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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКСТІВ ГАЛУЗІ ЕНЕРГЕТИКИ: 

ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ 

 
Стаття присвячена структурно-семантичному дослідженню англійської науково-технічної термінології галузі 

енергетики. Розглянуто особливості текстів галузі енергетики та перекладацькі прийоми перекладу складних 

термінологічних випадків науково-технічної  літератури. Представлено короткий перелік характеристик, 

притаманних текстам галузі енергетики. Наведено короткий список основних труднощів, які виникають при 

перекладі термінів галузі енергетики.  З’ясовано основні вимоги до термінів галузі енергетики, а також особливостей 

утворення і розвитку та їхнього місця у системі загальновживаної та наукової мов. Наведено оптимальні шляхи 

вирішення труднощів лексичного характеру, що виникають під час перекладу наукових текстів.  
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словосполучення. 

 
Постановка проблеми. На сьогодні для 

суспільства важливою проблемою є питання 
енергетики, тобто забезпечення електричною і 
тепловою енергією, заощадження різних видів 
енергетичних ресурсів. Тому виникає нагальна 
потреба вдосконалення системи передавання та 
обробки інформації. У зв’язку з цим лінгвісти 
зацікавлені проблемами галузевих терміноло-
гій, розширенням меж терміносистем, уточнен-
ням наукових понять. Лінгвісти надають велике 
значення виявленню джерел формування нау-
ково-технічної термінології, вивченню законо-
мірностей утворення термінів, їх структури та 
семантики, питанням перекладу тощо.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми функціонування термінології у мові, 
джерела та способи утворення терміносистем 
привертають увагу широкого кола лінгвістів, 
перекладачів та інших фахівців, які за родом 
своєї діяльності мають справу з термінологією. 
Підґрунтям багатьох сучасних вітчизняних 
досліджень, присвячених проблемам терміно-
творення та перекладу термінології стали праці 
таких вітчизняних та зарубіжних дослідників у 
цій галузі, як: К.Я. Авербух, О.С. Ахманова, 
Г.О. Винокур, Б.Н. Головін, С.В. Гриньов, В.П. 
Даниленко, А.С. Д’яков, Ю.А. Зацний, Т.Л. 
Канделакі, І.С. Квітко, Т.Р. Кияк, В.М. Лейчик, 
Д.С. Лотте, О.О. Реформатський, G. Rondeau, 
Н. Felber та ін. Незважаючи на те, що існує 
велика кількість робіт, які присвячені ніуково-
технічній термінології, переклад термінів галузі 
енергетики  залишається недостатньо дослідже-
ною.  

Мета статті. Актуальність проблематики 
зумовила мету даної статті, а саме: дослідити 
основні характеристики текстів галузі 
енергетики та продуктивні способи перекладу 

термінологічних одиниць у цій галузі. 
Дослідження проводилось на основі 
англійських термінів галузі енергетики, 
отриманих шляхом суцільної вибірки з англо-
українських інструкцій та статей.  

Зміни, що відбуваються в сучасній науково-
технічній мові, свідчать про зростаючу роль 
енергозабезпечення, постачання різних 
енергетичних ресурсів  й відповідно науково-
технічних текстів у житті людей. 

Під науково-технічним текстом розуміємо 
цілісний мовленнєвий твір, що відноситься до 
наукової або технічної діяльності людини, 
комунікативним наміром якого є передавання 
інформації про матеріальні і нематеріальні 
об'єкти, їх кількісно-якісні характеристики і 
просторові відносини між ними за допомогою 
загальномовних і термінологічних мовних 
засобів. 

Науковий стиль являє собою один із 
функціональних стилей, що характеризується 
передачою нової інформації у точній, логічній 
та об'єктивній формі. Цей стиль визначається в 
першу чергу як така організація мовного 
матеріала, що служить, перш за все, 
послідовному та систематичному висловленню 
наукових питань; точній передачі результатів 
спостереження, експеримента та аналіза; 
розкриттю загальних закономірностей; доказу 
правильності (або помилковості) тієї чи іншої 
теорії, концепції тощо. 

Характерними рисами текстів галузі енерге-
тики є його інформативність (змістовність), 
логічність (чітка послідовність, точний зв'язок 
між основною ідеєю та деталями), точність та 
об'єктивність, а також ясність та зрозумілість. 
Крім того виділяють такі ознаки, як предмет-
ність, узагальнення, однозначність, лаконіч-
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ність, доказовість, переконливість та ін. До го-
ловних мовних засобів належать абстрактна 
лексика, символи, велика кількість термінів, 
схем, таблиць, графіків, зразків-символів, іншо-
мовних слів, наукова фразеологія, цитати, поси-
лання, загальновживана лексика, безсуб’єкт-
ність, безособовість синтаксису, відсутність 
всього того, що вказувало б на особу автора, 
його уподобання (емоційно-експресивні сино-
німи, суфікси, багатозначні слова, художні 
тропи, індивідуальні неологізми) . 

Характерною особливістю текстів галузі 
енергетики є точність і стислість вираження 
думки, з одного боку, та сувора логічна пос-
лідовність та повнота висловлення - з іншого. 
Саме цим зумовлено певний характер мовних 
засобів, типових для цього виду літератури. 
Найголовнішою визначальною рисою науково-
технічного типу тексту є його когнітивність, 
інформаційна насиченість [5, с. 23].  

Для словникового складу технічної літера-
тури характерне застосування великої кількості 
технічних термінів, тобто слів або словоспо-
лучень, що позначають технічні поняття. 

В. І. Карабан визначає термін як мовний 
знак, що репрезентує поняття спеціальної, про-
фесійної галузі науки або техніки. Він вважає, 
що науково-технічні терміни становлять суттє-
ву складову науково-технічних текстів [3,с. 54]. 

Складний взаємозв'язок між словами 
повсякденної мови і термінами утруднює 
виявлення термінології окремих галузей 
технічної літератури. У зв'язку з цим А. Д. 
Швейцер пропонує виключити з числа термінів 
слова повсякденного мови, якщо вони не 
несуть особливого, специфічного навантаження 
в мові технічної літератури. 

За структурою всі терміни класифікують 
наступним чином: 

Прості терміни типу: сogeneration, appliances
 lighting.  

 Складні терміни, утворені шляхом 
словоскладання. Складові частини такого 
терміна часто з'єднуються за допомогою 
з'єднувального голосного: database, overload. 
Терміни-словосполучення, компоненти яких 
перебувають у атрибутивному зв'язку, тобто 
один з компонентів визначає інший (зв’язні ): 
oil product pipelines, low NOx burners, high-
voltage transmission lines. 

Більшість складних термінів утворюється 
морфологічним способом, який базується на 
афіксації, тобто деривації за допомогою афік-
сальних морфем: префіксів, суфіксів, префіксів 
і суфіксів одночасно, флексій [3, с. 396]. 

За морфологічною ознакою головного слова 
терміни-словосполучення класифікуються на 
іменникові, прикметникові і дієслівні. Зазначені 

мовні одиниці утворюються переважно за 
допомогою іменника, до якого приєднуються 
інші частини мови в препозиції або постпозиції. 
Більш детально ми розглянемо структуру 
багатокомпонентних термінів, оскільки нас 
цікавить саме їх функціонування у сфері галузі 
енергетики. Ці терміни належать до 6 
структурних типів: 

 N+N; 
 Adj+N; 
 N+N+N;  
 Adj+N+N;  
 N+N+N+N; 
 Adj+N+N+N.   
Дослідження англійської термінології 

показало, що найпоширенішими із зазначених 
вище є моделі прикметник+іменник (словоспо-
лучення з прикметником у функції визначення) 
та іменник+іменник (словосполучення з імен-
ником у функції визначення). Прийменикові 
словосполучення, як і словосполучення 
дієприкметник (дієприслівник)+іменник менш 
поширені у даній галузі знань.  

Найважливішою ознакою терміну-
словосполучення є його відтворюваність у 
професійній сфері вживання для вираження 
конкретного спеціального поняття. За межами 
конкретної термінологічної системи таке 
словосполучення не буде стійким і не 
сприйматиметься як зв’язана мовна одиниця.  

Переклад науково-технічних термінів іноді 
викликає труднощі для перекладачів, оскільки 
терміни мають свою певну структуру та 
неоднорідність, а також поширену 
синонімічність. Зазвичай для перекладу 
технічних термінів застосовують лексико-
граматичні трансформації [6].  

Прості сталі терміни можна перевірити у 
термінологічному словнику певної галузі. 
Найкращий варіант перекладу для таких 
термінів – перекласти загальноприйнятим 
відповідником.   

При перекладі складних термінів та 
термінів-словосполучень важливу роль відіграє 
аналіз семантичних зв’язків між окремими 
компонентами терміна: X-engine > тех. двигун з 
Х-подібним розташуванням циліндрів. Залежно 
від сполучуваності, термін може мати різні 
значення 

Основні труднощі перекладу нуково-техніч-
них термінів полягають у наявності термінів-
синонімів, полісемантичних термінів та термі-
нів-неологізмів, що не мають перекладацьких 
відповідників, омонімічних термінів.  

Під полісемією (багатозначністю) розуміємо 
наявність у одного й того ж слова декількох 
пов’язаних між собою значень, що зазвичай 
виникають в результаті взаємодії та розвитку 
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первинного значення цього слова. Полісеман-
тичними термінами можуть бути як вузькоспе-
ціальні терміни, так і широко вживані, що 
можуть мати два і більше значень навіть у 
межах однієї терміносистеми. Значні складнощі 
при перекладі виникають також через існу-
вання омонімічних термінів, коли один і той же 
термін може входити до різних терміносистем 
цієї мови. Для правильного перекладу термінів-
неологізмів можна скористатися вже існуючим 
відповідником у рідній мові, калькуванням, 
описовим прийомом перекладу, транскодуван-
ням або наявними інтернаціоналізма-
ми.  Зростання кількості інтернаціоналізмів у 
сучасній мові науки і техніки свідчить про 
тенденції до інтеграції багатьох галузей з 
метою покращення ефективності професійного 
спілкування та обміну досвідом. Тому, хоча 
мова з часом і витісняє чужі для рідної мовної 
системи утворення і замінює їх термінологіч-
ними сполученнями з ресурсів рідної мови, 
міжнародна близькість термінів більш 
характерна для найновіших галузей науки та 
техніки, терміни і поняття яких поширилися в 
багатьох мовах майже одночасно. 

Висновки дослідження та перспективи 
подальших наукових розвідок у визначеному 

напрямі. Отже, виходячи з вищезазначеного, 
можемо зробити такі висновки, що тексти 
галузі енергетики мають свої особливості, тому 
при перекладі можуть виявитися труднощі. 
Щоб їх уникнути перекладач повинен 
орієнтуватися в тематиці текстів та володіти 
термінами і поняттями відповідної галузі науки 
чи техніки, перекладачу необхідно уникати 
синонімічного вживання термінологічних 
одиниць, не допускати довільного скорочення 
термінів, термінологічні лакуни заповнювати 
інтернаціоналізмами, а також у перекладі 
повинні використовуватися терміни, що 
встановлені відповідними державними 
стандартами. Оскільки термінологія англійської 
мови розвивається швидкими темпами, а її 
формування відбувається як за рахунок 
ресурсів самої англійської мови так і шляхом 
запозичення з інших мов, термінологія галузі 
енергетики характеризується появою нових 
термінів. Тому перспективою дослідження у 
даному напрямку є більш детальне визначення 
структурно- семантичних ознак та моделей 
творення лексичних одиниць, які у подальшому 
можуть вплинути на  створення нових термінів 
досліджуваної терміносистеми. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКСТОВ ОТРАСЛИ ЭНЕРГЕТИКИ: ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
Статья посвящена структурно-семантическому исследованию английской научно-технической терминологии отрасли энергетики. 
Рассмотрены особенности текстов отрасли энергетики и переводческие приемы перевода сложных терминологических случаев 
научно-технической литературы. Представлен короткий перечень характеристик, присущих текстам области энергетики. 
Приведен краткий список основных трудностей, возникающих при переводе терминов из области электроники. Выяснены основные 
требования к терминам отрасли энергетики, а также особенностей образования и развития и их места в системе 
общеупотребительной и научной языков. Приведены оптимальные пути решения трудностей лексического характера, возникающие 
при переводе научных текстов.  
Ключевые слова: термин, научно-технический термин, словообразование, сложный термин, сокращение, терминологические 
словосочетания. 

 
Nadtochiy K.A. 
CTERISTIC OF THE TEXTS OF THE POWER INDUSTRY:TRANSLATION ASPECT 
The article is devoted to the structural and semantic study of the English scientific and technical terminology of the power industry. The features 
of the texts of the power industry and translation techniques of complex terminological cases of scientific and technical literature were 
considered. A short list of characteristics of texts in the field of power industry were presented. A brief list of the main difficulties encountered in 
the translation of terms from the field of power industry were adduced. We have explored the basic requirements for the terms of the power 
industry, as well as the features of education and development and their place in the system of common and scientific languages. The optimal 
ways of solving lexical difficulties arising in the translation of scientific texts are given. 
Key words: term, technical terms, word formation, complex term, a reduction, of the terminological word-combinations. 

 


