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Анотація. В роботі розглядаються основні теорії та погляди відомих 

науковців щодо ряду термінологічних особливостей науково-технічного 

перекладу. З’ясовано та обгрунтовано основні труднощі щодо вищевказаних 

особливостей науково-технічного спрямування. 
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Abstract. Main theories and aspects of scientific-technical translation are 

presented in this article. The article containing information of the author’s views in 

question serve as research material. As a result it is proved that terminological theories 

and features mentioned in the article are the important source of information for 

scientific-technical translation. 
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Вступ. 



Розвиток міжнародних зв’язків України з іншими державами в галузі освіти 

виникають проблеми у професійно-орієнтованому володінні іноземними мовами у 

вигляді різних форм та видів діяльності. Інтеграційні процеси, що відбуваються 

сьогодні у всьому світі не можуть обминути освітньої сфери, зокрема потреби у 

навчанні іноземної мови науково-технічного характеру. В основі підходу науково-

технічної мови та якісного перекладу, особливо у період переходу на європейську 

систему освіти, лежить концепція підготовки фахівців з метою розвитку їхніх 

умінь формувати, створювати,  формулювати та перекладати інформацію 

технічного напрямку з урахуванням основних термінологічних особливостей 

науково-технічного характеру. В процесі написання статті щодо термінологічних 

теорій, а саме ключових термінологічних аспектів  науково-технічного перекладу 

опрацьовано ряд статей та праць, проаналізовано погляди відомих науковців 

стосовно формування різних теорій перекладу в контексті комунікативної 

орієнтації,а також висвітлено та обґрунтовано своє бачення та думка стосовно 

термінологічних особливостей, їх роль,поведінка та вплив у науково-технічній 

сфері. Мета статті полягає у висвітленні різних концепцій щодо термінологічних 

особливостей науково-технічного перекладу та можливість врахування та 

застосування їх у подальшій роботі перекладу різного виду матеріалів науково-

технічного спрямування. 

Огляд літератури. 

Проблемами термінологічних особливостей науково-технічного перекладу 

займаються як вітчизняні так і зарубіжні провідні науковці та вчені такі як: 

А.Олійник, В. Карабан, Ойген Вюстер, Гольц-Ментері , Арнц, Бюлер та інші. 

Основний текст.  

У той час як формування теорій, як феномену загального перекладу в 

контексті комунікативної орієнтації та орієнтації дій в лінгвістиці, багато в чому 

сьогодні керується функціональним та дійово-теоретичним підходом (Вермеєр, 

1983; Райс/Вермеєр 1984, Гольц-Ментері 1984, Вермеєр 1987), самостійного 



формування теорій в галузі професійно спрямованого перекладу до тепер немає. 

Більше того, тут протиставлені дві діаметрально протилежні думки, які 

класифікують нинішні спроби досліджень за різними ключовими питаннями та, 

здавалось би, розділяють теоретичну дискусію на “протилежні табори” 

(Калверкемпер 1987:64): одним з них є традиційно-термінологічний підхід, який 

започаткований Вюстерською школою та має міжнародну підтримку ЮНЕСКО в 

рамках ІНФОТЕРМ, який ставить системно описаний термін в центр уваги. З 

іншого боку є введений в функціональну теорію перекладу прагматичний підхід, 

який інтегрує професійний переклад в загальні рамки розуміння в якості 

комунікації, які реалізуються в текстах через мовні акти, виходячи з  певних 

ситуацій та для конкретних цілей. 

Відповідно до загальної теорії термінології Ойґена Вюстера, у першому 

випадку виходять з того, що професійно спрямована комунікація, як основа 

фахового перекладу, характеризується особливою точністю та однозначністю 

спеціалізованої лексики, яка використовується. Для самого Вюстера професійно 

спрямована мова – це “те ж саме, що і термінологія” (1973:IX), відповідно 

термінологія – це система понять та найменувань професійної галузі в мові, 

вчення про закономірності фахової мови (Вюстер 1974a:63). За допомогою цієї 

системної точки зору Вюстер повністю залишається в традиціях лінгвістичного 

інтересу шістдесятих: При цьому, особливе  значення професійно спрямованої 

лексики в контексті фахового перекладу виведене з припущення, що на відміну від 

неспеціалізованої лексики, при контрастному порівнянні у професійно 

спрямованій лексиці є ідентичні поняття. В рамках Загальної теорії термінології це 

обмежене розуміння проблематики професійно спрямованого перекладу навіть 

сьогодні є істотним.  

З теоретичної точки зору загальної теорії термінології в рамках теорії функції 

та дії, яка в односторонньому порядку зорієнтована на один, автономний від 

контексту термін, діаметрально протилежними до феномену фахового перекладу є 



“перевага мети”  (Райс/Вермеєр 1984) чи вимога “діяти як перекладач” (Гольц-

Ментері 1984). Таким чином нівелюється різниця між загальним та професійно-

спрямованим перекладом: Зменшення проблематики професійного перекладу в 

роботі з системно описаною контрастною термінологією базується на 

імпліцитному припущенні того, що, зазначивши мету перекладу в рамках 

загальних правил перекладацької діяльності, специфічні проблеми фахового 

перекладу можна не тільки описати, але й охопити їх в достатній мірі. Специфіка 

професійно-спрямованого перекладу в широкому, загальному розумінні перекладу 

розширюється до комунікації, яка в текстах реалізується в якості лінгвістичних дій 

в певних ситуаціях та для конкретних цілей. Саме завдяки своїй загальності цю 

точку зору не слід ставити під сумнів, і також в галузі професійно спрямованого 

перекладу від цієї загальної орієнтації не варто чекати нових імпульсів для 

формулювання незалежних питань щодо таких загально необхідних параметрів 

перекладу, як мета, дія та особливості культури. Більше того, при нинішньому 

стані досліджень у винятковому застосуванні перекладацької теорії дії при 

перекладі професійно-спрямованих текстів існує ризик того, що для особливих 

умов фахового перекладу, які знаходяться поза межами загальних параметрів 

перекладу, не зможе розвиватися диференційоване усвідомлення проблеми, а отже 

і  незалежне формулювання питань.  Опираючись на загальну теорію перекладу, 

яка зорієнтована на конкретні дії, дуже часто також повністю заперечується 

легітимність системно описаного терміна в контексті професійно-спрямованого 

перекладу, що, в свою чергу, взагалі ставить під питання специфіку явища 

фахового перекладу. Таким чином, для теперішніх зусиль щодо спроб 

дослідження роботи з термінологією, що пов'язана з перекладом, характерна 

дилема з приводу того, що з одного боку, орієнтація виключно на слово повністю 

відкидається системою, а з іншого – вважається, що індивідуальне використання 

термінів у текстах системно описати в повній мірі неможливо. 

На тлі цих позицій в майбутньому потрібно розробити стратегії для розкриття 



терміну в контексті. Це потрібно зробити на основі наступних постулатів, які при 

перекладі поширюються з однієї сторони на фазу сприйняття (П1 - П3), а з іншої – 

на фазу передачі (П4) і фазу відтворення (П5 - П6): П1 - постулат контекстно-

специфічного опису, П2 - постулат всебічного врахування системного опису та 

індивідуального використання, П3 - постулат відкритості (професійних) 

припущень, П4 - постулат первинності рівня використання при зіставному 

перекладі термінів, П5 - постулат зіставного перенесення на рівень системи, П6 - 

постулат повернення системно переданого терміну на рівень використання 

цільового тексту. 

Висновки. 

Перекладачі  часто мають справу з текстами з дуже компактною інформацією 

і обмеженим контекстом. Тому, кваліфікований перекладач повинен бути в змозі 

скористатися варіантами, які запропоновані в словнику відповідно до контексту, 

що можна зробити тільки за наявності достатніх предметних знань, а також знань 

щодо конвенцій професійно-спрямованої мови. Термінологічна компетенція 

перекладача (знання термінів певної галузі, методів термінології) повинні бути 

частиною професійно-спрямованої технічної компетенції. 
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