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Вступ
Проблеми термінології знаходяться сьогодні в колі найактуальні-

ших питань перекладознавства та лінгвістики. Адже термінологічні 
одиниці належать до того шару лексики, яка, з одного боку, посідає 
значне місце в загальнонаціональному словнику будь-якої мови, роз-
вивається стрімкими темпами, користується підвищеним попитом се-
ред фахівців будь-якої галузі суспільного життя й через це зосереджує 
на собі увагу багатьох філологів, а з іншого, здатна створювати певні 
труднощі для перекладача не тільки науково-технічної, а й науково-
популярної, науково-фантастичної, публіцистичної та навіть белетрис-
тичної літератури. І хоча переклад фахових текстів у жодному разі не 
зводиться лише до відтворення термінологічних одиниць мовою пере-
кладу, та все ж без знань, пов’язаних з походженням, способами утво-
рення, класифікацією, функціонуванням (у межах певної терміносис-
теми та поза нею), особливостями перекладу саме термінів, адекватний 
переклад виявляється неможливим.

Тому якісна підготовка перекладачів у ВНЗ України передбачає ви-
вчення курсу термінології, в рамках якого студенти спеціальності “Пе-
реклад” знайомляться з історією і теоретичними засадами термінології 
як науки, та зі структурно-семантичними особливостями термінів як 
об’єкта перекладу.

У даному посібнику зроблено спробу зібрати й узагальнити резуль-
тати досліджень з термінології вітчизняних та зарубіжних фахівців. 
Основну частину теоретичного матеріалу взято з видання Д’якова А. С., 
Кияка Т. Р. та Куделько З. Б. “Основи термінотворення: Семантичні та 
соціолінгвістичні аспекти” (2000). Поряд із цим було використано низ-
ку підручників, посібників, наукових статей та ін., в яких висвітлено 
актуальні питання термінознавства. 

Автори посібника висловлюють щиру подяку науковцям, чиї думки 
було використано для укладання лекційного та практичного матеріалу. 
Слова вдячності висловлюємо також вельмишановним рецензентам, 
чиї критичні зауваження та побажання мали для нас велике значення 
та дозволили суттєво поліпшити якість даного посібника.

Автори
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Як користуватися посібником
Посібник “Термінологія та переклад” створено на підтримку кур-

су “Термінологія”, який входить до навчального плану підготовки сту-
дентів спеціальності “Переклад” за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
“Бакалавр”. Посібник укладено згідно з вимогами та змістом робочої 
навчальної програми з дисципліни “Термінологія”, розробленої відпо-
відно для студентів англійського та німецького відділень. Відповідно 
до програми посібник розраховано на 18 годин лекційних занять, 18 го-
дин практичних занять та 36 годин поза-аудиторної, самостійної робо-
ти з дисципліни. Наприкінці вивчення курсу передбачено підсумковий 
контроль у вигляді заліку. 

Головними цілями курсу, що покликаний забезпечити знання осно-
вних положень термінології української, англійської та німецької мов у 
підготовці майбутніх перекладачів, є:

1) висвітлення теоретичних аспектів курсу “Термінологія”;
2) порівняння термінологічних систем вказаних мов;
3) визначення особливостей функціонування та специфіки пере-

кладу термінологічних одиниць у різних типах текстів.
Основними завданнями курсу є:
1) надати студентам знання, необхідні для вільного орієнтування в 

основних поняттях та визначеннях, які застосовуються в термінології;
2) ознайомити студентів з основними типами, способами творення, 

структурно-семантичними особливостями, стилістичними та соціо-
лінгвістичними функціями сучасних термінів;

3) навчити студентів користуватися основними прийомами пере-
кладу термінів у фахових та нефахових текстах.

Посібник “Термінологія та переклад” складається з двох основних 
розділів, які відповідають двом навчальним модулям, а саме: модуль 
№ 1 охоплює теоретичний  (лекційний) матеріал курсу, модуль № 2 вмі-
щує завдання до практичних занять. 

Перший модуль розраховано на 18 годин лекційних занять. В кон-
спекті кожної лекції пояснюються основні положення, надаються ви-
значення, класифікації тощо, необхідні для розкриття теми заняття. 
Після кожної лекції містяться питання та завдання для самоконтролю. 
Наприкінці першого модуля запропоновано контрольну роботу № 1 у 
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вигляді тестових завдань, які надають змогу з’ясувати ступінь засвоєн-
ня студентами теоретичного матеріалу. 

Другий модуль розраховано на 18 годин практичних занять. Важ-
ливою особливістю посібника є наявність практичних завдань як для 
студентів англійського, так і для студентів німецького відділення, котрі 
навчаються за спеціальністю “Переклад”. 

Для кожного практичного заняття запропоновано низку вправ, час-
тину яких (у залежності від загального рівня фахової підготовки сту-
дентів) доцільно виконувати в аудиторії під керівництвом викладача, 
а частину – вдома, в якості самостійної роботи. До комплексу вправ 
включено: репродуктивні вправи на рівні слова, словосполучення та 
речення; рецептивно-продуктивні вправи на рівні термінологічних від-
повідників, словосполучень та синтагм; рецептивно-продуктивні впра-
ви на рівні текстів. 

Автори зазначають, що завдання до деяких вправ може варіюватися 
в залежності від рівня успішності студентів та цілей конкретного за-
няття. Так у вправі 7 пропонується порівняти український текст з пере-
кладом, зробленим професійним перекладачем. Студентам можна та-
кож запропонувати зробити самостійний переклад з іноземної мови на 
українську або з української на іноземну і порівняти власні переклади 
з поданими у посібнику.

Слід також зазначити, що цілком доцільним є виконання деяких 
вправ (наприклад, словотворчого характеру) з практичної частини для 
студентів англійського відділення, студентами, які вивчають німецьку 
мову як першу іноземну, і навпаки.

Другий модуль рекомендується завершити виконанням контроль-
ної роботи № 2, яка дозволяє на практиці перевірити якість умінь та на-
вичок, отриманих студентами протягом вивчення всього курсу. Пози-
тивним моментом є можливість проводити дану контрольну роботу за 
варіантами, кількість яких визначається кількістю текстів. У посібнику 
запропоновано 20 текстів англійською та 20 текстів німецькою мовами, 
що відповідає 20-ти варіантам. Усі тексти є оригінальними та неадап-
тованими, стосуються різних галузей науки і техніки, що забезпечує 
наявність елементів різних терміносистем. На нашу думку, цей факт 
має не тільки навчальну, але й пізнавальну цінність. Решту текстів, за 
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необхідністю, викладач може добирати самостійно, враховуючи специ-
фіку регіону або вимоги часу тощо. 

Поряд із цим, у посібнику містяться питання до заліку і перелік орі-
єнтовних тем для підготовки студентами доповідей, рефератів і статей 
як різновиду додаткової самостійної роботи; а також списки викорис-
таної, рекомендованої та довідкової літератури.

Як зазначалося вище, навчальний курс з “Термінології” передбачає 
36 годин самостійної роботи, які потрібні студентам для опрацювання 
теоретичного матеріалу, для підготовки до виконання тестової контр-
ольної роботи в першому модулі, для виконання практичних завдань, 
підготовки до другої контрольної роботи та до складання заліку у дру-
гому модулі.

Для виконання практичних завдань у переважній більшості ви-
падків достатнім буде використання великого англо-українського та 
німецько-українського словників, але рекомендується також звертати-
ся до галузевих перекладних та тлумачних словників, приблизний пе-
релік яких міститься у списку довідкової літератури.

У посібнику не наводяться ключі до вправ, щоб забезпечити най-
вищий ступінь самостійності опрацювання викладеного навчального 
матеріалу студентами.

Хоча автори посібника, спираючись на власний досвід у викладанні 
курсу “Термінології”, рекомендують спочатку надати студентам необ-
хідні теоретичні знання, а лише потім переходити до виконання прак-
тичних завдань, за бажанням викладача можна комбінувати проведен-
ня лекційних та практичних занять з дисципліни.

Слід зазначити, що даний посібник не претендує на повноту ви-
кладу матеріалу та абсолютну однозначність рекомендацій. Автори 
усвідомлюють, що книга може бути не позбавлена певних прогалин і 
недоліків описового та методичного характеру, особливо з огляду на те, 
що вона є поки що першою спробою подати основи термінотворення 
у безпосередньому зв’язку з навчальним процесом підготовки пере-
кладачів та практикою перекладу науково-технічної та белетристичної 
літератури.




