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Науково-технічний переклад  через свою специфіку вимагає 
значної уваги до досягнення еквівалентності та адекватності 

перекладу. В перекладацькій справі існує низка спеціальних методів, 

спрямованих на створення адекватного перекладу. Так, виділяють два 
методи перекладу, прямий та непрямий переклад. 

У залежності від ступені володіння перекладачем іноземною 

мовою процес перекладу може відбуватися по-різному. Перекладач-
професіонал розуміє іноземний текст і без перекладу; тому переклад 

для нього лише тісно пов'язаний із підбором засобів вираження. У 

процесі навчального перекладу розуміння іншомовного тексту часто 

не тільки не може передувати перекладу, але й досягається через 
переклад або з його допомогою. Перекладачу-початківцю нерідко 

потрібен переклад для повного розуміння оригіналу. Тому для нього 

процес перекладу складається, принаймні, з трьох етапів: 1) аналіз 
тексту, що перекладається; 2) чорновий (часто дослівний) переклад; 3) 

адекватний літературний переклад. 

Під дослівним перекладом розуміють відтворення конструкції 
оригіналу без будь-яких змін і без суттєвої зміни порядку слів у 

реченні. Під буквальним перекладом слід розуміти переклад по 

зовнішній (графічній або фонетичній) подібності між іноземним та 

українським словом або словосполученням, без врахування смислових 
відмінностей між ними. Звідси зрозуміло, що дослівний переклад за 

певних умов є цілком закономірним явищем, а буквальний не 

допускається ніколи. 
Дослівний переклад, свого роду "фотографія" оригіналу, може 

служити початковим етапом для розшифровки складних місць 

оригіналу. Однак, якщо в тексті є синтаксичні конструкції, яких немає 

в українській мові, то дослівний переклад тільки ускладнить 
розуміння значення оригіналу. 

Буквалізм є основною перешкодою в роботі перекладачів-

початківців, свого роду їх "дитячою хворобою". Слід розрізняти 
буквалізм етимологічний, тобто зв'язаний із походженням слова, та 

буквалізм семантичний, тобто зв'язаний із його значенням. 



  

Етимологічний буквалізм полягає у використанні при перекладі 

зовнішньо схожого слова чи словосполучення, котре не відповідає за 

своїм значенням слову або словосполученню оригіналу: obligation – 
зобов’язання, а не облігація; decade – a period of ten years , а не десять 

днів; activities – діяльність, а не активність. 

Під семантичним буквалізмом розуміють використання при 

перекладі загального, як правило, найвідомішого значення слова або 
словосполучення замість конкретного. Буквальний переклад 

фразеологічних одиниць призводить в кращому разі до порушення 

норм української мови, а нерідко і до смислових помилок. Наприклад, 
фразеологічний зворот to call names перекладається "сварити", а не 

"називати імена"; to bring home to – “переконувати”; to call into being – 

“створювати”.  
Отже переклад – це відтворення оригіналу засобами іншої мови 

із збереженням єдності змісту і форми. Ця єдність досягається 

цілісним відтворенням ідейного змісту оригіналу в характерній для 

нього стилістичній своєрідності на іншій мовній основі. 
Співставлення засобів різних мов, навіть найбільш віддалених, 

можливе лише шляхом співставлення функцій, які виконують різні 

мовні засоби. Звідси точність перекладу полягає у функціональній а не 
формальній відповідності оригіналу. Це положення вимагає пояснення 

на конкретному прикладі.  

Адекватність перекладу – результат сукупності дій правильно 
відібраних лексичних, граматичних та стилістичних факторів. Вибір 

лексико-семантичних варіантів слова (терміна) на основі вивчення 

його контекстуальних зв’язків і з урахуванням прагматико-

комунікативного аспекту висловлювання є основою точного і 
правильного перекладу. 

Очевидно, з вищесказаного не можна зробити висновок, що 

адекватність і точність перекладу – одне і те ж. Адекватність – це 
більш широке поняття, ніж точність. В поняття адекватність входить 

передача стилістичних і експресивних відтінків оригіналу. Крім того, 

навіть при відсутності формальної точності передачі окремих слів та 

словосполучень переклад в цілому може бути адекватним. А нерідко 
буває і так, що переклад є адекватним саме завдяки порушенню цієї 

елементарної і поверхневої точності. Коли окремі, дрібні, деколи 

неперекладні елементи тексту передаються у повній відповідності з 
ідейно-художнім задумом автора, переклад досягає високого ступеня 

адекватності. 
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