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Проте описовий переклад має свої недоліки. Даний спосіб не завжди доцільно 
застосовувати при перекладі у зв'язку з його громіздкістю і неекономічністю. У таких 
випадках перекладачеві бажаніше вдаватися до двох способів  транслітерації та 
описового перекладу, останній виносячи у примітки. 

I'm too terrified to drive past the college these days. You never know when a smombies 
going step into the road in front of the car [4]!Мені надто страшно проїхати повз коледж у 
ці дні. Ви ніколи не знаєте, коли смомбі вийдуть на дорогу перед машиною (смомбі  
пішохід, який відволікається на свій мобільний телефон). 

I wanted to share with everyone my awesome collection of vintage action figures all 
neatly set up on my bookcase, so I posted a shelfie of them on my social media [4].Я хотів 
поділитися з усіма своєю дивовижною колекцією старовинних фігурок, які були 
акуратно розставлені на моїй книжковій шафі, тому я опублікував шелфі у своїх 
соціальних мережах (шелфі  фотографія полиць з книгами). 

В даному поєднані є свої переваги: можливість стислості та економності засобів 
вираження шляхомтранслітерації; можливість роз'яснення значення явища за допомогою 
описового перекладу, а також використання надалі  транслітерації при перекладі реалії, 
сенс якої вже буде зрозумілий читачеві. 

Таким чином, описовий переклад та транслітерація дозволяє найбільш точно 
передати значення неологізмів-телескопізмів при перекладі на українську мову. 
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Відсутність україномовних перекладних словників з фітопатології створюють проблему перекладу 

і змушують перекладачів до пошуку способів знаходження адекватних еквівалентів захворювань рослин. 
Оскільки, основним інструментарієм перекладу є сільськогосподарські словники-довідники, 
запропоновано основний алгоритм здійснення перекладу захворювання рослин із їх використанням. Дане 
дослідження присвячене перекладу захворювань рослин, де описано основний спосіб перекладу, за 
участі мови посередника. 

Ключові слова: фітопатологія, захворювання рослин, мова посередник, збудник, класифікація 
хвороб рослин. 
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Фітопатологія як наука має довгу історію свого розвитку, але найбільше 
відкриттів було здійснено із появою потужних мікроскопів, які допомогли вченим 
визначити збудників захворювання рослин.  

В наслідок відкриттів, сформувалася нова класифікація хвороб рослин за 
збудником, оскільки, звичні назви хвороб рослин із старою класифікацією вже не можна 
було застосовувати по відношенню до захворювань, що викликані такими збудниками як 
віруси. 

Класифікація хвороб рослин за збудником є найбільш визнаною і спричиняє 
менші труднощі двостороннього українсько-англійського-англійсько-українського 
перекладу. За даною класифікацією, для кожної хвороби закріплена латинська 
номенклатура. Як правило, один вчений, що досліджував хворобу, міг визначити вид 
збудника, а інший пізніше – рід і родину. Тому, ім’я винахідника, що вперше описав вид 
збудника, вказують після номенклатури. Якщо рід цього збудника відкритий наступним 
науковцем – спочатку після номенклатури вказують в дужках ім’я першого винахідника, 
а потім – другого [3].  

Внаслідок історичного розвитку фітопатології, латинські назви теж можуть мати 
синоніми. Прикладом синонімії в латинській номенклатурі може служити хвороба гомоз, 
переклад якої буде наведено далі.  

Спочатку цю хворобу було описано дослідником Волтом Бусе (1895, матеріали 
дослідження були надіслані доктором Соросом) і зазначено, що хворобу спричиняє 
Bacillus batae. Пізніше, доктор Ервін Ф. Сміт теж проводив свої дослідження із цим 
захворюванням [5]. Тому, в іноземній літературі назва латинської номенклатури несе 
його ім’я. 

Оскільки, для кожної хвороби рослини вказують її латинську назву, перекладач 
може використати латинську як мову посередника перекладу, знаходячи збудників 
хвороб у словниках-довідниках. В таких видах словників вказується назва хвороби мови 
перекладу та латинська номенклатура його збудника із роз’ясненням та описом 
симптомів. Ці словники складені наступним чином: назви хвороб із описом подаються 
на початку довідників, де обов’язково вказується збудники латинською мовою, а 
алфавітний покажчик лише латинських назв збудників захворювань із номером сторінки 
хвороби, яку він спричиняє – у кінці. Можна орієнтуватись на алфавітний покажчик 
латинських назв збудників захворювань, зазначених у цих словниках за номером 
сторінки хвороби.  

Наведемо приклад україномовного словника-довідника з фітопатології, де 
алфавітний покажчик має наступний вигляд: 

A 
Actinomyces cretaceous Krassil. 122 
Actinomyces nigrificans Wr. 122 
B 
Bacillus batae Busse. 63 
Bacillus bussei Mig. 63 [6, 188] 
C 
Ceratocystis ulmi (Buis.) Mor. 65 
Cerphalosporium acremonium Corda 139 та ін. [2, c. 189] 
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Алгоритм перекладу хвороб за допомогою словників-довідників. 
На сторінках україномовного словника-довідника знаходимо вказану сторінку у 

алфавітному покажчику і українську номенклатуру хвороби із її латинською назвою:  
Парша буряків звичайна.Збудниками парші можуть бути багато видів 

актиноміцетів (Actinomyces scabies Cussow, Actinomyces cretaceous Krassil, Actinomyces 
nigrificans Wr. та ін.) і гриби родів Venturia Ces. Et Not., Fusicladium Bon., Spongospora 
Brunchorst, Spondylocladium Mart. Et Corda та ін. Уражені коренеплоди вкриваються 
темно-бурою струповидною корою або на їхній поверхні з’являються дрібні тріщини і 
борозни [2, c. 122]. 

В англомовному довіднику знаходимо наступне: Streptomyces scabies (Syn. 
Actinomyces scabies). Beet scab (Common scab) is widespread on beets. Chief symptoms are 
the tube lesions, starting as minute brown specks and progressing to scabs that are warty or 
with corky rides, or are pitted and depressed with the skin cracking open [7].  

Робимо висновок, що англійським відповідником парші буряків звичайної є beet 
scab. 

Гниль цукрових буряків хвостова (Bacillus batae Busse, Bacillus bussei Mig.,  
B. macerans Schard. Syn. Erwinia bussei Magrou). Проявляється у загниванні кінчиків 
головного та мичкуватих коренів. Листки стають хлоротичними, а потім відмирають. В 
уражених рослинах скупчуються бактерії [2, c. 63]. 

В англомовному довіднику знаходимо відповідник hummosis of beets or bacteriosis 
gummosis (Bacillus betae):the roots of badly diseased beets are so tough they could scarcely be 
broken, the broken surfaces soon turning black. Many of the diseased beets, when first 
sectioned, appeare perfectly sound, but after a few minutes the fibrovascular bundles turned 
dark and a syrup-like gum exuded from the cells[6]. Тому, англійським відповідником 
захворювання хвостовоїгнилі цукрових буряків є bacteriosis gummosis. 

Графіоз (збудник гриб Graphium ulmi Schwarz. – конідіальна стадія Ceratocystis 
ulmi (Buis.) Mor. В’януть і скручуються листки у в’яза та береста. Потім засихають гілки 
і дерева поступово гинуть. Під корою утворюються коремії. Перенощиками хвороби є 
жуки-короїди (Scolytus scoytus Fabr., S.multistriatus Masch.) [1, c. 65]. 

Dutch elm disease. Symptoms: the effect of the disease appears first on the leaves. 
Various degrees of yellowing, curling, browning, wilting, and defoliation occur. The xylem 
becomes brownish in color, and brown gummy materials accumulate. The Causal Organism 
isCeratostomella ulmi Buisman, 1932. Synonoymy: Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannfeldt, 
1934. Conidial stage: Graphium ulmi Schwarz, 1922 [3] . 

Можна зробити висновок, що англійським відповідником графіозу є Dutch elm 
disease. 

Почорніння судинних пучків кукурудзи, цефалоспороз (збудник гриб 
Cerphalosporium acremonium Corda). Уражає стебла, піхви та листки кукурудзи, потім 
зверху вниз по всій рослині поширюється червоно-буре забарвлення. У вологу погоду на 
уражених місцях з’являється біло-рожевий наліт конідіального спороношення гриба і 
судинні пучки стебел чорніють [1, c. 139]. 

Black‐bundle disease of maize / cephalosporiosis (Pathogen name: Acremonium 
maydis. Other scientific names Cephalosporium maydis) – infected plants don’t show 
symptoms till they reach tasseling stage and start wilting from the top leaves. Diseased plants 
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produce only nubbins or ears with underdeveloped shranken kernels. When slplit, the diseased 
stalks show brown vascular bundles starting in underound part of the root [4]. 

З огляду на збудника та опис захворювання цефалоспорозу, його англійським 
відповідником є black‐bundle disease of maize. 

Отже, переклад захворювання рослин можливий, якщо вказано збудник 
захворювання латинською мовою і за допомогою сільськогосподарських словників-
довідників можна здійснити еквівалентний переклад. 
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MODERN UKRAINIAN AND AMERICAN SLANG 

 
We have started the new chapter which is dominated more and more by the Internet culture. Most of our 

social іnteractions are now influenced by memes, dynamіc socіal medіa platforms and our desire to be unique, 
heard and belong to a certain group of people becomes more apparent by the means of our communіcation. And 
slang words are a great way to show everyone how diverse we are.  

Key words: Slang, American slang, Ukrainian slang, modern English, dialect. 
 
The United States became the land of opportunity, entertainment and the land of 

freedom. Many people of different nationalities took part in creation of this countrу, starting 
from cultivating lands and making inventions and innovations and the absence of names of 
newly invented words became the reason of creating Americanisms and American Slang that 
have a great role in Modern English.  


