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Тема: ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ПАРАЛЕЛІ 

Мета: сформувати поняття та визначити особливості термінологічних 

паралелей. 

Певні труднощі під час перекладання можуть викликати слова обох мов, 

схожі за вимовою та написанням, але схожі/несхожі за значенням, які 

називаються лексичними паралелями. Лексичні паралелі можна знайти як на 

рівні загальновживаних слів, так і на рівні науково-технічної термінології. У 

цьому випадку вони будуть називатися термінологічними паралелями. 

Виникають термінологічні паралелі у зв’язку з тим, що під час створення 

нових термінологій досить часто запозичуються терміни іншомовного 

походження. Потрапляючи під вплив національної культури, вони проходять 

свій шлях у мові-реципієнті, внаслідок чого можуть або зовсім не змінити 

свого значення, або набути нових значень, або згодом втратити початкове 

значення. 

Термінологічні паралелі сягають приблизно 50% усіх слів науково-

технічного тексту. Термінологічними паралелями можуть бути як 

вузькогалузеві терміни, так і загально-наукові слова. 

Можна визначити три типи термінологічних паралелей. Розглянемо ці 

типи на прикладах порівняння подібних загальнонаукових термінів російської 

та української мов. 

1. Повні термінологічні паралелі — формально схожі термінологічні 

одиниці різних мов з однаковими значеннями. Розгляньмо приклади. 

Таблиця 1 – Повні термінологічні паралелі  

Значення у російській мові Значення в українській мові 

ПРИРОДА,-ы, ж. р. ПРИРОДА, -и, ж. р. 

1. Все существующее во Вселенной, 

органический и неорганический мир живая 

природа 

1 = 1, тобто значення 1. в українській 

мові відповідає значенню 1. у російській 

мові 
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2. Места вне городов лоно природи 2 = 2 

3. Основное свойство, сущность чего-либо 

природа явления 

3 = 3 

РЕФОРМА, - ы, ж. р. РЕФОРМА, -и, ж. р. 

1. Преобразование, изменения, 

переустройство чего-либо политическая 

реформа 

= значенню слова у російській мові 

 

2. Неповними термінологічними паралелями є ті, в семантичній 

структурі яких збігається лише частина значень: 

Таблиця 2  

Значення у російській мові Значення в українській мові 

СКЛАД, -а, м. р. СКЛАД, -у, ч.р. 

1. Специальное помещение для 

хранения чего-либо овощной склад 

1 = 1 

2. Запас товаров, сложенных в 

одном месте склад мебели 

2 = 2 

3. Образ мыслей, привычек, склад 

ума 

склад ума 

3 = 3 

 4. Відрізок звукового потоку, що складається з 

одного або кількох звуків відкритий склад рос. 

слог 

 5. Сукупність кого-, чого-небудь, що входить до 

цілого склад комісії рос. состав 

ПАРА, - ы, ж. р. ПАРА, -и, ж. р. 

1. Два однородных предмета пара 

сапог 

1 = 1 

2. Два человека, вступивших в брак 

друг с другом  

супружеская пара 

2 = 2 

 3. Газоподібний стан води водяна пара 

 рос. пар 

 

3. Хибні термінологічні паралелі — схожі за зовнішньою формою, але 

зовсім (всіма своїми значеннями) розбіжні термінологічні одиниці двох 

порівнюваних мов: 

Таблиця 3 

Значення у російській мові Значення в українській мові 
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ШАР, -а, м. р. ШАР, -у, ч. р. 

1. В мат.: часть простран-ства, 

ограниченная сферой радиус шара укр. 

куля 

 

2. Предмет круглой форми воздушний 

шар укр. куля 

 

 1. Однорідна речовина, що суцільною масою 

вкриває що-небудь сніговий шар рос. слой 

ЛУНА, — ы, ж. р. ЛУНА, -и, ж. р. 

1. Небесное тело, спутник Земли, 

светящийся отраженным светом полет на 

Луну укр. Місяць 

 

2. Спутник любой планети десять лун 

Сатурна укр. місяць 

 

 1. Відбиття звукових коливань від 

перешкоди, відголосок, відгук пішла луна 

гаєм рос. отзвук, отголосок 

 2. Слава, популярність добра луна рос. слава 

  

Неповні та хибні термінологічні паралелі стають небезпечними під час 

перекладання, бо можуть викликати помилки (хибні аналоги). Щоб запобігти 

цього, слід уточнити значення, здавалося б, відомого і зрозумілого слова мови 

оригіналу в словнику. 

Оволодіння типологією термінологічних паралелей поширює 

можливості подолання помилок під час застосування певних вузькогалузевих 

і загальнонаукових термінів у науково-технічному перекладі. 

Коли у тексті оригіналу зустрічаються такі слова, як critical, originally та 

інші, здається, що їхній переклад не викликає жодних проблем. Наприклад, 

слово critical перекладемо як критичний. Але такий переклад не завжди буде 

правильним, бо англійське слово critical часто вживається у значенні 

«важливий», «значний», «суттєвий», яке у цього слова відсутнє в українській 

мові. Якщо це не враховувати, інформаційний зміст оригіналу може суттєво 

змінитися. Наведемо ще один приклад: слово «original» зазвичай 

перекладають як «оригінальний»: «original solution» — «оригінальне рішення», 

замість правильного «початкове рішення» або «was originally developed for...» 
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— «було оригінально розвинуто для...», замість правильного «було початково 

розвинуто для...». Як англійська, так і українська паралель мають значення 

«оригінальний» (своєрідний), однак значення «початковий» в українській мові 

відсутнє, а для англійської є характерним. Це слід враховувати під час 

перекладання слова «original» українською мовою, щоб запобігти порушення 

змісту оригіналу, бо «оригінальний» і «початковий» — різні за значенням 

слова української мови. 

Наведемо ще кілька прикладів неправильного перекладу:  

«revolutionary changes in tube design» — «революційні зміни у 

конструкції трубки» замість «якісні зміни у конструкції трубки»; 

«massive tube failures» — «масивні пошкодження труб» замість «сильні 

пошкодження труб». 

Перекладання загальнонаукових термінологічних паралелей 

ускладняється ще й тим, що вони набувають у науково-технічних текстах 

певної специфіки. Наприклад, слово «horizon» у науково-технічному тексті 

часто перекладається як «перспектива», «можливість». Сполучення «be on the 

horizon» зазвичай перекладається як «бути у перспективі», «з’явитися», 

«передбачатися», «здійснюватися у майбутньому». 

Отже, загальнонаукові термінологічні паралелі можуть викликати певні 

труднощі під час перекладання науково-технічних текстів. Необхідно 

враховувати специфіку цих слів, щоб не використовувати хибних еквівалентів 

та запобігати помилок. 

Ознайомлення з лексичними труднощами науково-технічного 

перекладання має допомогти вирішити ті питання, які виникають під час 

перекладання іноземної науково-технічної літератури. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

1. Перекладіть вирази (6 балів): 
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А. Тhe introduction of Doppler frequency shift measurement capability 

into weather radars has opened new horizons for exploration by atmospheric 

scientists. 

 

Б. Ноwever, even higher data rates are on the horizon 

В. The use of methods used in meteorological radar to measure Doppler 

frequency shift has opened up new possibilities in the study of the atmosphere. 

Г. Застосування у метеорологічних РЛС методів, що застосовані на 

вимірі доплеровського зсуву частоти, відкрило нові можливості у дослідженні 

атмосфери. 

Д. У перспективі можливі ще вищі швидкості. 

2. Заповніть табл. 1,2,3 власними прикладами (по 2 бали) 

 


