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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ 
БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ТЕРМІНІВ

 Актуальність обраної теми полягає у тому, що переклад − важлива галузь в 
науковому та соціальному житті людини, так як допомагає спілкуватися між собою 
багатьом людям з різних країн. У зв’язку з підвищенням ролі науково-технічного 
перекладу особлива увага приділяється перекладу термінів та їх складових. Над темою 
даної роботи працювали багато перекладознавців : С.В, Гриньов, Л.С. Бархударов, 
Л.Л. Нелюбін, А.В. Федоров та багато інших. Метою цієї роботи є вивчення 
особливостей перекладу наукової лексики, а саме термінології, а також визначення 
її видів та складових одиниць. Термін (від лат. terminus — межа, кордон) — слово 
або словосполучення, яке точно і однозначно визначає чітко окреслене спеціальне 
поняття будь-якої галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя тощо і його 
співвідношення з іншими поняттями в межах спеціальної сфери [5]. Багато науковців-
перекладачів дають своє визначення поняттю «термін». Наприклад, М. І. Мостовий 
дає таке визначення терміна: термін  – це слово або словосполучення з історично 
умотивованим чи умовно закріпленим значенням, що відбиває одне поняття у 
спеціалізованій галузі знання чи виробництва [2, с. 86]. В.І.  Карабан визначає термін 
як мовний знак, що репрезентує поняття спеціальної, професійної галузі науки 
або техніки. Він вважає, що науково-технічні терміни становлять суттєву складову 
науково-технічних текстів [1, с. 95].

Говорячи про переклад термінів з точки зору теорії, можна наголошувати на 
тому, що термін – однозначний; термін не має конотативних значень; він позбавлений 
синонімів; незалежно від тексту термін перекладається терміном – повним та 
абсолютним еквівалентом. Переклад терміну далеко не завжди є простою заміною 
слова мови оригіналу словом в мові перекладу [4, с.36].

Термінознавство налічує багато різних класифікацій термінів: за діапазоном 
застосування, за ознакою, за структурою за будовою тощо. А.В. Супераньска поділяє 
терміни на: 

•	 Терміни-слова (вони виражені єдиним словом).
•	 Терміни-словосполучення (серед них розрізняють: а) вільні словосполучення, 

де кожний з компонентів  – термін, що може вступати в двосторонній зв'язок; 
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б) зв'язані словосполучення, де ізольовано вибрані компоненти можуть і не 
бути термінами, а в поєднанні вони утворюють термін-словосполучення).

•	 Багатокомпонентні терміни (такі терміни можуть бути три-, чотири- і більше 
компонентними і представлені вони в значно меншій кількості).

Терміни-словосполучення поділяються на три типи. До першого типу відносяться 
терміни-словосполучення, обидва компоненти яких є словами спеціального 
словника. Вони самостійні і можуть вживатися поза даного словосполучення, 
зберігаючи властиве кожному з них окреме значення. Але вони набувають нового 
значення, що володіє відомою змістовою самостійністю. До другого типу відносяться 
три види термінів словосполучень: 1) у яких тільки один компонент − технічний 
термін, а інший належить до слів загальновживаної лексики; 2) у яких перший 
компонент (прикметник) має спеціальне, специфічне для тої чи іншої галузі науки; 3) 
другий компонент яких вживається в основному значенні, але у поєднанні з першим 
компонентом є терміном з самостійним, специфічним для певної області значенням. 
До третього типу відносяться терміни − словосполучення, обидва компоненти яких 
представляють собою слова загальновживаної лексики, і тільки поєднання цих слів 
є терміном [3, с. 63]. 
У науково-технічної термінології зустрічається велика кількість термінів, що 
складаються з декількох компонентів. Багатокомпонентні терміни можуть бути: а) 
словосполученнями, в яких змістовий зв'язок між компонентами виражається  шляхом 
примикання. Наприклад: justice system − система правосуддя; б) словосполученнями, 
компоненти яких оформлені граматично за допомогою прийменника або наявності 
закінчень. Наприклад: powers of arrest − право на арешт [3, с. 58]. Багатокомпонентні 
терміни все більше з’являються в англійській науково-технічній літературі, оскільки 
значення складного слова завжди точніше спеціалізоване, ніж значення відповідної 
словосполуки. Наприклад, багатокомпонентний термін allweather fighter і fighter for 
all weather («винищувач, придатний для використання в будь-яку погоду», тобто тип 
винищувача, призначеного як для денних, так і для нічних дій в будь-яку погоду). 
Подібні багатокомпонентні терміни важко перекладати. Перш за все потрібно 
розкрити значення основного компонента. Велику роль при цьому, відіграє контекст. 
Потім у складі багатокомпонентного складного слова − терміна слід знайти внутрішні 
терміни, якщо вони є, та слова які відносяться до них. Наприклад:
1) control − surface cable adjustment access
access  −  люк
adjustment access  −  люк для регулювання
control-surface cable  −  трос керма управління
Значення всього терміну  −  люк для регулювання тросами керма управління.
2) radio wave speed measurement
measurement  −  вимір
speed measurement  −  вимірювання швидкості
radio wave  −  радіохвиля
Значення всього терміну  −  вимірювання швидкості радіохвилі.
Недивлячись на виникнення труднощів при перекладі, багатокомпонентні терміни 
є зручним засобом систематизації термінів в різних галузях, оскільки головне слово 
зазвичай знаходиться на останньому місці і може бути спільним для кількох термінів, 
а підпорядковане слово виражає відмінну рису поняття. Наприклад, на базі терміна 
«pump» («насос») за допомогою термінів-означень утворюється багатокомпоненті 
терміни, які можна систематизувати наступним чином: 
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•	 Barrel+pump            «двокорпусний насос»
•	 Adsorption+pump    «адсорбційний насос»
•	 Vacuum+pump        «вакуумний насос»
•	 Diesel+pump           «дизельний насос»
•	 Heat+pump              «тепловий насос»
•	 Piston+pump           «поршневий насос»

Також багатокомпонентні терміни доцільно диференціювати за типом їхньої 
структури (за кількістю компонентів, що входять до їх складу) наступним чином.

1. Двокомпонентні терміни, що складаються з двох слів, одне з яких є 
головним, а інше − йому підпорядкованим. Наприклад: 

•	 drive mechanism                    «привод»;
•	 electrostatic collector             «електрофільтр»;
•	 water tank                             «водозбирач»;
•	 water ingress                         «надходження води».
2. Трикомпонентні терміни, що складаються з трьох слів. У таких 

терміносистемах підпорядковані слова визначають різні аспекти значення головного 
слова. Наприклад: 

•	 high risk group                      «група підвищеного ризику»;
•	 straight shank tool                «прямий різець»;
•	 vacuum advance mechanism   «вакуум-коректор».
3. Полікомпонентні терміни, що складаються з чотирьох чи більшої 

кількості слів. У таких багатокомпонентних терміноодиницях, як і в трикомпонентних 
термінах, залежні слова висвітлюють різні аспекти значення головного слова. 
Наприклад: 

•	 division multiple access system       «система поділу з багаторазовим 
доступом»;

•	 natural organic radioactive materials                «природні органічні 
радіоактивні матеріали»; 

•	 time division multiple access system               «система тимчасового 
поділу з багаторазовим доступом».

Проаналізувавши теорію та практичні приклади, можна зробити висновки, 
що переклад багатокомпонентних термінів − це складний вид діяльності перекладача, 
що потребує значної бази знань та обізнаності у різних сферах діяльності і наукових 
галузях. Для того щоб швидко та правильно підібрати вдалий варіант перекладу того 
чи іншого багатокомпонентного терміна, правильно виявити його структуру та вірно 
класифікувати термін, для досягнення адекватного перекладу та його відповідності 
до змісту та контексту матеріалу. 
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