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та операцій у їх межах. Прийоми перекладу (у розумінні авторів) ви-
кликані структурними розбіжностями у межах мовної пари. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у долученні до кор-
пусу експериментального матеріалу дослідження сучасних перекладів 
політичних діячів минулого, які не передбачають повного відтворення 
комунікативного ефекту вихідного повідомлення, перекладів політич-
них діячів сучасності, які здійснюються з метою спотворення комуніка-
тивної функції вихідного повідомлення, що відповідає перекладацькій 
стратегії терціарного перекладу, та аналізу застосованих перекладаць-
ких тактик та операцій у рамах зазначеної перекладацької стратегії. 

Доцільним також вважаємо, за умов наявності відповідного ма-
теріалу, аналіз перекладів політичного дискурсу, здійснених у рамах 
стратегії переадресації вихідного повідомлення адресатам, які відріз-
няються від одержувачів оригінального повідомлення соціальними 
характеристиками. 

крім того, маємо на меті встановлення кореляції між стратегією 
перекладу та видом здійснюваного перекладу. 
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тиПологічні Характеристики Перекладу 
китаЙськоМовної науково-теХнічної 

літератури англіЙськоЮ  
та українськоЮ МоваМи 

У статті аналізуються особливості перекладацьких операцій, ви-
користовуваних при перекладі китайськомовних науково-технічних 
текстів українською та англійською мовами, розглядаються спільні та 
конкретномовні типологічні особливості перекладу китайськомовних на-
уково-технічних текстів українською та англійською мовами. 

Ключові слова: науково-технічна література, перекладацькі операції, 
спільні та конкретномовні особливості перекладу. 

В статье анализируются особенности переводческих операций, ис-
пользуемых при переводе китайских научно-технических текстов на 
украинский и английский языки, рассматриваются общие и конкретно-
языковые типологические особенности перевода китайских научно-тех-
нических текстов на украинский и английский языки. 

Ключевые слова: научно-техническая литература, переводческие 
операции, общие и конкретноязыковые особенности перевода. 

This article presents the research of translation operations used when trans-
lating Chinese scientific and technical texts into Ukrainian and English. General 
and specific language typological features of presented Chinese scientific and 
technical texts in Ukrainian and English are discussed. 

Key words: scientific and technical literature, translation operations, general 
and specific translation features. 

Міжкультурна комунікація, обмін інформацією, співробітництво 
між різними державами, розширення світових контактів, розвиток 
міжнародних економічних зв’язків — все це є основними характе-
ристиками розвитку сьогоденності. темпи розвитку науки і техні-
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ки в сучасному процесі глобалізації підвищуються з кожним днем, 
об’єднуючи вчених усього світу в наукових і технічних міжнарод-
них проектах. активна участь україни в різних сферах діяльності на 
міжнародному рівні стала причиною вивчення науково-технічного 
стилю літератури, без якого інтернаціональне спілкування на рівні 
сучасної технічної та наукової інформаційної сфери неможливе. на 
сьогоднішній день одним з лідерів світового ринку є китай, тому 
проблеми перекладу та особливості китайськомовних текстів є до-
сить значними. 

основні характеристики науково-технічного перекладу в своїх 
працях досліджували такі вчені, як о. с. ахманова, Л. с. Бархударов, 
Л. і. Борисова, в. с. виноградов, і. с. алексєєва, в. н. комісаров, 
в. М. Лейчик, р. к. Міньяр-Белоручев, а. Паршин, Л. Л. нелюбін, 
Я. і. рецкер, а. в. суперанська, а. Д. Швейцер. окремі особливос-
ті китайських науково-технічних текстів та їх перекладу розгляда-
ють і. в. кочергін, в. і. Горєлов. особливості китайської лексики і 
граматики представлені в дослідженнях а. Л. семенас і в. Ф. Щічко, 
в. і. Горєлова. 

актуальність цієї роботи обумовлена   необхідністю вивчення осо-
бливостей перекладу китайськомовних науково-технічних текстів у 
зв’язку з високими темпами розвитку науки і прискоренням обміну 
інформацією в галузі новітніх досягнень науки і техніки серед фахів-
ців та вчених різних країн, особливо між китаєм та україною. 

Мета роботи полягає у виявленні особливостей перекладу китай-
ськомовних науково-технічних текстів англійською та українською 
мовами. 

реалізації мети дослідження сприяє вирішення наступних завдань: 
1. проаналізувати ключові спільні характеристики китайськомов-

них, англомовних та україномовних науково-технічних текстів; 
2. визначити прийоми і операції перекладу текстів науково-тех-

нічної літератури; 
3. виявити основні труднощі і проблеми, що виникають в процесі 

перекладу китайськомовних науково-технічних текстів українською 
та англійською мовами і сформулювати способи їх подолання; 

4. визначити спільні та конкретномовні особливості перекладу 
китайськомовних науково-технічних текстів українською та англій-
ською мовами. 

Матеріалом дослідження є китайськомовні науково-технічні тек-
сти та їх переклади українською та англійською мовами, взяті з мере-
жі інтернет. Загалом 30 сторінок оригіналу та 36 сторінок перекладу 
кожною мовою. 

новизна дослідження полягає в розгляді та систематизації осно-
вних перекладацьких операцій при перекладі китайськомовних на-
уково-технічних текстів українською та англійською мовами, які на 
сьогоднішній день є малодослідженими. 

Переклад наукової і технічної літератури є особливою дисциплі-
ною, що виникла на стику лінгвістики, з одного боку, і науки і техніки, 
з другого. тому цей тип перекладу слід розглядати як з мовознавчих, так 
і з наукових і технічних позицій. науково-технічних переклад являє со-
бою складну діяльність, що орієнтована на групового адресата [11: 4], 
представників професійної групи з певними екстралінгвістичними 
знаннями і включає в себе передачу інформації, вимагаючи експерт-
них лінгвістичних та спеціалізованих знань з предметної галузі знань, 
дослідження і розуміння складних концепцій, подачі їх аудиторії. 

Проведене дослідження надало можливість дійти до певних висно-
вків щодо перекладу китайськомовної науково-технічної літератури 
українською та англійською. китайська мова як мова ізолюючого 
типу, українська мова як синтетична, і англійська мова як аналітична 
відрізняються одна від одної формально-структурними характерис-
тиками, які зумовлюють типологічно значущі відмінності, являють 
собою одну з головних причин відсутності повної еквівалентності 
при перекладі і використання перекладацьких операцій. 

спільними синтаксичними особливостями для неблизькоспорід-
нених мов, китайської та англійської є “жорстка”, стала структура 
речення; особливий порядок розташування складових частин, “під-
мет — присудок — додаток”, де присудок не може передувати під-
мету, а додаток йде після присудка. До того ж, для китайської мови 
така схема характерна для всіх типів речень, у тому числі і питальних; 
неможливі жодні варіації у порядку слів речення, адже від нього за-
лежить граматичне значення слова. Якщо порядок слів порушений, 
сенс речення може спотворитися: 我的任务列出了您的自定义任务.  
(我的任务 — підмет, 列出了 — присудок, 您的自定义任务 — додат-
ки), в англійській мові: It reduces the size and speeds up the processing. 
(It — підмет, reduces, speeds up — присудок, the size, the processing — 
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 додатки). в українській порядок розташування складових частин ре-
чення є вільним, навіть у науково-технічній літературі, що є конкрет-
номовною особливістю мови. 

З точки зору лексичних особливостей тексти китайської, україн-
ської та англійської мов містять велику кількість термінології, загаль-
новживаних слів та спеціальної лексики: складноскорочених слів, 
професіоналізмів, інтернаціоналізмів, неологізмів. Проте існує певна 
розбіжність обсягів понять, різна конотативна співвіднесеність лек-
сичних одиниць, полісемантичність термінів, а також різна частот-
ність вживання тих чи інших мовних одиниць для передачі одних і 
тих самих відносин. 

серед головних конкретномовних особливостей китайської можна 
виділити ієрогліфічність. ієрогліфіка — унікальна мовна система, яка 
закріплюється звуковим, візуальним, семантичним та символічним ви-
раженням. З ієрогліфічною системою, перш за все, пов’язаний адек-
ватний пошук мовних одиниць, їх інтерпретація та розуміння інфор-
мації у тексті. відмінності між двома ієрогліфами можуть бути зовсім 
незначними, проте вони матимуть різну конотацію. наприклад, “滞付 
zhìfù — затримувати виплати: 滞伏 zhìfú — застійний, консервативний”. 

До особливостей конкретно китайської мови, на відміну від укра-
їнської чи англійської, можна також віднести лаконічність вживан-
ня ієрогліфів зі збереженням значення, наприклад: “搜狗 — (повний 
варіант 搜狗汉字处理软件) — програма для набору ієрогліфів Sougou; 
笔记本 — (повний варіант 笔记本电脑) — ноутбук”. Паралельно з ла-
конічністю ще однією конкретномовною ознакою китайської мови є 
редуплікація, тобто повторення частин ієрогліфів, що додає додатко-
вого значення та вживання повторюваних слів-синонімів, що, у свою 
чергу, формує семантичну надлишковість. 

До конкретномовних особливостей китайської мови можна відне-
сти також передачу морфологічного та граматичного значення: від-
сутність морфологічних показників роду, числа і відмінка іменників; 
роду, числа і відмінювання у дієслів та прикметників; незмінність і 
здатність утворювати форми модальних дієслів, а також широке їх 
використання. Це призводить до неможливості утворення будь-яких, 
крім граматичних, відносин між словами. таким чином, морфоло-
гічні зміни та граматичне значення виражається за допомогою при-
йменників, сполучників, допоміжних дієслів та інших службових 

слів, а також за допомогою порядку слів, що не властиве для україн-
ської та англійської мов. 

спільною граматичною особливістю неблизькоспоріднених мов 
китайської, української та англійської є вживання у науково-технічних 
текстах форм теперішнього і минулого часу дієслів, а також форм, що 
мають позачасове значення. наприклад, “结果, 需要, 列出了; allows, 
covers, don’t have to fix; виконується, перелічені, з’явилася можливість”. 

Для української та англійської мов характерним є використання 
розвинутої системи сполучникового зв’язку. у китайській мові, на-
впаки, існують лише вступні слова і словосполучення, які не відпові-
дають членам речення, не є сполучниковими словами, а є вставними 
компонентами, що додають висловлюванню визначеності, чіткості 
і використовуються для логічного виділення важливої інформації:  
“除了... 以外 — за винятком; 包括... 在内 — включаючи [5: 137]. 

також одним з головних завдань дослідження було виявлення 
основних конкретномовних та спільних засобів відтворення мовних 
особливостей під час перекладу китайськомовних науково-технічних 
текстів українською та англійською мовами. 

Зважаючи на це на основі 200 вихідних одиниць та їх перекладів, 
вибраних із матеріалу дослідження, нами був проведений аналіз на 
лексичному та лексико-граматичному рівнях. результати відображені 
у діаграмах (рис. 1, 2). 

основними типологічно спільними для неблизькоспоріднених 
мов, англійської та української, засобами відтворення лінгвістичних 
особливостей тексту оригіналу, що під час перекладу використову-
валися у більшості випадків, є операції опущення (українська мова 
19 %, англійська мова 14,5 %), пошуку відповідника (українська 14 %, 
англійська 15 %) та конкретизації (українська 13,5 %, англійська 
12,5 %). використання операції пошуку відповідника пояснюється 
великою кількістю термінів у науково-технічних текстах різних мов. 

операція опущення використовувалася найбільше у випадках по-
вторів, що є характерним для китайської мови, а також для створення 
“компресії” тексту у випадках семантичної надлишковості. напри-
клад, речення “使用牙线清洁牙齿” перекладається “використовуйте 
стоматологічну нитку для чищення зубів”. у перекладі використано 
операцію опущення, адже можна висловити цю саму фразу за раху-
нок меншої кількості слів — “Flossing”, “Чищення ниткою-флосом”. 
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рис. 1. Процентна характеристика використання операцій  
при перекладі українською мовою 

 

рис. 2. Процентна характеристика використання операцій 
при перекладі  англійською мовою 

конкретизація була застосована для перекладу багатозначних 
термінів та слів спеціальної лексики, слів, які не мають повної від-
повідності у мовах перекладу, а також для перекладу слів та слово-
сполучень, для яких у мові існують прийняті вужчі варіанти. напри-
клад: “若主机板故障，则电源供应器将无法运作” слово “故障” має 
декілька значень, таких як “перешкода, незручність, пошкодження, 
вихід з ладу”. у перекладі українською та англійською було вибра-
но вужче значення цього слова для усунення багатозначності — “If 
there is a mainboard malfunction, the power supply will not turn on”, “у 
випадку несправності материнської плати блок живлення не ввім-
кнеться”. 

Деякі операції мали значну відмінність: при перекладі українською 
операція додавання склала 18 %, еквівалентний переклад — 6,5 %. 
При відтворенні тексту оригіналу англійською мовою ті ж самі засо-
би відтворення лінгвістичних особливостей тексту були використані 
в дещо іншій пропорції: додавання становить 11 %, еквівалентний 
переклад — 26 %. Ця різниця у застосованих операціях обумовлена 
відмінністю в будові мов та їхніх категорій і понять, а також обсягом 
змісту подібних форм і конструкцій у двох мовах. 

типологічно спільними засобами для двох мов, використаними 
у значно меншій кількості, є цілісне перетворення (українська 9 %, 
англійська 5 %), генералізація (українська 7,5 %, англійська 6,5 %), 
модуляція (українська 4 %, англійська 3 %), антонімічний переклад 
(українська 1 %, англійська 1,5 %), контекстуальна заміна (україн-
ська 5 %, англійська 2 %), калькування (українська 0,5 %, англійська 
1,5 %), експлікація (українська 2 %, англійська 1 %). 

вищеперераховані операції забезпечують коректність перекладу 
неблизькоспорідненими мовами, віддзеркалення відповідних тактик 
(передачі когнітивної інформації, відтворення стилістичних характе-
ристик тексту і стилістичної адаптації тексту, коректного оформлен-
ня інформації, відтворення формально-структурних характеристик 
тексту, лінгвокультурної адаптації тексту) та втілюють стратегію ко-
мунікативно рівноцінного перекладу. 

таким чином, ми дійшли висновків, що перекладацькі операції, 
використані під час перекладу з китайської мови українською та 
англійською зумовлені, перш за все, типологічними відмінностями 
неблизькоспоріднених мов. типологічно спільними для трьох мов, 
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китайської, української та англійської, є використання у науково-
технічних текстах великої кількості термінології, загальновживаних 
слів та спеціальної лексики (складноскорочених слів, професіона-
лізмів, інтернаціоналізмів, неологізмів); вживання форм теперіш-
нього і минулого часу дієслів, а також форм, що мають позачасове 
значення. типологічно спільними для китайської та англійської мов 
є стала структура речення, строгий порядок розташування складових 
частин, “підмет — присудок — додаток”, що не припускає жодних ва-
ріацій. типологічно спільними характеристиками для української та 
англійської мов є наявність граматичних та морфологічних показни-
ків у частин мови, використання розвинутої системи сполучникового 
зв’язку, що для китайської мови не властиве. 

конкретномовною ознакою китайської є використання замість 
сполучникового зв’язку вступних слів і словосполучень, які грають 
роль вставних компонентів; ієрогліфічність мови, що має звукове, ві-
зуальне, семантичне та символічне вираження; відсутність морфоло-
гічних показників у частин мови і утворення лише граматичних від-
носин між словами за допомогою порядку слів, а також допоміжних 
та службових слів. 

незважаючи на типологічні відмінності китайської, української та 
англійської мов, у процесі перекладу усі дії повинні бути спрямовані 
на збереження адекватності та еквівалентності тексту, логічності його 
викладу, послідовності та доказовості думки. 

Переклад науково-технічних текстів є складним, потребує воло-
діння певними лінгвістичними, перекладацькими, фоновими знан-
нями, а також знаннями з предметних галузей та специфічної термі-
нології. 

отже проведене дослідження доповнює уявлення про особливості 
перекладу китайськомовних науково-технічних текстів, що відкрива-
ють широкий простір для подальших досліджень особливостей пере-
кладу китайськомовних науково-технічних текстів. результати мо-
жуть бути використані для навчання науково-технічному перекладу з 
китайської мови на факультетах іноземних мов. 
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