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ТЕРМІНОЛОГІЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
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д-р техн. наук, проф., академік УНГА 

Роман Фролов 
мол. наук, співр. 

Наталія Кадничанська
інженер 3 кат. (Харків)

ТЕРМІНОЛОГІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ 
НА ШПАЛЬТАХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ ТА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Як добре відомо, ставши з 1989 р. державною де-юре, українська мова ще не по
сіла належне їй місце в природознавстві, техніці, на виробництві, у природничо- 
технічній освіті, тобто у сферах, що значною мірою визначають науково-технічний 
прогрес і перспективи розвитку України в ХХІ-му ст. Адже саме в цих сферах з ві
домих причин протягом багатьох років українську мову практично не використо
вували. Навіть для більшості носіїв української мови професійна діяльність була 
тісно пов’язана з використанням російської, а не української мови. Тому багатьом 
представникам науково-технічної інтелігенції, що володіють українською літератур
ною мовою, складно використовувати її у своїй професійній діяльності [1].

За останні 15 років завдяки плідній спільній праці філологів і фахівців природ
ничих і технічних наук зроблено багато. Але істотною проблемою залишається низь
кий коефіцієнт корисної дії термінологічної діяльності. На жаль, термінологічні 
напрацювання на практиці використовують вкрай недостатньо. Тому сьогодні дуже 
важливо донести термінологічний доробок до фахівців, перш за все до розробників 
галузевих нормативних документів, авторів підручників і навчально-методичної лі
тератури, редакторів фахових видань, викладачів і студентів.

Для того, щоб відновлені науково-технічні терміни та терміни-новотвори поча
ли активно вживати, вони мають пройти серйозну апробацію серед фахівців приро
дничих і технічних наук. Тому їх потрібно обговорювати не тільки в філологічних 
виданнях, а й у фаховій літературі. Зважаючи на це, сьогодні важливим напрям
ком діяльності нашого Термінологічного центру стала методично-консуль
тативна діяльність. Перший крок у цьому напрямку було зроблено в 2000-му році, 
коли на шпальтах фахового журналу “Нафтова і газова промисловість” було від
крито спеціальну рубрику “Консультаційний пункт з питань української фахової 
мови”. Сьогодні Центр веде відповідні рубрики у 7 фахових виданнях, а саме: “Наф
това і газова промисловість”, “Стандартизація, сертифікація, якість”, “Фізико- 
хімічна механіка матеріалів”, “Харчова і переробна промисловість” та ін.

Окремі видання, зокрема, журнал “Стандартизація, сертифікація, якість”, публі
кують термінологічні консультації щономера, а деякі — з певною періодичністю. 
Загалом надруковано понад 70 термінологічних консультацій і порад, деякі — па
ралельно у декількох виданнях. Розроблені методичні матеріали ґрунтуються на 
правилах і нормах сучасної української фахової мови, положеннях чинних норма
тивних документів, методичних рекомендаціях Інституту української мови НАН 
України та Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології Мін
освіти та Держспоживстандарту України, ухвалах термінологічних конференцій, 
науково-технічної комісії з питань термінології при Держспоживстандарті України. 
Мета створення цих консультацій — відповіді на практичні питання з української 
науково-технічної термінології, що виникають у розробників нормативних докумен
тів, звітів та іншої технічної документації. Особливістю цих консультацій є деталь-
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ний аналіз багатьох джерел інформації, їх порівняння, наведення прикладів правиль
ного і неправильного вживання термінів та обґрунтування висновків згідно з су
часними лексичними та правописними нормами української мови. Ведення консу
льтаційних рубрик у фахових журналах дає змогу ознайомити фахівців з терміно
логічними проблемами їхніх галузей, формуючи єдиний методичний підхід до 
побудови відповідних терміносистем. У розроблених методичних матеріалах стис
ло і системно викладено основні правила сучасного українського наукового і діло
вого стилю, положення чинних нормативних документів з питань термінології, ви
світлено актуальні проблеми, що постають перед фахівцями відповідного профілю. 
Наш п’ятирічний досвід свідчить, що консультації з конкретних питань на шпаль
тах фахових видань цікавлять читачів, сприяють поширенню термінологічної інфор
мації і підвищують загальну культуру фахового спілкування.

Але кількість читачів у кожного журналу обмежена. Сьогодні найефективніший 
шлях поширення термінологічної інформації та доведення її до широкого кола ко
ристувачів, у першу чергу до молоді — це мережа ІШете^ Саме тому “Державна 
програма розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки” наголо
шує на “створенні і забезпеченні функціонування української мови в інформацій
ному комп’ютерному середовищі” [2: п. 10].

У цьому напрямку вже зроблено певні кроки, про що свідчить наявність сайтів з 
мовно-термінологічною інформацією, спрямованих на популяризацію української 
мови та зміцнення її статусу. Огляд цих сайтів наведено в [3].

Виставлену в Інтернеті мовно-термінологічну інформацію можна умовно розді
лити на декілька основних груп: електронні словники різної тематики, електронні 
підручники з сучасної української мови, поради та рекомендації з українського лі
тературного слововживання, засади унормування та стандартизації термінології, 
ухвали термінологічних конференцій, науково-технічної комісії з питань терміно
логії при Держспоживстандарті України тощо. Але досі не було сайту з терміноло
гічними порадами та консультаціями з конкретних питань української науково- 
технічної термінології.

Тому наступним кроком у консультаційно-методичній роботі галузевого Термі
нологічного центру стало створення сайту в мережі Інтернет (http://www.msu. 
kharkov.ua/tc), на якому подано основну продукцію Центру (зокрема, засадничі ма
теріали з питань термінології, термінологічні поради), історію Центру та його функ
ції, контактну інформацію.

На сьогодні сайт містить понад 70 таких консультацій, які переважно є електрон
ним аналогом термінологічних консультацій, надрукованих у спеціальних рубри
ках фахових видань. Усі вони побудовані за єдиною схемою: назва консультації, 
таблиці із прикладами, коментарі, посилання на літературні джерела та перелік ви
користаних джерел. У електронному варіанті користувачі можуть відразу побачити 
назву джерела, підвівши курсор миші до його номера. Щоб забезпечити зручну на
вігацію, перелік порад подано за хронологією (роком публікації), за виданнями та 
за тематичними розділами. Сайт постійно поповнюється новими консультаціями.

Також на нашому сайті можна ознайомитись із укладеними Термінологічним 
центром тримовними тлумачними словниками із 19 тематичних напрямків. З роз
робленої серії словників 12 уже видано, а 7 підготовлено до друку. Щодо кожного 
словника наведено докладну інформацію про тематику, обсяг, авторів, рецензентів 
тощо. Відвідувачів сайту може також зацікавити інша продукція Термінологічного 
центру: два практичні посібники з української ділової мови, які стануть у пригоді 
всім, хто пише наукові та технічні тексти, електронний російсько-українсько- 
англійський багатотематичний тлумачний словник, який об’єднує всі терміни з па
перових словників, виданих та підготовлених Термінологічним центром, і містить 
27 тис. понять та їх термінів.

На сьогодні вже маємо досить багато схвальних відгуків від користувачів, що 
знайшли на нашому сайті корисну для себе термінологічну інформацію. Таким чи-

http://www.msu
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ном, основним завданням термінологів України є доведення термінологічних на- 
працювань до фахівців конкретних галузей народного господарства; для його ви
конання потрібно використовувати як друковані фахові видання, так і сучасні ін
формаційні технології. Термінологічний центр має позитивний досвід у поширенні 
та популяризації термінологічних здобутків, використовуючи як фахові журнали, 
так і можливості мережі Інтернет.
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НАВЧАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ ПЕРЕКЛАДУ 
У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ ЗАКЛАДІ

Навчання теоретичним засадам і практичним навичкам науково-технічного пе
рекладу у вищому технічному закладі є невід’ємним чинником підготовки майбут
ніх фахівців, які мають не лише розумітися на певній галузі, а й уміти працювати з 
науково-технічною інформацією, відтвореною іншими мовами.

Науково-технічний переклад — один зі складників курсу термінологічної підго
товки фахівця, що вже впродовж чотирьох років викладається у Національному 
технічному університеті “Харківський політехнічний інститут” кафедрою україн
ської, російської мов і прикладної лінгвістики та передбачає ознайомлення студен
тів з основними категоріями термінознавства, із поняттями, засадами та правилами 
науково-технічного перекладу.

Мета цієї статті — розглянути теоретичні засади науково-технічного перекладу, 
а також проблеми, що виникають під час перекладання термінів та загальновжива
них слів у науково-технічній літературі.

Теоретичні проблеми науково-технічного перекладу взагалі та перекладу термі
нів і загальновживаних слів досліджували: Л. Борисова, С. Гриньов, Т. Кияк, 
А. Лілова, Г. Наконечна, В. Моргунюк, А. Федоров та ін. [2; 3; 6— 11].

Під поняттям “переклад” у спеціальній літературі прийнято розуміти як роботу 
над іншомовним текстом, так і результат цієї роботи. Але принципово важливо 
розмежовувати процес виконання перекладу і результат, який отримано після за
кінчення цього процесу. На позначення процесу в українській мові вживається сло
во “перекладання”, а на позначення результату — слово “переклад”. Ці два поняття 
взаємопов’язані: перше завжди передбачає друге, і навпаки, друге завжди є резуль
татом першого [11: 7].

Так саме доречно розмежовувати поняття “науково-технічного перекладання” і 
“науково-технічного перекладу”.
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