
«Молодий вчений» • № 4 (56) • квітень, 2018 р. 568

Ф
ІЛ

О
Л

О
ГІ

Ч
Н

І 
Н

а
у

к
и

© каламбет я.і., 2018

удк 811.111:81'25

ЛЕКСИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ ПЕРЕКЛАДІ
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в статті здійснено аналіз основних праць з перекладознавства з метою визначення терміну трансфор-
мація в перекладі. на основі праць провідних вітчизняних та зарубіжних вчених встановлено характерні 
риси та особливості наукового тексту. в нашому дослідженні розглянуто види трансформацій, необхідних 
для передачі науково-технічного тексту засобами англійської мови. визначено основні лексичні трансфор-
мації при перекладі термінологічних одиниць в науково-технічних текстах. наведено оптимальні шляхи 
вирішення труднощів перекладу лексичних одиниць в науковому стилі. 
Ключові слова: лексичні та граматичні трансформації, генералізація, конкретизація значення, описовий 
переклад, контекстуальна заміна, транскодування.

постановка проблеми. переклад фахової 
лексики становить основу науково-техніч-

ного перекладу, важливого засобу міжкультурної 
комунікації, який постійно привертає увагу вчених. 
особливо це стосується термінології науково-тех-
нічних текстів, яку за останнє десятиліття пред-
ставлено великою кількістю лексикографічних ви-
дань, дисертацій, полемічних публікацій тощо.

переклад науково-технічних текстів викликає, 
в першу чергу, певні термінологічні та жанрово-
стилістичні труднощі. труднощі перекладу лексич-
них одиниць зумовлено перш за все, розбіжністю 
в картині світу англійської та української мов, осо-
бливості багатозначності англійських і українських 
слів, відсутність у мові перекладу відповідників но-
вих термінів, особливості словотвору і термінотво-
рення в англійській та українській мовах та інше, 
але існує низка перекладацьких прийомів, що до-
зволяє при коректному їх використанні подолати 
будь-які лексичні труднощі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Бага-
то книг та посібників присвячено вивченню пробле-
ми перекладу наукових текстів, але мало хто зосе-
реджував свої дослідження саме на використанні 
перекладацьких прийомів подолання лексичних 
труднощів під час перекладу наукових текстів, а 
ця тема є досить важливою враховуючи зростаючу 
популярність іноземних мов та гостру необхідність 
людини сучасного світу їх вивчати [1]. 

Сучасний же розвиток наукового перекла-
дознавства та термінографії вимагає активніших 
лексико-семантичних досліджень не лише в га-
лузі термінології, а й в аналізі різного роду іншої 
фахової лексики, яка часто функціонує поряд із 
ними в англомовному науковому дискурсі й ство-
рює суттєві проблеми під час їхнього відтворення 
цільовою мовою. 

аналізуючи лексичні трансформації, до яких 
вдаються в процесі перекладу текстів, т. ле-
вицька та а. фітерман визначають такі причини 
їхнього виникнення: 1) різні ознаки одного де-
нотата в різних мовах; 2) різниця в смисловому 
об'ємі (збільшення чи зменшення числа лСв);  
3) різна словосполучність; 4) різні вживання слів 
одного значення [2].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. окремо та в поєднані з ін-
шими мовознавчими проблемами різні аспекти 
перекладу термінів (етимологічні основи термі-
нотворення; термінологічні антиномії; терміно-

логічно синонімія та омонімія; стандартизація 
термінів; перекладацькі трансформації тощо) ви-
світлювалися у працях е. Скороходька, т. кия-
ка, в. карабана, Ю. зацного, а. Єгорової, з. ко-
марової, ф. циткіної та ін., однак невирішеним 
залишалося питання виокремлення лексичних 
трансформацій в технічному перекладі, зокре-
ма з врахуванням етимологічних, синонімічних 
та антонімічних властивостей слів – термінів.

Формулювання цілей статті. виявити терміно-
логічні та стилістичні труднощі перекладу наукових 
текстів та розширити уявлення про їх особливості, 
розглянути практичну реалізацію специфіки вико-
ристання способів перекладу термінів на українську 
мову у цій галузі, а також їх співвідношення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
загальновідомо, що процес перекладу не є про-
стою заміною одиниць однієї мови одиницями 
іншої мови. навпаки, це нелегкий процес, що 
включає низку труднощів, які повинен долати 
перекладач. одним із способів, які сприяють пе-
рекладачеві, є трансформації. 

перекладацькі трансформації (заміни) 
трапляються через відмінності англійської 
та української мов. Спільність між граматични-
ми особливостями української та англійської мов 
проявляється в наявності спільних граматичних 
значень, категорій та функцій, наприклад: кате-
горій числа в іменників, категорій ступенів по-
рівняння у прикметників, категорії у дієслова, 
функціональної значимості порядку слів і т.п. 

у той час як несхожість положень граматич-
ного ладу, що полягає в приналежності цих мов 
до різних граматичних груп, відбивається в іс-
тотних відмінностях між граматичними ознака-
ми: артиклі в англійській мові, дієприслівник 
в українській мові; фіксований порядок слів 
в англійській мові, і т.д. у перекладознавстві іс-
нує безліч класифікацій видів перекладацьких 
трансформацій, але всі вони поділяються на три 
основні групи: лексичні, граматичні та лексико-
граматичні трансформації. 

оскільки будь-яке слово є частиною лексич-
ної системи мови, її складовим елементом, то цим 
пояснюється своєрідність семантичної структури 
слів у різних мовах. крім того, відповідні семан-
тичні одиниці в різних мовах можуть мати різну 
значимість, тобто займати різне становище в сис-
темі мови. попри те, що не завжди можна чітко 
класифікувати кожний приклад перекладу, на 
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думку я.рецкера, можна виділити сім різновидів 
лексичних трансформацій: 1) диференціація зна-
чень; 2) конкретизація значень; 3) генералізація 
значень; 4) смисловий розвиток; 5) антонімічний 
переклад; 6) цілісне перетворення; 7) компенса-
ція втрат в процесі перекладу [3, с. 78].

аналізуючи лексичні трансформації, до яких 
вдаються в процесі перекладу текстів, т. ле-
вицька та а. фітерман визначають такі причини 
їхнього виникнення: 1) різні ознаки одного де-
нотата в різних мовах; 2) різниця в смисловому 
об'ємі (збільшення чи зменшення числа лСв);  
3) різна словосполучність; 4) різні вживання слів 
одного значення [2, с. 102].

з точки зору практики перекладу всі елемен-
ти денатотивної системи вихідної мови (лексич-
ні та фразеологічні одиниці) поділяються на дві 
групи: 1) ті, що вже мають відповідники («пере-
кладні еквіваленти»); 2) ті, що не мають відповід-
ників у цільовій мові. 

перші називаються одиницями, що мають 
перекладні елементи у мові перекладу, а дру-
гі – безеквівалентними одиницями. еквівалент-
ні одиниці поділяються на одноеквівалентні  
(ті, що мають тільки один перекладний відповід-
ник) і багато еквівалентні (ті, що мають два або 
більше перекладних відповідників). Слід мати на 
увазі, що йдеться про словникові відповідники, 
тоді як відповідник певного слова чи фрази ори-
гіналу в тексті може бути тільки один з кількох. 

еквівалентні лексичні та фразеологічні оди-
ниці не повністю представлені в перекладних 
словниках та в текстах, але існують в мові пере-
кладу як перекладні еквіваленти. 

1. неоднозначні слова мають кілька пере-
кладних відповідників відповідно до кількісті 
їхніх значень (лексико-семантичних варіантів). 
відповідники неоднозначного слова називають-
ся варіантними відповідниками. під варіантним 
відповідником розуміється один із можливих ва-
ріантів перекладу слова (терміна). варіантний 
відповідник передає, як правило, якесь одне зна-
чення слова вихідної мови, тобто кожний варі-
антний відповідник є перекладним еквівалентом 
якогось одного лексико-семантичного варіанта 
багатозначного слова. відповідно, кожний з цих 
лексико-семантичних варіантів має свій пере-
кладний еквівалент [4, с. 85]. 

варіантні відповідники – це найпоширеніший 
вид перекладних відповідників, оскільки біль-
шість слів (в тому числі значна кількість тер-
мінів) є однозначними, отже потребують під час 
перекладу вибору або утворення відповідника 
лексико-семантичного варіанта слова (терміна). 

варіантні відповідники можуть бути зафіксо-
вані в перекладних словниках і тоді вони нази-
ваються словниковими варіантними відповідни-
ками [4, с. 221]. 

але перекладачі не завжди мають справу 
тільки із словниковими варіантними відповідни-
ками – трапляється так, що словники не містять 
деяких відповідників неоднозначного слова або ж 
словникові варіанти-відповідники певного слова 
взагалі не зафіксовані в словниках. 

транскодування – це такий спосіб перекладу, 
коли звукова або графічна форма слова вихідної 
мови передається засобами абетки мови пере-
кладу [2, с. 28]. 

розрізняють чотири види транскодування: 
1) транскрибування (коли літерами мови пе-

рекладу передається звукова форма слова вихід-
ної мови); 

2) транслітерування (слово вихідної мови 
передається по літерах); 

3) змішане транскодування (переважне за-
стосування транскрибування з елементами тран-
слітерування); 

4) адаптивне транскодування (коли форма 
слова у вихідній мові дещо адаптується до фо-
нетичної або граматичної структури мови пере-
кладу) [2, с. 38]. 

транскодовані терміни, що вже міцно закрі-
пилися в мові перекладу, в словниках можуть 
подаватися без додаткового описового перекладу. 

транскодування неологізмів відбувається в тих 
випадках, коли в культурі і, зокрема, в науці кра-
їни мови перекладу відсутнє відповідне поняття 
і відповідний перекладний еквівалент, а перекла-
дач не може підібрати слова в мові перекладу, 
які б адекватно передавали зміст поняття і за-
довольняли вимоги до термінотворення. оскільки 
при транскодуванні транскодоване слово має одне 
значення, то такий спосіб перекладу доцільно за-
стосовувати в тих випадках, коли в мові перекла-
ду необхідно створити чітко однозначний термін. 

особливо часто транскодування термінів від-
бувається, коли термін у мові перекладу скла-
дається з міжнародних терміноелементів латин-
ського або давньогрецького походження [2, с. 142].

калькування (дослівний або буквальний пе-
реклад) – це прийом перекладу нових слів (тер-
мінів), коли відповідником простого чи частіше 
складного слова (терміна) вихідної мови в цільовій 
мові вибирається, як правило, перший за поряд-
ком відповідник у словнику [2, с. 128]. калькуван-
ня, як прийом перекладу частіше застосовується 
під час перекладу складних слів (термінів). воно 
може застосовуватись також стосовно тільки од-
ного з компонентів складного слова (терміна). 

досить часто калькування застосовується під 
час перекладу складних термінів, які утворені за 
допомогою поширених споріднених слів. кальку-
вання можна застосовувати тільки за умови збе-
реження перекладним відповідником норми вжи-
вання і сполучуваності слів в українській мові [5]. 

контекстуальна заміна – це така лексична 
перекладацька трансформація, внаслідок якої 
перекладним відповідником стає слово або слово-
сполучення, що не є словниковим відповідником 
і що підібрано із врахуванням контекстуального 
значення слова, контексту вживання та мовлен-
нєвих норм і традицій мови перекладу [3]. 

Слід зазначити, що не існує точних правил 
створення контекстуальних замін, оскільки пе-
реклад слів у таких випадках залежить від кон-
тексту їхнього вживання. існують чотири осно-
вних прийоми створення контекстуальних замін: 
смислова диференціація, конкретизація, генера-
лізація значення та антонімічний переклад (фор-
мальна негативація) [2, с. 128].

крайнім випадком семантичного розвитку 
є так званий антонімічний переклад. коли форма 
слова або словосполучення замінюється на про-
тилежну (позитивна – на негативну і навпаки), а 
зміст одиниці, що перекладається, залишається 
в основному подібним. 
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по суті, термін антонімічний переклад, який зу-
стрічається у перекладознавчій літературі, є неточ-
ним, оскільки слово, що перекладається, не зміню-
ється на антонім у мові перекладу, а змінює лише 
форму на протилежну, тоді як його зміст, значення 
залишається без особливих змін. тому для позна-
чення цього способу перекладу краще викорис-
товувати термін формальна негативація, в якому 
підкреслюється саме зміна форми слова або слово-
сполучення і йдеться про антонімічність як таку, що 
пов’язана із зміною змісту на протилежний [3, с. 38].

означена трансформація представлена трьо-
ма видами: 

1) негативація (слово або словосполучення 
без формально вираженої суфіксом або часткою 
заперечувальної семи замінюється в перекладі 
на слово з префіксом – не або словосполучення 
з часткою – не); 

2) позитивація (слово або словосполучення 
з формально вираженою заперечувальною се-
мою змінюється в перекладі на слово або слово-
сполучення, яке не містить формально вираже-
ного негативного компонента); 

3) анулювання двох наявних у реченні не-
гативних семантичних компонентів [1, с. 87]. 

описовий переклад – це такий прийом пере-
кладу нових лексичних елементів вихідної мови, 
коли слово, словосполучення, термін фразеоло-
гізм замінюється в мові перекладу словосполу-
ченням, яке адекватно передає зміст цього слова 
або словосполучення (терміна). 

до описового перекладу висуваються такі вимо-
ги: 1) переклад повинен точно передавати основний 
зміст позначеного неологізмом поняття; 2) опис не по-
винен бути надто докладним; 3) синтаксична струк-
тура словосполучення не повинна бути складною. 

перед застосуванням цього прийому пере-
кладу неологізмів необхідно виконати попередню 
умову правильності перекладу неологізмів – пе-
реконатися, що в мові перекладу відсутній пере-
кладний відповідник (зрозуміло, що перекладні 
словники ще не могли його зафіксувати, проте він 
може бути зафіксований, зокрема у вже перекла-
деній нещодавно літературі), щоб правильно роз-
крити зміст позначеного неологізмом поняття. 

лексичний елемент, як відомо, перекладаєть-
ся не окремо, сам по собі, в ізоляції від речення 
та тексту, де він вживається, а в сукупності його 
контекстуальних зв’язків та функціональних 
характеристик. тільки так досягається точність 
та адекватність перекладу слів (в тому числі 
й термінів). чим більше враховуються перекла-
дачем всі характеристики слова, що переклада-
ється, тим адекватнішим буде його переклад. 

важливим способом вибору контекстуально-
го відповідника слова є перекладацька лексична 
трансформація конкретизації значення, що зу-
мовлена розбіжностями у функціональних харак-
теристиках словникових відповідників лексичних 
елементів оригіналу та традиціях мовлення. 

конкретизація значення – це лексична транс-
формація, внаслідок якої слово (термін) ширшої 
семантики в оригіналі замінюється словом (тер-
міном) меншої семантики. необхідно зауважити, 
що англійські слова широкої семантики можуть 
перекладатися на українську мову за допомогою 
не тільки конкретизації, а й вилучення їх у пере-
кладі взагалі, а також шляхом використання їхніх 
словникових відповідників. Слід мати на увазі, що 
застосування конкретизації у перекладі лексики 
вимагає творчого підходу з боку перекладача [1]. 

у процесі перекладу лексичних елементів пе-
рекладні відповідники можуть утворюватися за 
рахунок не тільки звуження значення англійських 
слів, а й розширення значення. лексичною пере-
кладацькою трансформацією, що при цьому вико-
ристовується є генералізація, внаслідок якої слово 
із вужчим значення, змінюється у перекладі на 
слово із ширшим значенням, нерідко, гіпонімом. 

трансформація генералізації звичайно вико-
ристовується під час перекладу загальнонародного 
та загальнонаукового шарів лексичного складу на-
укових і технічних текстів. оскільки її застосування 
може призводити до певної втрати точності інфор-
мації, використовувати її слід обачно, тільки у тих 
випадках, коли вживання у перекладі словникового 
відповідника може призвести до порушення грама-
тичних або стилістичних норм мови перекладу [4]. 

Висновки. з точки зору практики перекладу 
доцільно розрізняти випадки, коли варіантні від-
повідники слова подано в словнику та коли вони 
в словниках відсутні частково або повністю. у пер-
шому випадку перекладач вирішує завдання ви-
бору одного адекватного в даному контексті варі-
антного відповідника слова-оригінала з кількох, 
поданих у словнику. для цього перекладач повинен 
точно визначити лексично-семантичний варіант 
слова, після чого підібрати належний варіантний 
відповідник з тих, що наведені у словнику. 

перекладачу при інтерпретації науково-
технічного тексту слід зважати на лексико-
граматичні трансформації, зокрема, на лекси-
ко-семантичні розходження між англійською 
та українською мовами, які вимагають під час 
перекладу лексичних змін – трансформацій. 
оскільки лексика тісно пов’язана з граматикою, 
то дуже часто внаслідок трансформацій одночас-
но відбуваються лексичні та граматичні зміни. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ  
В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ПЕРЕВОДЕ

Аннотация
в статье осуществлен анализ основных работ по переводоведению с целью определения термина 
трансформация в переводе. на основе работ ведущих отечественных и зарубежных ученых установ-
лено характерные черты и особенности научного текста. в нашем исследовании рассмотрены виды 
трансформаций, необходимых для передачи научно-технического текста средствами английского язы-
ка. определены основные лексические трансформации при переводе терминологических единиц в на-
учно-технических текстах. приведены оптимальные пути решения трудностей перевода лексических 
единиц в научном стиле.
Ключевые слова: лексические и грамматические трансформации, обобщение, значение приложения, 
описательный перевод, перекодирование.
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lexical transformations  
in scientific and tecHnical translation

summary
the article analyzes the main works on translation studies in order to determine the term transformation 
in translation. on the basis of the works of the leading domestic and foreign scientists, the characteristic 
features of the scientific text are established. in our study, the types of transformations necessary for  
the transfer of scientific and technical text by means of the english language are considered. the basic 
lexical transformations in the translation of terminological units in scientific and technical texts are de-
termined. the optimal ways of solving the difficulties of the lexical units translation in the scientific style 
are given.
Keywords: lexical and grammatical transformations, ways of translation, generalization, descriptive trans-
lation, contextual replacement, transcoding.


