
 11 

Москва: Издательство иностранной литературы, − 1975. – 142 с.  
6. Ушакова В. Т. Емфаза в науковому стилі [Електронний ресурс] / 

В. Т. Ушакова // Електронна інтернет онлайн «Бібліотека Студента 
UaRus». – 2014. – Режим доступу до ресурсу: 
admin{aт}studentbooks.com.ua.  

7. Туранский И. И. Семантическая категория интенсивности в 
английском языке / И. И. Туранский. – Москва: Высшая школа, 
1990. – 172 с  

8. Ярцева В. Н. Лингвистический энциклопедический словарь / 
В. Н. Ярцева. – М. : Советская энциклопедия, 1990. – С. 78.  

9. Oxford Dictionaries [Електронний ресурс] – Режим доступу до 
ресурсу: www.oxforddictionaries.com.  

10. Stankiewicz E. Problems of Emotive Language / E. Stankiewicz // 
Approaches to Semiotics. – The Hague, 1964. – P. 252. 
 
 

ОСОБЛИВОСТІ ОМОНІМІЇ ТА СПОСІБ ЗНЯТТЯ ТРУДНОЩІВ  
ЇЇ ПЕРЕКЛАДУ В НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТАХ 

 
Білецька І. О., д-р пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії  

та практики іноземних мов 
Сікорська Світлана, студентка IV курсу 

УДПУ ім. П. Тичини 
 

Анотація 
У статті ставиться завдання розглянути особливості омонімії при перекладі науково-

технічної літератури, а також спосіб зняття труднощів. Стаття може бути корисною для осіб, 
які знайомляться з перекладацькою діяльністю, задля уникнення непорозумінь. Автором 
запропонована таблиця найбільш поширених омонімів, для легкого їх використання.  
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Abstract 

The article aims to consider the characteristics of homonyms in translating scientific-technical 
literature, and how to avoid problems. The article can be useful for those who are introduced to the 
translational activity in order to avoid misunderstandings. The author proposed table of the most 
common homonyms for easy use. 
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Нomonymy, lexical homonyms, grammatical homonyms, lexico-grammatical homonyms, 

scientific-technical text, term. 

 
Говорячи про омонімію, ми розуміємо чималу кількість проблем її 

перекладу, тому проблема омонімії з точки зору перекладознавства 
широко відома і досліджувана.  

Серед лексичних труднощів науково-технічного перекладу 
В. І. Карабан виокремлює «багатозначність» слів (термінів) та вибір 
адекватного словникового відповідника або варіанту перекладу слова 
(терміна), особливості вживання загальнонародних слів у науково-
технічних текстах, правильне застосування того чи іншого способу 

http://www.oxforddictionaries.com/
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перекладу лексики, визначення межі припустимості перекладацьких 
лексичних трансформацій, переклад термінів-неологізмів, абревіатур, такі 
«фальшиві друзі» перекладача, як псевдоінтернаціоналізми. лексикалізовані 
форми множини іменників та терміни-омоніми, етноспецифічна лексика і 
етнонаціональна варіантність термінів, іншомовні слова і терміни в 
англійських науково-технічних текстах, різного роду власні імена і назви 
(фірм, установ і організацій) тощо» [1, с. 134]. 

До граматичних відмінностей автор відносить особливості граматичної 
будови мови, форми і традиції письмового наукового мовлення. 

Зрозуміло, у різних мовах розміри речення наукового (та науково-
технічного) тексту різні. Так, в англійській мові середнє, звичайне 
речення наукового тексту («академічного» характеру) не характеризується 
надмірною довжиною, тоді як у німецькій мові речення, зазвичай, довгі і 
складні за своєю структурою. 

Однак при перекладі з англійської на українську спостерігаються 
значні відхилення від граматичної, а також, синтаксичної структури 
джерела, але вони постійні та закономірні, відповідно до норм 
української мови [3, с. 105]. 

Взагалі, якщо терміни бувають безпосередньо пов'язані з тематикою 
наукового твору і змінюються залежно від сфери знання, до якої 
належить текст, то слова, які виражають синтаксичні зв'язки між ними, 
зокрема, дієслова типу «мати», дієслова-напівзв’язки «бути», 
«представляти (собою)» і т. д., надзвичайно характерні для будь-якого 
наукового, а також і науково-технічного тексту. Очевидно, що саме ці 
дієслова, як характерна приналежність українського наукового та 
науково-технічного (частково також і документально-ділового) стилю, 
широко застосовуються у перекладі наукових текстів [4]. 

Як ступінь термінологічної насиченості тексту та ступінь його 
синтаксичної складності, так і застосування «академічної» фразеології у 
перекладі залежить великою мірою від характеру того наукового 
матеріалу, до якого належить перекладений оригінал. Чим він 
популярніший, чим більше у ньому використано елементів розмовно-
побутового стилю або засобів образності, що відрізняють його від 
художньої літератури, тим більше відступають на задній план специфічні 
особливості строгого наукового стилю. 

Тому науково-технічні тексти мають власні стилістичні та граматичні 
особливості, які необхідно враховувати при їх перекладі. 

Під час дослідження було проведено аналіз найбільш уживаних 
лексичних омонімів. На першому етапі шляхом цілеспрямованої вибірки 
було відібрано 45 омогруп [5]. На другому етапі деякі з них були 
оформлені у вигляді таблиці, із зазначенням частини мови, значення, 
перекладу і типу омонімів.  

Таблиця може бути практично використана перекладачем для 
уточнення значення того чи іншого омонімічного слова при сприйнятті 
усного мовлення. 
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Таблиця 1 

Омоніми 
Частина мови 

Значення 
Приклад 

Переклад Тип омонімів 

1. affect – effect 
· affect - verb -> to change or 

influence something or someone 
She wanted to affect the students in 

a way they'd never forget. 
· effect - noun -> the result of a 

change or influence 
The effect of the performance was 

stunning. 

- впливати 
- ефект, 
- результат 

Часткові, лексико-
граматичні. 

allowed - aloud 
· allowed - past tense of the verb 'to 

allow' -> to permit 
His mother allowed him to stay up 

late on Saturday. 
· aloud - adverb -> using the voice, 

not silently 
She read the story aloud. 

- дозволяти 
- вголос 

Часткові, лексико-
граматичні 

ate - eight 
· ate - verb -> past tense of the verb 

'to eat' 
She ate a quick lunch and returned 

to work. 
· eight - number -> the number 8 

I bought eight tickets to the concert. 

- їсти 
- вісім 

Часткові, лексико-
граматичні 

ball - bawl 
· ball - noun -> a round object used 

in games and sports 
He took a ball to the beach to play 

with the children. 
· bawl - verb -> to cry (usually very 

hard) 
Please don't bawl! It's not that bad. 

- м’яч 
- вити 

Часткові, лексико-
граматичні 

bear - bare 
· bear - verb -> to stand something 

He can't bear exams. 
· bare - adjective -> naked, without 

clothing 
He stood outside in the rain 

completely bare. 

- терпіти(щось) 
- голий 

Часткові, лексико-
граматичні 

days - daze 
· days - noun -> plural of 'day' 

I work five days a week. 
· daze - noun -> confused state 

He walks around in a daze. 

- дні 
- здивування 

Часткові, лексичні 

facts - fax 
· facts - noun -> things objectively 

considered 'true' 

- факти 
- факс 

Часткові, лексичні 
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The facts pointed to Mr Smith as 
the criminal. 

· fax - noun -> a document 
transmitted via telephone 

I sent a fax to the office in Chicago. 

flour - flower 
· flour - noun -> powdered grain 

used for cooking 
I want to make some cookies. 

Could you pick up a bag of flour at 
the supermarket? 

· flower - noun -> beautiful blooming 
part of a plant 

That flower is beautiful! 

- борошно 
- квітка 

Часткові, лексичні 

for - four 
· for - preposition 

I bought these for you. 
· four - numeral -> 4 

She wants to bring four friends with 
her to the party. 

- для 
- чотири 

Часткові, лексико-
граматичні 

foreword - forward 
· foreword - noun -> introduction to 

a book 
Timothy Leary wrote the foreword to 

Ken's book. 
· forward - adjective -> advancing 

We moved forward in the line. 

- передмова 
- спрямований 
вперед 

Часткові, лексико-
граматичні 

hear - here 
· hear - verb -> to listen 

Did you hear what he said? 
· here - adverb -> at this place 

Is this your book here? 

- чути 
- тут 

Часткові, лексико-
граматичні 

hour - our 
· hour - noun -> sixty minutes 
It took one hour to finish the 

exercise. 
· our - possessive adjective -> 

belonging to us 
That's our house on the corner.  

- година 
- наш(е, а, і) 

Часткові, лексико-
граматичні 

knight - night 
· knight - noun -> warrior from the 

middle ages 
Arthur was a knight of the round 

table. 
· night - noun -> evening to early 

morning 
I went to bed late last night. 

- лицар 
- ніч 

Часткові, лексичні 

 

Вивчивши найбільш уживані лексичні омоніми, а також основну 
структурну одиницю омонімії мови – омонімічні ряди, можна зробити 
висновок, що найбільш поширеними є лексико-граматичні омоніми в 
звуковому варіанті мови. Наведена вище таблиця ще раз підтверджує, 
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що явище омонімії представляє певну перешкоду в процесі комунікації і 
вимагає від перекладача додаткових зусиль при сприйнятті інформації. 
Омонімія знижує ефективність мови як засобу спілкування, що не може 
розглядатися як позитивне явище. Як засоби зняття труднощів при 
перекладі тексту, що містить омоніми, може служити звернення до 
словника, а також контекст. Все це відіграє важливу роль при виборі 
потрібного значення і полегшує процес сприйняття [2, с. 39]. 

Таким чином, перекладач повинен поринути не тільки у зміст, ідею і 
тему твору, а й вміти працювати зі словником, а також враховувати 
специфіку мови автора і своєї рідної мови, а також типологічні 
властивості обох мов. Тому завдання перекладача – уникнути 
неоднозначності лексичних конструкцій, намагатися максимально 
зберегти ідентичність таких структур. Це дозволяє створити при 
перекладі цілісний за своєю системою твір, а також є необхідною умовою 
адекватності та грамотності перекладу іншомовних текстів. 

 

Список використаних джерел 
1. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. 

Граматичні, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні 
проблеми / В. І. Карабан – Вінниця : Нова книга, 2002. – 564 с.  

2. Конецкая В. П. Характеристика лексичних омонімів – слів, генетично 
пов'язаних, та шляхи їх утворення в англійській мові. / 
В. П. Конецкая – М., 1961.  

3. Малаховський М. П. Теорія лексичної і граматичної омонімії 
англійської мови / М. П. Малаховський – М., 1989.  

4. Неділя О. М. Особливості перекладу складних науково-технічних 
термінів [Електронний ресурс]. / О. М. Неділя – Режим доступу : 
http://www.rusnauka.com/8_DN_2011/Philologia/6_82473.doc.htm.  

5. Равдецька В. Омонімія як предмет особливої уваги перекладачів 
науково-технічної літератури [Електронний ресурс]. / В. Равдецька. – 
Режим доступу : URL:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ 
Vknlu_mtmk/2012_1/132.pdf. 
 
 

ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ДО ВИВЧЕННЯ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

Бондарук Я. В., канд. пед. наук, доцент кафедри англійської 
мови та методики її навчання 

Реєнт Олександр, студент ІІ курсу  
УДПУ ім. П. Тичини 

 
Анотація 

В даній статті викладено основні положення, що стосуються підвищення інтересу учнів 
до вивчення іноземної мови. Технологічний прогрес, розвиток методики в цілому, мотивація, 
інтегрованість уроків іноземної мови, створюють оптимальні умови для входження учнів в 
середовище іншомовного спілкування. Лінгвокраїнознавчий аспект робить можливим 
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