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products of American corporation Afton Chemical, it gives the translation analysis which allows both 
to defi ne major structural components of data sheets for additives, as well as translation transforma-
tions. As a result the article shows grammatical transformation of transposition and lexical and gram-
matical transformation of addition as the most common for such type of documents. 
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ 
НА ПРИСАДКИ К НЕФТЕПРОДУКТАМ

В статье рассмотрено специфику перевода технических паспортов на присадки к не-
фтепродуктам. Во-первых, описано терминологические трудности в переводе технических 
документов нефтеперерабатывающей промышленности с английского на украинский язык. 
Во-вторых, на материале технических паспортов на присадки к нефтепродуктам американ-
ской компании «Афтон Кемикал» представлено переводческий анализ, при котором выделено 
основные структурные компоненты технических паспортов на присадки, а также основные 
переводческие трансформации. В результате статья демонстрирует общую тенденцию на-
иболее частотного употребления грамматической трансформации транспозиции и лексико-
грамматической трансформации добавления для такого рода документах.

Ключевые слова: технический паспорт, присадка, переводческая трансформация, тран-
спозиция, добавление.
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ПЕРЕКЛАД МЕДИЧНИХ АБРЕВІАТУР І СКОРОЧЕНЬ З НІМЕЦЬКОЇ 
МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

У цій статті розглядаються типи скорочень, що використовуються у німецькомовних 
медичних текстах, та способи їх відтворення українською мовою. Теоретичний матеріал міс-
тить велику кількість прикладів для ілюстрації та аргументування своєї точки зору.

Ключові слова: абревіатура, скорочення, переклад, еквівалент, калькування, описовий пере-
клад.

Переклад медичних текстів є одним із найважливіших і найвідповідальніших видів 
перекладу в сучасному суспільстві, адже від його точності залежить правильність 
лікування пацієнта, здоров’я, а іноді і життя людини. Тексти медичного спряму-
вання відзначаються особливою структурно-композиційною будовою, насиченістю 
специфічними термінами, нехарактерним для інших типів тексту синтаксисом і 
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● акроніми або ініціальні скорочення, утворені з початкових літер багатокомпо-
нентного слова: SAMM (Schweizerische Ärztegesellschaft für Manuelle Medizin) – Швей-
царська асоціація лікарів – мануальних терапевтів, MRSA (Methicillin-resistenter Sta-
phylococcus aureus) – золотистий стафілокок, стійкий до метициліну, die EF (die 
Ejektionsfraktion) – фракція викиду, DD (die Differentialdiagnose) – диференційний 
діагноз, GGT (Gamma-Glutamyltransferase) – ГГТ;

● скорочені слова, утворені шляхом скорочення незалежно від морфемних меж. 
Найчастіше у мові медицини вживаються початкові скорочення, які називаються 
апокопами, якщо вони складають самостійну лексичну одиницю, напр.: Sono (So-
nografi e) – ультразвукове дослідження, Echo (Echokardiographie) – ехокардіографія, 
Hysto (Hystologie) – гістологія, гістологічне дослідження, Labor (Laboratorium) – 
лабораторія, Reha (Rehabilitation) – реабілітація, Rheuma (Rheumatismus) – ревма-
тизм, Polio (Poliomyelitis) – поліомієліт. Також при скороченні може залишатися 
тільки перший склад слова, напр.: Ca (Karzinom) – карцинома, рак, Erg. (Ergebnis) – 
результат, Pat. (Patient) – пацієнт, або лише приголосні букви, напр.: Mts (Metasta-
sen) – метастази, Glc (Glucose/Glukose) – глюкоза, Hb (Hämoglobin) – гемоглобін, 
Ery (Erythrozyten) – еритроцити, Leuko (Leukozyten) – лейкоцити, lt. klin. Ang. (laut 
klinischer Angaben) – згідно з клінічними даними;

● складноскорочені слова, утворені шляхом складання кількох скорочених 
основ, напр.: Pharma-Lizenz (pharmazeutische Lizenz) – фармацевтична ліцензія, On-
kochirurgie (onkologische Chirurgie) – онкохірургія, histopathologische (histologische 
und pathologische) Beurteilung – гістопатологічний висновок; HDL-Cholesterin – 
холестерин ЛПВЩ (холестерин ліпопротеїнів високої щільності), LDL-Cholesterin – 
холестерин ЛПВЩ (холестерин ліпопротеїнів низької щільності), Gesamt-IgE – 
загальний імуноглобулін Е.

● буквенно-цифрові скорочення: PDE-5 – ФДЕ-5, PR-3 – протеїназа-3, fT3 – 
трийодтиронін вільний, fT4 – тироксин вільний.

До графічних скорочень належать запозичені латинські скорочення, а також по-
значення мір, одиниць, величин, грошових знаків тощо.

Залежно від сфери вживання пропонуємо поділяти скорочення і абревіатури, 
що найчастіше використовуються в німецькомовних медичних текстах на загальні 
і специфічно-медичні. Загальні скорочення можуть, на нашу думку використовува-
тися як у медичній літературі, так і в інших типах текстів різних функціональних 
стилів, наприклад, max. – макс., min. – мін., z. T. (zum Teil) – частково, lat. (lateinisch) – 
латинський, org. (organisch) – органічний, seitl. (seitlich) – збоку, bds. (beidseits) – з 
обох сторін, tgl. (täglich) – щодня, abs. (absolut) – абсолютний, sog. (sogenannt) – 
так званий , geb. (geboren) – народився, gest. (gestorben) – помер, begl. (beglaubigt) – 
посвідчено, vgl. (vergleiche) – порівняй, u. (und) – і, i. V. (in Verbindung) – у поєднанні з , 
V. a. (Verdacht auf) – підозра на, Z. n. (Zustand nach) – стан після.

Сферою вживання специфічно-медичних скорочень є переважно медична 
література. Такі скорочення залежно від функціонально-інформативного наванта-
ження вживаються у досліджуваному матеріалі для представлення відомостей за-
гального характеру (дані про пацієнта, лікаря, медичний заклад тощо), анамнезу і 
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діагнозу пацієнта (назви хвороб), медичних досліджень (назви досліджень, одиниці 
вимірювання, назви органів і тканин), лікарських рекомендацій (назви препаратів і 
хімічних речовин).

Якщо переклад загально-вживаних скорочень не повинен викликати значних 
труднощів, то переклад специфічно-медичних скорочень часто є складним завданням 
для перекладача і має підпорядковуватися певній послідовності дій. 

Процес перекладу медичних скорочень і абревіатур передбачає два етапи: 
1. дешифрування скорочення, тобто визначення вихідної німецькомовної основи 

або кореня.
2. відтворення відповідної німецькомовної форми засобами української мови, тоб-

то пошук еквівалентів, які найбільш точно передавали б значення німецькомовного 
скорочення.

Вже на першому етапі перекладу скорочень перекладач може відчути труднощі 
у зв’язку з явищем омонімії, значно поширеним у медицині, коли одна і та ж 
абревіатура позначає різні назви за своїм значенням, які проте використовуються 
у медицині. Для визначення правильного значення перекладач повинен, перш за 
все, орієнтуватися у макроконтексті, тобто визначити, яку інформацію має пред-
ставляти певна абревіатура. Орієнтиром при цьому може виступати її розташуван-
ня у тексті. Наприклад, якщо абревіатура розташована на початку тексту, то більша 
вірогідність того, що вона представляє інформацію загального характеру. Таким чи-
ном, абревіатуру FA перекладемо як лікар або лікар-спеціаліст (Facharzt). У тесто-
вому блоці, що стосується анамнезу і діагнозу пацієнта, абревіатура FA може пере-
кладатися як сімейний анамнез (Familienanamnese) або фіброаденома (Fibroadenom).

Наведемо інші приклади омонімів серед медичних абревіатур:

AO 1. Aorta 1. аорта
2. Arbeitsgemeinschaft für 
Osteosynthesefragen 

2. Міжнародна асоціація з вивчення 
остеосинтезу

LV 1. Linker Ventrikel 1. лівий шлуночок
2. Linker Vorhof 2. ліве передсердя

OA 1. Oberarzt 1. завідувач відділенням
2. Oberarm 2. плече
3. Osteoarthritis 3. остеоартрит

PE 1. Probeexision 1. біопсія; біоптат
2. Pulmonalembolie 2. легенева емболія
3. Pleuraerguss 3. плевральний випіт
4. Perikarderguss 4. перикардіальний випіт
5. Partialepilepsie 5. часткова епілепсія
6. psychomotorische Epilepsie 6. психомоторна епілепсія
7. parenterale Ernährung 7. парентеральне харчування

AS 1. Aortenstenose 1. стеноз аорти
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2. Augensalbe 2. мазь для очей
3. auris sinistra 3. ліве вухо

KG 1. Körpergewicht 1. маса тіла
2. Krankengeschichte 2. історія хвороби
3. Krankengymnastik 3. гімнастика для хворих
4. Kraftgrad 4. ступінь зусилля

KK 1. Kreatinkinase 1. креатінкіназа
2. Kehlkopf 2. гортань

3. Kinderkrankheiten 3. дитячі хвороби; хвороби перенесені 
у дитинстві

AK 1. Aortenklappe 1. аортальний клапан
2. Antikörper 2. антитіла
3. Absorptionskoeffi zient 3. коефіцієнт всмоктування

AF 1. Atemfrequenz 1. частота дихання
2. atriale Fibrillation 2. атріальна фібриляція

Af Alkoholfrei без вмісту алкоголю
af antefl exed в антефлексії (положення матки)

На другому етапі перекладу медичних скорочень і абревіатур з німецької мови 
перекладач користується відповідними термінологічними словниками, двомовни-
ми медичними словниками, в яких він може знайти відповідний еквівалент одиниці 
перекладу, медичними довідниками, посібниками, іншими медичними ресурсами, 
включно електронні ресурси та консультації з лікарями або медичними працівниками, 
якщо такого еквіваленту немає і переклад абревіатури викликає значні труднощі. 
Крім перекладу німецьких медичних абревіатур шляхом добору еквівалента, напр,: 
DNA – ДНК, ZNS – ЦНС, WHO – ВОЗ, застосовуються також такі способи перекла-
ду як транскрипція: CT – KT, транслітерація: CCP (cyclisches citrulliniertes Peptid) – 
ЦЦП (циклічний цитруліновий пептид), FDG (Fluordesoxyglukose) – ФДГ; кальку-
вання: BWK (Brustwirbelkörper) – тіло грудного хребця, запозичення іншомовної 
абревіатури: EKG – ЕКГ, MRT – МРТ, описовий переклад: HBs-Antikörper – антитіла 
до поверхневого антигену вірусу гепатиту В, MCH – середній вміст гемоглобіну в 
еритроциті, MCHC – середня концентрація гемоглобіну в еритроциті.

Трапляються випадки, коли повна назва німецькою мовою може відтворюватися 
українською мовою за допомогою абревіатури, напр., gastroösophageale Refl uxkrank-
heit – гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ).

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що під час перекладу скорочення, 
що використовується у медичному тексті, використовуються різні способи перекладу 
і, перш за все, пошук відповідного еквівалента, а за відсутності такого еквівалента 
ефективним способом перекладу є калькування слова, особливо при перекладі склад-
носкорочених слів, і створення таким чином відповідного поняття в українській мові 
або описовий переклад з метою уникнення неоднозначності при тлумаченні поняття 
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фахівцями, адже неправильний або неточний переклад медичних скорочень може 
коштувати життя. 

Перспективою подальших досліджень може бути вживання латинських та 
англійських скорочень у німецькомовних медичних текстах.
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ПЕРЕВОД МЕДИЦИНСКИХ АББРЕВИАТУР И СОКРАЩЕНИЙ 
С НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА НА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК

В статье рассматриваются типы сокращений, используемые в немецких медицинских 
текстах, и способы их воссоздания на украинском языке. Теоретический материал содержит 
большое количество примеров для иллюстрации и аргументации своей точки зрения.

Ключевые слова: аббревиатура, сокращение, перевод, еквивалент, калькирование, описа-
тельный перевод.
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TRANSLATION OF MEDICAL ABBREVIATIONS AND REDUCTIONS FROM 
GERMAN INTO UKRAINIAN

The article sheds light on the types of reductions, which are used in German medical texts, and 
the ways of their translation into Ukrainian. The examples to illustrate the author’s point of view have 
been provided. 
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