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Отже, на основі проведеного дослідження мовних одиниць на означення руху ми 
виділяємо такі лексико-семантичні групи дієслів: дієслова на означення переміщення 
кроками, дієслова на означення переміщення бігом, дієслова на означення переміщення 
польотом та дієслова на означення переміщення за допомогою засобів пересування. Кожна з 
цих груп характеризується своїми особливостями перекладу.  

До найпоширеніших прийомів, що застосовуються для передачі змісту мовних одиниць 
на означення переміщення в просторі належать: стилістичні трансформації, які створюють  
колорит розмовного мовлення та надають висловлюванню більшої виразності; заміна 
значення слова, що в деяких випадках адаптує текст, роблячи його ближчим та зрозумілішим 
для цільової аудиторії; та додавання, що ширше розкриває зміст.  
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ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕКЛАДУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТЕРМІНІВ У 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТАХ 
 

Висвітлюється питання перекладу термінів. Терміни розглядаються як мовні одиниці з певними 

номінативними функціями. Вони належать безпосередньо всьому тексту і їх зміст розкривається лише у 

контексті. 

Для кращої передачі змісту і збереження граматичних норм мови перекладу, запропоновано 

першочергово здійснювати перекладацький аналіз всього тексту. Це допоможе краще зрозуміти значення 
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термінів та визначити їх приналежність до певної галузі науки. Здійснивши правильний пошук відповідників 

термінів у мові перекладу, виконується адекватний переклад. 

Ключові слова: науково-технічні тексти, терміни, терміносистеми, адекватний переклад, 

перекладацький аналіз тексту. 

 

Переклад науково-технічних текстів є неможливим без знання специфіки значення 

термінів певної галузі науки як в мові оригіналу, так і в мові перекладу. Терміни за своєю 

суттю – це мовні одиниці, які мають точність у визначенні понять, не мають синонімів і 

можуть утворювати сталі мовні зв’язки у словосполученнях. 

Номінативність та системність є основними функціями термінів. Вони утворюють 

терміносистеми в різних галузях науки. За визначенням Білозерської Л.П., терміни за межею 

своєї терміносистеми можуть мати інше значення [с. 18, 19]. Борисова А.І. вважає, що під час 

перекладу науково-технічних текстів, важливе значення відіграє контекст, який розкриває 

значення термінів [с. 67].  

На думку Лукьянової Т.Г., виникають і інші труднощі перекладу, а саме визначення 

загальнонаукової, загальногалузевої і вузькоспеціальної термінології. Загальнонаукові і 

загальнотехнічні терміни можуть належити до понятійних систем декількох галузей науки. 

Галузеві терміни вживаються, як правило, в одній галузі знань. Вузькоспеціальні терміни 

характерні лише для спеціальної галузі [ с.10  ].  

Для правильного перекладу термінів, перш за все виконується перекладацький аналіз 

всього тексту, визначається його жанр, тематика (приналежність до певної галузі науки), 

стилістика, комунікативне завдання. Весь текст аналізується на граматичному, семантичному 

та лексичному рівнях для здійснення передачі змісту мовних одиниць мови оригіналу. У 

тексті визначаються слова, словосполучення, терміни та терміни словосполучення. Після 

аналітичної роботи, з’являється стратегія перекладу, здійснюється пошук відповідників 

мовних одиниць, виконується оформлення перекладу літературній нормі мови перекладу з 

урахуванням традиції жанрової специфіки, стилістики оригіналу. 

Саме тому, знаходження правильних відповідників вимагає знання тієї галузі, якої 

стосується переклад, розуміння змісту термінів англійською мовою і знання термінології 

рідною мовою. 

Пропонуємо визначити загальнонаукові, вузькогалузеві та вузькоспеціальні терміни у 

прикладах перекладу фрагментів текстів у фітопаталогії.  

 

Мова оригіналу (англійська) Мова перекладу (українська) 

1. Signs are the actual organisms causing 

the disease [4] . 

1.Ознаки хвороби – це результат дії 

організмів, які спричиняють захворювання. 

2. Symptoms of disease are the plant’s 
reaction to the causal agent [4]. 

2. Симптоми хвороби – це реакція рослини 
на збудник, який викликає захворювання. 

3. Powdery mildew is one of the most 

common diseases in dry climates like Colorado 
[4]. 

 

3. Борошниста роса – це одне із 

розповсюджених захворювань сухого клімату, яке 
притаманне такому штату як Колорадо. 

4. Phytoplasmas are classified as bacteria; 

however, they lack a cell wall and can take on a 
variety of shapes. They are obligate parasites, 

meaning they can only survive within their hosts. 

Phytoplasmas live in the phloem of host plants 
and are vectored by certain phloem-feeding 

insects, such as leafhoppers [4]. 

 

4. Фітоплазми – це бактерії, однак, у них 

відсутні клітинні стінки і вони можуть набувати 
різних форм. Фітоплазмів відносять до паразитів, 

оскільки, вони можуть виживати лише за рахунок 

рослини-господаря. Вони живуть в флоемах 
рослини-господаря та переносяться певними 

комахами, що харчуються флоемами, такими як 

цикади. 

5. Cankers are discolored, sunken areas 
found on plant stems, branches, and trunks. They 

damage plants by killing the conductive tissue. 

Cankers may be caused by fungi, bacteria, virus, 

Виразки раку є безкольоровими, запалими 
ділянками на стеблах, гілках та стовбурах дерев. 

Вони можуть вражати сполучну тканину рослин. 

Рак може бути викликаний грибами, бактеріями, 
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and abiotic disorders such as sunscald and hail 

[4]. 
 

вірусами, такими абіотичними факторами як 

сонячні опіки та град. 

 

У наведених прикладах мови оригіналу, зустрічаємо мовні одиниці, які можна віднести 

до загальнонаукових термінів: agent, damage, branch, tissue, sign, reaction, area, host, damage. У 

контексті вони також можуть набувати статусу вузькогалузевих термінів, якщо терміни 

утворюють словосполучення: host plants, signs of disease, the plant’s reaction, the causal agent, 

plant stems, conductive tissue, plant viruses. 

Зазначимо вузькогалузеві терміни: organism, plant, insect, parasites, symptom, pathology, 

disorder, stem, trunk, fungi, bacteria, abiotic. У проаналізованих уривках тексту, також 

зустрічаються і вузькоспеціальні терміни: sunscald, сankers, phloem, phloem-feeding insects, 

phytoplasmas, powdery mildew, plant pathology. 

Отже, виконавши перекладацький аналіз тексту, можна визначити його жанрову 

специфіку, стилістику, тематику, комунікативне завдання та зрозуміти специфіку термінів, 

що належать до певної галузі науки. При перекладі науково-технічних текстів потрібно 

правильно визначати та класифікувати терміни в залежності від їх приналежності до певної 

галузі науки та контексту. Кожна галузь науки має свою терміносистему, що уособлює 

собою свою понятійну систему. Визначивши у тексті терміни і класифікувавши їх, можна 

здійснювати переклад за допомогою відповідних галузевих термінологічних словників. Для 

кращої передачі змісту термінів, потрібно враховувати їх контекст, семантику та граматичну 

форму з метою оформлення всього тексту літературній нормі мови перекладу з урахуванням 

традиції жанру та стилю. 
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РОЛЬ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ТА АДЕКВАТНОСТІ У ВИЗНАЧЕННІ ЯКОСТІ 

ПЕРЕКЛАДУ 
 

Досліджено природу основних понять комунікативної теорії перекладу – еквівалентності перекладу, 

комунікативного наміру, адекватності перекладу, та визначено їхню роль в оцінюванні якості перекладу.  

Ключові слова: комунікативна лінгвістика, комунікативна теорія перекладу, еквівалентність перекладу, 

комунікативний ефект, адекватність перекладу, якість перекладу. 

 
Складність процесу перекладу та різноманіття його видів стали причиною створення у 

лінгвістичному перекладознавстві цілої низки лінгвістичних теорій перекладу. На основі 

всебічного аналізу теорій з точки зору їх переваг та недоліків, відомий перекладознавець 

В.Н. Комісаров [1] створив теорію рівнів еквівалентності (комунікативну теорію), яка стала 

першою лінгвістичною теорію перекладу у руслі комунікативної лінгвістики, що розглядає 
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