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Технічний стан агрегатів гідравліч-
них систем тракторів в процесі експлу-
атації підтримується проведенням 
комплексу робіт профілактичного і 
відновлювального характеру, які ха-
рактеризуються значними витратами 
праці та матеріальних ресурсів. Як 
правило, ці витрати за час експлуатації 
трактора значно перевищують відпо-
відні витрати на її виготовлення [1, 2].

Підтримання роботоздатного стану 
агрегатів гідравлічної системи тракто-
ра в умовах експлуатації забезпечуєть-
ся системою технічного обслуговуван-
ня, яка представляє собою сукупність 
робіт для підтримання справного ста-
ну і роботоздатності трактора, при 
підготуванні його до використання, 
безпосередньо при використанні за 
призначенням, транспортуванні та 
зберіганні.

Таким чином, однією з основних 
вимог до гідравлічної системи тракто-

ра являється пристосованість її кон-
струкції до робіт, які проводяться з 
метою підтримання і відновлення її 
роботоздатного стану в процесі екс-
плуатації.

В відповідності до планово-запо-
біжної системи технічного обслугову-
вання та ремонту машин, сукупність 
робіт по підтриманню та відновленню 
роботоздатного стану трансмісії та її 
ресурсу ділиться на технічне обслуго-
вування та ремонт [1,4,5].

Для ефективного проведення тех-
нічного обслуговування і ремонту не-
обхідно знати фактори, які на них 
впливають і можуть бути, як кількіс-
ними так і якісними.

Визначення показників технологіч-
ності гідравлічної системи трактора при 
технічному обслуговуванні (ТО) і ре-
монті  – можливе при виявленні виду 
зв’язку між характеристиками техноло-
гічності і характеристиками факторів, 

ПОКАЗНИКИ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ РОЗДІЛЬНО-
АГРЕГАТНОЇ ГІДРАВЛІЧНОЇ СИСТЕМИ ТРАКТОРА 
ПРИ ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ

Нетудихатка В. М.
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, магістрант 
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які на неї впливають. Вся різноманіт-
ність показників технологічності ділить-
ся на дві групи: основні (нормовані) і 
додаткові (ненормовані) показники.

В практиці проектування і експлуа-
тації гідравлічних систем накопичено 
значний досвід в створенні конструкцій, 
які мають високий рівень технологіч-
ності при ТО і ремонті. Характерними 
признаками таких конструкцій являєть-
ся блочний характер виконання, доступ-
ність для обслуговування і контролю 
технічного стану, довговічність кон-
структивних елементів, пристосованість 
конструкції в цілому і окремих її елемен-
тів до підтримання технічного стану та 
відновлення роботоздатності [1, 2, 3].

При цьому, по відношенню до гі-
дравлічної системи трактора, яка 
включає в себе шестеренний насос, 
гідророзподільник, силові гідроцилін-
дри, гідравлічні рукава, бак з філь-
тром, дане питання розглянуто не до-
статньо повно, на що вказують існуючі 
технологічні процеси з ТО та ремонту 
гідроагрегатів та їх матеріально-тех-
нічне забезпечення [4].

В зв’язку з цим, питання досліджен-
ня пристосованості гідравлічної систе-
ми трактора для проведення робіт з 
підтримання роботоздатного стану в 
умовах експлуатації являється актуаль-
ним і потребує детального розгляду.

Метою роботи є – виявлення факто-
рів з підвищення якості проведення ро-
біт з підтримання технічного стану агре-
гатів гідравлічної системи трактора в 
умовах експлуатації, на основі аналізу їх 
технологічності при проведенні робіт з 
технічного обслуговування.

Найбільш поширеними показника-
ми технологічності гідравлічної систе-
ми трактора при технічному обслуго-
вуванні являються: середній час про-
ведення -го виду технічного обслуго-
вування та ймовірність проведення -го 
виду технічного обслуговування в за-
даний час; економічні показники: се-
редня, сумарна і питома трудоміст-
кість технічного обслуговування і се-
редня, сумарна і питома вартість тех-
нічного обслуговування [3].

При цьому, для одній і тій же марки 
трактора, при різних умовах експлуа-
тації можна отримати різні значення 
технологічності. В нашу задачу вхо-
дить оцінка пристосованості самої 
конструкції до виконання операцій з 
планового технічного обслуговування 
або усунення несправності і виявлен-
ня не технологічних місць з позиції 
доступу, тому експлуатаційні фактори 
повинні бути ідентичні. З цією метою 
трудомісткість робіт з технічного об-
слуговування та діагностування агре-
гатів гідравлічної системи трактора 
визначалась методом імітації, під яким 
розуміється точне відтворення всіх 
технологічних операцій, необхідних 
для проведення обслуговуючих робіт.

Середній час проведення -го виду 
технічного обслуговування визнача-
ється за виразом [3]:

� �, , ,

0

,ТО i ТО i ТО if t tТ t d
�

� ��  (1)

де tТО, i – випадковий час технічного 
обслуговування -го виду;

fТО, i (t) – щільність ймовірності часу 
технічного обслуговування.
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Статистичне значення середньої 
трудомісткості технічного обслугову-
вання (TТО, i ) визначається за виразом:

 
,

,

, ,

1

1 t in

t i
TO i TO i 

i
T T 

n �

� �� , (2)

де nt,i   – число технічних 
обслуговувань-го виду за період екс-
плуатації te ;

TТО, i  – середня трудомісткість i– го 
виду технічного обслуговування.

Не важко бачити, що середній час 
проведення ТО в основному буде обу-
мовлюватися трудомісткістю визначе-
ного ТО, яке в свою чергу буде залежа-
ти від виду робіт, доступністю до осно-
вних агрегатів, які обслуговуються.

Ймовірність проведення -го виду 
технічного обслуговування в заданий 
час визначається за виразом [3]:

 ,
0

, ( ) ( )TO i TO iP t f t dt
�

� � , (3)
Статистичне значення ймовірності 

проведення -го виду технічного обслу-
говування в заданий час визначається 
за виразом [3]:

� �
� �
.

.

( ) 1
необсл

TO
обсл

n t t
P t

N t t
� �

� �
� �

, (4)

де � �.необслn t t� �  – число пристро-
їв, які не обслуговуються за проміжок 
часу від t  до ( )t t+ ∆ ;

� �.обслN t t� �  – загальне число при-
строїв, які підлягають обслуговуванню 
за проміжок часу від до ( )t t+ ∆ .

Таким чином, статистичне значен-
ня ймовірності проведення технічних 
обслуговувань в заданий час буде обу-
мовлюватися в першу чергу законом 
розподілу часу проведення технічного 

обслуговування, який буде залежати 
від конструктивних особливостей 
агрегатів гідравлічної системи тракто-
ра в цілому та умов проведення ТО.

Отже, технологічність проведення 
технічного обслуговування гідравліч-
ної системи трактора буде залежати 
від забезпеченості доступності до 
основних агрегатів та їх складових, яка 
досягається оптимальним розміщен-
ням агрегатів на тракторі, застосуван-
ням розривних муфт в з’єднаннях гі-
дравлічних рукавів, в швидко знімних 
панелей, кришок та технологічних 
різьбових отворів.

Доступність любого із об’єктів тех-
нічного обслуговування або ремонту 
може бути оцінена коефіцієнтом до-
ступності, який розраховується за ви-
разом [3, 4]:

 1 ДОД
Д

ДОД ОСН

Т
К

Т   Т
� �

�
, (5)

де TДОД  – трудомісткість додаткових 
робіт, люд.-год.;

TОСН  – трудомісткість виконання 
основної(цільової) роботи люд.-год.

До додаткових робіт (TДОД) відно-
сяться: демонтаж і монтаж поруч вста-
новленого обладнання, яке не підлягає 
зніманню; зняття і установка техноло-
гічних кришок, панелей; та інше.

До основних (цільових) робіт від-
носяться контрольні, регулювальні, 
заправочні операції, промивочні, за-
міна фільтруючих елементів та ін...

Гідравлічна системи трактора 
(ЮМЗ-8244) обслуговується при про-
веденні наступних технічних обслуго-
вувань: перше технічне обслуговуван-
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ня (ТО-1) через 125  мото-год.; друге 
технічне обслуговування (ТО-2) через 
500  мото-год., третє обслуговування 
(ТО-3) через 1000 мото-год.

[5]. Перше технічне обслуговуван-
ня включає в себе в більшій мірі робо-
ти пов’язані з контролем герметичнос-
ті та усуненню підтікання робочої рі-
дини, перевіркою рівня робочої ріди-
ни в баку. Друге технічне 
обслуговування включає в себе пере-
лік робіт, які входять до (ТО-1) і крім 
того, промивання основного зливного 
фільтра, очистка і промивка сапуна 
масляного бака. При третьому техніч-
ному обслуговуванні (ТО-3) викону-

ють операції попередніх обслугову-
вань, промивають гідравлічну систему 
і виконують заміну мастила. При про-
веденні третього технічного обслуго-
вування перед поточним ремонтом 
проводять ресурсне діагностування, 
для виявлення технічного стану гі-
дравлічних агрегатів і їх залишкового 
ресурсу до граничного значення.

При наявності даних з тривалості 
проведення номерних технічних об-
слуговувань, для складових гідравліч-
ної системи, можна визначити значен-
ня коефіцієнта доступності для неї в 
цілому.

За результатами експерименталь-
них досліджень, необхідна інформація 
з тривалості проведення робіт з тех-
нічного обслуговування ТО-3  гідрав-
лічної системи трактора (ЮМЗ-8244) 
по агрегатам та складовим наводиться 
в табл. 1. і представляється на (рис.1).

В відповідності з виразом (5) для 
всієї гідравлічної системи трактора кое-
фіцієнт доступності буде дорівнювати

4,2
1 0,67
4,2 8,4

ДК � � �
�

Проведений аналіз показує, що в 
цілому отриманий коефіцієнт доступ-
ності для гідросистеми трактора ста-
новить ( 0,67ДК = ) і вказує на віднос-
но високу технологічність роздільно 
агрегатної гідравлічної навісної систе-
ми трактора для проведення третього 
технічного обслуговування (ТО-3). Це 
обумовлюється мінімальними значен-
нями трудомісткості додаткових опе-
рацій, які становлять 4,2 .ДОДТ  хв= , і 
вказують на вдалі конструктивні рі-

Рис.1 – Показники коефіцієнта доступ-
ності при проведенні технічного обслуго-
вування ТО-3 для гідравлічної системи 
трактора ЮМЗ-8244: 1.- насос шестерен-
ний; 2. – гідророзподільник; 3. – силовий 
гідроциліндр; 4. – гідравлічний бак; 
5. – гідравлічні рукава.
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шення з розміщення основних агрега-
тів гідравлічної системи трактора.

Водночас необхідно врахувати, що 
при даному технічному обслуговуван-
ні (ТО-3) не передбачалось проведен-
ня операцій з ресурсного діагносту-
вання основних агрегатів гідравлічної 
системи (гідронасоса, гідроциліндра, 
гідророзподільника) для виявлення їх 
дійсного технічного стану і залишко-
вого ресурсу, які як правило викону-
ються при (ТО-3), що проводиться пе-
ред поточним ремонтом. Є очевидним, 
що проведення операцій ресурсного 
діагностування гідравлічних агрегатів 
приведе до зростання трудомісткості 
додаткових операцій (TДОД), в зв’язку з 
установкою і підготовкою діагностич-
них приладів, так як на сьогоднішній 
день для контролю технічного стану 
гідроагрегатів застосовується функці-
ональна діагностика, яка характеризу-
ється розгерметизацією гідравлічної 
системи, для приєднання контрольних 
приладів.

На нашу думку, основним резервом 
зменшення трудомісткості додаткових 
операцій в процесі діагностування 
агрегатів гідравлічної системи тракто-

ра (TДОД → min), являється застосуван-
ня прогресивних способів діагносту-
вання, які характеризуються встанов-
ленням накладних датчиків для контр-
олю діагностичних параметрів, які 
визначають технічний стан гідроагре-
гату (наприклад швидкості наростан-
ня тиску або температури та ін.), що не 
потребує розгерметизації гідравлічної 
системи. Дані способи діагностування 
значно зменшать трудомісткість вико-
нання основних операцій (TОСН → min), 
що буде відповідно впливати на змен-
шення такого показника, як середній 
час проведення технічного обслугову-
вання (TТО,і), і в цілому покращить по-
казники технологічності гідравлічної 
системи трактора.

Крім того, легкоз’ємність агрегатів 
гідравлічної системи трактора при тех-
нічному обслуговуванні буде обумов-
люватися застосуванням мінімального 
набору спеціального інструменту, по-
трібного для проведення обслугову-
вання, забезпеченням легкого доступу 
до агрегатів і елементів, які потребу-
ють частого огляду, встановленням 
розривних муфт. В цілому, даний кое-
фіцієнт буде більш вагомим при роз-

Таблиця 1  
 Значення тривалості робіт при проведенні ТО-3 гідравлічної системи трактора ЮМЗ-
8244 (за даними експериментальних досліджень)
Найменування агрегатів та
складових трансмісії, які обслуго-
вуються

Тривалість технологічних операцій, 
хв.

Коефіцієнт 
доступності

КДTДОД TОСН TСУМ

1.Насос шестеренний 0,4 0,8 1,2 0,67
2. Гідророзподільник 0,7 1,2 1,9 0,63
3. Силовий гідроциліндр 0,4 0,9 1,3 0,69
4.Гідравлічний бак 1,3 3,5 4,8 0,73
5.Гідравлічні рукава 1,4 2,0 3,4 0,60
Всього 4,2 8,4 12,6 0,67
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гляді ремонтної технологічності агре-
гатів гідравлічної системи трактора.

Проведені дослідження з визна-
чення показників технологічності гі-
дравлічної системи трактора при про-
веденні технічного обслуговування 
дають можливість зробити наступні 
висновки:

1. Отриманий коефіцієнт доступ-
ності (КД = 0,67), вказує на відносно 
високу технологічність роздільно агре-
гатної гідравлічної навісної системи 
трактора для проведення третього тех-
нічного обслуговування (ТО-3), що 
обумовлюється мінімальними значен-
нями трудомісткості додаткових опе-
рацій, які становлять (TДОД = 4,2 хв.), і 
вказують на вдалі конструктивні рі-
шення з розміщення основних агрега-
тів гідравлічної системи трактора.

2. Покрашення показників техноло-
гічності гідравлічної системи трактора 
при виконанні технічного обслугову-
вання (ТО-3), яке проводиться перед 
поточним його ремонтом, можливе за 
рахунок зменшення трудомісткості до-
даткових операцій (TДОД → min) в про-
цесі діагностування, застосуванням 
прогресивних способів діагностуван-
ня, реалізація яких не потребує роз-
герметизації гідравлічної системи.

3. Впровадження прогресивних ме-
тодів діагностування, основаних на 
контролю діагностичних параметрів, 
які визначають технічний стан гідроа-
грегату по таким параметрам, як 

швидкість наростання тиску або тем-
ператури, значно зменшать трудоміст-
кість виконання основних операцій

(TОСН → min), що в цілому покра-
щить показники технологічності гі-
дравлічної системи трактора.

4. Легкоз’ємність агрегатів гідрав-
лічної системи трактора при технічно-
му обслуговуванні буде обумовлювати-
ся застосуванням мінімального набору 
спеціального інструменту, потрібного 
для проведення обслуговування, забез-
печенням легкого доступу до агрегатів і 
елементів, які потребують частого огля-
ду. В цілому даний коефіцієнт буде 
більш вагомим при розгляді ремонтної 
технологічності гідравлічної трансмісії.
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In modern conditions, the basis of the 
course “Foreign Language for Profession-
al Purposes” is authentic texts formed on 
the basis of a thematic principle. If we 
want to help our students to be full mem-
bers of the international scientific com-
munity, we must provide them with all 
linguistic tools that would allow our spe-
cialists to communicate with foreign col-
leagues on equal terms.

Students, acquiring knowledge of a 
foreign language, should be able to oper-
ate with selected language material, 
should form skills and abilities of operat-
ing with selected regional science knowl-
edge, norms of everyday behavior. Knowl-
edge of foreign languages provides stu-
dents and teachers with wide access to 
authentic foreign publications.

The active use of authentic materials 
in foreign language classes dates back to 
the middle of the 20th century. With the 
advent of the global network, authentic 
material became available not only for 
teachers, but also for students.

There are many definitions of “text”. 
The text (written and oral) is the primary 
fact of all humanitarian and philological 

thinking. The text is that immediate real-
ity (the reality of thought and experience) 
from which these disciplines and this 
thinking can originate. Where there is no 
text, there is no object for research and 
thinking.

In the text, the form of the message is 
significant and represents a system of lin-
guistic means for expressing figurative 
content, transformed into an ideological 
and artistic idea and, as a result, seems 
aesthetically motivated. Aesthetic motiva-
tion ensures individuality of expression.

Thus, it can be concluded that the text 
is an entire semantic message sent by the 
author to the reader. The text carries infor-
mation, stores information and transmits 
it. Turning to the definition of an authentic 
text, we can say that today neither domes-
tic nor foreign researchers have come to a 
common opinion on what should be un-
derstood as an authentic text.

According to one definition, an au-
thentic text should be understood as a 
text in which a native speaker is quoted 
for native speakers, the original text itself, 
created for real conditions, and not for an 
educational situation.

THE USE OF FOREIGN LANGUAGE AUTHENTIC MATERIALS 
IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES

Lomakina L.V.
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Ключові слова: автентичні тексти, естетична мотивація, комунікативна ком-
петентність, процес навчання, аутентичні іноземні публікації.

Keywords: authentic texts, aesthetic motivation, communicative competence, edu-
cation process, authentic foreign publications.
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By another definition, an authentic 
text is written information created in the 
process of natural communication, and 
not specifically for the use in learning a 
foreign language.

Based on the definitions of authentic 
text presented above, the following fea-
tures characterizing authentic text should 
be highlighted: real language content; the 
actual addressee of the information re-
ported in the text; transmission of real 
information.

A distinctive feature of authentic text 
from educational one is the naturalness of 
the language at all structural levels. Never-
theless, individual methodologists allow 
simplification or reduction of the material, 
as opposed to this A. Gilmore, J. Day argue 
that in this case we are dealing not with 
authentic, but with a field-authentic text 
created for methodological purposes.

Authentic texts are used in English 
language classes because they are interest-
ing, exciting, enriching cultural knowl-
edge and relevant modern problems. For-
eign researchers believe that authentic 
materials operating in the original lin-
guistic space make it possible to teach the 
use of a foreign language outside the 
learning environment, offer an opportu-
nity of real use of a foreign language to 
achieve a communicative task.

Turning to authentic materials in for-
eign language classes has a number of 
advantages. One of the main ones is the 
opportunity to teach how the target lan-
guage functions in the real conditions of 
its existence.

By definition of other scholars, au-
thentic texts are interesting for their dem-

onstration of functioning in the environ-
ment of native speakers, from which it 
follows that they also help to improve the 
level of proficiency, bringing it closer to 
the level of native speakers [3].

It is possible to distinguish two types 
of the authentic texts represented by 
various genre forms: the functional texts 
of daily use which are carrying out in-
structing, explaining, advertising or 
warning function (indexes, road signs, 
signboards, diagrams, schemes, charts, 
drawings, theater programs, etc.); infor-
mative texts that perform an informa-
tional function and contain constantly 
updated information (articles, inter-
views, opinion polls, letters from readers 
to print media, up-to-date sensational 
information, announcements, explana-
tions of statistics, graphics, advertising, 
commentary, reporting) [3].

Despite all the advantages, students 
may face some difficulties using authentic 
materials in the learning process.

An authentic text, exceeding the level 
of students’ language proficiency, inter-
feres with its understanding and compre-
hension. It should be noted that in addi-
tion to methodological difficulties, stu-
dents may encounter a linguistic aspect of 
authentic material. Moreover, an authen-
tic text is not always indicative from the 
point of view of language structure, since 
it is directed to the native speaker and 
may contain structures of the same type 
and may not meet the assigned communi-
cative tasks [1].

One of the main goals of using authen-
tic text is the formation of students’ ability 
to carry out effective communication in 
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the target language, that is, communica-
tive competence [2].

It is possible to use authentic texts in 
foreign language classes if the text itself is 
chosen correctly and cultural and linguis-
tic difficulties are removed. We can say 
that their use is necessary to bridge the 
gap between the language being taught 
and the language that native speakers 
communicate in real life.
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В ХХІ столітті спостерігається все 
більше прикладів співпраці людей 
для досягнення найрізноманітніших 
спільних цілей. Іноді обставини 
складаються так, що без активного 
співробітництва фахівців різних на-
прямків взагалі неможливо 
розв’язати велику кількість задач. 
Співробітництво має місце як у про-
фесійній діяльності людей, так і в 
інших сферах: розваги, захоплення, 
оздоровлення та фізичний розвиток, 
досягнення суспільно значущих ці-
лей. Об’єднання знань, зусиль, ство-
рення з численних різноманітних 
можливостей, бажань, обдарованос-
тей людей єдиного потенціалу, який 
ефективно сприяє досягненню по-
ставленої мети  – така стратегія все 
частіше застосовується в багатьох 
галузях діяльності. Співпраця має 
велике значення також і у навчанні. 
Освіта як форма вдосконалення лю-
дини вже з самого початку ґрунту-
ється на взаємодії того, хто навчає, і 
того, хто навчається. Протягом три-
валого часу така співпраця набуває 

різноманітніших форм, обумовлених 
конкретними обставинами. В наш 
час все частіше можна спостерігати 
партнерські відносини суб’єктів на-
вчання. Приклади співпраці можна 
спостерігати також у навчанні іно-
земних мов. Сама сутність навчаль-
ної дисципліни «іноземна мова» по-
лягає у підготовці до спілкування, 
комунікації, що вже є співпрацею, 
або, принаймні, обов’язковим еле-
ментом співпраці. Співпраця є також 
і одним з прийомів у навчанні іно-
земних мов. Це і імітація спілкуван-
ня на різних етапах навчання, це і 
допомога один одному серед тих, хто 
навчається. Великого значення набу-
вають різні форми співпраці у ви-
вченні іноземних мов. Дорослі, як 
правило, вивчають іноземну мову за 
межами спеціалізованих навчальних 
закладів. Вони можуть мати різно-
планові потреби, для задоволення 
яких може бути потрібним знання 
іноземної мови. Не завжди навіть у 
системі навчання іноземної мови іс-
нує пропозиція допомогти засвоїти 

СПІВПРАЦЯ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ: ТЕНДЕНЦІЇ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Попова Л. І.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут ім. І. Сікорського», м. Київ

Ключові слова: іноземна мова; навчання у співробітництві; особистісно-
орієнтований підхід; освіта дорослих; індивідуально-групова робота.
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деякі аспекти іноземної мови. Дорос-
лі також часто обмежені з соціальної 
точки зору: професійна діяльність, 
життєві проблеми не завжди залиша-
ють достатньо часу для навчання, а 
також і для визначення змісту та ме-
тодів навчання, які відповідають 
конкретному випадку [2]. Нелегко 
знайти також і тих, хто може навчати 
в конкретних нестандартних обста-
винах. Все це впливає на умови, в 
яких здійснюється вивчення інозем-
них мов дорослими. Тому одним з 
елементів, пов’язаних з подібною на-
вчальною діяльністю, є співпраця у 
різних формах. Відповідно до поло-
жень педагогіки співробітництва, 
сторони навчального процесу пови-
нні взаємодіяти, бути партнерами.

Співробітництво в процесі на-
вчання набуває різних форм, загаль-
ним для яких є саме взаємодія. Серед 
таких форм: співучасть, співтовари-
ство, співтворчість, співпереживан-
ня і спільне керування. Зважаючи на 
особливості навчання дорослих, го-
ловною умовою є мотивація навчан-
ня. Дорослі студенти повинні розу-
міти, що знання іноземної мови не-
обхідні для розвитку їх особистості, 
зокрема, формування грамотного, 
конкурентоспроможного фахівця. 
Мотивацію до навчання збільшують 
різні способи співпраці і співтвор-
чості викладача і учнів. На сьогодні 
навчально-педагогічна взаємодія на-
буває організаційних форм співпра-
ці. В процесі навчання дорослих за-
стосовуються ділові, рольові ігри, 
спільно-розподілена діяльність, ро-

бота в групах, тренінг-класах [1]. Та-
кож актуальності набуває роль ви-
кладача як координатора, який спря-
мовує навчальну діяльність студен-
тів, допомагає у визначенні напрямків 
та пріоритетів, сприяє активізації 
процесу самостійного пошуку інфор-
мації студентами. Викладач, який пе-
ребуває в позиції координатора на-
вчання, створює пізнавальні про-
блемні ситуації, спрямовує зусилля 
студентів на рішення поставлених 
проблемних завдань, зіштовхує різні 
думки, створює умови, які спонука-
ють до прийняття самостійних рі-
шень і формулювання висновків. 
Успішність співпраці залежить та-
кож від позитивних емоцій і відно-
син як між викладачем та студентом, 
так і в групі осіб, які мають усвідом-
лене бажання щодо вивчення інозем-
ної мови. Освітній процес можна 
представити як сукупність взаємо-
дій: власне навчальна або, точніше, 
навчально-педагогічна взаємодія 
студента та викладача, взаємодія сту-
дентів між собою, а також міжосо-
бистісна взаємодія, яка також чинить 
вплив на навчально-педагогічну вза-
ємодію [1].

Технологія навчання у співпраці є 
однією з сучасних освітніх технологій. 
За цією технологією особи, які про-
ходять навчання, працюють разом, із 
колективним формуванням нових 
знань в процесі спілкування групи. 
Ця технологія добре зарекомендувала 
себе, проте ще не набула широкого 
розповсюдження, попри те, що вона 
сприяє кращому засвоєнню матеріа-
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лу, розвитку навичок самостійної ро-
боти з джерелами інформації, вмінню 
аналізувати і робити висновки, ціну-
вати свою працю і працю своїх парт-
нерів, розвиває навички спілкування.

Література
1. Зимняя И.А. Педагогическая 
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2. Попова Л. І. Іноземні мови в освіті 

дорослих. Молодий вчений. 2018. №4. 
С. 525-527.
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Якщо вплив освіти на мову є ціл-
ком очевидним та різноманітним, то 
питання про зворотній вплив  – мови 
на освіту  – залишається відкритим. 
Кращі уми XIX ст. розуміли мову як 
духовну силу, яка формує культуру на-
роду. Однак, як побачити вплив мови 
на світосприйняття. У науках про лю-
дину ще не знайдені підходи, які б до-
зволили відкрити найбільш глибокі та 
внутрішні витоки людської культури. 
Наприклад, ми не повністю усвідом-
люємо, наскільки світ, який людина 
створила навколо себе, визначається 
його фізичними та психічними мож-
ливостями, наприклад людськими  – 
антропоморфними  – уявленнями про 
те, що таке «великий», «малий», «від-
повідний», «симетричний», «гарний». 
При всій гостроті зацікавленості су-
часної людини до фольклору, міфу, ми 
недостатньо уявляємо міру присутнос-
ті та участі слова в освіті. Погляд на 
світ, відображений в мові, розгорта-
ється в культурі народу, як зерно в ко-
лосі [1].

У всіх концептах складаються, під-
сумовуються ідеї, що виникли за різ-
них часів, у різні епохи. Для концептів 
важливі лише асоціації, сукупність 

ідей, які гармонують між собою в кон-
цептах – що «семантичних ознак» [4].

Для оповідань Г. Гессе типовими 
рисами є образність та метафорич-
ність. Вивченню цієї проблеми при-
свячені дисертаційні дослідження Р. 
Каралашвілі, В.Д. Седельника, А. Г. Бе-
резиної.

Нагадаємо, специфічна частина 
ціннісної, зокрема, індивідуальної кар-
тини світу, відображує різну номіна-
тивну щільність об›єктів, їх різну оцін-
ну кваліфікацію, «різну комбінаторику 
цінностей.» Семантична щільність тієї 
чи іншої тематичної групи слів, деталі-
зація найменування, виокремлення 
смислових відтінків є сигналом лінг-
вістичної цінності позамовних об›єктів 
[2]. До концептів, які вербалізовані у 
творах Г. Гессе і відповідають вищеназ-
ваним аспектам, у першу чергу, слід 
віднести концепти «смерть» (Tod), 
«життя» (Leben), «любов» (Liebe) і 
«страх» (Angst).

Концепти є ключовими словами 
(лейтмотивами оповідання), вони 
структурують його цілісність, асоціа-
тивно пов›язують різні фрагменти тек-
сту. У процесі дослідження лексико-
семантичного аспекту зроблено акцент 

ПЕРЕДАЧА СИМВОЛІЗМУ В ХУДОЖНІХ ТВОРАХ

Конончук І.В.,
викладач кафедри іноземної філології і перекладу, Національний університет 
біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Емотивна компетенція, емоційний стан, концепт, персоніфікація.
Еmotive competence, emotional state, a concept, a personification.
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на основній мовній формі концептів, а 
також на пропозиції чи висловлюван-
ні, що відображують ідею про цей кон-
цепт.

Любов є основоположним почат-
ком життя, безсумнівна її первинність 
у людських взаєминах. Універсальна 
тема любові знаходить відбиток у бага-
тьох оповіданнях і повістях Г. Гессе, 
стаючи центром розповіді емоційних 
мікро – або макроситуацій («Die Mar-
morsäge», «Hans Amstein», «Der Zyk-
lon», «Der Lateinschüler», «Heumond» 
etc.).

Різноманітні емотивні номінації, 
які об’єднані темою «любов» і відобра-
жують емотивну компетенцію Г. Гессе. 
Ізольовані від ситуації, вони можуть 
бути співвіднесені з «алфавітом» ког-
нітивної діяльності Г. Гессе та розділені 
на емотивні номінації, виражені слова-
ми або словосполученнями, що відби-
вають будь-яке уявлення про кохання. 
Це (1) номінації, утворені шляхом 
афіксації і словоскладання, (2) 
ад›єктивні словосполучення, (3) сло-
восполучення фразеологічного харак-
теру, (4) синтаксично огорнуті номіна-
ції, що відображують уявлення про 
любов:

(1) Verliebtheit, Spielerei, Leidenschaf-
ten, Liebelei, Liebhaberei, Lieblingsbände, 
so eine Studentenliebelei, Frauenliebe 
drängen, leidiges Verliebt sein, Liebesgetän-
del, Liebesleben, Liebesangelegenheit, Lie-
besabenteuer, Liebessache, Leidwesen, 
Wohlgefallen, Liebreiz etc.

(2) verliebte Paare, knabenhafte Liebelei-
en, süße und verderbliche Leidenschaft, rüh-
rende Rücksicht, verdoppelte Zärtlichkeit etc.

(3) toll machen, den Kopf vollends ver-
drehen, rasend verliebt sein, sich die Zeit 
mit Liebesgetändel vertreiben, verschossen 
sein, lieb haben, zum Sterben verliebt sein 
etc.

(4) Geheimnis der Liebe, sich eiligst ver-
lieben, toll machen, etwas vom Wesen der 
Liebe zu erfahren, fühlen, rührend, die 
Tränen, fesseln, über so knabenhafte Liebe-
leien hinaus sein, mit allen Sinnen empfin-
den, eine Verlockung haben, nur sein Ver-
gnügen im Sinne haben, der Liebhaber, 
keinen Schatz haben, Verhältnis anfangen, 
keine Erfahrung in Liebessachen haben, 
Verehrer, das Außerordentliche dieser Liebe 
begreifen, schonen, das Mädchen freien, 
um den Verstand bringen, nach der Frau-
enliebe drängen etc.

Концепт «любов», стаючи емоте-
мою творів, епізодів, висловлювань, 
притягує до себе цілу низку емоцій, які 
супроводжують любов (до особи про-
тилежної статі), у численних емоцій-
них ситуаціях конкретизують її окремі 
прояви, наприклад: diese süße und ver-
derbliche Leidenschaft, Angst, hochbe-
glückt, elend, untröstlich, Schmerz und 
Neid, begierig, Furcht, Glück, Scham, Wär-
me, Lust, Verlegenheit, quälen, scheu, hoff-
nungslos, in der Hilflosigkeit seiner Leiden-
schaft, Schmerz, rührende Rücksicht, Zart-
heit, mit verdoppelter Zärtlichkeit, Dank-
barkeit, Misstrauen, leidenschaftliche 
Erregung Missmut, etc.

Любов до батьків може бути ніж-
ною, заснованою на близькості, тепло-
ті (mit auf Nähe, Wärme und Gemein-
schaft gegründete Zärtlichkeit lieben), на 
пошані, боязкості, замилуванні (mit 
einem leisen Beiklang von Ehrfurcht, von 
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Scheu, von einer Bewunderung lieben), до 
тварин – відвертою, серцевою, щирою 
(aufrichtig und herzlich; innig geliebt wer-
den).

Любов, відображена у творах Г. Гес-
се, включає не тільки міжособистісну 
любов, вона спрямована також на кни-
ги, на явища природи. Одним із досить 
стійких мотивів Г. Гессе є любов до 
книг, процес спілкування з якими ви-
кликає у читача такі емоції або фізіо-
логічні прояви:

Leiden, Bedürfnis, Vergnügen, Begeis-
terung, Lesefieber, Jauchzen, Tränen, pie-
tätvolle Neugierde, besessen sein.

Метафорично любов осмислюється 
Г. Гессе як живий організм, що росте в 
душі: Ich hätte mir die leidige Verliebtheit 
gern mit blutenden Wurzeln aus der Seele 
gerissen (Hans Amstein); So fing meine 
Verliebtheit an, und sie wuchs bald zu ei-
ner Leidenschaft, die ich bisher noch nicht 
gekannt hatte (Die Marmorsäge). Любов 
володіє звуком, смачним запахом за-
боронених плодів, належить таємни-
чому, загрозливому, але солодкому, 
привабливому світу: Das war ein Ton 
aus einer fremden, verschlossenen, scheu 
geahnten Welt, das hatte den leckeren Duft 
der verbotenen Früchte, das hatte etwas 
Heimliches, Poetisches, Unnennbares, das 
gehörte in jenes dunkelsüße, schaurig lo-
ckende Gebiet (Auf dem Eise). Але її по-
клик може бути і болючим, страдниць-
ким:... deine Liebe ruft mir schmerzlich zu, 
wie ewiges Leid, wie ewiger Vorwurf. 
(Klingsors letzter Sommer).

Широко використовує Г. Гессе для 
вираження емоційного стану любові 
метафору вогню: die Männer waren für 

sie entflammt (Hans Amstein); Ich ver-
brenne an ihr, ich kann nicht lesen mehr, 
nicht schlafen, nicht dichten (Der Novalis), 
світла: Das blonde Kusinchen strahlte 
schon so bräutlich und verschämt wie mög-
lich (Hans Amstein). Любов може 
переживатися як хвороба:... und ertrug 
von da an meine Verliebtheit wie ein Fieber 
oder eine Seekrankheit (Hans Amstein).

Модель взаємини особистості з 
природою («Я  – ВСЕ»), в основі якої 
лежить любов до природи (Liebe zur 
Natur), а саме, до води, всі види якої 
любовно названі героєм sor acqua, роз-
глянемо на прикладі емоційної ситуа-
ції, відображеної в оповіданні « Aus 
den Erinnerungen eines Neunzigjährigen 
«: Lust an Wanderung und Landschaft, 
Trieb in die Ferne, Schwester Wasser, der 
Weggenosse, eine geliebte ältere Schwester, 
liebe, meine letzte Liebe  – в цих позна-
ченнях виражається ставлення до 
води, однозначно оцінюється зі знаком 
плюс.

Емоції, які відчуває персонаж по 
відношенню до води, є ніжність (das 
zärtliche sor acqua), пристрасть (meine 
Leidenschaft), захоплення водою 
(виражається в синтаксичній побудові 
фраз: „Und dann die Fischerei, vom Fo-
rellenangeln im kleinen Schwarzwaldbach 
bis zu den Fischzügen auf dem Meere!“), 
шанування (Verehrung), увага 
(Aufmerksamkeit). Вустами персонажа 
Г. Гессе наділяє воду цілим ланцюж-
ком епітетів, які не тільки акцентують 
певну ознаку в концепті „вода“, а й 
розкривають ставлення до неї: beweg-
lich, weich, rein, mächtig, leuchtend, dun-
kel, lieb, zärtlich. Прийом уособлення 
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виражається в наділенні води голосом 
та здатністю говорити (in wunderlichen 
Gesprächen mit sor acqua, sie unterhielt 
mich mit Geschwätz, mit Gesang), ви-
пробовувати певні настрої (Ich ließ 
mir Launen von ihr gefallen) та емоційні 
стани (ich sah sie ohne Zorn mehrmals in 
ausgelassener Grausamkeit mit meinem 
Leben spielen), жарт (Sie hat mir zuwei-
len Streiche gespielt), нарешті, у мета-
форичному уподібненні води до орга-
нізму, який потребує розуміння (der 
tiefere, zum Verständnis zwingende Orga-
nismus).

Любов поширюється не тільки на 
людей, життя, але й, однаковою мірою, 
на смерть: Ich liebe dich, blonde und 
schwarze Frau, ich liebe alle, auch die Phi-
lister; ihr seid arme Teufel wie ich, ihr seid 
arme Kinder und fehlgeratene Halbgötter 
wie der betrunkne Klingsor. Sei mir ge-
grüßt, geliebtes Leben! Sei mir gegrüßt, ge-
liebter Tod! (Klingsors letzter Sommer).

У цих висловлюваннях відображена 
ідея єдності всього існуючого, відома з 
давніх часів як на Заході, так і на Сході, 
що відігравала значну роль у творчості 
Г. Гессе.
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Фразові дієслова займають важли-
ве місце в дієслівній лексиці сучасної 
англійської мови і є надзвичайно вжи-
ваними, зважаючи на свою велику різ-
номанітність, ідіоматичність значень і 
неоднорідність функціонування. Роз-
виток і поповнення системи фразових 
дієслів відбувається за двома напрям-
ками: залучення нових дієслів та роз-
виток семантики вже створених оди-
ниць мови.

Метою дослідження є виявлення 
особливостей вживання та аспектів 
перекладу фразових дієслів шляхом 
аналізу її структурно-семантичних 
ознак.

Фразові дієслова (вони ж усталені 
дієслівно-прийменникові сполучен-
ня) – це дієслова (multi-word verbs), що 
складаються з декількох слів, одним з 
яких є дієслово, а іншим (або інши-
ми) – прийменник або прислівник, що 
збігається з ним за формою [2].

Фразове дієслово існує як єдина 
нероздільна семантична одиниця 
мови, що несе своє смислове наван-
таження тільки в такому вигляді: ді-

єслово + прийменник (Verb + 
Preposition), дієслово + прислівник 
(Verb + Adverb), дієслово + приймен-
ник та прислівник.

Для другого компонента фразових 
дієслів в україномовній лінгвістиці за-
гальноприйнятої назви не визначено; 
для зручності викладу будемо назива-
ти їх «особливими дієслівними при-
слівниками» (далі ОДП). Найбільш по-
ширеними ОДП є: up, down, in, out, on, 
off, away, back.

Так, в українській мові немає арти-
клів, герундія, часових форм дієслова 
груп Continuous та Perfect, складних 
підметових та додаткових інфінітив-
них конструкцій, а в англійській 
мові – дієприслівників, категорії роду 
іменників і прикметників тощо. Певні 
відмінності існують у побудові речен-
ня: на відміну від української мови, де 
група підмета нерідко може міститися 
після групи присудка, в англійській 
мові порядок головних членів речен-
ня значно фіксованіший, що може 
вимагати перебудови речення при пе-
рекладі [3].
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Зазвичай ОДП знаходяться безпо-
середньо після дієслів. Якщо у реченні 
є прямий додаток, виражений особо-
вим займенником, то останній ста-
виться між дієсловом і ОДП. Ідентич-
ний порядок слів може мати місце у 
тому випадку, якщо додаток виражено 
одним-єдиним іменником (Please see 
him off! – Давайте проведемо його!)

Якщо підмет виражено особовим 
займенником, то він стоїть за винесе-
ним наперед ОДП, а особове дієслово 
стоїть після підмета (Away she flew! (= 
She flew away.) – Вона відлетіла!)

Якщо підмет виражено іменником, 
неозначеним або вказівним (але не осо-
бовим) займенником, відбувається ін-
версія: одразу за ОДП стоїть присудок, 
а потім підмет. Однак інверсія немож-
лива, якщо поєднання дієслова з ОДП 
ідіоматичне (Away flew my hat! (= My hat 
flew away.) – Полетів мій капелюшок!).

Широке вживання фразових дієслів 
характерне для розмовної мови. В офі-
ційній мові їх, як правило, уникають, 
підбираючи інші слова або перефразо-
вують вирази.

Фразеологічні дієслова (далі ФД), 
які є активними будівними елемента-
ми мовлення, не перестають приверта-
ти увагу дослідників як складні струк-
турно-семантичні утворення, що, бу-
дучи спрощеними складними словами, 
являють собою процес та результат 
багатоступеневих перетворень цих 
одиниць.

Найбільш повною є структурно-се-
мантична класифікація ФД, запропо-
нована Ю.А. Жлуктенко [1, с. 105-113], 
згідно з якою слід розрізняти:

1. Дієслова з постпозитивними 
морфемами, що зберігають своє почат-
кове локальне значення: сome in, go out, 
go down, lay off, sweep away та ін.

2. Дієслова з постпозитивним мор-
фемами, що мають фігуральне значен-
ня: boil down (скорочувати, зводити до 
чогось), take off (скидувати ціну), take 
up (заповнювати час), get along (досяга-
ти успіху), speak away (заговоритися та 
ін.).

3. Дієслова з постпозитивними 
морфемами, що інтенсифікують дієс-
лово або надають його значенню сему 
завершеності, наприклад, eat up, rise 
up, swallow up, open up та ін.

4. Дієслова, значення яких не мож-
на розглядати як суму значень компо-
нентів: give in (поступатись), give up 
(кидати), come about (траплятись), 
bring up (виховувати).

Модельованість утворень груп 3 та 
4 дозволяє відносити їх до фразеологі-
зованих утворень. ФД досить часто 
входять до складу багатьох фразеоло-
гічних одиниць [4]:

Blow off  – blow off steam (infml to 
give expression to anger, excitement, etc.).

Cut off  – cut someone off without a 
penny (to stop a supply of money).

Get on – get on one’s skates on (infml 
to act quickly).

Get up – get up one’s dander/monkey 
up (infml to become angry).

Дана класифікація фразових дієслів 
не є абсолютною. Межі між розрядами 
чітко не встановлені. Це пояснюється 
тим, що етимологію кожного дієслова 
з часом виявити все складніше і, отже, 
його значення стає не виведеним з 
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його компонентів. Крім цього, завжди 
є дієслова, які допускають різне тлума-
чення [3, c. 20-22].

Переклад фразових дієслів може 
викликати низку труднощів. Перш за 
все, через відсутність в українській 
мові такої одиниці. Ця особливість ді-
єслів називається ідіоматичністю. Ін-
шими словами, фразові дієслова  – 
стійкі звороти, властиві тільки англій-
ській мові і не перекладаються дослів-
но на інші мови.

Під час перекладу фразових дієслів 
потрібно бути особливо уважними. 
Дуже важливо навчитися виділяти ці 
дієслова в реченні і не плутати їх з 
простими дієсловами. Для прикладу 
розглянемо два речення:

1) I looked up the meaning of the word 
in a dictionary.

Я шукав значення слова в словнику.
2) I looked up but didn’t see anything.
Я шукав, але нічого не знайшов, 

або, Я подивився вгору, але нічого не 
побачив.

У таких випадках правильний пере-
клад треба вибрати виходячи з контек-
сту, який надає необхідне пояснення 
описаної дії.

Інша складність при перекладі фра-
зових дієслів полягає в тому, що біль-
шість з них полісемантичні, тобто ма-
ють по кілька значень. Причому ці 
значення далеко не завжди синоніміч-
ні. Наприклад, словник Lingvo дає 
20 варіантів перекладу дієслова take in, 
серед яких вносити, ушивати (одяг), 
прибирати (вітрила), включати, засво-
ювати, обманювати, давати притулок 
(брати мешканців), оглядати, відвіду-

вати. Варіантів так багато, що навіть 
при наявності контексту можуть ви-
никнути труднощі при перекладі:

Без перебільшення можна сказати, 
що питання англійських фразових 
дієслів – одне з найважливіших питань 
теоретичного вивчення і практичного 
освоєння англійської мови.

Фразові дієслова являються новою 
та більш економною формою для за-
безпечення комунікації. Однак при 
цьому від продуцента й адресата під 
час спілкування вимагається володін-
ня достатньою мовною та комуніка-
тивною компетенцією для актуалізації 
можливостей фразових дієслів у 
структурі висловлювання.
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У словниковому складі мови велике 
місце належить термінологічній лекси-
ці, кількість якої весь час помітно 
зростає. До термінологічної лексики 
належать усі сло ва, що об’єднуються в 
мові під загальною назвою терміни. 
Тер міном називається спеціальне сло-
во або словосполучення, що вживаєть-
ся для точного вираження поняття з 
якої-небудь галузі знання – науки, тех-
ніки, суспільно-політичного життя, 
мистецтва, юриспруденції тощо.

У зв’язку з постійним розвитком 
сучасної української мови з’являється 
все більше і більше термінів, не тільки 
технічних і наукових, а й економічних, 
юридичних тощо.

Тема дослідження актуальна з огля-
ду на низку проблем, що витікають з 
неї. Насамперед це розгляд специфіки 
навчального технічного перекладу, 
який передбачає спеціальної літерату-
ри з різних галузей науки та техніки, а 
також спеціальних газетних, журналь-
них статей з техніко  – економічних, 
правових питань, переклад технічної 
документації, правових документів, 

актів, законів тощо.
Мета дослідження дослідити осо-

бливості перекладу англійських термі-
нів та професіоналізмів українською 
мовою.

Предмет дослідження особливості 
перекладу англійських термінів та 
професіоналізмів на українську мову.

Об’єкт дослідження термінологія, 
що використовується при складанні 
правових законів, актів, під час веден-
ня судових справ.

Термін – емоційне нейтральне сло-
во чи словосполучення, яке вживаєть-
ся для точного вираження понять та 
назв предметів. Професіоналізмами 
називаються слова, вживання яких об-
межене вузькоспецифічними потреба-
ми представників певної професії. До 
професіоналізмів звичайно належать 
назви знарядь виробництва, назви 
трудових процесів, різні професійні 
означення загальномовних понять і т. 
д. Через обмеженість їх вживання 
більш-менш вузьким колом людей, а 
також в силу того, що в більшості ви-
падків професіоналізми є неофіційни-
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ми розмовними замінниками термінів, 
їх інколи називають професійними ді-
алектизмами. На відміну від термінів, 
професіоналізми не мають строгого 
наукового визначення, не становлять 
цілісної системи, можуть мати експре-
сивне забарвлення. Якщо терміни – це, 
як правило, абстрактні поняття, то 
професіоналізми – конкретні; вони 
надзвичайно детально диференціюють 
ті предмети, дії, якості, що безпосеред-
ньо пов’язані зі сферою діяльності від-
повідної професії.

Передача англійських термінів на 
українську мову вимагає знання тієї 
галузі, якої стосується переклад, розу-
міння змісту термінів англійською мо-
вою і знання термінології рідною мо-
вою. При передачі науково-технічної 
та юридичної літератури з англійської 
мови на українську важливе значення 
має взаємодія терміну з контекстом, 
завдяки чому виявляється значення 
слова. [5]

Якщо слово вживається як термін у 
системі іншої спеціальної галузі знань, то 
в ній воно теж однозначне, семантично 
чітко від межоване від тих його значень, 
що виявляються в позатермінологічному 
функціонуванні, а також і в термінологіч-
ному, але в ін шій галузі знань.

Таким чином, термін являє собою 
слово, що характеризується не лише 
стильовою співвіднесеністю, а й пев-
ною замкненістю в системі лексики на 
означення понять якоїсь окресленої 
галузі знань. [1]

Нерозривний зв’язок понять і від-
повідних їм термінів виявляється в 
тім, що упорядкування термінології 

неможливо без досить глибокої науко-
вої розробки понять, їхнього логічного 
аналізу і точного визначення. Якщо 
поняття визначені недостатньо ясно, 
про точну, зроблену термінологію не 
може бути і мови. Як відзначав акаде-
мік В.В. Виноградов, усякі «спроби 
упорядкування термінів без попере-
днього аналізу понять, що ними вира-
жаються, залишаються безрезультат-
ними». [3]

Отже, терміни бувають і багато-
значними, хоча одним з вимог до тер-
міна є саме його однозначність, адже 
науковець повинний дати термінові 
одне-єдине визначення, включаючи в 
нього всі істотні з його погляду озна-
ки, тобто такі, котрі носять регулюю-
чий характер, мають певне значення.

При перекладі науково-технічної 
літератури важливе значення має вза-
ємодія терміну з контекстом, завдяки 
чому виявляється значення слова. У 
процесі перекладу терміну визначають 
2 етапи: [2]

1). З’ясування значення терміну у 
контексті;

2). Переклад значення рідною мо-
вою.

Головним прийомом перекладу тер-
мінів є переклад за допомогою лексич-
ного еквіваленту.

Еквівалент – постійна лексична від-
повідність, яка точно співпадає із зна-
ченням слова. Терміни, які мають екві-
валенти у рідній мові, відіграють важ-
ливу роль при перекладі. Вони служать 
опорними пунктами у тексті, від них 
залежить розкриття значення інших 
слів, вони дають можливість з’ясувати 
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характер тексту. Тому слід вміти нахо-
дити відповідний еквіваленту рідній 
мові і розширювати знання термінів-
еквівалентів.

У зв’язку з появою нових наук, від-
криттям нових явищ виникають зна-
чні труднощі визначення загальнонау-
кової, загально технічної, галузевої і 
вузькоспеціальної термінології: за-
гальнонаукові і загально технічні тер-
міни  – це терміни, які вживаються в 
декількох галузях науки і техніки. Га-
лузеві терміни – це терміни, які вжива-
ються лише в одній якій-небудь галузі 
знань. Вузькоспеціальні терміни  – це 
терміни, які характерні для якої-не-
будь спеціальності даної галузі.

В умовах, коли потрібно давати на-
зви новим і новим явищам та понят-
тям, багато загальновживаних слів на-
бувають визначену специфік; Відбува-
ється спеціалізація їх значення при 
перекладі на іншу мову’ уніфікація пе-
рекладних еквівалентів.

Інколи в науково-технічних текстах 
зустрічаються слова ‘ словосполучен-
ня, які відносяться до різних функціо-
нальних систем-

Терміни повинні зберігати такі 
риси, як абстрактний характер, одно-
значність і системність. Однак багато 
термінів і термінологічни систем, як 
лінгвістичних знаків, мають такі недо-
ліки, як багатозначній (один термін 
має два і більше значень), синонімію 
(для одного поняття існують два і 
більш термінів), протиріччя термінів 
поняттю, обтяженість термінології ін-
шомовними термінами і т.д.

Термін може бути утвореним на 

основі рідної мови або запозиченим як 
із нейтрального термінологічного бан-
ку (міжнародні греко-латинські термі-
но-елементи), так і із іншої мови, він 
повинен відображати ознаки даного 
поняття; значення терміну для спеціа-
ліста рівняється значенню поняття.

Усі терміни по своїй будові подія-
ються на:

1. прості, які складаються із одного 
слова: circuit- ланцюг;

2. складні, які складаються з двох 
слів і пишуться разом або через дефіс: 
flywheel – маховик;

З. терміни-словосполучення, які 
складаються із декількох компонентів: 
circuit breaker – автоматичний вимикач

Найбільші труднощі при перекладі 
викликають саме терміни-словосполу-
чення. Терміни-словосполучення або 
багатокомпонентні терміни можуть 
бути:

а) словосполучення, коли змісто-
вий зв’язок між компонентами вира-
жений приєднуванням.

Наприклад: load governor- регуля-
тор потужності;

brake landing – посадка з гальмуван-
ням;

б) словосполучення, компоненти 
яких граматично оформлені за допо-
могою прийменника або наявністю за-
кінчень.

Наприклад: rate ofexchange – валют-
ний курс;

braking with rocket – гальмування за 
допомогою ракетного двигуна. У зміс-
товому відношенні терміни-словоспо-
лучення є цілісними лексичними оди-
ницями.
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У дослідженні розглянуто поняття 
терміну, його класифікацію, та особли-
вості перекладу термінів з англійської 
мови на українську.

У статті термін розглядається, як 
слово або словосполучення з історич-
но умотивованим чи умовно закріпле-
ним значення, що відбиває дане по-
няття у спеціалізованій галузі знання 
чи виробництва. Сукупність термінів 
як лексичних засобів найменування, 
складає термінологію, що поділяється 
на номенклатуру і професіоналізми.

Передача англійських термінів на 
українську мову вимагає знання тієї 
галузі, якої стосується переклад, розу-
міння змісту термінів англійською мо-
вою і знання термінології рідною мо-
вою. При передачі науково-технічної 
літератури з англійської мови на укра-
їнську важливе значення має взаємо-
дія терміну з контекстом, завдяки чому 
виявляється значення слова.

Якщо слово вживається як термін у 
системі іншої спеціальної галузі знань, то 
в ній воно теж однозначне, семантично 
чітко від межоване від тих його значень, 
що виявляються в позатермінологічному 
функціонуванні, а також і в термінологіч-
ному, але в ін шій галузі знань.

Переклад складних термінів скла-
дається з двох основних процедур  – 
аналітичної та синтетичної. Велику 
роль при перекладі словосполучень 
відіграє саме аналітичний етап – пере-
клад окремих його компонентів. А для 
цього необхідно правильно визначити 
компоненти складного терміна, оскіль-

ки ними можуть бути не тільки слова, 
а й словосполучення, що входять до 
складу складного терміну. Важливо та-
кож встановити, в яких семантичних 
відносинах перебувають компоненти 
між собою та з головним компонентом 
терміна-словосполучення.

Основні прийоми перекладу тер-
мінів-словосполучень: описовий 
спосіб, прийом транскрибування, 
прийом калькування та переклад за 
допомогою використання різних 
прийменників.

Найбільш складними для перекла-
ду є терміни, які мають різні значення 
не тільки у різних галузях науки і тех-
ніки, а й навіть в одній галузі.

Таке слово, яке має кілька словни-
кових відповідностей, варіантів, ана-
логічних йому за значенням, перекла-
дається шляхом відбору варіанта-ана-
лога, який найточніше передавав би 
значення терміну у залежності від слів, 
які знаходяться у тісному зв’язку з да-
ним словом.
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The translation itself is difficult pro-
cess, which includes extensive knowledge 
of the translation theory with all its 
branches. The initials of names can be-
come such a problem, especially in the 
translation of scientific and technical 
literature from English to Ukrainian and 
vice versa.

Mostly, the initials in the texts are 
given only after the full form of the name, 
that mentioned right before. However, in 
some cases the initials can be used without 
their prior interpretation. In both cases 
initials are not transcoded, but transmit-

ted by the first letter of the Ukrainian 
equivalent of the full form of the English 
name [1, p.453]. To clarify the names of 
authors, it is possible to find them by key-
word (the form of surnames and initials) 
via the Internet, as well as through the 
available catalogs of libraries of foreign 
universities [2].

It is also important for translator to 
pay attention to the origin of scientist. For 
example, the letter combination “ch” in 
the name of the Italian radio inventor 
Marchese Marconi in the English version 
reads as “ch”, and in Italian  – “k”, i.e. in 

THE TRANSLATION OF NAME INITIALS IN SCIENTIFIC 
TEXTS

Prydatchenko D.V.
Student of National Aviation University Faculty of Linguistics and Social 
Communications

Keywords: initials, name, translation.

Table №1 
Common examples of English initials translations [1, p. 454]
Initial in English Initial in Ukrainian Name in English Name in Ukrainian
A. O. Alexander Олександр

E. Andrew Ендрю
C. K. Catherine Кетрін

C. Cecil Сесіл
E. I. Evelin Івлін

E. Edwin Едвін
G. Дж. Geoffrey Джоффрі

Г. Gladys Гледіс
I. I. Ingrem Інгрем

Я. Iago Яго
Й. Ian Йен

U. Ю. Una Юна
У. Ursula Урсула
A. Ulrica Альріка
Е. Urban Ербен
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Ukrainian translation it will be “Марке-
зе”, not “Марчезе” [2].

According to Karaban’s manual, there 
are different ways of translating initials. 
The first method says, that some English 
initials have unambiguous Ukrainian 
equivalents: M. Berry  – M. Беррі; T. 
Angelidis – Т. Ангелідіс; D. Bowen – Д. 
Боуен [1, с. 453].

However, the second method is more 
common, when for initial in English there 
are several Ukrainians ones. In that case, 
translator must be very carefully. In order 
to do it right, it is obligatory to find out 
the full form of name indicated by the 
initial.

The most common examples are 
shown in the table 1:

The author of any scientific material 
must remember that he/she is responsible 
for the correctness of name and initials 
translation. If the author of a paper is not 
sure about the correct full name form in 
Ukrainian translation, it is obligatory to 

note the original full name in brackets. 
Linguists advise to note the original name 
in brackets in translation texts due to its 
possible multiple forms in English [2].

In conclusion, the main feature of 
translating initials from English to 
Ukrainian and vice versa is about trans-
mission of the name according its equiva-
lent in language of translation. Some Eng-
lish initials have unambiguous Ukrainian 
equivalents, but most of them have sev-
eral equivalents.
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Сьогодні завдяки новим технологі-
ям людина має можливість використо-
вувати для своїх цілей велику кількість 
інформації в електронному форматі, а 
також у друкованому вигляді. 
З’явилося набагато більше варіантів 
передачі тексту та зображень, ніж 
будь-коли раніше. Це зменшує мотива-
цію відвідування бібліотеки. Зменшу-
ється роль бібліотеки як організації, 
що забезпечує людей інформацією у 
текстовій формі. Тому однією з тенден-
цій у діяльності бібліотеки може бути 
вивчення та популяризація рукопис-
них та друкованих документів не лише 
як джерел текстової інформації чи зо-
бражень на папері, але й як об’ємних 
предметів минулого, а також як пред-
метів мистецтва, які не тільки містять 
інформацію про факти і поняття, але і 
своєю матеріальною формою можуть 
суттєво вплинути на емоційний стан 
людини, на її естетичні уявлення [2].

Розглянемо особливості практич-
ного застосування старовинних карто-

графічних документів як матеріальних 
об’єктів минулого та предметів мисте-
цтва на основі досвіду роботи з чита-
чами в залі картографії Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернад-
ського у місті Києві. Географічні карти 
та інші картографічні документи ма-
ють властивості, близькі до творів об-
разотворчого мистецтва (Фото 1).

Крім інформації про уявлення лю-
дей про поверхню Землі та особливос-
ті цієї поверхні в минулому, старовин-
ні картографічні документи часто ма-
ють оригінальне художнє оформлення, 
пов’язане як з передачею картографіч-
ної інформації, так і з намірами укла-
дачів карт зробити цю інформацію 
більш виразною, привабливою, а та-
кож підкреслити значення та цінність 
картографічних документів. Така ін-
формація у формі текстів та зобра-
жень може передаватися у формі копій 
документів в електронному вигляді та 
на папері. Але картографічні докумен-
ти є більш виразними, якщо розгляда-

СТАРОВИННІ КАРТОГРАФІЧНІ ДОКУМЕНТИ 
ЯК ПРЕДМЕТИ МИНУЛОГО ТА ТВОРИ МИСТЕЦТВА 
В ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ (ДОСВІД РОБОТИ В ЗАЛІ 
КАРТОГРАФІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ 
ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО)

Уваров Ю.В.
Наукова школа “Прекрасний світ”, Київ
Мельничук В.В.
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
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Ключові слова: бібліотека, картографія, історія, мистецтво, освіта.
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ти їх в оригінальній формі як матері-
альні предмети минулого [2].

У такому випадку поряд із текстом 
та зображеннями значну роль відігра-
ють також тип паперу, способи нане-
сення фарби, тип фарби, ознаки, обу-
мовлені зовнішнім впливом на доку-
мент протягом тривалого часу, а також 
умовами зберігання та використання 
цих предметів. На старовинних карто-
графічних документах, які демонстру-
ються під час культурно-освітніх за-
ходів у бібліотеці, можна побачити 
більше особливостей, ніж на електро-
нних або паперових копіях.

Це і своєрідна фактура паперу, і від-
тінки фарби, які можуть змінюватися 
в залежності від освітлення та кута 
зору, це і мікрорельєф поверхні папе-
ру, який залежить від типу паперу, від 
техніки нанесення фарби (вдавлюван-
ня від друкарських форм та рельєфний 
шар нанесеної фарби), це і сліди, 
пов’язані з практичним використан-

ням документів. Все це в цілому впли-
ває на сприйняття матеріальної форми 
картографічного документа, вираз-
ність якого може змінюватися в залеж-
ності від освітлення та кута огляду 
(Фото 3, 4).

Предмети мистецтва та об’єкти ми-
нулого існують також у відповідному 
фізичному та інформаційному оточен-
ні. Під час заходів співробітники біблі-
отеки створюють таке оточення завдя-
ки спеціально підготовленим розпо-
відям про історію та особливості кон-
кретних картографічних документів, 
спрямовують увагу відвідувачів на 
окремі властивості цих матеріальних 
предметів, підкреслюють їх індивіду-
альні ознаки [1; 3]. Для демонстрації 
старовинних картографічних доку-
ментів також створюється відповідне 
фізичне оточення. Це  – книги, твори 
живопису, декоративного мистецтва, 
малі форми скульптури, які демон-
струються під час заходу. Все це під-

Фото 1. Фрагмент старовинної карти. Фото 2. Захід з демонстрацією старовин-
них карт.
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креслює значення та цінність старо-
винних картографічних документів як 
об’ємних матеріальних предметів. У 
такій роботі допомагає співпраця пра-
цівників бібліотеки з читачами та дру-
зями бібліотеки, серед яких є фахівці з 
картографії, мистецтвознавства, істо-
рії, архітектури, педагогіки (Фото 2).

Таким чином, робота залу карто-
графії Національної бібліотеки Украї-
ни імені В. І. Вернадського з вивчення 
та популяризації старовинних карто-
графічних документів розвивається 
за двома напрямами: створення від-
повідного фізичного та інформацій-
ного оточення бібліотечних ресурсів, 
а також активізація роботи з читача-
ми з урахуванням їх знань та досвіду 
для досягнення цілей діяльності бі-
бліотеки. Робота містить фотографії 

фрагментів географічних карт ХVІІ 
століття, які використані для дослі-
дження за темою статті.
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Фото 3. Фантастична морська істота в 
оформленні старовинної карти.

Фото 4. Зображення Капітолійської вов-
чиці на старовинній карті Італії.
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Провінційне музичне життя по-
в’язане з музичною культурою вели-
ких історичних міст і творчим шляхом 
багатьох видатних митців. Зв’язки 
культурних центрів і невеликих місте-
чок полягають у спільності мистець-
ких процесів, в яких досить вагоме 
місце посідають музично-освітні про-
блеми.

Питання розвитку музичної освіти 
в історичних центрах і великих частин 
України цікавили О.  Коренюк [3], 
Л. Мазепу [5], К. Шамаєву [10]. Частко-
во окремих тенденцій становлення му-
зичної освіти в таких містах, як Бер-
дянськ, Мелітополь, Олександрівськ, в 
контексті власного аспекту розгляду 
торкнулись О. Антоненко  [2], Т. Мар-
тинюк [6].

Території Бердянського, Меліто-
польського й Олександрівського пові-
тів відповідають нашому сучасному 
уявленню про Запорізький край. На-
прикінці ХІХ ст. ці повіти не являли 
єдиного адміністративного утворення, 
в входили до складу Катеринослав-
ської (Олександрівський повіт) і Тав-
рійської (Бердянський і Мелітополь-
ський повіти) губерній.

На життєвому укладі вказаних по-
вітів розвиток капіталістичних відно-
син позначився досить м’яко через їх 
сформованість на середину ХІХ ст. 
Сільськогосподарський характер ви-
робництва, віддаленість від Катери-
нослава й Сімферополя позначились 
на деякій відособленості музичного 
життя й інертності музично-освітніх 
процесів. У цих повітах в основному 
були початкові загальноосвітні школи; 
середніх навчальних закладів було 16, 
половина з них – в Олександрівському 
повіті. Освітній процес світських і цер-
ковних навчальних закладів характе-
ризувався спільними рисами. Це ви-
вчення церковного співу, основ музич-
ної грамоти й організація шкільних 
хорів.

Міністерство народної освіти, інші 
органи управління підтримували під-
порядковані їм освітні заклади. Це 
стосувалось контролю й удосконален-
ня змісту навчання, кадрового забез-
печення, умов функціонування. 
В кожному навчальному закладі ство-
рювались різні умови для надання 
учням освітніх послуг, що віддзерка-
лювалось у їх статутах. Наприклад, 

МУЗИЧНА ОСВІТА В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ 
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статутом Олександрівського комер-
ційного училища передбачувалось, 
окрім обов’язкових дисциплін, ви-
вчення за додаткову плату співу, му-
зики і танців [8, 3].

Загальнодержавною освітньою 
практикою ХІХ ст. було навчання в се-
редніх закладах (гімназіях, комерцій-
них, реальних, професійних училищах) 
не тільки хоровому й сольному співу, а 
й гри на музичних інструментах.Участь 
у шкільних та міських культурних за-
ходах – найпоширеніша форма прояву 
набутих школярами музичних знань і 
вмінь. Різноманітні концертні заходи за 
участю учнів у повітах Запорізького 
краю вкладались в узагальнену О. Шаб-
шаєвич картину концертного життя Ро-
сійської держави ХІХ  ст. [9]. Просвіт-
ницька діяльність повітових середніх 
закладів відображала деякі з концерт-
них типів, поширених у столичних міс-
тах того часу (суто учнівські, збірні, 
синтетичні, благочинні, концерти-вша-
нування пам’яті).

Найпоширенішими у трьох повітах 
були концерти збірні та синтетичні. 
Приклад синтетичного типу – концерт 
Олександрівського комерційного учи-
лища (1916), де виступили хор, співа-
ки-солісти, оркестр мандоліністів, ро-
зіграно дві драматичні вистави [1].

Благодійні концерти спрямовува-
лись на допомогу різним категоріям: 
напр., малозабезпечених студентів 
підтримали організатори й учасники 
концерту Олександрівського комер-
ційного училища [1], сім’ї військових 
запасу  – учасники вистави в Меліто-
польському комерційному училищ [4].

Досить поширеними у повітах були 
концерти-звіти або щорічні звітні 
акти, де вихованці демонстрували свої 
виконавські навички. Так, у звітному 
концерті Олександрівської жіночої 
гімназії (1904) учні виконали вокальні, 
хорові композиції російських компо-
зиторів, інструментальні твори Г. Вол-
ленгаупта, Л. Деліба, Ф Шопена [7, 89].

Концерти-вшанування пам’яті ви-
датних діячів культури теж відобража-
ли здатність учнів публічно виконува-
ти музичні твори. Це засвідчують фак-
ти проведення концертів у жіночій 
гімназії та комерційному училищі 
Олександрівська (1904, 1916), приуро-
чених пам’яті поета В. Жуковського [1; 
7].

В освітній повітовій практиці по-
чатку ХХ ст. мали прояв такі тенденції: 
підготовка місцевими закладами спе-
ціалістів для музично-освітніх потреб 
регіону; опікування земствами на-
вчальних закладів щодо забезпечення 
фахівцями в галузі музичного мисте-
цтва.

Особливості музично-освітнього 
процесу деяких повітових гімназій  – 
викладання комплексу мистецьких 
дисциплін, пріоритетне положення 
музичних дисциплін. Музична підго-
товка здійснювалась переважно у фор-
мі позакласних занять, результат і 
якісний рівень якої виявлявся у видах 
просвітницької роботи (літературно-
вокальних вечорах, музичних ранках, 
концертах, драматичних виставах).

Значення освітньої діяльності пові-
тових навчальних закладів полягає у 
наданні початкових музичних знань 
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при домінуванні хорової форми з епі-
зодичним вкрапленням інструмен-
тальних (сольної, ансамблевої й орке-
стрової) форм музичного виконавства. 
Загалом музично-освітня діяльність 
загальноосвітніх закладів відіграла 
роль передумов становлення система-
тизованої музичної освіти Запорізько-
го краю.
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Осмислення інформаційно-комуні-
каційного простору і його впливу на 
соціокультурні процеси пов’язане з 
тим, що будь-які перетворення у сфері 
життєдіяльності сучасного світу роз-
глядаються у зв’язку з різними аспек-
тами такого поняття як інформаційне 
суспільство. Соціокультурний простір 
вимагає від сучасної людини адекват-
ного і швидкого реагування на інфор-
маційний потік, вимагаючи комуніка-
тивної діяльності, яка в змозі репре-
зентувати і ретранслювати цінності, 
норми, смисли. Науковий простір, 
який уміщає в себе науковий текст і 
науковий дискурс, є інформаційним 
генератором, «якому властиві риси ін-
телектуальної особистості».

Перші спостереження, що посприя-
ли зародженню нового лінгвістичного 
поняття «текст» були зроблені у рито-
риці, поетиці та стилістиці. Сьогодні 
цей термін широко використовується 
у гуманітарних науках: лінгвістиці, се-

міотиці, літературознавстві, культуро-
логії, естетиці й філософії. На думку 
М.М. Бахтіна, текст – це первинна да-
ність усього гуманітарно-філософ-
ського мислення, він є тією безпосе-
редньою дійсністю, від якої тільки й 
можуть відштовхуватися ці дисциплі-
ни [1; 281]. Однак, це поняття почали 
розглядати лише з того моменту, коли 
воно стало одним із об’єктів лінгвіс-
тичного дослідження.

Текст є багатоаспектним поняттям, 
тому сьогодні зустрічаємо різні його 
визначення у науковій літературі:

– це твір мовотворчого процесу, 
якому властива завершеність, 
об’єктивований у вигляді письмового 
документу, літературно опрацьований 
відповідно до типу цього документу, 
твір, що складається з назви (заголо-
вка) і низки особливих одиниць (над-
фразних єдностей), об’єднаних різни-
ми типами лексичного, граматичного, 
логічного, стилістичного зв’язку, має 
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певну цілеспрямованість і прагматич-
ну настанову (І. Гальперін) [2;18].

– самодостатня одиниця, що має 
початок і кінець, тобто свої межі і ха-
рактеризується певною мірою замкну-
тістю. Водночас текст становить собою 
не автономне повідомлення, а відкри-
ту структуру (Л. Завгородня) [3;17].

Дослідженням проблематики тек-
сту займалося чимало лінгвістів і пси-
холінгвістів, що сприяло формуванню 
нової галузі мовознавчої науки – лінг-
вістики тексту. У сучасних досліджен-
нях цієї галузі робочим терміном є 
типологія тексту. Її основою можуть 
бути різні ознаки, що в свою чергу за-
лежать від мети дослідження. На сьо-
годні типологія тексту розроблена не-
достатньо, поняття тексту є багатоас-
пектним і складним феноменом, тому 
єдиного визначення терміну не існує.

Вольфганг Гайнеманн у своїх пра-
цях виокремив чотири етапи розвитку 
розуміння типології тексту:

1. Граматична єдність (важливу 
роль відіграє когерентність речень та 
їх складові частини, критерієм виді-
лення типу є окремі елементи зв’яз-
ності тексту).

2. Семантико-смислова єдність 
(тип тексту визначають з комплексних 
структур тексту і відповідних сукуп-
ностей значень).

3. Єдність, що визначається ситуа-
цією (критерієм типології тексту стали 
ситуація та ситуативні аспекти).

4. Єдність, що визначається комуні-
кативною функцією [8].

Жоден етап не виправдав себе, 
оскільки створення типології текстів 

можливе лише за допомогою їхнього 
аналізу за всіма вказаними етапами, а 
не за окремим. Ця теза представлена у 
багатьох наукових працях [4].

Найчастіше в науковому дослі-
дженні тексту звертаються до поняття 
дискурс (фр. discours, від лат. Discours – 
мовлення, висловлення, міркування, 
доведення)  – наділений значенням 
фрагмент усної чи писемної форми, 
що відображає соціальну, епістемоло-
гічну, художню практику і здатний 
впливати на неї [6;196].

На відміну від тексту дискурс є 
предметом обговорення, що узгоджу-
ється з його учасниками, він має об-
меження у часі, це зумовлено поступо-
вим послабленням уваги аудиторії. 
Прояви такого фактору можна спосте-
рігати у ході різних нарад та наукових 
конференцій, де за взаємною домовле-
ністю учасників вводиться регламент. 
Текст, на відміну від дискурсу, має чіт-
ку постановку проблеми і вирішення, 
що здійснюється самим автором, який 
на свій розсуд може варіювати довжи-
ну тексту.

Дискурс складається не тільки з 
вербальних, а й з авербальних актів, у 
той час, коли текст обмежується ви-
ключно вербальними. Порівнявши ці 
поняття необхідно зауважити, що 
текст є носієм інформації, яка може 
відтворюватись багаторазово.

У нашому дослідженні надається 
перевага терміну «текст», а не «дис-
курс», адже поняття «дискурс» ширше, 
оскільки охоплює лінгвістичний та 
екстралінгвістичний аспекти. Дис-
курс – це процес, тоді як текст – зня-
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тий момент процесу [2]. Текст висту-
пає важливою складовою дискурсу.

У сучасному світі важливу роль се-
ред типів дискурсу відіграє саме нау-
ковій дискурс. І. Колеснікова зазначи-
ла, науковий (академічний) дискурс  – 
вербалізований в тексті тип дискур-
сивної діяльності за сферою 
комунікації, мовленнєва взаємодія 
представників відповідної соціальної 
групи/інституту з метою реалізації 
статусно-рольових можливостей у за-
даних цим соціальним інститутом 
межах, складова «власне професійної 
зони професійного дискурсу» [5;7].

Основною формою вияву тексту є 
писемна мова. У писемній мові визна-
чаються такі її найважливіші риси:

1) вторинність писемної мови (вона 
спирається на усну мову як на своє 
природне джерело);

2) графічна матеріальна форма 
(сприймається оптично);

3) фіксація мовного матеріалу в 
просторі й часі (це забезпечує збере-
ження й відтворюваність мовлення і 
після здійснення акту мовлення);

4) монологічність;
5) більша, ніж в усній мові, увага до 

регламентації мовних засобів (це ви-
пливає з рис, названих вище);

6) збільшення ролі засобів суб’єкти-
вно-емоційних оцінок, які заміщують 
тут інтонацію, міміку, жести та ін.;

7) традиційність і писемний кон-
серватизм (причина: суворі загально-
обов’язкові норми графіки, орфографії 
та пунктуації);

8) більша функціональна диферен-
ціація за сферами спілкування; при-

кріпленість деяких форм спілкування 
тільки до сфери писемної мови;

9) потенціально необмежена відтво-
рюваність і можливість дублювання 
цієї мови у тотожній писемній формі;

10) здатність трансформуватися у 
живу звукову мову, яка не є простою 
копією писемної мови;

11) заміна суб’єкта писемної мови 
(звідси можливості різ ного осмислен-
ня відтінків змісту).

Стосовно до наукового дискурсу, 
зокрема до його писемного варіанту, ці 
риси характеризуються так:

1) вторинність писемної мови по 
відношенню до усної зберігає й тут 
свою силу: «Поява науки у писемнос-
ті,– писав О. О. Потебня,– не є часом її 
народження, а мовлення з 
незапам’ятних часів мало значення чи-
сто практичне і разом підготовляло 
науку» [7;24].

2) Що стосується графічної матері-
альної форми, то у науковому тексті 
при незмінності висловлюваного зміс-
ту графічна його форма може зазнава-
ти перетворень: вона може конструю-
ватися як із гомогенних одиниць (у да-
ному випадку з графем української 
писемної мови), так і з гетерогенних 
одиниць (з графем української писем-
ної мови і символів науки – з різними 
кодами).

3) Фіксація мовного матеріалу у 
просторі й часі має для наукового сти-
лю величезне значення: без можливос-
ті фіксування здобутої наукової інфор-
мації наука не могла б досягти сучас-
ного рівня розвитку. Наявний у науко-
вому стилі усний варіант є на 
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сучасному етапі розвитку науки вто-
ринним, похідним, бо усне наукове 
мовлення викристалізовується у пи-
семній формі (у вигляді читання й 
продумування писаних текстів, попе-
реднього формулювання думок у ви-
гляді тез). Отже, писемний варіант на-
укового стилю є його визначальним 
варіантом.

4) Монологічність наукового стилю 
є його переважаючою рисою: осно-
вний тип висловлення тут – це моно-
лог; проте зрідка у специфічних ситуа-
ціях зустрічаються й діалогічні тексти. 
Це значить, що випадки вкраплення у 
текст діалогічної мови не порушують 
лексичної тканини наукового тексту, 
залишаючись компонентами чисто 
синтаксичного плану, що виразно від-
різняє науковий текст від текстів, на-
лежних до інших стилів мовлення (на-
приклад, публіцистичного, де елемен-
ти діалогу в монолозі вносять зміни і в 
його лексичний склад).

5) Говорячи про писемну мову, то в 
усіх своїх підстилях науковий стиль 
тяжіє до строгої писемної традиції.

Головною особливістю наукового 
тексту є стиль подання наукової ін-
формації, результатом якої є наукове 
дослідження. Від викладу наукового 
тексту безперечно залежить доля са-
мого дослідження, його сприйняття 
науковим співтовариством, вплив цьо-
го дослідження на процес розвитку 
науки. А відтак можемо говорити про 
вияв двох функцій наукового тексту: 
виклад змісту наукового дослідження і 
його презентація. Якщо перша функ-
ція ставить до тексту вимогу точного 

подання дослідження, усіх його скла-
дових – від постановки завдань до ре-
зультатів їх вирішення, то друга функ-
ція передбачає реалізацію дискурсу, 
щоб певним чином зацікавити деяку 
привабливість тексту для людей.

Текст обов’язково має досліджувати 
ту чи іншу проблему, висувати гіпотези, 
орієнтуватися на нове знання, характе-
ризуватися доцільністю і раціональніс-
тю усіх положень, орієнтуватися на до-
сягнення дослідницької мети та за-
вдань. Науковий, як і інші типи текстів 
складається з трьох частин: вступної 
(окреслюються проблема, мета, завдан-
ня, гіпотеза й методи дослідження), до-
слідної (опис дослідження і його ре-
зультати), та висновків (висновки і ре-
комендації для проведення подальших 
наукових досліджень).

Узагальнений характер наукового 
тексту на лексичному рівні представ-
лено широким вживанням слів з аб-
страктним значенням. Характерною 
рисою є висока насиченість термінами. 
У науковій мові обов’язково має бути 
присутнє правильне, логічне тракту-
вання понять, неправильно вживаний 
термін може дезінформувати читача.

Комунікативним конструкціям в 
науковому тексті властива певна клі-
шованість, що сприяє формуванню 
змістовно-смислової структури науко-
вого дискурсу і легшому сприйняттю й 
обробленню його. Мовні кострукти 
називають метамовою, і найчастіше в 
науковому тексті складаються з дієслів 
(наприклад, аналізувати, визначати, 
виявляти, ілюструвати, класифікува-
ти, формувати, функціонувати й ін. )
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У наукових текстах навчального 
характеру поширеними є прості ре-
чення з неускладненою будовою, або 
складні речення, що характеризують-
ся незначною розгалуженістю складо-
вих частин. Для легшого сприймання 
змісту тексту використовують корот-
кі неускладнені речення. У власненау-
кових текстах уживаються складні 
речення з різними типами зв’язку, які 
можуть ускладнюватися дієприкмет-
никовими та дієприслівниковими 
зворотами. Такі тексти насичені вузь-
когалузевою термінологією. Цілий 
ряд положень подається як аксіома, 
унаслідок чого відпадає необхідність 
в обґрунтуванні.

Отже, текст – це складна смислова 
структура, яка передбачає дотримання 
відповідних законів. А текст наукового 
стилю має чітку і логічну структуру, де 
головним завданням є повідомлення, 
пояснення та тлумачення нових від-
криттів, досягнутих результатів. 
Оскільки, стрімкий розвиток суспіль-
ства, науки й техніки викликають по-
требу у формуванні спеціальної мови, 
написання наукового тексту вимагає 
від автора не тільки знань стосовно 
певної галузі науки, але й умінь струк-

турувати матеріал, з уживанням відпо-
відних мовних засобів.
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Термінологія грає важливу роль у 
професійній комунікації людей. Вона є 
інструментом засвоєння різних дис-
циплін, прискоренням прогресу в сфе-
рі науки й техніки, а також джерелом 
інформації. Термінологія відтворює 
вплив суспільства на мову, що дозво-
ляє використовувати її при вивченні 
історичних етапів розвитку держав, 
аналізу типів цивілізацій, визначення 
їх наукового, економічного культурно-
го, технічного, потенціалу. В епоху гло-
балізації та інтернаціоналізації систе-
ми вищої освіти викладачі ЗВО і пере-
кладачі стикаються з необхідністю пе-
рекладати різні матеріали від 
інформаційно-рекламних текстів до 
наукових статей з української мови на 
німецьку і навпаки. Особливе місце в 
цьому плані серед терміносистем за-

ймає фахова академічна мова. Пробле-
ма полягає в тому, що деякі неправиль-
ні уявлення про реалії німецької мови 
настільки вкоренилися в українському 
освітньому просторі, що навіть висо-
кокваліфіковані фахівці допускають 
помилки при перекладі певних акаде-
мічних термінів.      

Проблемами фахової лексики й 
особливостями її перекладу займаєть-
ся низка українських та зарубіжних 
дослідників, зокрема А. Д‘яков, Т. 
Кияк, З. Куделько [1], Р. Хоберг (R. 
Hoberg) [3], Т. Рьольке (Th. Rölcke) [4] 
та ін. Морфологічна деривація в термі-
носистемі академічних термінів ні-
мецької мови розглядалася О. Пили-
пенко [2].

Тема статті  – розглянути терміни-
словосполучення і акроніми академіч-
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ної терміносистеми німецької мови, 
які використовуються у документації 
вищої школи Німеччини.

Всі академічні терміни можна поді-
лити на дві великі категорії: терміни-
слова і терміни-словосполучення. 
Основним способом утворення термі-
нів-словосполучень у академічній сфе-
рі є словоскладання, причому вони 
мають переважно синтаксичний спо-
сіб. Термінологічне словосполучення – 
це смислове і граматичне об›єднання 
двох або декількох повнозначних слів, 
яке служить найменуванням спеціаль-
ного поняття. Найбільш простим і по-
ширеним видом складених академіч-
них термінів є двохкомпонентне атри-
бутивне словосполучення, що склада-
ється з основного елемента, 
вираженого іменником в називному 
відмінку, і атрибутивного, визначаль-
ного елемента.

Дослідження німецької академічної 
термінології дозволили виявити набір 
найбільш типових структурних моде-
лей, за якими будуються термінологіч-
ні словосполучення: 1) двокомпонент-
ні терміни: Pädagogische Hochschule; 
berufliches Gymnasium  – професійна 
гімназія; gymnasiale Oberstufe – гімна-
зія вищого ступеня; handlungsorien-
tierte Methoden – методи, які зорієнто-
вані на діяльність; fächerübergreifende 
Regelungen – міждисциплінарні наста-
нови; amtliche Bekanntmachungen  – 
офіційні повідомлення; duales 
Ausbildungssystem  – дуальна система 
освіти; problemorientierte Fallaufarbei-
tung  – клінічні випадки проблемно-
орієнтованого навчання; fachbezogene 

Hochschulzugangsberechtigung – допуск 
до навчання в університеті на певну 
спеціальність; zentraler Rahmenlehr-
plan – федеральний рамковий план для 
цих закладів, fachbezogener Hochschul-
zugang – атестат про закінчення осно-
вної (Hauptschulabschluss) або реальної 
шкіл – (Mittlerer Schulabschluss); duales 
Studium – дуальне навчання; quantitati-
ve Eckdaten – кількісні нормативні по-
казники; schulinterne Lehrerfortbil-
dung – внутрішкільне підвищення ква-
ліфікації вчителів; Zentrale Leistungs-
überprüfungen  – централізований 
контроль навчальних досягнень; fle-
xible Ausbildungsstrukturen  – гнучкі 
освітні структури; gestufte Studien-
struktur- und abschlüsse – багаторівнева 
вища професійна освіта; kollegiale Be-
ratung  – колегіальне консультування; 
komplexe Interdisziplinarität – комплек-
сна міждисциплінарність; konsekutive 
Hochschulbildung  – послідовна вища 
освіта; globales Lernen – глобальне на-
вчання.

2) Трикомпонентні терміни зустрі-
чаються рідше: das Zeugnis der Allge-
meinen Hochschulreife – свідоцтво про 
закінчення гімназії; die Ständige Konfe-
renz der Kultusminister der Länder – По-
стійна конференція міністрів освіти 
земель; das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung  – Міністерство 
освіти, науки, досліджень й техноло-
гій; Ausschuss für Bildung, Forschung 
und Technikfolgenabschätzung  – Комі-
тет з наукових досліджень і питань 
освіти; Stifterverband für die Deutsche 
Wissenschaft  – Асоціація приватних 
спонсорів німецької науки; Deutsche 
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Hochschulverband  – Спілка працівни-
ків вищої освіти Німеччини.

Абревіація (скорочення) є до-
сить продуктивним способом слово-
творення у німецькій академічній 
термінології, так як вона відображає 
тенденцію до економії мовних засо-
бів. Саме акроніми найкраще можуть 
задовольнити потребу у спрощенні 
складних термінологічних понять ні-
мецької фахової мови: Університет 
ветеринарної медицини Ганновера 
(TiHo), BMBF – Федеральне міністер-
ство науки і освіти Німеччини, 
BMEL  – Федеральне міністерство 
продовольства та сільського госпо-
дарства Німеччини, BVL – Федераль-
не відомство захисту прав спожива-
чів та безпеки харчової продукції 
Німеччини, CAL  – методика прове-
дення навчання з використанням 
інформа ційно-комп’ютерних техно-
логій, EAEVE  – Європейська асоціа-
ція закладів ветеринарної освіти, 
ECOVE  – Європейський Комітет з 
ветеринарної освіти, ECTS  – Євро-
пейська система трансферу оцінок, 
FVE  – Федерація ветеринарних уні-
верситетів Європи, HRG – Рамковий 
закон про вищу освіту Німеччини, 
HRK – Конференція ректорів німець-
ких університетів, KMK  – Постійна 
конференція міністрів культури фе-
деральних земель, OSCE  – 
об’єктивно-структурований клініч-
ний іспит, PAL – підвид групової са-

мостійної роботи, PBL – проблемно-
орієнтоване навчання,

PAD  – педагогічна служба обмінів 
та інші.

Метою подальших досліджень буде 
аналіз запозичень в системі німецької 
академічної освіти. Крім цього, у кон-
тексті активного розвитку відносин 
між Німеччиною та Україною та по-
стійною необхідністю перекладати 
тексти, які містять скорочення та абре-
віатури, мають бути укладені двомовні 
словники абревіатур. Певні кроки до 
розв’язання цієї проблеми вже здій-
снюються, але, безумовно, проблема 
потребує подальшої розробки.
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