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стаття присвячена лексико-граматичним аспектам відтворення англомовних термінів сфери нанотехнологій 
в українських перекладах. у статті окреслено традиційні вимоги до перекладу науково-технічної літера-
тури, висвітлено морфологічні й семантичні характеристики термінів, уживаних у текстах сфери нанотех-
нологій, та встановлено закономірності їхнього коректного перекладу на українську мову з урахуванням 
специфіки функціонування цих термінів і в науково-технічному дискурсі, і в повсякденному мовленні.
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Постановка проблеми. сучасний стан роз-
витку науки й техніки, який характери-

зується швидкими темпами створення новітніх 
технологій, супроводжується виникненням нових 
галузей знання та наукових дисциплін. При цьо-
му однією з найбільш перспективних міждисци-
плінарних сфер фундаментальної і прикладної 
науки визнано сферу нанотехнологій, що, у свою 
чергу, висуває на передній план питання обміну 
інформацією щодо передових наукових досягнень 
у цій галузі, а постійне обговорення застосування 
таких технологій неминуче потребує їхнього ко-
ректного перекладу українською мовою з ураху-
ванням лексичних, граматичних і стилістичних 
особливостей текстів сфери нанотехнологій.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
специфіка лексико-граматичної будови науково-
технічного тексту та її відтворення у перекладі 
були предметом вивчення багатьох дослідників 
(див., напр., праці а.я. Коваленка [2], в.і. Кара-
бана [1] та ін.). з огляду на це, на сьогодні в пе-
рекладознавстві накопичено достатньо знання 
щодо особливостей перекладу науково-техніч-
ної літератури. водночас, дотепер немає цілісної 
наукової картини про лексико-граматичні ас-
пекти перекладу текстів сфери нанотехнологій 
з англійської мови на українську, що є необхід-
ним для їхнього коректного перекладу як умо-
ви практичного розвитку міжнародної співпраці 
у галузі нанотехнологій.

тому метою цієї праці є встановлення лекси-
ко-граматичних закономірностей перекладу ан-
глійської науково-технічної термінології сфери 
нанотехнологій.

виклад основного матеріалу. Матеріалом до-
слідження слугували терміни, відібрані з текстів 
сфери нанотехнологій та спеціальних лексико-
графічних джерел загальною кількістю 451 оди-
ниця. виконання дослідження охоплювало таку 
послідовність дій: 1) вибір фрагментів тексту, що 
містять терміни сфери нанотехнологій, та пошук 
відповідних фрагментів у тексті перекладу →  
2) визначення лексичних одиниць, що належать 
до сфери нанотехнологій → 3) визначення спосо-
бів перекладу англійської науково-технічної тер-
мінології сфери нанотехнологій.

ураховуючи результати попередніх дослід-
жень англомовних термінів сфери нанотехноло-
гій, було підтверджено, що одним з найчастот-

ніших способів творення термінів є семантичні 
зміни [2, c. 29-34]. звідси випливає, що головною 
ознакою терміна є його взаємозв’язок з поняттям 
певної галузі знань. з огляду на це, у ході вико-
нання аналізу виникла необхідність у з’ясуванні 
типів семантичних смислових зв’язків між тер-
мінами сфери нанотехнологій та загальновжи-
ваною лексикою на матеріалі лексикографічних 
джерел. 

отже, під час дослідження лексико-грама-
тичних особливостей перекладу термінів сфери 
нанотехнологій аналіз ілюстративного матеріалу 
було спрямовано на розгляд і систематизацію, 
у першу чергу, тих термінологічних одиниць, які 
є запозиченнями з інших галузей знання. так, 
було встановлено, що загальна вибірка термінів 
зі сфери нанотехнологій містить 64,2% термінів, 
уживаних і в інших галузях знання (див. табл. 1).

таблиця 1
приклади термінів сфери нанотехнологій, 

запозичені з інших галузей знання
№
з/п

термін сфери 
нанотехнологій

переклад на 
українську мову

інша сфера 
вжитку

1. lens лінза фізика

2. capsid білкова оболонка 
віруса біологія

3. cryogel криогель хімія
4. fractal фрактал синергетика

5. laser
оптичний 
квантовий 
генератор

фізика

6. virus вірус біологія
7. byte байт кібернетика

таким чином, лексична специфіка англомовної 
науково-технічної термінології виявляється у се-
мантичній варіативності термінів, які, будучи за-
гальнонауковими, отримують конкретні значення 
у текстах сфери нанотехнологій та поєднують-
ся з фаховою лексикою інших підмов, таких як 
медицина, екологія, фізика, хімія, молекулярна 
фізика, що, у свою чергу, викликає необхідність 
дослідження функціональних особливостей тер-
мінів текстів сфери нанотехнологій та особливос-
тей їхньої передачі українською мовою.

у ході виконання аналізу було з’ясовано, що 
для сфери нанотехнологій характерним є ви-
користання як простих і похідних термінів, так 
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і термінів зі складними структурами. При цьому 
комбінація структур виявилася досить варіатив-
ною, що може становити труднощі при перекладі 
термінології цієї сфери. так, аналіз експеримен-
тальної вибірки дозволяє нам констатувати, що 
терміни сфери нанотехнологій мають таку мор-
фологічну структуру [1, c. 54]:

– прості терміни, напр.: 1) fibre – волокно;  
2) probe – зонд;

– похідні терміни, утворені за допомо-
гою словотвірних префіксів і суфіксів, напр.:  
1) dewetting – незмочування; 2) indenter – на-
конечник;

– складні терміни, напр.: 1) gene delivery – до-
ставка генів; 2) microphase separation – мікро-
фазний розподіл.

результати кількісного співвідношення часто-
ти вживання термінів сфери нанотехнологій різної 
морфологічної будови подано на діаграмі рис. 1.

24,83% 

33,92% 

41,24% 

Відсоткове співвідношення морфологічних 
характеристик термінів сфери нанотехнологій 

Прості 

Похідні 

Складні 

рис. 1. співвідношення частоти вживання термінів 
сфери нанотехнологій різної морфологічної будови

як видно з рисунка, найтиповішими структу-
рами термінів сфери нанотехнологій є складні, які 
вживаються у формі вільних та зв’язаних слово-
сполучень (41,24%). Прикладами цих структур 
можуть слугувати такі терміни: Light emitting 
diode – світлодіод, colloid solution – колоїдний 
розчин. Похідні терміни були зареєстровані у 
33,92% випадків, напр.: 1) scattering – розсіюван-
ня; 2) impactor – інерційний сепаратор часток. 
найменшою частотою вживання у текстах нано-
технологій вирізняються прості терміни, які були 
виявлені у 24,83% випадків, напр.: 1) oligomer – 
олігомер; 2) clathrate – клатратна структура.

у ході дослідження було також з’ясовано, 
основним прийомом перекладу англійських про-
стих термінів на українську мову є переклад за 
допомогою транскодування (49,55%). особливо 
часто транскодування англійських простих на-
уково-технічних термінів відбувається в тих ви-
падках, коли термін у мові перекладу складаєть-
ся з міжнародних терміноелементів латинського 
або давньогрецького походження, напр.: genome –  
геном, indenter – індендор, micelle – міцела, exon 
– екзон, enzyme – ензим, qubit – кубіт. Проілю-
струємо це фрагментом з тексту сфери нанотех-
нологій:

If an atom were the size of a small marble, 
a fairly complex molecule would be the size of your 
fist. This makes a useful mental image, but atoms 
are really about 1/10,000 the size of bacteria, and 
bacteria are about 1/10,000 the size of mosquitoes. – 
Якби атом був розміром невеликого мармуру, 

то складна молекула була б розміром з кулак. 
Цей факт породжує думку, що атоми дійсно 
становлять близько 1/10 000 розмірів бакте-
рій, а бактерії – близько 1/10 000 розмірів ко-
марів [3].

установлено, що прийом транскодування пе-
реважає в перекладі термінології сфери нанотех-
нологій за рахунок того, що деякі лексичні оди-
ниці не мають відповідника в мові перекладу.

наступним часто вживаним прийомом пере-
кладу простих термінів сфери нанотехнологій є 
переклад за допомогою лексичного еквівален-
та (39,64%), тобто передача постійної лексичної 
відповідності, яка точно співпадає зі значенням 
слова, напр.: wire – квантова проволока, zeolite – 
кристалічний алюмосилікат, trap – оптичний 
пінцет, film – плівка, lattice – решітка, corral – 
квантовий загін, mask – пластина. 

детальний розгляд похідних термінів сфери 
нанотехнологій (153 лексичні одиниці) дозволив 
установити, що значну кількість термінів утво-
рено афіксальним способом за допомогою латин-
ських і грецьких афіксів та коренів. При цьому 
більшість термінів складають одиниці, утворені 
суфіксальним способом (49,00%) за допомогою, 
переважно, таких суфіксів: -ion (calcination – 
кальцинація, ligation – зшивання, nucleation – за-
родження нової фази); -ing (imprinting – метод 
отримання молекулярних відбитків, scattering –  
розсіювання); -er (flexibilizer – пластифікатор, 
trigger – тригер).

іншим продуктивним способом творення по-
хідних термінів сфери нанотехнологій є пре-
фіксація (41,2%). розглянемо способи перекладу 
англомовних науково-технічних термінів, утво-
рених за допомогою деяких активних у термінот-
воренні префіксів. так, найбільш продуктивними 
префіксами термінології сфери нанотехнологій 
зареєстровано: micro- (microneedle – мікроголка, 
microalloy – мікросплав, microbalance – мікроба-
ланс) і nаnо- (nanoscience – нанонаука, nanorobot –  
нароноробот, nanosystem – наносистема). Про-
ілюструємо вживання префікса nаnо- в контек-
сті прикладу:

One might doubt that artificial nanomachines 
could even equal the abilities of nanomachines in 
the cell, if there were reason to think that cells 
contained some special magic that makes them 
work. This idea is called "vitalism." – Можна було 
б сумніватися, що штучні наномашини могли 
б навіть наблизитися до здатностей нанома-
шин в клітині, якби була причина думати, що 
в клітинах є щось надприродне, що змушує їх 
працювати. Ця ідея називається "віталізм" [3].

Було також встановлено, що найбільш про-
дуктивним способом перекладу похідних термі-
нів нанотехнологій є пошук еквівалента (59,21%), 
напр.: delamination – розшарування, coagulation – 
згортання крові, nanowhisker – нитковидний 
кристал тощо. дещо меншу частку складає за-
стосування прийомів транскодування (34,87%): 
diffraction – дифракція, nanobiomineralization – 
нанобіомінералізація, crystallite – кристаліт; 
калькування (3,95%): microneedle – мікроголка, 
microalloy – мікросплав та описових конструк-
цій (1,97%): leaky – той, що має протікан-
ня, uncollided – той, що не зазнав зіткнення, 
unreactive – той, що не реагує. з огляду на це, 
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можна зробити висновок, що наявність значної 
кількості термінологічних одиниць, перекладе-
них за допомогою пошуку еквівалента, зумовле-
на окремими значеннями суфіксів і префіксів.

слід при цьому зазначити, що з погляду пере-
кладу наявність еквівалентних структур не озна-
чає, що всі терміни мови оригіналу мають повні 
еквіваленти у мові перекладу. Проведений ана-
ліз кількісних показників перекладацьких транс-
формацій, які застосовуються у процесі передачі 
термінів такого типу, дозволяє стверджувати, що 
59,21% похідних термінів мають повні відповід-
ники у мові перекладу. в інших випадках вико-
ристовуються перекладацькі трансформації.

ураховуючи той факт, що складні терміни мо-
жуть належати до кількох сфер вживання та те, 
що їхня компонентна основа може бути досить 
різною, у ході нашого дослідження виникла не-
обхідність у диференціації цих термінів та спо-
собів їх перекладу. так, результати кількісного 
аналізу 186 складних термінів сфери нанотехно-
логій показали, що найбільш поширеними серед 
них є терміни, утворені за структурами n + n 
(36,02%) та adj. + n (40,3%). у таких термінах, 
зазвичай, лише один із компонентів є техніч-
ним терміном, а інший належить до загально-
вживаної лексики. При цьому терміни, утворені 
за моделлю adj. + n, перекладаються україн-
ськими відповідниками: прикметник + іменник, 
напр.: photovoltaic cell – фотоелектрична ланка, 
optical waveguide – oптичний хвилевід, spinodal 
decomposition – спінодальний розклад, lyophilic 
colloids – ліофільні колоїди.

складні терміни моделі n + n можуть пере-
кладатися декількома способами, а саме:

• складним терміном, де український відпо-
відник n2 виступає у формі родового відмінка 
з постпозитивним означенням до відповідника 
n1, напр.: sampler-counter – лічильник зразків, 
absorption efficiency –ефективність поглинан-
ня, Donnan equilibrium – рівновага доннана, 
electron transport – перенесення електронів. слід 
зазначити також, що для перекладу складних 
епонімічних термінів, тобто термінів, які мають 
у своєму складі власні імена, часто застосовуєть-
ся прийом транслітерації, напр.: Bingel reaction – 
реакція Бінгеля, Boltzmann distribution – роз-
поділ Больцмана, Fresnel zone – зона Френеля, 
Coulomb blockade – Кулонівська блокада.

• складним терміном, де відповідником n1 ви-
ступає прикметник: fluorescent dye – флуорес-
центний фарбник, bell-jar – вакуумний ковпак, 
colloid solution – колоїдний розчин, fiber optics – 
волоконна оптика, gap junctions – щілинні кон-
такти.

Під час виконання дослідження було та-
кож зареєстровано поодинокі випадки вживан-
ня складних термінів, побудованих за моделлю  
n + Part. i (2,7%) та n + Part. ii (3,7%). з’ясовано, 

що англомовні терміни моделі n + Part. i пере-
кладаються на українську мову або підрядним 
означальним реченням, де Part. i (дієприкмет-
ник) трансформовано в присудок, а n (іменник) 
– в додаток, напр.: living polymerization – жива 
полімеризація, fission-producing – той, що ви-
кликає поділ; або простим прикметником, осно-
вою якого є відповідник англійського іменника 
або дієприкметника: aroma-producing – арома-
тичний, light emitting diode – світло діод. 

терміни моделі n + Part. ii перекладають-
ся, зазвичай, підрядним означальним реченням, 
де Part. ii (дієприкметник) трансформовано у 
присудок, а іменник – у додаток: light-induced 
destruction – руйнування, викликане виклика-
не світлом; означальним словосполученням, 
де англійському дієприкметнику відповідає 
український прикметник або дієприкметник: 
nanostructured material – наноструктурний ма-
теріал, distributed intelligence – розподілений ін-
телект, annealed contacts – відпалені контакти. 

При перекладі складних термінів сфе-
ри нанотехнологій застосовувалися такі 
прийоми, як: пошук еквівалента – 27,57% 
(Molecular filtration – ультрафільтрація, 
macromolecule – полімерна молекула, electron 
carrier – переносник електрона); калькуван-
ня – 60,00% (electron donor донор електрона, 
blue emulsion – блакитна емульсія, electroplastic 
effect –електропластичний ефект); транскоду-
вання – 8,65% (femtotechnology – фемтотехно-
логія, lithography – літографія, biosensor – біо-
сенсор); генералізація – 1,62% (light emitting 
diode – світлодіод) та описовий переклад – 2,16% 
(emergent intelligence – система штучного ін-
телекту, що розвивається, fission-producing – 
той, що викликає поділ).

висновки. з огляду на викладене, можна уза-
гальнити, що під час перекладу термінів сфери 
нанотехнологій доцільно застосовувати пошук 
еквівалента (41,01%), транскодування (27,49%), 
калькування (25,94%), переклад з використанням 
описових конструкцій (3,77%). При цьому прості 
терміни у більшості випадків перекладаються 
прийомом транскодування (49,55%), похідні тер-
міни – за допомогою еквівалентного перекладу 
(59,21%), а складні терміни сфери нанотехноло-
гій, які складають найбільшу частку – шляхом 
калькування (60%). це пов’язано, насамперед, 
з тим, що складні терміни можуть мати у сво-
їй структурі і компоненти спеціального словни-
ка, і загальновживаної лексики, які в поєднанні 
утворюють єдине термінологічне значення, що 
викликає необхідність дослівного перекладу їх-
ніх складників. 

отже, вибір коректного прийому перекладу 
термінології сфери нанотехнологій значною мі-
рою залежить від способу творення лексичних 
одиниць та їхньої композиційної будови. 
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аннотация
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summary
the article is focused on the study of lexical and grammatical aspects of english nanotechnology terms’ 
representation in ukrainian translations. the paper outlines the traditional requirements for the trans-
lation of scientific and technical literature, summarizes morphological and semantic characteristics of 
the terms used in the texts of nanotechnology sphere, as well as defines the regularities of their correct 
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