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ABSTRACT 

 

Lexical and grammatical peculiarities of translating English medical 

equipment service instructions into Ukrainian 

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 investigates the lexical and grammatical peculiarities of 

translating medical equipment service instructions. 

Scientific and technological progress, the rapid development of medicine and 

international scientific and technical cooperation, during which the issues of 

purchase, installation, and commissioning of medical equipment determine the 

relevance of our research. The purpose of our work is to determine the translating 

peculiarities of the lexical and grammatical component of English medical 

equipment service instructions Medtronic MAXIMO into Ukrainian. 

This paper reveals the definition of the term "technical instruction", its 

structural and compositional analysis, provides a diverse classification of medical 

terminology that is part of medical equipment service instructions. For the first time, 

the lexical and grammatical peculiarities of translation of medical equipment service 

instructions are established considering the structure differences of the source and 

the target languages. 

Key words: grammatical transformation, operating manual, medical term, 

translation of medical terms. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Лексичні та граматичні особливості перекладу англомовних 

інструкцій з експлуатації медичного обладнання українською 

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. 

У магістерській роботі досліджуються лексичні та граматичні 

особливості перекладу інструкцій з експлуатації медичного обладнання.  

Науково-технічний прогрес, стрімкий розвиток медицини та 

інтернаціоналізація науково-технічного співробітництва, під час якого 

вирішуються питання закупівлі, монтажу і запуску в експлуатацію медичного 

обладнання зумовлюють актуальність нашого дослідження. Визначення 

особливостей відтворення лексичної та граматичної складової англомовних 

інструкцій з експлуатації медичного обладнання Medtronic MAXIMO 

українською мовою є метою нашої роботи.  

У дослідженні розкривається визначення поняття «технічна інструкція», 

її структурно-композиційний аналіз, надається різнопланова класифікація 

медичної термінології, яка є складовою інструкцій з експлуатації медичного 

обладнання, вперше встановлюються лексичні та граматичні особливості 

відтворення англомовних інструкцій з огляду на структурні та семантичні 

розбіжності в мові оригіналу та перекладу. 

Ключові слова: граматична трансформація, інструкція з експлуатації, 

медичний термін, переклад медичних термінів. 

 

 

 

 

 


