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ВИМОГИ ДО ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 

Сьогодні ми спостерігаємо величезну хвилю глобалізації, для 

компаній і корпорацій вже немає територіальних кордонів, може бути 

тільки мовний бар'єр, і то не для всіх людей. Природно, що в майбутньому 

ця тенденція буде лише набирати обертів, даючи людям можливість 

працювати в міжнародних компаніях, розуміти один одного, обговорювати 

робочі моменти, незалежно від того, звідки вони приїхали.  

В багатьох компаніях та фірмах 90% світових угод укладається на 

англійській мові. Мова спілкування на світових фінансових фондах, 

біржах, корпораціях - англійська. Відповідно і більша частина офіційних 

міжнародних документів складається англійською. Отже, сьогодні 

переклад тексту на англійську може стати потрібним в багатьох ситуаціях, 

наприклад, для оформлення угод, складання документів, консультування з 

зарубіжними партнерами...  

Основна вимога до професійного перекладу - це його 100% якість. 

Подаючи перекладені документи Ви не маєте права на помилку.  

Сьогодні в кожній країні є свої вимоги до того чи іншого виду 

документів, які багато в чому відрізняються від українських. Не варто 

забувати і про ділові «штампи», які повинні містити такі переклади.  

Отже, сьогодні  переклад, як показало дослідження - передача сенсу 

того, що сказано (написано) однією мовою, засобами іншої мови. При 

перекладі вирішуються два завдання: 

- правильно зрозуміти зміст висловлювання (тексту) мовою 

оригіналу; 

- повно і точно передати цей зміст засобами мови перекладу. 

При здійсненні перекладу необхідно: 

1) мати певний запас слів англійської мови (у тому числі спеціальної 

термінології у певній галузі знань); 

2) знати граматику англійської мови, інакше слова залишаться лише 

цеглою, з яких не вдасться нічого «побудувати»; 

3) володіти технікою перекладу і вміти ефективно користуватися 

словником (перш ніж відкривати словник, знати за формальними 

ознаками, до якої частини мови належить незнайоме слово; знати всі 

особливості побудови словника); 

4) мати уявлення про сферу знань, до яких відноситься текст, що 

перекладається (а в ідеалі добре орієнтуватися в ній). 

Отже, знання однієї лише лексики не може забезпечити правильного 

розуміння і точного перекладу тексту, тому що незнання граматичних 

структур іноземної мови науково-технічної літератури, а також 
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функціонально - контекстуальних значень приводять до неточного або 

невірного розуміння змісту тексту. Розуміння цих конструкцій в контексті 

забезпечує розуміння тексту і забезпечує адекватність його перекладу, 

тобто точність передачі думки автора українською мовою. 

Отже, особливостями наукового тексту є точний і зрозумілий виклад 

матеріалу і відсутність емоційних елементів. 

Відповідно основні вимоги до перекладу: точність-передача думки 

автора повністю, але без додавань і пояснень; стислість - пропозиції 

повинні мати стислу і лаконічну форму; адекватність-переклад повинен 

відповідати нормам української мови. 

Узагальнюючи все вищезазначене, можна зробити висновок про те,  

що переклад - це двостороння діяльність, процес взаємодії тексту і 

перекладача. При перекладі зіставляються не тільки дві мови, а й дві 

культури в широкому розумінні цього слова. Лексичний склад науково-

технічних текстів в даний час дуже інтенсивно еволюціонує. Тому при 

підготовці до перекладу статей за фахом слід, перш за все, починати зі 

специфіки перекладу англійських термінів, пов'язаних з основною 

спеціальністю. Адже основною особливістю лексики будь-яких 

спеціальних текстів є вживання великої кількості термінів, які і створюють 

труднощі при їх перекладі. Потрібно навчитися знаходити еквівалентні 

значення термінів при роботі зі спеціальними текстами. 

Для того, щоб зробити якісний переклад тексту по спеціальності, – 

слід добре володіти не тільки іноземною, а насамперед рідною мовою. Це 

не просто знання декількох мов, а вміння встановлювати між ними зв’язок, 

мати широку загальну ерудицію, а для усного перекладача – ще й певні 

навички ораторського мистецтва.  
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