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ризм» та «здуття живота», у професійних колах
віддадуть перевагу першому. Якщо перекладач
цього не врахує, припущена помилка або непра-
вильне трактування коштуватиме комусь дуже
дорого.

Про переклад рецептів йдеться у більшості під-
ручників англійської мови для медичних вузів, але
цієї інформації далеко недостатньо для професій-
ного та грамотного перекладу, недостатньо прос-
то знати значення слів, як dispense, refills, side. Всі
вони є у словнику (refills — повторні заповнення,
dispense — відпускати, side — сторона). Вони не
посилюють розуміння тому, що важливо відрізня-
ється система виписки та продажу препаратів в ап-
теці.

Поясню лише кілька понять, що спрощують
процес перекладу рецепту. Дієслово “to dispense”
в онлайн-словнику перекладається як «роздавати,
відпускати ліки, розподіляти, виписувати ліки». У
тексті це слово і переклали б як «відпустити ліки»
або «продати ліки». Але, в аптеках США за реце-
птом вам не продадуть готову упаковку, а відра-
хують потрібну кількість препарату. Тому термін
“dispense” в контексті рецепта перекладається як
“відпустити”, “відрахувати”. До речі, в українсь-
кій існує запозичений термін «диспенсер» — при-
лад для розподілу та видачі чогось. “Drug label”,
буквально — «етикетка ліки». Враховуючи, що в
Україні етикетка — це частина анотації, що вкла-
дається в упаковку, то вираз так і перекладають
— анотація. Але насправді drug label — це індиві-
дуальна наклейка на упаковку, що відображає ре-
цепт для конкретного пацієнта. Вона включає
вміст рецепту без використання латині і абревіа-
тур, в максимально доступному для пацієнта ви-
гляді.

Достовірність інформації, що міститься в реце-
пті, з урахуванням особливостей лікування в кра-
їні, де його виписано, — головна цінність резуль-
тату при роботі з таким складним типом докуме-
нта, як медичний рецепт.

ЗАСТОСУВАННЯ СЛЕНГУ
ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Нестеренко Н. В.

Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна

Сленг займає значну частину словникового
складу будь-якої мови, становлячи активний ком-
понент живої розмовної мови. Молодіжний сленг
сприяє швидкому процесу розвитку мови, його
поповнення та різноманіття. Сленг надає можли-
вість вільного спілкування серед однолітків, пред-
ставляючи «візитну картку» певних груп населен-
ня. Поява електронних гаджетів та інтернет-чатів
сприяє появі простих вербальних конструкцій та
символів, за допомогою яких можна максималь-
но швидко передати свою думку.

Сучасні пісні та серіали є також продуктивни-
ми джерелами поповнення лексичного запасу мо-
лоді. Використовуючи ці засоби масової комуні-
кації на заняттях з англійської мови, викладач на-
вчає студентів іноземній мові на основі оригі-

нального матеріалу, оперує взятими з життя ситуа-
ціями спілкування. Використання на заняттях з
іноземної мови матеріалів, що містять сленгові
вирази, зацікавлює студентів та підвищує інтерес
до навчання, адже після заняття вони можуть вжи-
вати вивчений матеріал у щоденному житті, а не
тільки у навчанні. Найбільш цікавими для студен-
тів є лексика з наступних сфер:

— навчання — to cram — зубрити; to bomb a
test — завалити екзамен;

— дозвілля — caf up — пити каву; bar hop —
відвідувати бари; Vibe — енергія, що позначає від-
чуття, які передає будь-яка людина, твір мистецт-
ва, ситуація;

— антисоціальна поведінка — dead soldier —
пляшка пива; crackhead — наркоман;

— особисті взаємовідносини — сrush — шале-
не кохання; cringe — соромно;

— мода/поведінка — chicalean — модно вдяг-
нений;

Також існує таке поняття як сленгові абревіа-
тури (слово, утворене скороченням слова або сло-
восполучення, яке читається за алфавітною на-
звою початкових букв), які допомагають приско-
рити звичне написання фраз та інколи «зашифру-
вати» інформацію від тих, хто ці абревіатури не
розуміє: TGIF — Thanks, God, it’s Friday, BTT —
Back to topic, ICYMI — In case you missed it.

Таким чином, сленг знайомить студентів з різ-
номанітними особливостями країни, мова якої
вивчається, бо несе в собі лінгвокраїнознавчу та
культурологічну інформацію. Вивчення сленгу під-
вищує рівень мотивації студентів, активізує їх за-
цікавленість до предмету «Іноземна мова».

СПІВІСНУВАННЯ ЛАТИНСЬКОЇ
ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ У МЕДИЧНІЙ

ТЕРМІНОЛОГІЇ
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Широке запозичення слів з латинської мови (та
грецької мови через латинську) в англійську мову,
яке почалося приблизно в XV ст. н. е., триває вже
сотні років. Латинські, грецькі та латинізовані гре-
цькі медичні терміни проникли в англійську меди-
чну термінологію в різних формах: терміни, збе-
режені в оригінальній давньогрецькій формі (на-
приклад, diabetes, pneumonia, carcinoma, trauma);
латинізовані грецькі медичні терміни (bronchus від
грецьк. bronchos; colon від kolon; coma від koma;
bacterium від bakterion); терміни, збережені в ори-
гінальній латинській формі (abdomen, aorta, tonsil-
litis, virus); латинські терміни, асимільовані англій-
ською мовою (mandibula → mandible; musculus →
muscle; pulsus → pulse); терміни з усіченими закін-
ченнями (organon → organ; spasmos → spasm;
stomachos → stomach).

Особливо характерним для спеціалізованої тер-
мінології є використання латинських і грецьких
афіксів, напр. префікси або префіксоїди: all(o)- —
інший, poly- — множинний, onco- — пов’язаний з
раком, hype- — надмірний, hypo- — недостатній;


