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СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ДВОСТОРОННЬОГО 
ПЕРЕКЛАДУ СКЛАДНИХ ТЕРМІНІВ АГРАРНОЇ ЛЕКСИКИ 

 
Розглядається питання перекладу термінів у аграрній сфері. 

Проаналізовано структурні особливості термінів та визначено основні 
перекладацькі прийоми, які актуальні саме для аграрної лексики. 
З’ясовано, що інтерпретація термінів потребує розуміння сфери 
перекладу для визначення єдиного правильного відповідника. Знання 
морфології, лексикології та граматики допомагають виконати 
адекватний переклад. 

Ключові слова: термін, перекладацькі трансформації, морфема, 
лексема, афікси. 

 
Кожна мова є особлива і неповторна, багата своїми барвами і 

мудрістю свого народу, своїм світосприйняттям. Саме історичний 
досвід, навколишнє середовище та образність світосприйняття певного 
народу впливають на її формування та структуру. Незважаючи на 
відмінності мовних структур та назв різних номінативних одиниць різні 
народи світу знаходять порозуміння, комунікують, обмінюються 
досвідом, інформацією та займаються торгівлею.  

Галузь сільського господарства не є виключенням. Україна є 
аграрною країною, прагне розвивати сільське господарство, співпрацює 
з міжнародною спільнотою, для якої основною мовою спілкування є 
англійська. Тому, двосторонній переклад аграрної лексики стає 
актуальним і потрібним. 

Кожна мова, як українська так і англійська, має свої структурні 
особливості, які можуть відрізнятись і бути несхожими одна на одну. 
Найбільше це проявляється в мовній структурі та номінативних 
поняттях, які є взаємозалежні і можуть створювати труднощі при 
перекладі аграрної лексики. 

Щоб інтерпретувати аграрні терміни вірно, перекладачам 
доводиться використовувати різні перекладацькі трансформації як 
лексичні так і граматичні (еквівалентний переклад, конкретизація, 
генералізація, додавання, калькування, заміна, транскодування, 
калькування). Інтерпретація будь-яких лексичних елементів 
здійснюється залежно від речення, контексту та розуміння особливості 
побудови самих номінативних одиниць, адже аграрні терміни бувають: 
прості, похідні, складні, словосполучення [2, с. 300].  
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До простих термінів належать однокореневі слова: soil – ґрунт, 
root – корінь, toxin – токсин, plant – рослина, system – система, culture – 
сільськогосподарська культура. Cкладні терміни складаються з двох і 
більше кореневих морфем: greenhouse – теплиця, breakdown – поломка 
механізму, microorganism – мікроорганізм. 

Прості та складні аграрні терміни перекладають за допомогою 
еквівалента мови перекладу. Якщо морфологічна будова терміна не 
відповідає структурі мови оригіналу – використовують різні лексичні 
трансформації: culture – сільськогосподарська культура (додавання), 
abundant – широко розповсюджений (генералізація). Можливе також 
вживання транскодування аграрного терміну: acre – акр, cultivation – 
культивація, aeration – аерація. За відсутності еквіваленту 
використовують описовий переклад (acre – одиниця площі 0,4 га або 
4047 м2, inch – одиниця довжини = 1/12 фута; = 2,54 см, вимірювати в 
дюймах). Частота вживання описового перекладу притаманна більше 
для складних термінів через складність перекладу вдалим еквівалентом. 

Похідні терміни, що утворені за допомогою афіксів, перекладають 
еквівалентною лексичною одиницею, частковим транскодуанням або 
калькуванням із врахуванням морфологічної побудови лексеми: 
inorganic – неорганічний, to minimize – мінімізувати, conventional – 
традиційний, fertilization – удобрювання, provided – забезпечений, acidity 
– кислотність.  

За афіксом можна визначити не лише частину мови, а й 
категоріальне значення слова [1]. Переклад афіксальних морфем 
залежить від правильного визначення афіксу і узагальненого значення 
аграрного терміна в цілому [3]. Тому, варто визначити основні афікси 
для головних частин мови адже похідне слово-термін містить у своєму 
складі кореневі та афіксальні морфеми [3]. 

Суфікси -ate, -en, -ize, -ify, -ish є найпоширенішими для дієслів (to 
cultivate – культивувати, to separate – відокремлювати; to open – 
відкривати; to fertilize – удобрювати, to summarize – підсумовувати; to 
purify – очищати; to distinguish – відрізняти). Суфікси -y, -ic, -ive, -al (-
ial), -able (-ible) є найпоширенішими для прикметників (watery – 
водянистий, greeny – зеленкуватий, marshy – болотистий; productive – 
продуктивний, intensive – інтенсивний; organic – органічний, hidroponic – 
гідропонний, biological – біологічний, capable – здатний).  

Cуфікси -ance, -er /-or/ist, -ing,-tion, -ation, -ion, -sion, -ty/-ity/-ment є 
основними для іменників (a famer – фермер, an agronomist – агроном, a 
cultivator – культиватор, seeding – посів (мікробів), absorbance – 
спектральна поглилальна здатність, irrigation – зрошування, 
contamination – забруднення, composition – складання, density – 
щільність, treatment – лікування). 
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Найпоширенішим в англійській аграрній термінології є префікси: -
un, -re, -dis, -under, -ex, -sub, -non, -mis, -over, -multi, -self, -post, -pro. При 
інтерпретації аграрних термінів утворених за допомогою префіксів 
потрібно розуміти їх значення. Наприклад, префікси un-, dis-, mis-, in-, 
як правило, вказують на протилежне значення, неможливість, 
неправильність. Їх перекладають як антоніми до основної кореневої 
морфеми, або за допомогою префіксальних відповідників: не-, де-, від-, 
роз- (unirradiated – незрошений, to uncouple – відчіплювати, to misapply – 
неправильно застосовувати, disjoined – розчленований). 

За допомогою префікса re- утворюються іменники та дієслова, що 
вказують на повторювальність дії: reproduction – відтворення, recycling – 
переробка, to resorb – поглинати знову, retreatment – повторна обробка 
[3]. 

Терміни словосполучення складаються з слів, де одне з них є 
ключовим, а інше залежним. У складних словосполученнях залежні 
слова визначають значення ключового слова. За синтаксичною 
побудовою визначають два види аграрних термінів: безприйменникові 
та прийменникові словосполучення: agricultural sector – аграрний сектор, 
seedling rootstock – кореневище сіянця, seedling top of the stock – верхівка 
сіянця квітконіжки, leaves of scion tops – верхівки листя зщепленного 
пагону.  

Відповідно, постає питання специфіки перекладу таких термінів. 
При опрацюванні словосполучень починають з визначення ключового 
слова в терміні і семантичного зв’язку між компонентами. З права на 
ліво перекладають компоненти, враховуючи семантичні зв’язки між 
ними.  

Отже, інтерпретація термінів потребує розуміння сфери перекладу, 
визначення єдиного правильного відповідника. Знання морфології, 
лексикології та граматики допомагають виконати адекватний переклад. 
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