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УДК 81’255.2:6 
В. А. Кузьміч, дацэнт (БДТУ) 

НАВУКОВЫ СТЫЛЬ У КАНТЭКСЦЕ СПЕЦЫЯЛЬНАГА ПЕРАКЛАДУ 
У сувязі з працэсам глабалізацыі ўзрастае роля перакладу як сродку абмену навукова-тэхніч-

нымі ведамі. У дадзеным артыкуле разглядаюцца асаблівасці перакладчыцкай апрацоўкі тэкстаў 
навуковага стылю, вылучаюцца асноўныя звёны перакладчыцкага працэсу і тыповыя цяжкасці, 
з якімі сутыкаецца перакладчык, а таксама вызначаюцца асноўныя патрабаванні да перакладу 
спецыяльных тэкстаў. 

Due to globalization, the role of translation as a means of exchange of scientific and technical 
knowledge is constantly growing. This article discusses the features of translating scientific texts, the 
main elements of translation and the typical challenges faced by the translator are highlighted, the basic 
requirements for a translated text in the field of science and technology are defined. 

Уводзіны. Імклівае пашырэнне навукова-
тэхнічных кантактаў на сусветным узроўні 
стварае сітуацыю, калі практычна кожны спе-
цыяліст сутыкаецца з іншамоўнымі спецыяль-
нымі тэкстамі. Веданне замежнай і роднай мо-
вы і ўменне перакладаць – гэта важны фактар 
у прафесійным росце кожнага, хто імкнецца ін-
тэгравацца ў сусветную  прастору і дасягнуць 
міжнароднага прызнання. У сувязі з працэсам 
глабалізацыі, які закранае ўсе сферы чалавечай 
дзейнасці, уменне адэкватна перакладаць наву-
ковыя тэксты на родную ці замежную мову на-
бывае істотнае значэнне. Асабліва гэта важна 
для маладога навукоўца, які павінен не толькі 
выводзіць айчынную навуку на сусветны ўзро-
вень, але і пераносіць на родную глебу найлеп-
шыя дасягненні замежнай навукі. 

Асноўная частка. Для якаснага перакладу 
тэксту навукова-тэхнічнага тэксту спецыяліст 
павінен усведамляць лінгвістычную адметнасць 
навуковага стылю і валодаць яго моўнымі срод-
камі. Навуковы стыль абслугоўвае разнастай-
ныя сферы навукі (дакладныя, прыродазнаўчыя, 
гуманітарныя і інш.), галіны тэхнікі і вытвор-
часці. Характэрныя асаблівасці навуковага сты-
лю – гэта сэнсавая дакладнасць (адназначнасць 
выражэння думкі), інфармацыйная насычанасць, 
аб’ектыўнасць выкладу, абстрактнасць, бязвоб-
разнасць, лагічнасць, доказнасць, яснасць, пас-
лядоўнасць выкладу інфармацыі, абмежаванасць 
эмацыянальна-экспрэсіўнай афарбоўкі. У наву-
ковым стылі, як правіла, захоўваецца дыстанцыя 
адрасанта да апісаных з’яў, што праяўляецца ў 
сутнасным апісанні меркаванняў без выкарыстан-
ня ацэначных моўных элементаў. Таму аўтары 
навуковых прац часцей за ўсё ўжываюць форму 
множнага ліку ці выказваюцца безасабова. 

Паўната і дакладнасць перакладу навукова-
тэхнічных тэкстаў у значнай ступені залежаць 
ад таго, наколькі правільна перакладчык вызна-
чае і разумее граматычныя формы, сінтаксічныя 
канструкцыі і структуру сказаў.  Можна сказаць, 
што для выканання перакладу веданне грама-
тыкі і спосабаў перадачы граматычных з’яў 

такое ж важнае, як і веданне тэрміналогіі. Ад-
паведнікі тэрмінаў можна дастаткова хутка 
знайсці ў спецыяльным перакладным слоўніку, 
у той час як пошук граматычнай формы або сін-
таксічнай канструкцыі можа быць значна даў-
жэйшым, калі не ведаць заканамернасці ўжы-
вання перакладчыцкіх трансфармацый (пера-
станоўка, замена, дапаўненне, пропуск, комп-
лексная трансфармацыя і інш.). 

Мова навукова-тэхнічнай літаратуры адроз-
ніваецца ад гутарковай або літаратурна-мастац-
кай мовы пэўнымі лексічнымі, граматычнымі 
і стылістычнымі асаблівасцямі. Калі лексічная 
адметнасць бачна нават для неспецыяліста (а гэ-
та, перш за ўсё, наяўнасць спецыяльнай лексікі, 
тэрмінаў), то ў граматычным плане яны не такія 
выразныя. Адна з найважнейшых граматычных 
асаблівасцяў навукова-тэхнічных тэкстаў – гэта 
вялікая колькасць пашыраных складаных (у пер-
шую чаргу складаназалежных)  сказаў, якія ўжы-
ваюцца для перадачы тыповых для навуковага 
тэксту лагічных адносін паміж аб’ектамі, падзе-
ямі і фактамі. 

Паміж навукова-тэхнічнымі тэкстамі, напі-
санымі на розных мовах, існуюць таксама гра-
матычныя адрозненні, абумоўленыя асаблівас-
цямі граматычнага ладу мовы, нормамі і трады-
цыямі пісьмовага навуковага маўлення. 

Абавязковая ўмова адэкватнага перакладу – 
гэта ўменне правільна аналізаваць граматыч-
ную будову іншамоўных сказаў, правільна выз-
начаць граматычныя цяжкасці перакладу і 
афармляць перакладны тэкст у адпаведнасці з 
нормамі і жанрам перакладу. Перакладчык па-
вінен добра ведаць граматычныя асаблівасці 
абедзвюх моў, асновы тэорыі перакладу наогул 
і навукова-тэхнічнага перакладу ў прыватнасці, 
а таксама перакладныя адпаведнікі ў галіне гра-
матыкі і лексікі, спосабы перакладу розных 
моўных з’яў. Акрамя таго, пры перакладзе трэ-
ба правільна разумець сэнсавыя адносіны па-
між сказамі і элементамі арганізацыі тэксту ў 
цэлым. Усё гэта складае агульную кампетэн-
цыю спецыяліста.  
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Трэба ўсведамляць, што ўменне перакла-
даць – гэта не толькі веданне роднай і замежнай 
мовы, прадметнай галіны перакладу. Для ства-
рэння якаснага, адэкватнага перакладу неабход-
на разумець усе этапы тэхналогіі перакладчыц-
кага працэсу і прытрымлівацца прынятых правіл. 

Асноўныя задачы перакладчыка: 
– зразумець сэнс зыходнага тэксту; 
– ведаць або ў працэсе перакладу высвет-

ліць, як трэба перадаць тэкст на мове перакладу; 
– выкласці тэкст зразумела і дакладна, сцісла, 

у адпаведнасці з традыцыямі мовы перакладу. 
Да перакладаў прад’яўляюцца наступныя 

патрабаванні: 
– перакладны тэкст павінен быць адэкватны 

зыходнаму тэксту, г. зн. дакладна перадаваць 
сэнс, у тым ліку змешчаны ў відавочным пад-
тэксце зыходнага тэксту; 

– перакладны тэкст павінен быць выкладзе-
ны зразумела, дакладна і па магчымасці сцісла; 

– у перакладным тэксце павінны быць выда-
лены ўсе заўважаныя выпадкі нелагічнага вык-
ладу, а таксама памылкі зыходнага дакумента; 

– пры перакладзе неабходна абавязкова выка-
рыстоўваць стандартныя моўныя звароты, якія 
выкарыстоўваюцца ў канкрэтнай галіне ведаў; 

– перакладны тэкст не павінен змяшчаць 
стылістычных дэфектаў тэксту (няправільны 
лагічны націск, расшчэплены выказнік, таўта-
логія і да т. п.); 

– па стылі выкладу перакладны тэкст павінен 
адпавядаць жанравым асаблівасцям дакумента; 

– пераклад павінен быць тэхнічна правіль-
ным. Выкарыстаная тэрміналогія павінна адпа-
вядаць дзяржаўным стандартам і іншым нарма-
тыўным дакументам; 

– у перакладным тэксце павінна захоўвацца 
адзінства тэрміналогіі; 

– у перакладным тэксце не павінна быць про-
пускаў, арфаграфічных і сінтаксічных памылак; 

– у перакладным тэксце павінны захоўвацца 
правілы рэдакцыйна-выдавецкага афармлення. 

Правільная паслядоўнасць дзеянняў пры 
падрыхтоўцы перакладу дапаможа рацыяналь-
на арганізаваць працу і пазбегнуць памылак.  

Праца перакладчыка складаецца з нас-
тупных этапаў: 

– прачытанне ўсёй працы з выкарыстаннем 
слоўнікаў, даведнікаў і спецыяльнай літаратуры 
(калі гаворка ідзе пра пераклад навукова-тэхніч-
нага або іншага спецыяльнага тэксту); 

– сэнсавы аналіз тэксту: выдзяленне фраз і аб-
зацаў, якія нясуць асноўную сэнсавую нагрузку;  

– папярэдні аналіз тэксту з выдзяленнем 
цяжкіх тэрмінаў, граматычных канструкцый, 
лексічных абаротаў, спецыяльных паняццяў; 

– чарнавы пераклад тэксту; 
– пераклад і запіс загалоўка. 

Такім чынам, уменне перакладаць – гэта не 
толькі веданне роднай і замежнай мовы, прад-
метнай галіны перакладу, але і разуменне тэхна-
логіі і ўніверсальных прынцыпаў перакладу.  

Пры перакладзе любога тэксту асаблівую 
ўвагу трэба звяртаць на пытанні культуры мовы. 
Лагічнасць і зразумеласць перакладнога тэксту 
шмат у чым залежыць ад умення правільна пабу-
даваць фразу і стварыць цэласны і звязны тэкст. 

У дрэнна напісаных (перакладзеных) тэкстах 
можна выдзеліць шэраг тыповых памылак, абу-
моўленых няведаннем асаблівасцей пісьмовага 
маўлення ў параўнанні з вусным. Ніжэй праілюс-
траваны найбольш частыя памылкі перакладу 
і недахопы перакладнога тэксту (няправільныя 
варыянты перакладу пазначаны «*»). 

Няправільны лагічны націск і парадак слоў. 
У вусным маўленні лагічны націск можна пас-
тавіць на кожнае слова, выдзеліўшы яго інтана-
цыяй і сілай голасу. У беларускім пісьмовым 
маўленні лагічны націск падае на апошняе слова 
перад кропкай (або коскай). Таму словы, якія 
нясуць асноўную інфармацыйную нагрузку, трэ-
ба размяшчаць у канцы сказа: *Абавязкова пера-
канайцеся ў тым, што паветраны фільтр чыс-
ты, перш чым прыступіць да эксплуатацыі 
кандыцыянера ў новым сезоне. – Перш чым пры-
ступіць да эксплуатацыі кандыцыянера ў новым 
сезоне, пераканайцеся ў тым, што паветраны 
фільтр чысты. Вельмі важна правільна ставіць 
лагічны націск у перакладным тэксце, каб ён 
гучаў натуральна. Для гэтага трэба заўсёды да-
чытваць да канца сегмент перакладу (сказ, аб-
зац і г. д.) і перафармулёўваць тэкст у адпавед-
насці з мовай перакладу, а не перакладаць яго 
на хаду.  

Неадназначнасць разумення тэксту. 
Тэкст можа быць двухсэнсоўны з прычыны 
няправільных сэнсавых сувязяў ў сказе або 
змяшчэння лагічнага націску: *Паддон для збо-
ру кандэнсату з нержавеючай сталі… – Пад-
дон з нержавеючай сталі для збору кандэнсату… 
Няправільныя сэнсавыя сувязі ў сказе – гэта 
адзін з найгрубейшых дэфектаў, якія ўплыва-
юць на разуменне.  

Плеаназм (ад гр. pleonasmos – лішак, праз-
мернасць) – гэта ўжыванне ў маўленні сэнсава 
блізкіх і таму лагічна лішніх слоў: *візуальна 
адлюстраваць на дысплеі – вывесці на дысплей; 
*амартызацыйны знос абсталявання – амар-
тызацыя абсталявання; *найбольш аптымаль-
ны – аптымальны. 

Таўталогія (ад гр. tauto – тое самае, logos – 
слова) – паўтарэнне аднакаранёвых слоў. Паў-
торы робяць фразу немілагучнай і сведчаць пра 
няўменне выкарыстоўваць сінанімічныя рэсур-
сы мовы: *Любая няспраўнасць электраабста-
лявання павінна быць неадкладна выпраўлена. – 
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Любая няспраўнасць электраабсталявання па-
вінна быць неадкладна ліквідавана. 

Празмерная дэталізацыя апісання і груваст-
касць тэксту. Словы, пазбаўленыя сэнсавай на-
грузкі, з’яўляюцца дэфектам стылю. Яны не ска-
жаюць сэнс, але робяць навуковы тэкст цяжкім 
для ўспрымання, што раздражняе чытача: *патра-
баванні, выкладзеныя ў дадзенай інструкцыі – 
патрабаванні дадзенай інструкцыі; *для атры-
мання аптымальнага ахалоджвання паветра – 
для аптымальнага ахалоджвання паветра; *кан-
такт выключальніка знаходзіцца ў замкнёным 
становішчы – кантакт выключальніка замкнёны. 

«Расшчэплены» выказнік – гэта выражэнне 
пэўнага дзеяння з дапамогай назоўніка і дзеяс-
ловаў тыпу выконваць, ажыццяўляць, падля-
гаць і да т. п. Замест іх лепш выкарыстоўваць 
простыя дзеяслоўныя формы. 

Парушэнне лексічнай і лагічнай спалуча-
льнасці. У кожнай мове нямала слоў, якія ма-
юць абмежаваную спалучальнасць: *разрыў 
шнура сілкавання  – абрыў шнура сілкавання; 
*знікненне фазы – абрыў фазы; *канструкцыя 
дадзенай машыны аналагічная старому ўзору 
машыны – канструкцыя дадзенай машыны ана-
лагічная канструкцыі машыны старога ўзору.  

Злоўжыванне залежным станам. Пасіў-
ныя канструкцыі па магчымасці трэба замяняць 
актыўнымі, паколькі залежны стан у большасці 
выпадкаў ускладняе разуменне тэксту: *інжыне-
рамі быў распрацаваны праект – інжынеры рас-
працавалі праект; *Мантаж павінен выконвац-
ца кваліфікаваным спецыялістам. – Мантаж 
павінен выконваць кваліфікаваны спецыяліст. 

Выкарыстанне неўласцівых для тэхніч-
най мовы слоўных формул-калькаў. Пры пе-
ракладзе не трэба «калькаваць» зыходны тэкст: 
*У выпадку памылак пры мантажы і нездава-
льняючай якасці вады магчыма з’яўленне спе-
цыфічных дэфектаў. – Няправільны мантаж 

і нездавальняючая якасць вады могуць прывесці 
да псавання агрэгата. 

Заключэнне. Як бачна, падрыхтоўка якас-
нага спецыяльнага перакладу ў галіне прафесій-
най дзейнасці – гэта комплексная задача. Для яе 
выканання неабходна дасканала ведаць мовы, 
мець спецыяльныя веды, валодаць асновамі пе-
ракладчыцкага майстэрства і ўсведамляць асаб-
лівасці навуковага стылю. Адпаведная лінгвіс-
тычная падрыхтоўка ў ВНУ можа істотна павы-
сіць прафесійны ўзровень будучых спецыяліс-
таў, паспрыяць навукова-культурнаму абмену 
і дапамагчы вывесці айчынную навуку на між-
народны ўзровень.  
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