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нений следует добиваться усвоения фактического материала по изучаемой специальности 

и адекватного владения ее терминологической номенклатурой. 

В ходе занятий рекомендуется следующая последовательность работы, при которой в 

процессе подготовки к занятию студенты должны выучить репродуктивную терминоло-

гию, а затем выполнить все подготовительные упражнения, а также те из основных 

упражнений, которые требуют домашней подготовки. Аудиторную работу рекомендуется 

начинать с подготовительных упражнений, после чего прорабатывается основной текст 

занятия. Затем можно переходить к выполнению основных упражнений. Переводческие 

упражнения предполагают широкое использование технических средств обучения. 

Для проверки качества подготовки домашних заданий иногда полезно менять схему 

построения занятия, например, начинать с фронтального опроса терминологии (напри-

мер, используя электронный носитель), терминологического диктанта или беседы по ос-

новному тексту. Изучение каждой темы должно завершаться письменными контрольны-

ми работами или презентациями на языке по пройденной тематике. 

Таким образом, значение переводческой деятельности в современном мире постоянно 

возрастает, и ее изучение и совершенствование – важная социальная, научная и практи-

ческая задача, решению которой будут способствовать учебно–методические комплексы, 

включающие аутентичный материал, учитывающий поэтапность обучения переводу (ба-

зовый и продвинутый этапы), а также систему упражнений, направленных на автомати-

зацию навыков письменного и устного перевода. 
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Уменне перакладаць неабходна любому адукаванаму чалавеку, які жыве ў рэальна 

двухмоўным ці шматмоўным асяроддзі, бо ўменне перакладаць складаецца з умення 

правільна ўспрыняць змест пачутага ці прачытанага на адной мове і ўмення адэкватна 

перадаць гэты змест на іншай мове. 

Заняткі перакладу адкрываюць перад студэнтам новыя перспектывы, бо пры звычай-

ным параўнанні моў пад увагу прымаецца прыналежнасць моўных адзінак да аднаго і 

таго ж аспекту ці ўзроўню моўнай сістэмы – фанетычнага, лексічнага, граматычнага і г. д. 

– пры ўмове іх пэўнага семантычнага адзінства. Пераклад дае магчымасць, па–першае, 

удакладніць, замацаваць і актывізаваць атрыманыя веды на функцыянальнай аснове, па–

другое, параўноўваць рознаўзроўневыя факты і з’явы абедзвюх моў, што дазволіць глы-

бей асэнсаваць найбольш складаныя моўныя з’явы. П
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Метадычна правільна арганізаваная праца па перакладзе праз супастаўленне моў, праз 

акцэнтаванне ўвагі на тым своеасаблівым, што адрознівае адну мову ад другой, будзе 

садзейнічаць размежаванню дзвюх моўных сістэм у свядомасці іх носьбітаў, а таксама 

спрыяць фарміраванню аўтаномнага двухмоўя. Менавіта пераклад можа быць дзейсным 

сродкам карэкцыі “змешанага” або “сумешчанага” двухмоўя, якое характэрна для 

насельніцтва Беларусі. 

Агульнасць паходжання ўсходнеславянскіх моў, блізкасць іх гістарычнага развіцця і 

ўзаемадзеянне на сучасным этапе абумовілі наяўнасць у беларускай і рускай мовах адно-

лькавых ці блізкіх слоў. 

Аналіз беларуска–рускіх узаемаперакладаў дазваляе выявіць наступныя самыя агуль-

ныя віды адпаведнасці:   

1. Эквіваленты (або пастаянныя адпаведнікі) – моўныя адзінкі ў мове арыгінала і 

перакладу маюць пастаянныя раўназначныя эквіваленты, якія звычайна не залежаць ад 

кантэксту. Гэтыя адпаведнікі могуць цалкам супадаць па сваёй будове і значэнні, мець 

аднолькавае ці блізкае напісанне і вымаўленне (так званыя абсалютныя эквіваленты), яны 

ўзаемазамяняльныя ў любых кантэкстах: бел. плацёж – рус. платеж, бел. даход – рус. 

доход,  бел. капейка  – рус. капейка. 

2. Варыянтныя адпаведнікі  – моўныя адзінкі ў арыгінале і перакладзе маюць ва-

рыянтныя адпаведнікі, г. зн. такія адпаведнікі, якія ўстанаўліваюцца паміж словамі ці вы-

разамі, калі ў мове перакладу для перадачы таго ці іншага значэння існуе некалькі ва-

рыянтаў і патрэбна выбраць адзін з іх. Так, напрыклад, рускай лексеме окрыть адпавя-

даюць у беларускай мове лексемы адчыніць, разгарнуць, расплюшчыць, пачаць, выкрыць, 

адкрыць [4]. У залежнасці ад пэўнай маўленчай сітуацыі мы выбіраем адпаведнае слова.  

    3. Безэквівалентнасць –моўныя адзінкі арыгінала не маюць адпаведнікаў у перак-

ладзе. Але яе не трэба разумець як поўную адсутнасць у мове перакладу сродкаў для пе-

радачы пэўных моўных адзінак арыгінала. Пад безэквівалентнасцю адзінак звычайна ра-

зумеюць толькі тое, што яны не маюць гатовых адпаведнікаў (слоў ці выразаў), якія мож-

на ўзяць і падставіць замест іх у перакладзе. У беларускай мове гэта, напрыклад, вераш-

чака, ваўкалак, імшара, прыгон і многія іншыя [1, с.32]. 

У рускай мове безэквівалентнымі (у адносінах да беларускай мовы) выступаюць, 

напрыклад, словы отчество (імя па бацьку), пряность (вострая прыправа), якія не 

маюць у беларускай мове аднаслоўнага адпаведніка.  

Праца над перакладам патрабуе не толькі строгай паслядоўнасці, што абумоўлена 

цяжкасцямі моўнага характару (ад працы са словам, словазлучэннямі, фразеалагізмамі, 

сказамі), але і тэкставага характару (стылістычныя прыметы). 

 Аднак галоўная праблема методыкі перакладу заключаецца нават не ў моўных 

асаблівасцях твораў розных стыляў і жанраў, а ў тым, каб студэнты адрознівалі тыя за-

дачы, якія даводзіцца вырашаць пры перакладзе. 

Так, пры перакладзе навуковага тэксту неабходна акрэсліць, што навуковыя тэксты (не 

будзем тут разглядаць асобныя жанры) падзяляюцца на дзве вялікія групы, мэты і заданні 

якіх істотна адрозніваюцца паміж сабой: гэта тэксты ўласна навуковыя, прызначаныя для 

больш–менш вузкага кола спецыялістаў, і тэксты навукова–папулярныя. Зазвычай, мэтай 

першай групы навуковых тэкстаў з'яўляецца разгляд і аналіз нейкай істотнай навуковай 

інфармацыі, вынікаў праведзеных даследаванняў, эксперыментаў, новых тэорый, гіпотэз, 

іх абгрунтаванне з прыцягненнем факталагічнага матэрыялу. 

Галоўная мэта навуковых тэкстаў падобнага роду — данесці істотную навуковую ін-

фармацыю да навукоўцаў, па магчымасці найбольш дакладна перадаючы лагічную струк-

туру арыгінала, правільна ўзнавіўшы выкарыстаную сістэму тэрмінаў. Выкананне гэтай 

задачы звязана ў асноўным з захаваннем зместу. 

Зыходзячы з гэтай мэты, перад работай над тэкстам такога роду,  неабходна звярнуць 

увагу студэнтаў на наступныя  задачы: 

 — выкарыстанне ў навуковым тэксце агульнапрынятай галіновай тэрміналогіі; 

— выкананне строгай лагічна абгрунтаванай паслядоўнасці падачы матэрыялу.  

Навукова–папулярныя тэксты істотна адрозніваюцца з разгледжанымі вышэй мэтамі і 

заданнямі тэкстаў уласна  навуковых.  Таму што яны накіраваны да зусім іншай аўдыто-
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рыі — да шырокага кола чытачоў, якія не з'яўляюцца спецыялістамі ў пэўнай вобласці. 

Галоўная мэта гэтых тэкстаў складаецца не ў тым, каб проста паведаміць нешта новае ці 

добра перапрацаванае старое, іх мэта — даць чытачу ўяўленне пра тую ці іншую сферу 

навуковых ведаў у даступнай для яго форме[3,с.123].  

Пры працы з  навукова–папулярным тэкстам звяртаецца ўвага на наступныя задачы: 

– навукова–папулярны тэкст павінен быць напісаны простай і зразумелай мовай без 

залішняга ўжытку адмысловых тэрмінаў; калі ж такія ўжываюцца, да кожнага з іх павінна 

быць тлумачэнне ў выглядзе зноскі. 

–гэтак жа як  ва ўласна навуковых тэкстах, так і ў навукова–папулярных тэкстах трэба 

скарыстаць структуру падачы матэрыялу, якая будзе зразумела для  чытача і дапаможа 

яму разабрацца ў матэрыяле. 

Асноўныя складанасці пры працы над уласна  навуковымі тэкстамі – гэта тлумачэнне 

сэнсу тых ці іншых спецыфічных слоў, вялікая інфармацыйная дакладнасць перакладу і 

не забываць пра вышэйназваныя агульныя віды адпаведнасці ў беларуска–рускіх узаема-

перакладах[2,с.54]. 

Асноўнай лексічнай асаблівасцю навуковых тэкстаў з’яўляюцца тэрміны. Сярод іх 

можна вылучыць словы агульнанавуковага выкарыстання, якія больш сустракаюцца ў 

навукова–папулярных тэкстах (даследаванне, апрацоўка, аперацыя, працэс). Выяўленне 

значэння такіх слоў залежыць ад зместу і метадалогіі той навукі, у якой яны прымяняюц-

ца. Напрыклад, значэнні слова аперацыя: 1) ‘асобнае дзеянне сярод многіх іншых; вы-

кананне якой–небудзь фінансавай, крэдытнай, прамысловай, гандлёвай, страхавой або 

іншых задач, напрыклад, банкаўская аперацыя, паштовая аперацыя’; 2) ‘у вылічальнай 

тэхніцы выкананне лічбавай вылічальнай машынай якога–небудзь дзеяння з зыходнымі 

велічынямі, напрыклад, арыфметычная аперацыя’ (БелЭн).) 

Вузкаспецыяльныя тэрміны ўласцівы ўласна навуковаму падстылю; у тэкстах навуко-

ва–папулярнага характару (якія разлічаны на шырокае кола чытачоў) яны звычайна не 

выкарыстоўваюцца, а калі і ўжываюцца, то з абавязковым тлумачэннем. Напрыклад: бе-

нефіцыяр,  юсціраваць, варант. Аднак з тых часоў Кіпр зрабіў  шэраг крокаў па накіра-

ванні да інтэграцыі ў ЕС і як  следства да празрыстасці заканадаўства, у тым ліку ў 

сферы раскрыцця інфармацыі аб бенефіцыярах(юрыдычных або фізічных асобах, якія 

атрымлівалі грошы, фінансавую выгаду зыходзячы з пазыковага дакумента або дагаво-

ра) 

Многія вузкаспецыяльныя тэрміны не фіксуюцца ў агульнамоўных слоўніках. Ме-

навіта наяўнасць вузкаспецыяльных тэрмінаў выводзіць мову навукі за межы літара-

турнай мовы. Кожны тэрмін мае сэнс толькі як член пэўнай тэрміналагічнай сістэмы, і ў 

межах гэтай сістэмы ён стылістычна нейтральны. 

У сучаснай тэрміналогіі таксама сустракаюцца выпадкі лексічнай варыянтнасці, калі 

адначасова ўжываюцца беларускія тэрміны або кампаненты тэрмінаў і запазычанні: фак-

тарынг – крэдытаванне пад уступку патрабавання, траст – давяральныя аперацыі, 

банкаўскі рытэйл – банкаўскі рознічны бінес і інш., а таксама варыянты, якія ўзніклі на 

аснове выкарыстання тэрмінаў, утвораных рознымі спосабамі тэрмінаўтварэння: калька-

вання, стварэння нацыянальнага эквівалента і г.д. 

У навуковых тэкстах часта ўжываюцца так званыя клішэ, якія структуруюць тэкст. 

Яны павінны перакладацца як адзінае цэлае: подытоживая – падрахоўваючы; другими 

словами, иначе говоря – іншымі словамі, інакш кажучы; с одной стороны – з іншага бо-

ку; в результате, как следствие – у выніку, як вынік; в то же время, одновременно ис-

пользуются – у той жа час, адначасна;  в частности  – у прыватнасці.  

Супастаўленне сістэм мовы крыніцы і мовы перакладу развівае ў студэнтаў навыкі 

лінгвістычнага мыслення, ператварае пераклад тэксту ў свайго роду перакладзеным тэкс-

це, але і паспрабаваць зразумець, чаму яна была зроблена ў дадзеным месцы. Тым самым 

у студэнтаў развіваюцца навыкі даследчай працы.  
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Аннотация. Целью данной статьи является рассмотрение некоторых видов граммати-

ческих трансформаций при переводе с английского языка на русский. Рассмотрены такие 

виды трансформаций, как замены частей речи, членов предложения, структуры предло-

жения.  
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 На современном этапе развития общества обучение иностранным языкам является 

одной из приоритетных задач в процессе формирования профессионально грамотного 

специалиста. В связи с этим особую актуальность приобретает профессионально ориен-

тированный подход к обучению иностранным языкам на неязыковых факультетах вузов, 

который предусматривает формирование у студентов способности иноязычного общения 

в конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом осо-

бенностей профессионального мышления, а также овладение навыками чтения и перево-

да литературы по специальности. Ввиду возросшего значения международных деловых 

отношений вопросы адекватного перевода текстов экономической направленности стали 

в последние десятилетия особенно актуальными. Именно поэтому роль обучения студен-

тов специальностей экономического профиля правильному переводу текстов экономиче-

ского дискурса – прежде всего с иностранного языка на родной – трудно переоценить.  

Вообще перевод – достаточно сложный процесс, успешное овладение которым воз-

можно только при соответствующей подготовке на языковых специальностях. Что каса-

ется неязыковых факультетов, то задачей преподавателя иностранного языка является 

обучение студентов навыку перевода терминологической лексики и отдельных, наиболее 

трудных для понимания, конструкций. 

Как отмечает В.Н. Комиссаров, «основные трудности перевода и весь характер пере-

водческого процесса обусловливаются расхождениями в структурах и правилах функцио-

нирования языков, участвующих в этом процессе» [Комиссаров, с.16]. 

Цель нашей работы состоит в рассмотрении отдельных видов грамматических транс-

формаций в процессе перевода с английского языка на русский. 

Актуальность поставленной задачи очевидна, т.к. наш опыт преподавания английского 

языка показывает, что частой ошибкой студентов в процессе перевода аутентичных тек-

стов является попытка дословной передачи смысла, когда они не принимают во внимание 

тот факт, что определенным конструкциям английского языка нет соответствия в рус-

ском, а как правильно сделать грамматическую замену, студенты не знают.  

Вообще существуют различные классификации переводческих трансформаций (см. 

работы В.Н. Комиссарова, А.Д.Швейцера, Я.И. Рецкера, А.М. Фитермана и Т.Р. Левиц-

П
ол

ес
ГУ

mailto:jrusina@mail.ru



