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ДЕЯКІ ЗАУВАГИ ЩОДО ПЕРЕКЛАДУ ФАХОВИХ ТЕКСТІВ 

 Останні десятиріччя принесли людству величезні обсяги інформації, 

пов’язані з різними сферами життя та науки. Для переробки та засвоєння нових 

знань сьогодні треба витрачати значно більше зусиль, ніж раніше, 

опрацьовувати матеріал швидше, адже сучасний фахівець повинен володіти 

актуальними знаннями для того, щоб бути конкурентоспроможним на ринку 

праці. Проте, на шляху до отримання повноцінної фахової підготовки людина 

проходить певні навчальні етапи, накопичуючи нову інформацію з тим, щоб у 

подальшому актуалізувати її у своєму навчанні або майбутній роботі. Одним із 

дієвих інструментів, що допомагає орієнтуватись у сучасному інформаційному 

потоці, є знання іноземних мов, оскільки найактуальніша фахова інформація 

переважно подається іноземними мовами, зокрема англійською. Отже, перед 

вищими навчальними закладами постає завдання спрямувати знання з іноземної 

мови, отримані в середній школі, у фахове русло. Треба зазначити, що на цьому 

шляху виникає багато проблем, адже вчорашні школярі стикаються з дещо 

більшими вимогами щодо володіння іноземною мовою, ніж від них вимагала 

шкільна програма. 

 Загалом, у сучасному мовному освітньому процесі переважає 

компетентісна модель, коли статичні параметри організації навчального 

процесу змінюються на більш гнучкі та мобільні. Отже, відбувається перехід 

від звичного граматико-перекладного методу викладання до комунікативного, 

оскільки мовна комунікація є необхідною умовою існування та розвитку 

суспільства. Такий підхід цілком обґрунтований в світлі сучасних вимог до 

володіння іноземними мовами. При цьому вважається, що бувші школярі 

приходять до університетів з достатнім багажем граматичних знань, тому весь 

обсяг граматики, закладений в навчальну програму, тільки повторюється. В 

процесі навчання  найгостріше постає питання практичного володіння 

іноземною мовою майбутніми фахівцями, яке охоплює розуміння усного та 



писемного мовлення, вміння передавати свої думки, застосовуючи якнайширші 

іншомовні засоби в науковій, професійній, соціально-культурній сферах 

спілкування, а саме: вільно володіти іншомовною фаховою термінологією; 

вміти проводити презентації та вести дискусії на професійному рівні; за 

потреби захищати наукову роботу  іноземною мовою. Численні сучасні 

підручники іноземної мови начебто спрямовані на те, щоб підготувати учнів до 

таких вимог та подолати певний психологічний бар’єр  у спілкуванні. Проте, 

викладачі іноземної мови, які працюють у вищих навчальних закладах, 

здебільшого стикаються з найпоширенішою проблемою доволі низького рівня 

володіння іноземною мовою студентами-першокурсниками. Більш того, такому 

поняттю, як «міжкультурна комунікація», в середній школі  майже зовсім не 

приділяють уваги, отже спроби викладача підкреслити значущість ідеї діалогу 

культур у процесі засвоєння іноземної мови дуже часто не сприймаються 

студентами належним чином.  

 На практичних заняттях з іноземної мови у студентів найчастіше 

виникають проблеми, пов’язані з усним мовленням, особливо на 

вузькопрофільні теми. При виконанні таких завдань студентам буває важко 

граматично правильно побудувати речення внаслідок браку знань з граматики 

мови, що вивчається. Також відчуваються труднощі з засвоєння професійної 

лексики, оскільки у сучасних студентів відсутня звичка працювати із 

словником. Більшість намагається запам’ятати нову лексику на слух, 

повторюючи за викладачем під час заняття, але такий спосіб дуже 

неефективний.  

 Незважаючи на комунікативну спрямованість занять з іноземної мови, 

завдання з перекладу також займають значну частку навчальної програми, 

оскільки майбутнім фахівцям доведеться працювати з фаховою літературою, 

вміти писати наукові статті, виступати на міжнародних конференціях та чітко і 

зрозуміло висловлювати свої думки. М. Бахтін зазначав, що «жодне явище 

природи не має «значення», тільки знаки (в тому числі слова) мають значення. 

Тому будь-яке вивчення знаків, в якому би напрямку воно далі не пішло, 



обов'язково починається з розуміння». [1] Треба зазначити, що студенти 

немовного навчального закладу, зокрема економічного, обмежені в часі щодо  

такого виду роботи, як фаховий переклад. Оцінити якість роботи з перекладу 

можливо, зокрема, у процесі модульного контролю поточних знань з іноземної 

мови. Студенти повинні виконати завдання з подвійного перекладу фахових 

текстів. Зазвичай, більше проблем у них виникає, коли треба зробити переклад 

англійською мовою. Якісному перекладу перешкоджає обмежений лексичний 

запас та помилкові уявлення або повна відсутність знань про структуру 

англійського речення. Проте, і україномовний варіант перекладу часто 

висвітлює доволі низький рівень володіння культурою рідної мови. За словами 

Х.-Г. Гадамера «вимога вірності оригіналу, яку ми застосовуємо до перекладу, 

не знімає принципової різниці між мовами. Всякий переклад, що всерйоз 

відноситься до свого завдання, ясніше і простіше оригіналу». [2] Отже, перед 

викладачем іноземної мови постає завдання пояснити студентам  певні правила 

роботи над перекладом фахових текстів та знайти можливість 

якнайефективніше опрацювати цей матеріал. 

 Особливістю вузькопрофільного перекладу є те, що він повинен 

максимально точно передавати зміст оригіналу. Фахові тексти часто насичені 

багатозначною термінологією, що значно ускладнює роботу над перекладом за 

умов відсутності достатніх фахових знань у початківців. Неточний вибір 

значення термінів може призвести до спотвореного розуміння матеріалу. 

Наприклад, словосполучення incur debts має значення «влізти в борги», а incur 

losses - «понести збитки». Поняття «звільнити з роботи» в англійській мові має 

багато синонімів: to fire, to discharge, to dismiss, to retire, але точне 

використання кожного терміну потребує розуміння певних відмінностей між 

ними.  Часто, перекладаючи текст, студенти не можуть зробити вибір між 

термінами to set up, to found, to originate, to create, to establish, to produce, to 

build up, якщо мова йде про відкриття (заснування) справи. Або цілком 

зрозумілі словосполучення annual salary, fixed salary, але що означає вираз 

«handsome salary»? Окремі питання виникають при перекладі ідіоматичних 



виразів, які доволі часто зустрічаються в фахових текстах: to run the show - 

взяти на себе все управління (компанією); to make the best of a bad bargain - не 

втрачати самовладання; to be on the long side of the market - притримувати товар 

в очікуванні підвищення цін; to bring one’s eggs (hogs) to a bad (wrong) market - 

прорахуватися, потерпіти невдачу. Можна навести безліч подібних прикладів, 

коли певні лексичні особливості англійської мови стають на заваді точного 

розуміння фахового тексту. Крім того, треба брати до уваги граматичні 

особливості вузькопрофільного перекладу, а саме: пасивні, неозначено-особові, 

безособові конструкції, інфінітивні або дієприкметникові комплекси тощо. 

Очевидно, що ця робота потребує допомоги з боку викладача.  

 Проте, незважаючи на складність роботи з перекладу фахових текстів, 

дотримання певних нормативних вимог, а саме смислової, лексичної та 

стилістичної відповідності, точності формулювань, відсутності емоційно 

забарвлених слів, переважного вживання  неозначено-особових або 

безособових речень, пасивних форм дієслів, допоможуть студентам успішно 

опанувати цей вид роботи з погляду використання у подальшій професійній 

діяльності.  
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