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Анотація. У статті проаналізовано специфіку перекладу лексичних і синтаксичних особливостей жанру 
науково-технічної статті. З’ясовано, що крім спеціальної термінології труднощами перекладу наукових 
статей є наявність великої кількості в них загальнонаукових термінів. Доведено, що з-поміж синтаксич-
них особливостей, основні труднощі репрезентують конструкції із пасивним станом дієслова. Розглянуто 
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Постановка проблеми. У сучасному пе-
рекладознавстві значну увагу приділено 

спеціалізованому перекладу, тобто перекладу 
науково-технічних текстів, зокрема проблемам 
перекладу вузькоспеціальної термінології. Спе-
цифіку перекладу різних жанрів реалізації на-
укового стилю досліджують значно рідше, зокре-
ма в українському перекладознавстві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Із погляду різних аспектів жанрові особливості 
перекладу науково-технічних текстів розгляда-
ли І. Алєксєєва, М. Готті, М. Олохан, Є. Пєнькос, 
М. Роджерс та ін. Одним із промовистих жанрів 
у сфері наукової комунікації, що слугує для об-
міну інформацією між спеціалістами різних га-
лузей науки є жанр наукової статті.

Метою дослідження є комплексний аналіз 
лексичних і синтаксичних особливостей науково-
технічної статті та прийоми їх перекладу. 

Виклад основного матеріалу. Основною 
специфічною ознакою наукових статей є те, що 
їх пишуть фахівці для фахівців, а вибір мовних 
та текстових засобів у них зазвичай призводить 
до того, що неспеціалісти почуваються відсторо-
неними і виключеними зі спільноти [8, с. 137]. 
Показником успішної наукової роботи вчених, 
викладачів у закладах вищої освіти, наукових 
працівників є публікації наукових статей у між-
народних наукових виданнях, таких як Scopus, 
Web of Science та багатьох інших. У процесі пе-
рекладу наукових статей необхідно розуміти ко-
мунікативні цілі, репрезентовані науковими пу-
блікаціями, крім очевидної функції передавання 
результатів наукових досліджень. 

Необхідно також зазначити, що наукові статті 
здебільшого перекладають англійською мовою, 
оскільки на сьогодні її вважають мовою науки. 
Дослідники вказують на те, що багато з міжна-

родних наукових періодичних видань публікують 
статті виключно англійською мовою, і більшість 
учених в усьому світі публікують свої досліджен-
ня в таких провідних виданнях для поширення 
результатів власних наукових досліджень у ши-
рокому колі науковців світу [8, с. 138]. Наукові 
статті, пропоновані до публікації в таких видан-
нях зазвичай перевіряються перед публікацією 
на предмет наукової новизни та методів дослід-
ження. Відомо, що якщо переклад статті недо-
сконалий чи недостатньо зрозумілий, редактори 
наукового журналу можуть відхилити запит на 
публікацію. Із цього випливає, що вивчення спе-
цифіки перекладу наукових статей є актуальним. 
Однак не завжди наукові статті перекладаються 
на англійську мову з метою публікації їх у між-
народних наукових виданнях. Часто дослідник, 
група дослідників або дослідницька організація 
потребують в процесі дослідження звернутися до 
певної статті, що була опублікована, але мовою, 
яку вони не розуміють. У такому випадку вчені 
замовляють переклад конкретних статей, на-
приклад, з англійської на українську мову. Крім 
того, учені зазначають, що багато національних 
та міжнародних організацій, інституцій, як дер-
жавних, так і недержавних, не проводять науко-
ві дослідження, а у своїй роботі спираються на 
інформацію та дані, опубліковані в наукових ви-
даннях, а отже, потребують перекладу конкрет-
них актуальних наукових досліджень. 

У більшості наукових статей, крім терміноло-
гії, що передає спеціалізовані знання з конкрет-
ної галузі, репрезентована також базова наукова 
лексика, яка допомагає описувати процес і ре-
зультати наукового дослідження, є однаковою 
для більшості галузей науки. Учені наголошу-
ють, що крім детального вивчення вузькоспеці-
алізованої термінології галузі, до якої належить 
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науково-технічний текст, який необхідно пере-
класти, для перекладу необхідно також зверта-
ти увагу на базову наукову лексику (англ. «core 
academic vocabulary») у текстах мовою оригіналу 
і мовою перекладу, тобто такі слова і вирази, які 
є типовими для тексту наукової статті [8, с. 148].

Таку лексику в англомовній літературі нази-
вають «academic vocabulary». Існують також варі-
анти «subtechnical vocabulary» або «semi-technical 
vocabulary», проте у науковій літературі спостері-
гається переважне використання першої назви. 
Фахівець із теорії та практики перекладу І. Алєк-
сєєва зазначає: якщо провести порівняльний 
аналіз наукових текстів із різних галузей, можна 
виявити, що там присутній дуже подібний набір 
лексичних одиниць, які вона називає «загаль-
нонауковий шар термінології» або «лексика за-
гальнонаукового опису» [1, с. 168]. Вважаємо, що 
коректний переклад цього терміну українською 
мовою – це загальнонаукова термінологія. 

Учені, досліджуючи спеціалізовану мову, 
словниковий склад мови та англійську мову про-
фесійного спрямування, створили вибірки на-
укової лексики, так звані «academic word lists» зі 
словами, що найчастіше уживаються в текстах 
наукових досліджень із різних галузей знань. 
Метою укладання таких списків є репрезента-
ція слів, що відносно часто зустрічаються в на-
уковому дискурсі, але в інших видах дискурсу 
є менш поширеними. Прикладом таких списків 
є Averil Coxhead’s High-Incidence Academic Word 
List (AWL) (Список часто уживаних загальнона-
укових термінів) [5], створений ученою Аверіл 
Коксхед, яка займається дослідженням словни-
кового складу мови, англійської мови професій-
ного спрямування або Academic Vocabulary list 
(Список загальнонаукових термінів), укладе-
ний ученими-лінгвістами Марком Девісом та Ді 
Гарднером [6]. Останній список містить 120 міль-
йонів слів із наукових текстів дев’яти широких 
наукових дисциплін, а саме з таких як освіта, гу-
манітарні науки, історія, соціологія, філософія, 
релігія і психологія, науково-технічні дисциплі-
ни, медичні дисципліни, бізнес і фінанси. Об-
равши категорію «науково-технічні дисципліни», 
можемо отримати 50 найчастіше уживаних слів 
у науково-технічних текстах англійською мовою. 
Із-поміж яких system, data, research, provide, 
technology, however, group, study, information, 
science, environmental, model, include, university, 
process, result, image, change, level, material, 
design, develop, use, control, figure, produce, effect, 
low, table, product, require, development, important, 
project, population, type, rate, available, researcher, 
human, natural, value, source, analysis, structure, 
environment, reduce, application, management, 
increase. Якщо зіставити текст науково-техніч-
ної статті з автомобільної галузі, виявляємо, 
що половина із зазначених лексичних одиниць 
уживається у статті, при чому більшість із них 
неодноразово. З-поміж загальнонаукової лекси-
ки, репрезентованої у статті, найбільш частотни-
ми виявилися system (26), data (15), control (6). 
Необхідно також звернути увагу на той факт, що 
більшість слів із цього списку загальнонаукових 
термінів є іменниками, що свідчить про пере-
важно іменний характер науково-технічного тек-
сту. Розглянемо приклади уживання зазначених 

загальнонаукових термінів у тексті статті та їх 
переклад. Термін «system» в усіх контекстах стат-
ті перекладається як система. При цьому було 
виявлено, що в більшості випадків цей термін 
сполучається із іншими галузевими термінами, 
утворюючи термінологічні словосполуки. Розгля-
немо детальніше переклад термінологічних оди-
ниць, що містять елемент «system»: 

– сombustion systems – системи згоряння;
– electrolyser system – система електролізу;
– wiring system – система дротів;
– monitoring system – система моніторингу;
– stability control systems – системи контролю 

стабільності ;
– HHO generator system – система генерації 

ННО;
– electronic map system – система електронних 

мап;
– global positioning system – система глобаль-

ного позиціонування;
– onboard diagnostic system – бортова система 

діагностування;
– adaptive front light systems – адаптивні сис-

теми переднього освітлення;
– Advanced Driver Assistance System – Систе-

ма допомоги водієві.
Проаналізувавши переклад термінологічних 

словосполук, робимо висновок, що всі одиниці 
було перекладено способом використання родо-
вого відмінку. 

Термін «data» вважають так званим «фальши-
вим другом перекладача», оскільки він є схожим 
на українське слово «дата», однак ніколи так не 
перекладається. Слово «data» українською мо-
вою перекладається як дані, інформація, фак-
ти. Наприклад, «Numerous possibilities exist for 
ADAS applications based on electronic map data». 
– «Існує ряд можливостей для застосування сис-
теми допомоги водієві ADAS, що базуються на 
даних з електронних мап». 

Загальнонауковий термін «control» перекла-
дають не лише як контроль, а і як управлін-
ня, регулювання, керування: powertrain control 
module – блок управління трансмісією; stability 
control system – система контролю стійкості; 
Electronic Stability Control – електронний контроль 
стійкості; Cruise Control – круїз-контроль. Цей тер-
мін, як і «system» сполучається у фаховому тексті із 
спеціальними термінами, утворюючи окреслення 
специфічних для конкретної галузі понять.

Крім наявності значної кількості загальнона-
укових термінів, важливою рисою англійських 
наукових статей також є досить часте уживання 
займенника першої особи однини «I» у порівнянні 
до інших мов, у тому числі української. В англо-
мовному науковому дискурсі уживання займен-
ника «я» є нормальним, проте в українському – не 
схвалюється жанровими нормами, і замість нього 
прийнято використовувати займенник «ми».

Специфічною рисою англомовних науко-
вих статей є часте використання пасивних кон-
струкцій, як у теперішніх часових формах, так 
і у минулих. Важливо звернути увагу на цю осо-
бливість наукових статей англійською мовою, 
оскільки для українського наукового стилю ха-
рактерні інші синтаксичні конструкції. Англій-
ським реченням із формами пасивного стану 
дієслів відповідає декілька форм безособових 
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речень в українській мові: безособові речення із 
дієслівною формою 3-ї особи множини, безособо-
вими формами дієслів на -но, -то або зворотною 
формою дієслів недоконаного виду на -ся, а також 
прислівниками, присудковими словами треба, 
можна, варто + інфінітив. Проаналізуємо ре-
чення статті, що містять форми пасивного стану 
дієслів та їх відповідники українською мовою. 

1. Англомовному реченню із формою дієсло-
ва пасивного стану відповідає українське без-
особове речення із формою дієслова доконаного / 
недоконаного виду на –но, -то, рідше із постфік-
сом –ся: «Three potential synergistic improvements 
are suggested». – (У статті) запропоновано 
три синергетичні способи удосконалення; «Some 
energy is lost in the electrolyser system because of 
ohmic heating» – Певна частина енергії втрача-
ється у системі електролізу через омічне нагрі-
вання; «Information in a CAN-equipped vehicle is 
shared over aserial data bus» – Інформація у авто-
транспортному засобі, оснащеному CAN, пере-
дається через шину послідовної передачі даних.

2. Якщо в реченні присутній пасивний інфі-
нітив у складі модального дієслівного присудка, 
то в українській мові вживають присудкові при-
слівники треба, можна, варто, слід + інфінітив.  
«It can be produced from water by using a variety 
of energy sources…» – Його можна отримува-
ти із води, використовуючи різноманітні дже-
рела енергії…; «…it can be converted into useful 
energy…» – …його можна перетворювати 
у корисну енергію…; «It can be shown that the best 
drivers use 20% less fuel than the poor drivers». – 
Можна довести, що водії високого рівня витра-
чають до 20% менше пального, ніж погані водії.

3. Іншим відповідником є форма дієслова 3-ї 
особи множини: «…the wires are usually twisted 
to cancel out electromagnetic interference» – …дро-
ти зазвичай скручують, щоб нейтралізува-
ти електромагнітні перешкоди; «Hydrogen is 
considered to be an ideal energy carrier…» – Во-
день вважають ідеальним енергоносієм…; «Over 
time, these unique proprietary diagnostic systems 
were consolidated into a number of different 
recognized ‘standards’». – Із часом ці різні діагнос-
тичні системи різних виробників об’єднали 
у ряд загальновизнаних норм. 

4. Для вираження дії у минулому часі також 
додають дієслово бути (у відповідній формі мину-

лого часу): «The CANbus protocol was created back 
in 1984 by Robert Bosch Corp» – Протокол CANbus 
було створено ще у 1984 році корпорацією 
«Robert Bosch Corp» (Роберт Бош Корпорейшн).

Необхідно також наголосити, що відповідни-
ком українських безособових речень часто є речен-
ня з активним станом дієслова в англомовному 
перекладі. Наприклад, у реченнях типу «Figure 
1 shows / illustrates / pictures…» українською мо-
вою речення матиме форму «На рисунку 1 зобра-
жено…». В англомовному науковому дискурсі по-
ширені типові для жанру наукової статті вирази, 
де використовують дієслова в активному стані, 
при цьому аналогічні клішовані вирази в україн-
ських наукових статтях – це безособові конструкції. 
Фахівцеві важливо пам’ятати про цю відмінність 
у процесі перекладу наукових статей з української 
на англійську мову і навпаки. Розглянемо при-
клади із наукової статті: «Figure 3 shows several 
possibilities for improving fuel economy by the ADAS 
technology» – На рисунку 3 зображено ряд мож-
ливостей для підвищення економії пального за до-
помогою технології допомоги водієві ADAS; «This 
paper considers how hydrogen can be combined with 
two other technologies» – У статті розглянуто як 
можна об’єднати водень з двома іншими техноло-
гіями; «A number of early papers published results 
on hydrogen addition to combustion engines» – У низ-
ці попередніх наукових статей було опублікова-
но результати досліджень над додаванням водню 
до двигунів внутрішнього згорання.

Висновки і пропозиції. Крім спеціальної тер-
мінології труднощами перекладу наукових статей 
є наявність великої кількості в них загальнонау-
кових термінів, які використовуються у науковій 
літературі різних галузей, для опису різних базо-
вих понять та процесів. Найчастіше такі терміни 
сполучаються із вузькоспеціальними терміноло-
гічними одиницями конкретної галузі, утворюючи 
вузько окреслені поняття. Завданням перекла-
дача є встановлення точного відповідника таких 
термінів у мові перекладу, зважаючи на макрокон-
текст (галузь науки чи техніки, до якої належить 
конкретний текст) та мікроконтекст (безпосереднє 
оточення терміну). З-поміж синтаксичних особли-
востей, основні труднощі представляють конструк-
ції із пасивним станом дієслова, які в українській 
мові мають ряд відповідників та вимагають засто-
сування ряду трансформацій у перекладі. 
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