяльності; вдосконалення знань 

англійської та української мов у професійному вимірі, оволодіння 

методологічною основою культурологічних та соціологічних аспектів перекладу 

медичної та економічної літератури; дослідження лексичних, граматичних та 

жанрово-текстових проблем перекладу медичної та економічної  літератури на 

основі автентичних документів; формулювання основних прийомів перекладу 

медичних та економічних текстів з урахуванням їх соціокультурних 

особливостей. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Термінологічні проблеми при 

перекладі економічних і медичних текстів» має безпосередній зв'язок із такими 

дисциплінами як: «Наукове спілкування іноземною мовою», «Теорія перекладу», 

«Теорія міжкультурної комунікації та переклад», «Жанрові теорії перекладу». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: здатність формулювати тактику перекладу; здатність 

ідентифікувати різнорівневі одиниці перекладу; здатність розуміння міжмовної 

еквівалентності термінологічних структур; здатність давати самостійну оцінку 

якості виконаного перекладу на підставі порівняльного аналізу текстів мови 

оригіналу та мови перекладу 

         Програмні результати навчання: 

знати: лексичних і стилістичних особливостей перекладу економічних і 

медичних текстів; основних термінологічних систем економічних і медичних 

текстів;набору редакторсько-коректорських значків; засобів і прийомів 

перекладу лексичних, переважно термінологічних, елементів і словосполучень, 

граматичних труднощів та передачі жанрово-стилістичних особливостей 

англомовних економічних і медичних текстів українською мовою; алгоритмів 

відтворення у перекладі ізоморфних та аломорфних лексико-термінологічних та 

граматичних одиниць. 

уміти: застосовувати в перекладі основні види перекладацьких 

трансформацій; звіряти текст рукопису зі змістом і формою першотвору; 

створювати термінологічно еквівалентні тексти; відтворювати у перекладі 

синтаксичну нормативність вихідного тексту. 

          Зміст навчальної дисципліни: 
МЕТОДОЛОГІЯ МЕДИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ. Поняттєвий статус 

медичного перекладу. Особливості перекладу текстів у медичній галузі. 

Термінологічний апарат медичних текстів. Лексико-граматичні та стилістичні 

трансформації при перекладі.  

АСПЕКТИЗАЦІЯ ПРАКТИКИ перекладача медичних текстів.  

Закріплення термінології на перекладі та обговоренні тексту. Абревіатури, 

скорочення, латинські терміни і скорочення у медичних текстах. Одиниці 

лабораторних вимірювань всіх країн і вміння перерахувати їх у більш популярну 

одиницю розрахунку,  характерну для країни перекладу. Медичний сленг 

медиків різних країн. 



Теоретичні та практичні аспекти перекладу економічної термінології. 

Термінологічні аспекти перекладу фахової лексики. Індустріальне виробництво 

та сфера послуг. Інвестування. Заміна граматико-лексичних форм іншими. 

Переклад фразеологічних сполучень. Зайнятість та продуктивність праці. 

Іменники із загальним компонентом. Експорт ті імпорт. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредит2 ECTS, загальний обсяг 

90 годин, у тому числі 36 практичних занять і 43 години самостійної та 11 годин 

індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 


