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Аннотация: Статья посвящена анализу актуальных проблем и 

трудностей перевода англоязычных терминов подъязыка аграрной отрасли. 

Изучена дефиниция  термина. Особое внимание обращается на возможные 

варианты и особенности перевода аграрных терминов, примеры которых 

представлены в статье. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of actual problems and 
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possible variants and peculiarities of the translation of agrarian terms, examples 

of which are represented in the article. 
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Сфери агропромислової та природоохоронної галузей зокрема в останні 

роки зазнали інтенсивного розвитку (цей розвиток продовжується і сьогодні), 

отже, терміносистеми цих сфер викликають особливу увагу при перекладі. 

Фахові терміни, як мовні знаки, що репрезентують поняття агропромислової 

галузі становлять суттєву складову текстів професійного спрямування і одну 

з головних труднощів їх перекладів з огляду на свою неоднозначність, 

відсутність у мові перекладу відповідників нових термінів, а також певні 

відмінності процесу термінотворення в англійській та українській мовах. 

Крім того, якщо взяти до уваги обмін інформацією між зарубіжними та 

вітчизняними науковцями, аналіз проблем перекладу вузькогалузевих 

термінів набуває особливої актуальності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема перекладу 

термінів досить повно розглянута в роботах А. Коваленка, Л. Білозерської. 

Такі науковці, як О. Циткина, С. Попов, О. Блінова широко 

досліджували питання визначення поняття та класифікацію термінів. 

Дослідженнями загальних теоретичних питань термінології та різних 

галузевих терміносистем займалося багато вітчизняних науковців-лінгвістів: 

А. Бурячко,  В. Ґрещук,     В. Даниленко, І. Кочан, Т.Панько,  Л. Симоненко,  

Н. Родзевич, А. Хаютін,      П. Ходолєєва та інші.  

Проблематика перекладу висвітлена у працях вітчизняних і зарубіжних 

лінгвістів (В. Карабан, В. Коптілов, С. Влахов, С. Флорін, В. Комісаров,           

О.  Ахманова, В. Козловский, П. Ньюмарк, Л. Венуті та інші). Досліджуючи 

специфіку перекладу термінів, їх види, етапи перекладу, основні вимоги до 

перекладу в цілому, мовознавці наголошують на тому, що адекватний 

переклад термінів вимагає, в першу чергу, відмінних знань перекладача тієї 

галузі науки або техніки, якої власне стосується переклад і, по-друге, 

розуміння змісту термінів англійською мовою і знання фахової термінології 

рідною мовою. 
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Серед численних термінів, які вивчали науковці, простежуюся і 

терміни аграрної тематики, які потребують більш ґрунтовного вивчення. 

Мета статті – визначити поняття терміна, охарактеризувати різні 

способи перекладу термінів аграрної тематики, а також визначити основні 

труднощі, що виникають у процесі перекладу цих термінів з англійської на 

українську мову. 

Перш ніж безпосередньо визначити особливості перекладу термінів на 

прикладі аграрної  сфери ми дослідили дефініції терміна в науковій 

літературі. 

У сучасному мовознавстві «термін» подають як «слово або 

словосполучення, що виражає чітко окреслене поняття з певної галузі науки, 

техніки, мистецтва, суспільно-політичного життя тощо» [3, c. 306]. 

Більшість дослідників визнає, що термінологічність – одна з основних 

стильових рис наукового стилю, інформативне ядро лексики мов науки. Під 

терміном, зазвичай, розуміється мовний засіб вираження спеціального 

поняття. 

Ахманова О.С. визначає термін як «слово чи словосполучення 

спеціальної (наукової, технічної і т.п.) мови, яке створене, отримане чи 

запозичене для точного вираження спеціальних понять і позначення 

спеціальних предметів» [1, с. 11]. 

За визначенням Коваленко А.Я., «термін – це емоційно нейтральне 

слово або словосполучення, яке використовується для точного визначення 

понять або назв предметів» [5, с. 255] 

В. Даниленко  також дотримується точки зору, що «термін – це слово 

(чи словосполучення) спеціальної сфери застосування, яке називає 

спеціальне поняття» [4, с. 12]. 

Приблизно такі ж визначення термінології знаходимо і в зарубіжних 

словниках лінгвістичних термінів. Так, у словнику Ж. Марузо [7, с. 361] 
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термінологія визначається як система термінів, які використовуються для 

вираження понять, притаманних даній науці. 

В основі кожного терміна обов'язково лежить визначення (дефініція) 

реалії, яку він позначає, завдяки чому терміни являють собою точну і в той 

же час стислу характеристику предмета чи явища. Кожна галузь знання 

оперує власними термінами, які й складають суть термінологічної системи 

певної науки. 

Отже, усі вчені наголошують на специфічності термінів, їх 

однозначності та на співвідношенні з поняттями певної галузі знань. Поняття 

ж мають мовне вираження і не можуть існувати без нього.  

Таким чином, під терміном в статті розуміється «спеціальне слово або 

словосполучення, прийняте в професійній діяльності, яке вживається в 

особливих умовах» [1, с. 14]. 

Розвиток цивілізації супроводжується появою численних термінів у 

різних галузях науки та техніки. Оскільки значну частину лінгвістичного 

фонду складає фахова лексика, є цілком природнім той факт, що лінгвісти, 

перекладачі та філологи надають особливого значення дослідженню 

особливостей терміна. Специфіка перекладу термінів полягає в тому, що 

найважливішою умовою досягнення адекватності є збереження в перекладі 

змістовної точності вихідних одиниць, забезпечення абсолютної ідентичності 

понять, що виражаються термінами вихідної мови та мови перекладу. 

Переклад термінів вимагає знання тієї галузі, до якої належить текст, що 

перекладається, розуміння термінів іноземною мовою і знання термінології 

рідною мовою. Так, В. Сліпович виділяє два завдання, які повинен виконати 

перекладач здійснюючи переклад: 1) вірно зрозуміти зміст висловлювання 

(тексту) мовою оригіналу; 2) повно та точно передати зміст засобами мови 

перекладу [5, с. 3].  

При перекладі термінології виникають труднощі в доборі точного 

перекладацького відповідника, що є необхідною умовою адекватного 
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перекладу. Це зумовлено такими причинами: 1) розходженнями в структурі 

термінів англійської та української мови; 2) наявністю безеквівалентної 

лексики; 3) багатозначністю і варіантністю відповідностей в перекладі. 

Матеріальним проявом цього є: полісемія (наявність у терміна більш ніж 

одного значення); омонімія (семантичне відношення внутрішньо не 

пов’язаних значень, виражається подібними лексемами і розрізняється в 

тексті завдяки контексту); синонімія (збіг за основним значенням слів, 

морфем, конструкцій, фразеологічних одиниць), гіпонімія (більш широке 

значення, що виражає загальне, родове поняття, назву класу предметів 

(властивостей, ознак)), антонімія (бінарний принцип опису фактів і явищ 

дійсності, що виявляється в ствердженні наявності або відсутності тієї чи 

іншої ознаки, в протиставленні якісних показників) [3, с. 73].   

Багато вчених виділяють основні прийоми перекладу термінів. При 

перекладі аграрної літератури важливе значення має взаємодія терміну з 

контекстом, завдяки чому виявляється значення слова. Так, А.  Коваленко 

визначає два етапи у процесі перекладу терміну: перше – це з’ясування 

значення терміну у контексті, друге – це переклад значення рідною мовою [6, 

с. 15]. Переклад за допомогою лексичного еквіваленту є головним прийомом 

перекладу термінів. Важливу роль при цьому відіграють терміни, що мають 

еквіваленти у рідній мові. Такі терміни служать пунктами опори у тексті. Від 

них залежить не лише значення інших слів, але й розкриття характеру тексту 

в цілому. Саме тому важливо вміти находити відповідний еквівалент у рідній 

мові і розширювати знання термінів-еквівалентів.  

Вивчаючи специфіку перекладу англомовних термінів біотехнології у 

текстах професійного спрямування Л. Л. Ритікова вказує на складні випадки 

щодо їх функціонування та варіантів передачі на рідну мову: 1. Велика 

кількість загальновживаних слів набувають значень, специфічних для 

аграрної сфери, тобто стають вузькими термінами: habitat – місце 

проживання, місце розповсюдження, природне середовище, довкілля; meal – 
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їжа, борошно грубого помелу. 2. Значення терміну складає одне із значень 

слова і перекладається за допомогою лексичного еквіваленту: habitat of life – 

спосіб життя. 3. У сучасній науковій літературі, зокрема з аграрних проблем, 

часто простежується таке явище, коли термін в одній галузі має два і більше 

значень: crop – урожай; жнива; посів; с.-г. культура, food – 1) їжа, корм; 2) 

продукти харчування; 3) поживні речовини; 4) поживний. Така 

багатозначність, на думку науковця, створює нечіткість і підміну одного 

терміну іншим. І тут особливо важливо враховувати контекст, тобто 

лексичне і граматичне оточення даного терміну [8, c. 174]. 

Оскільки в сучасній англомовній термінології дуже поширені терміни-

словосполуки, слід звернути увагу на основні прийоми перекладу цих 

лексичних одиниць.  

1. Переклад здійснюється за допомогою слів і виразів рідної мови, які 

дослівно відображають слова і вирази англійської мови (так зване 

калькування): chain reaction - ланцюгова реакція; аbiotic factor – aбіотичний 

фактор, natural selection - природний добір. 

 2. Переклад з використанням родового відмінку, наприклад: soil 

conservation – збереження ґрунту, plant protection – захист рослин, soil erosion 

– ерозія ґрунту, materials сycles – кругообіг речовин.  

3. Переклад іменника за допомогою прикметника, наприклад: seed bank 

- насіннєвий банк, species richness – видове багатство, stem cell – стовбурова 

клітина, water energy – водна енергія, сell еngineering – клітинна інженерія.   

4. Переклад словосполуки за допомогою групи пояснювальних слів, 

наприклад: biotechnology-derived – той, що має біотехнологічне походження, 

relay cropping – змінна система вирощування с/г культур, plant-incorporated 

protectants (PIPs) – інкорпоровані в рослини засоби захисту.  

5. Переклад зі зміною порядку компонентів атрибутивної групи, 

наприклад: farm crop cultivation – культивація сільськогосподарскої культури, 
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plant protection measures – засоби захисту рослин, ecosystem equilibrium state – 

стан рівноваги екосистеми. 

Особливу увагу слід звернути на  переклад термінологічних сполучень, 

які складаються з двох або трьох слів: food safety – безпека продуктів 

харчування, food сrop – сільскогосподарська продовольча культура, herbicide-

tolerant crop – сільськогосподарська культура, стійка до гербіцидів [8, c. 24–

29].  

У сучасній науці існує багато різних моделей, які визначають порядок 

та способи перекладу термінологічних одиниць. Головне завдання 

перекладача полягає в тому, щоб засобами іншої мови цілісно й точно 

передати зміст оригіналу зі збереженням усіх його особливостей. При цьому 

«цілісність» перекладу варто розуміти як єдність форми й змісту на новій 

мовній основі. Якщо критерієм точності перекладу є тотожність інформації, 

що повідомляється різними мовами, то цілісним (повноцінним чи 

адекватним) можна визнати лише такий переклад, який передає цю 

інформацію рівноцінними засобами. Інакше кажучи, переклад повинен 

передавати не тільки те, що виражено оригіналом, але й так, як це виражено в 

ньому. Ця вимога стосується як перекладу відповідного тексту в цілому, так 

й окремих його частин.  

Висновки. Таким чином, вищенаведені приклади, які демонструють 

функціонування термінів аграрної сфери  та можливі варіанти їх перекладу, 

звертають нашу увагу на те, що ця термінологія має схильність до 

багатоваріантності при перекладі, полісемії або омонімії, а складні слова 

здебільшого потребують особливого знання та осмислення при їх перекладі. 

Для запобігання труднощів, що виникають під час перекладу фахових 

текстів, необхідно ґрунтовно аналізувати спеціальну лексику, вивчати її 

багатозначність, синонімію, антонімію особливості словотворення та 

можливості перекладу.  
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Результати, отримані під час дослідження особливостей перекладу 

англійської термінології аграрної галузі можуть бути ефективно використані 

під час подальшого поглибленого вивчення структурно-семантичних 

особливостей зазначених термінів у перекладацькому аспекті. 
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