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ВСТУП

Глобалізація політики, економіки, виробництва й  досліджень, а  також 
об’єднання зусиль для подолання наслідків кризових явищ та катастроф 
планетарного масштабу жорстко поставили на порядок денний проблему 
забезпечення комунікації в  умовах сучасної полілінгвокультурної світової 
спільноти. У таких умовах наріжним каменем взаємодії є оптимізація проце-
су комунікації, основним засобом якої завжди була й залишається природна 
мова. Ці та інші виклики, які з  часів промислової революції постали перед 
людством, стимулювали створення новітніх напрямків лінгвістики, спрямо-
ваних на вивчення функціональних аспектів природної мови на кшталт лінг-
вістики фахових мов, лінгвістики тексту тощо, а також виникнення суміжних 
дисциплін, що сформувались в результаті спеціалізації й інтеграції наукових 
досліджень з  метою оптимізації процесу комунікації: термінознавство, пси-
холінгвістика, когнітологія, комп’ютерна лінгвістика, корпусна лінгвістика, 
штучний інтелект тощо.

Поступова імплементація доробків цих наук та накопичення серйозного 
масиву лінгвістичних ресурсів результували виокремленням комплексно-
го наукового напрямку — автоматизованого опрацювання природної мови 
(NLP). До пошуку нових можливостей вирішення проблеми глобальної ко-
мунікації стимулювала усіх зацікавлених і  еволюція інформаційних та ме-
режевих технологій. В результаті інтеграції зусиль, інструментів та ресурсів 
виникла сучасна міждисциплінарна модель глобального інформаційного 
менеджменту, яка уможливлює ефективну взаємодію в  одному робочому 
середовищі менеджера проектами, автора, термінолога, перекладача, корек-
тора й систем управління контентом, редакційних систем, систем підтрим-
ки автора, систем пам’яті перекладу, систем машинного перекладу, а також 
систем управління термінологічними базами даних для створення управлін-
ня, актуалізації й  підтримки багатомовного контенту. Функціонування цієї 
моделі забезпечують мережеві технології, які дозволяють розподілену в про-
сторі й часі взаємодію учасників створення контенту, а також комп’ютерних 
систем та прикладних програм, але вимагають жорстких стандартизованих 
правил та процедур.

Крім того, глобальна комунікація сьогодні являє собою дихотомію двох 
протилежних тенденцій. З одного боку, засобом міжнаціонального спілкуван-
ня сучасності de facto визнана англійська мова, яка успішно виконує покладені 
на неї функції єдиної Lingua Franca. З іншого боку, тенденції до збереження 
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національної самобутності національних мов та гарантування громадянам 
доступу до інформації державною мовою на законодавчому рівні суттєво 
вплинули на зростання попиту на перекладацькі послуги. Тому процеси гло-
балізації й культурно зумовлена специфіка фахової комунікації супроводжу-
ються двома протилежними тенденціями: 1) інтернаціоналізацією тексту мо-
вою оригіналу, що досягається за рахунок нейтралізації його національних та 
культурних особливостей на етапі створення тексту; 2) локалізацією тексту як 
формою його адаптивного перекладу до традицій та культури мови перекладу, 
способи реалізації яких також проаналізовано й охарактеризовано в роботі.

Ці та інші сучасні міждисциплінарні напрями залишалися поза увагою 
української науки. Тому за мету цієї роботи ставився комплексний та система-
тизований реферативний огляд тих лінгвістичних, термінологічних, приклад-
них та системотехнічних методів, правил і  процедур, які складають основу 
сучасної моделі науково-технічного перекладу як конститутивної складової 
фахової комунікації, що висвітлюється у трьох розділах монографії.

Теоретичний матеріал переважно ілюстрований прикладами з  німецько-
мовних фахових текстів, оскільки ФРН має надзвичайно сильні позиції в Єв-
ропі та світі як країна-експортер продуктів, послуг та технологій, а німецько-
мовна фахова комунікація добре орієнтована на світові стандарти та норми 
корпоративної культури й глобального інформаційного менеджменту. Так, 
способи й  моделі термінотворення ілюструються на матеріалі термінології 
комп’ютерної галузі німецької мови, у якій виокремлюються такі: семантичні 
способи термінотворення на ґрунті термінологізації загальновживаної лекси-
ки, транстермінологізації та ретермінологізації термінологічної лексики; де-
ривація; композиція, словоскладання та скорочення слів; запозичення й тво-
рення нових слів. Словник цих термінів укладено й детально проаналізовано 
у додатках “Адаптація англіцизмів до системи сучасної німецької мови”, у якій 
англіцизми розглядаються в  широкому розумінні й  представлені лексични-
ми та комбінаторними запозиченнями, а  також усіма типами калькованих 
утворень, в  основі яких  — моделювання змісту іншомовних слів лексични-
ми засобами німецької мови [Міщенко, 2010]. Окрім цього, у  роботі наве-
дено приклади лінгвістичного аналізу текстів, в процесі якого ілюструються 
контрастивні особливості загальновживаного й фахового тексту, типологічні 
й  окремі культурно зумовлені феномени фахового тексту, подаються окре-
мі приклади оптимізації фахового тексту. Звичайно, було б цікаво провести 
системний аналіз фахових текстів різного типу й різних фахових галузей на 
матеріалі масивного репрезентативного корпусу. Але відсутність граматично 
й  семантично ідентично маркованого корпусу фахових текстів не дозволяє 
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автоматизувати цей процес, а комплексний “ручний” аналіз текстів обсягом 
у тисячі сторінок практично нездійсненний.

У праці описується сучасна модель науково-технічного перекладу, що за-
безпечує перекладача тими інструментами роботи, які сприяють максималь-
ному покращенню кількісних та якісних показників. Так, оптимальна якість 
і швидкість досягається за рахунок гармонізації лінгвістичної методології до 
системотехнічних процедур, яка дозволяє стандартизувати й уніфікувати як 
текст оригіналу, так і текст перекладу за рахунок стандартизації термінології, 
стандартизації стилістичних та граматичних параметрів тексту або імплемен-
тації контрольованої мови, що гарантує консистентність тексту й терміноло-
гії та можливість повторного використання створеного раніше контенту. Це 
передбачає ретельне планування перекладацького проекту, застосування від-
повідної методології створення “чистого” тексту мовою оригіналу та контро-
льованого перекладу, наступне редагування й  корегування тексту з  дотри-
манням принципу “чотири ока”, перманентну актуалізацію термінологічних 
банків та пам’яті перекладу. Тому у роботі представлені концепції контрольо-
ваних мов, які ілюструються на прикладах їх імплементації в окремих про-
грамних продуктах з  метою стандартизації контенту. Окремо розглядають-
ся критерії неконсистентності тексту, аналізуються методи автоматизованої 
екстракції термінології, ілюструються етапи термінологічного забезпечення 
проекту тощо.

Представлена модель перекладу являє собою складну міждисциплінарну 
галузь, яка передбачає різнопланову підготовку фахівців, яким, крім лінгвіс-
тичної підготовки, необхідні технічні знання: основи програмування, розши-
рювана мова розмітки XML, сучасні стандарти обміну інформацією, структура 
та моделі баз даних, особливості ментального опрацювання інформації люди-
ною тощо. Перманентне ускладнення наукового знання та технологій перед-
бачає також фахову спеціалізацію перекладача в певній предметній області.

Відсутність технічних дисциплін у навчальних планах українських ВНЗ, які 
займаються підготовкою перекладачів, значно ускладнює якісну підготовку 
висококваліфікованих фахівців, здатних на паритетних умовах конкурувати 
з іноземними колегами на глобальному ринку праці. Тому українські навчаль-
ні плани повинні поступово адаптуватись до сучасних умов. Високі стандарти 
вищої освіти в Німеччині — це загальновизнаний факт, що не підлягає сумні-
ву, а навчальні плани німецьких ВНЗ постійно адаптуються до вимог динаміч-
ного ринку праці. Через це розділ завершується стислим оглядом навчальних 
модулів з навчальних програм ВНЗ у ФРН, які й можуть братися за основу під 
час укладання нових ОПП для українських університетів.
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Робота розрахована на перекладачів, викладачів вузів, студентів перекла-
дацьких та філологічних спеціальностей та усіх тих, хто цікавиться пробле-
мами науково-технічного перекладу в умовах сформованої індустрії лінгвіс-
тичних послуг.
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1.  ФАХОВА МОВА ТА ФАХОВИЙ ТЕКСТ  
У КОНТЕКСТІ ЛІНГВІСТИЧНИХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ

1.1. ТЕРМІН “ФАХОВА МОВА”

Упродовж тривалого часу мовознавство концентрувалось на вивченні за-
гальновживаної мови, об’єкт дослідження якого становили конкретні мови, 
напр.: україністика, германістика, китаїстика тощо; порівняння мов  — по-
рівняльне мовознавство та загальні закономірності природних мов — загаль-
не мовознавство. Під терміном загальновживана мова при цьому розуміють 
те “ключове ядро мови, яким користуються всі учасники мовної спільноти” 
[Drozd / Seibicke, 1973: VIII]. Але динаміка форми та змісту комунікації від-
дзеркалюється в мові у вигляді різного типу мовних варіантів та мовленнєвих 
зразків поведінки, типових як для певного історичного періоду, так і для пред-
ставників соціальних прошарків суспільства на певному хронологічному зрізі. 
Еволюція мовної системи в діахронії та стратифікація мовної норми у синхро-
нії супроводжується формуванням у мові як семіотичній системі національ-
ного стандарту мови, а також його історичних та регіональних діалектів, со-
ціальних жаргонів і фахових технолектів [термін Ch. Lauren / M. Nordmann, 
1996] або LSP (languages for special purposes), що збагачують загальновживану 
мову певними поняттями і номінаціями, але функціонують паралельно до за-
гальновживаної мови у формі самостійних субстандартів. На відміну від не-
унормованих субстандартів літературної мови на кшталт історичних та регіо-
нальних діалектів, а також соціальних жаргонів, LSP стандартизуються, а їхнє 
функціонування обмежується комунікативними потребами науки і  техніки 
[Дьяков / Кияк / Куделько, 2000: 20]. Тому ці монофункціональні субмови ха-
рактеризуються певним набором мовних засобів, які специфікуються залеж-
но від сфери комунікації. На відміну від літературного стандарту, який ево-
люціонує в процесі історичного розвитку суспільства й забезпечує функцію 
комунікації для широкого загалу, функціональні мови, що також виникають 
на певних історичних етапах розвитку суспільства, є відносно замкненими 
субстандартами літературної мови, а тому не поширюються в узусі.
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Об’єктом дослідження цієї роботи виступає лінгвістика фахового тексту як 
абстрагована лінгвістична дисципліна, скерована на дослідження соціальних, 
функціональних, комунікативних, прагматичних та лінгвальних особливос-
тей фахових мов на прикладі їх реалізації у фахових текстах. Тому її мета по-
лягає у виокремленні й аналізі цих характерних особливостей, але почнемо 
з визначення терміна “фахова мова”.

Термін “фахова мова” уживається в лінгвістичних працях на позначення 
всіх форм вербальної і  невербальної фахової комунікації в  межах науково-
технічної галузі. Крім того, різні дефініції терміна “фахова мова” наголошу-
ють на релевантних властивостях фахових мов з огляду на коло наукових ін-
тересів дослідника, напр.:

Фахова мова  — це “засіб оптимального взаєморозуміння про предметну 
галузь для фахівців; вона характеризується специфічним лексиконом і спеці-
альними нормами щодо вибору, уживання й частотності загальновживаних 
лексичних і граматичних засобів; вона не існує як самостійна форма реалізації 
в мові, а актуалізується у фахових текстах, які, крім елементів фахового тек-
сту, завжди містять елементи загальновживаної мови” [Schmidt, 1969: 17].

“Фахова мова  — це сукупність усіх мовних засобів, які застосовуються 
в певній обмежуваній фахом галузі комунікації для забезпечення взаєморозу-
міння між зайнятими в цій галузі фахівцями” [Hoffmann, 1985: 53].

“<…> варіант загальновживаної мови, який слугує засобом пізнання і по-
нятійного визначення специфічної для фаху реальності, а також засобом вза-
єморозуміння про предметну галузь і, таким чином, враховує специфічні по-
треби комунікації в межах фаху” [Möhn / Pelka, 1984: 26].

“Особливе знання про фах, яке формується в процесі шкільної, середньої 
чи вищої освіти і знайомить з перебігом процесів, особливостями обслугову-
вання й комунікації, розподілом праці й повноваженнями; це сприяє форму-
ванню свідомого розуміння методів і виробничих процесів, а також існуючих 
зв’язків між окремими видами діяльності з огляду на конкретну виробничу 
мету <…>” [Kalverkämper, 1990: 94].

Хоча єдиної дефініції поняття “фахова мова” не існує, численні визначен-
ня терміна “фахова мова” дозволяють виокремити основне завдання фахо-
вих мов, яке полягає у створенні точного та економного знакового інстру-
ментарію для забезпечення взаєморозуміння про предметну галузь або сферу 
діяльності. Тому фахові мови можна розглядати як “мовні знакові системи”, 
які мають “інструментальний характер” [Fluck, 1996: 12–13] й  слугують го-
ловно для забезпечення потреб фахової комунікації. Фахова комунікація, 
у свою чергу, тісно пов’язана з мовленнєвою діяльністю людини й виступає 
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об’єктом дослідження таких суміжних наук та субдисциплін загального мо-
вознавства, як:

 – теорія мовлення — дозволяє вивчати взаємовплив та взаємозв’язок фа-
хового мовлення й мислення;

 – соціолінгвістика — вивчає вертикальну диференціацію фахового тексту, 
напр.: монографія, інструкція з експлуатації, науково-популярний текст, 
рекламний текст тощо;

 – прагматика — досліджує уживання у фаховому тексті адекватних для 
досягнення комунікативної мети мовних знаків, граматичних структур 
та стилістичних зразків;

 – стилістика та функціональні стилі, оскільки фаховий текст є базовою 
категорією як лінгвістики загальновживаного тексту, так і  лінгвістики 
фахового тексту;

 – методика й дидактика викладання іноземних мов є дотичною до фахо-
вого тексту щодо проблем викладання спецкурсів з перекладу фахових 
мов, напр.: юридичний переклад, технічний переклад, економічний пе-
реклад, медичний переклад та ін.

 – термінознавство  — пов’язане з  фаховою мовою в  аспекті прикладно-
го термінознавства й  термінологічної діяльності, зокрема формування 
сучасних терміносистем, проблем термінотворення, унормування, стан-
дартизації, гармонізації й підтримки в актуалізованому стані галузевих 
термінологій на національному та міжнародному рівнях;

 – перекладознавство — займається проблемами фахового тексту з огляду 
на його переклад.

Тому акцентуалізація суміжних лінгвістичних субдисциплін і фахових га-
лузей дозволяє проводити глибокі міждисциплінарні дослідження, присвяче-
ні проблемам фахової комунікації, фахових мов та фахового тексту.

1.1.1.  Фахові мови як результат інструменталізації 
загальновживаної мови

Перші фахові мови почали формуватися ще в епоху середньовіччя із ста-
новленням ремісництва як основного фактора суспільного розподілу праці 
й суспільної спеціалізації знання. На мовному рівні це результувало стратифі-
кацією лексичного складу мови на соціальні субстандарти.

Але об’єктом вивчення лінгвістів цей феномен став тільки в першій поло-
вині ХХ ст., коли на Міжнародному конгресі славістів у 1929 р. представники 
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“Празького лінгвістичного гуртка” (структуралісти) звернули увагу на функ-
ціональні особливості мови й варіативність мовлення з огляду на комуніка-
тивну ситуацію.

Звичайно, було б анахронізмом говорити про те, що раніше ніхто з мово-
знавців не звертався до функціональних аспектів мови. Так, ще В. фон Гум-
больдт вбачав у  мові енергію для формування понять, об’єктивації думки, 
генерування й передавання думок тощо. В. фон Гумбольдт указував на те, що 
“між мовою та успіхами в інших видах інтелектуальної діяльності існує неза-
перечний зв’язок” [Гумбольдт, 1984: 18]. Ключова ідея вчення В. Гумбольдта 
полягає саме в  тому, що найменування предмета словом  — це не ізольова-
ний акт словотворення, а частина єдиного процесу мовної творчості. “Мова 
представляє нам не самі предмети, а лише поняття про них, створені духом 
у процесі мовотворення <…>. Мова — це постійна праця духу, спрямована 
на те, щоб зробити артикульований звук придатним для вираження думки” 
[Гумбольдт, 1984: 20], що супроводжується динамічними процесами в мові як 
семіотичній системі.

Ф.  де  Соссюр також опосередковано торкався проблем функціонування 
мови, диференціюючи мову (langua) як соціальний продукт, що функціонує 
тільки в мовленні (parole) як явищі індивідуальному за посередництвом мов-
леннєвої діяльності (langage). Але саме лінгвісти Празької школи виокремили 
функціональність мови в самостійну наукову дисципліну із власним предме-
том та об’єктом вивчення й власною методологічною базою, яка в східноєв-
ропейських країнах була розвинута до теорії функціональних стилів, а в краї-
нах Західної Європи — у формальну лінгвістику, мета якої полягала в креації 
“алгебри мови” за зразком математичної логіки (Луї Єльмслев) та лінгвісти-
ку фахового тексту у  сучасному розумінні: Dijk, 1980; Hoffmann, 1976, 1988; 
Möhn / Pelka, 1984; Baumann, 1992; Reiß, 1993; Gläser, 1990; Reinhardt / Köhler / 
Neubert, 1992; Fluck, 1996, 1997; Göpferich, 1995, 1998, 2008; Roelke, 2005 та ін.

Функціональну дисперсію мови пражці пояснювали необхідністю в певних 
ситуаціях лаконічно, системно й точно висловлюватись про звичайні і добре 
відомі речі, що передбачає уживання чітко визначених номінацій та дефіні-
цій на позначення концептів, денотатів та абстракцій, а також граматичних, 
синтаксичних та стилістичних зразків для експлікації логічних умовиводів 
і пов’язування мисленнєвих операцій. Але основна відмінність фахових мов 
і загальновживаної мови спостерігається на лексичному рівні, оскільки осно-
ву фахового тексту  складає термінологічна лексика, яка відрізняється від 
лексичного складу загальновживаної мови моносемністю й незалежністю від 
контексту. Формальна сторона фахової лексики — форма вираження — по-
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кривається переважно словами загальновживаної мови. Проте різниця між 
фаховою і  загальновживаною лексикою спостерігається на рівні значення. 
У межах предметної галузі терміни однозначні; а  слова загальновживаної 
мови — в основному багатозначні. Крім того, різні функції загальновжива-
ної та фахової мов детермінують їхні граматичні й  стилістичні характерис-
тики, але вони “взаємозв’язані; відносяться одна до одної й проникають одна 
в одну” [Fluck, 1996: 176]. Автономність фахових мов забезпечується за раху-
нок внутрішньої організації та системних зв’язків у межах субмови, що дозво-
ляє або виключає уживання певних мовних феноменів.

Тому на формальному рівні фахова й  загальновживана мови збігаються, 
але вони відрізняються на рівні семантики та кількості користувачів. Таким 
чином, інтелектуалізація загальновживаної мови супроводжується функці-
ональним використанням лінгвістичного інструментарію для репрезентації 
специфічних абстрагованих знань певної предметної галузі, які створюються 
в  результаті тривалого процесу пізнання. Через динамічність та безперерв-
ність наукових досліджень ці знання постійно розширюються, поглиблюють-
ся й можуть структуруватись по-новому з огляду на актуальність досягнень та 
здобутків. На мовному рівні це супроводжується створенням нових фахових 
мов для забезпечення потреб фахової комунікації у новітніх областях науки 
і  техніки, стратифікацією фахових мов через подальшу спеціалізацію науки 
або інтеграцією існуючих фахових мов на ґрунті сучасних міждисциплінарних 
наукових досліджень.

1.1.2. Стратифікація фахових мов

Фахові мови диференціюються на горизонтальному й вертикальному рівнях.
Горизонтальна стратифікація фахових мов означає паралельне існування 

фахових мов як окремих субсистем [Drozd / Seibicke, 1973: IX] загальновжива-
ної мови, кількість яких на сучасному етапі точно не визначена. Але О. Вюстер 
у передмові до праці Л. Дрозд / В. Зайбіке “Німецькі фахові мови і мови науки” 
пропонує визначати кількість фахових мов за кількістю фахових галузей, які 
він сегментує на окремі субгалузі, напр., не “Медицина”, а “Анатомія”, “Па-
тологія” та “Фармакологія”, й називає їх приблизну кількість — 300 фахових 
мов. На сучасному етапі кількість фахових субмов невпинно зростає через 
науково-технічний прогрес, спеціалізацію наукового знання та виробництва 
й інтердисциплінарність наукових досліджень. В основі фахових мов — влас-
ний креативний інструментарій специфічних для певного фаху способів та 
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моделей терміно- та текстотворення, що дозволяють класифікацію й типоло-
гізацію цих субстандартів на ґрунті загальновживаної мови.

Стосовно вертикального членування фахових мов одностайного бачення 
не існує, але залежно від перспективи дослідження в лінгвістичній літературі 
представлені різні моделі їхньої стратифікації.

Так, соціолектальну диференціацію мови як знакової системи з  огляду 
на новітні суспільно-виробничі відносини (науково-технічний і  техноло-
гічний прогрес, необмежені можливості міжнародної співпраці й  телеко-
мунікації, інженерна обробка інформації та дистанційний обмін готовими 
знаннями) досліджував З. Віхтер. Згідно з цією концепцією “вертикальна ди-
ференціація означає певні “відношення між окремими комплексами знань” 
[Wichter, 1994: 9]. Вертикальна стратифікація мови розглядається як дихото-
мія компетентності експертів і нефахівців, а вертикальність знання кваліфіку-
ється з позиції мікро- та макросоціології, де “мікрорівень” як “рівень окремих 
індивідів чи невеликих соціальних груп” протиставляється “макрорівню” як 
рівню великих соціальних груп певного фаху або галузі” [Wichter, 1994: 120].

З класифікацією З. Віхтера перехрещується бачення проблеми іншими до-
слідниками, які диференціюють фахову мову на внутрішньофахову (рівень 
експертів галузі), міжфахову (спілкування на рівні експертів суміжних галу-
зей) та зовнішньофахову (рівень спілкування експертів та пересічних мовців) 
[Möhn / Pelka, 1984: 19].

На основі функціональної стратифікації фахової мови слугувати засобом ко-
мунікації в галузі науки, економіки та в соціумі, фахова мова диференціюється 
на фахову мову науки, мову виробництва та мову продавців. Мова науки харак-
теризується абстрактністю, об’єктивністю й  точністю. Лексичний склад мови 
виробництва характеризується метафоричністю й  історично сформувався на 
ґрунті фахової лексики ремісників. На відміну від названих вище рівнів фахової 
мови, мова продавців ідентична для всіх фахових мов, а основу її лексичного 
складу становить мова споживачів. Проте в процесі фахової комунікації ці рівні 
функціонують не ізольовано, а в змішаних формах різного типу [Ischreyt, 1965].

Інша модель представлена теоретичною (науковою) мовою, фаховою роз-
мовною мовою та мовою-посередником. Теоретична мова як мова науки і до-
сліджень є найбільш строгою формою фахової мови й функціонує в писем-
ній формі. Фахова розмовна мова слугує засобом комунікації для фахівців 
у процесі роботи, характеризується наявністю особистісних мовних контактів 
і  спільного ситуативного контексту в  комунікантів та змішуванням специ-
фічних для окремих груп форм фахової мови в процесі спілкування фахівців 
з різних відділів [Hahn, 1983: 283].
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Залежно від ступеня абстракції, Л. Гоффманн виокремлює п’ять рівнів фа-
хових мов:

A = найвищий ступінь абстракції: теоретичні базові науки;
B = дуже високий ступінь абстракції: експериментальні науки;
C = високий ступінь абстракції: прикладні науки й технології;
D = низький ступінь абстракції: матеріальне виробництво;
E = дуже низький ступінь абстракції: споживчий сектор.
Необхідність такої класифікації учений обґрунтовує постійною спеціаліза-

цією мови фахової комунікації та її удосконаленням як інструмента пізнання 
й забезпечення комунікації в напрямках: від конкретного до абстрактного, від 
особливого до звичайного, від появи явища до розуміння його суті. В осно-
ві вертикальної стратифікації фахових мов Л. Гоффманна п’ять формальних 
критеріїв, серед яких виокремлюються такі: абстрактність, форма мовного ви-
раження, умови й середовище функціонування та учасники комунікації:

A = штучні символи на позначення елементів та реляційних зв’язків;
B = штучні символи на позначення елементів та природна мова для відтво-

рення реляційних зв’язків;
C = природна мова, насичена фаховою термінологією, та має жорстко де-

термінований синтаксис;
D = природна мова, насичена фаховою термінологією, та має відносно до-

вільні синтаксичні структури;
E  =  природна мова із вкрапленнями термінологічної лексики, довільний 

синтаксис [Hoffmann, 1985, 64–65].
Відношення між рівнями конкретної фахової мови та фаховими мовами 

відносно загальновживаної мови за Л. Гоффманном ілюструє рис. 1.2.1.1:
Переваги та недоліки цих класифікацій важко оцінити об’єктивно, оскільки 

не було проведено їхньої емпіричної перевірки на матеріалі однієї фахової мови.

Рис. 1.2.1.1. Загальновживана мова та фахові субмови
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