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ABSTRACT 

Specifics of translating English medical terms in the film text (based on 

“House M.D.” series) 

Thesis for a Master Degree in Philology, speciality 035 Philology, specialization 

035.041 Germanic languages and literature (translation included), the first language is 

English. – Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University of the Ministry of 

Education of Ukraine. – Kremenchuk, 2019. 

The master’s paper involves the study of the peculiarities of functioning and 

translation of medical terms in the television series “House M.D.” Stable demand for 

foreign-made films and developint of strategically balanced approach to translating of 

medical terms from English into Ukrainian, taking into account their functioning not in 

a special text, but in film text as a type of  literary style, determine the relevance of our 

work. 

The research is based on the data collected from the original television series and 

its Ukrainian translations. The purpose of the research is to determine the peculiarities 

of the functioning of medical terms in film text and their rendering from English into 

Ukrainian. 

In the presented paper, the approaches to studying the term in modern linguistics 

and translation are generalized and the definition of the term "medical term" is revealed. 

Revealing strategies and tactics for reproducing English medical terms functioning in 

film text in Ukrainian translation serves for the further development and systematization 

of knowledge about the translation of film text in general and rendering medical terms 

in particular. 

Key words: film text, terminology, medical term, rendering of medical terms. 
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АНОТАЦІЯ 

Особливості перекладу англомовних медичних термінів у кінотексті (на 

матеріалі телесеріалу “House M.D.”) 

Магістерська робота, спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.041 

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 

Міністерство освіти і науки України. – Кременчук, 2019. 

Магістерська робота сфокусована на дослідженні особливостей 

функціонування та перекладу медичних термінів у телесеріалі “House M.D.” 

Сталий попит на стрічки закордонного виробництва та вироблення стратегічно 

виваженого підходу до перекладу медичних термінів з англійської мови 

українською з урахуванням їх функціонування не в спеціальному тексті, а саме в 

кінотексті як різновиді художнього стилю зумовлюють актуальність нашої 

роботи. 

Дослідження базується на даних, зібраних з англійського оригіналу та 

перекладу телесеріалу українськими перекладачами. Мета дослідницької роботи 

полягає у визначенні особливостей функціонування медичних термінів у 

кінотексті та їх відтворення у процесі перекладу з англійської мови українською. 

У представленій роботі узагальнюються підходи до вивчення терміну в 

сучасній лінгвістиці та перекладі, а також розкривається поняття «медичний 

термін», дається визначення кінотексту. Вперше досліджено стратегії та тактики 

відтворення англійських медичних термінів, які функціонують у кінотексті в 

українському перекладі, що може слугувати для подальшої розробки, 

систематизації знань про переклад телесеріалів загалом і відтворення медичних 

термінів при перекладі зокрема. 

Ключові слова: кінотекст, термінологія, медичний термін, відтворення 

медичних термінів. 

 

 


