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                                                          ВСТУП

На  сьогоднішній  день  поняття  семантичної  деривації  в  науковій 

концептосфері  англомовних країн  є  не  тільки  не  достатньо  вивченим,  але  й 

об’єктивність його існування як мовного феномену підлягає сумніву. По-перше, 

цепояснюєтьсятим,  що  статус 

семантичноїдериваціїсередіншихчисленнихспособівтвореннялексичниходиниць 

є недостатньозрозумілим. По-друге, теоріядериватології на сьогоднішній день є 

молодою та ще не проаналізованою на даномуетапірозвиткумовознавчої науки. 

Проблема перекладу науковихсемантичнихдеривативів, на нашу думку, на 

даний  момент  є  недостатньовисвітленою  у  працях  як  вітчизняних,  так  і 

зарубіжнихнауковців.  Єдинийнауковийдоробок,  у  якомудосить  детально 

висвітлюютьсяособливості, характерні для перекладу семантичнихдеривативів, 

належить Н. П. Тропіній.Щодовивченнясемантичноїдеривації як мовногоявища, 

ми спираємося на дослідженняА. А. Залізняк,                           Д. І. Терехової, Е. 

В. Падучевої, А. Н. Баранова, І. П. Астаф’євої, Т. А. Дейка та інших.

Дана  дипломнаробота 

присвяченадослідженнюявищасемантичноїдеривації  в 

науковомудискурсіанглійськоїмови. 

Їїактуальністьзумовленанеповнимвисвітленнямданоголінгвістичногоявища  у 

роботах  відчизняних  та  сучаснихнауковців  ітим,  щосемантика 

науковихтермінівнабуваєнадзвичайногопоширення  у  текстахспеціалізованого 

характеру і становить значнітруднощінавіть для спеціалістів у галузі перекладу. 



Цепов’язано  з  тим,  щодеривативисамесемантичного  характеру  не 

піддаютьсязвичайним  способам  перекладу.  Отже,  дана  тема  є 

надзвичайноактуальною для кола професійнихперекладачів.

Основною  метоюнашоїдипломноїроботиполягає 

удослідженнісемантичноїдеривації  як  одного 

ізспособівтвореннянауковихтермініввсучаснійанглійськіймові  та 

перекладіданогоявищаукраїнськоюмовою.

Окреслена мета даноїроботипередбачаєрозв’язаннятакихзавдань: 

• дослідитигенезизпоняттясемантичноїдеривації;

• вивчитифеномен вторинноїномінації в ономасіологічномуаспекті;

• дослідитиметафоричний  та 

метонімічнийпотенціалдеривативіввнауковіймові;

• датизагальну  характеристику 

науковоїконцептосферианглійськоїмови;

• з’ясуватиспособитвореннясемантичнихдеривативів  у 

науковійанглійськіймові;

• дослідити  переклад  семантичнихдеривативів  з 

різнимоб’ємомзначення в науково-технічних текстах;

• розглянутиособливостыфункцыонуваннясемантичнихдеривативівва

нгломовномумедичномудискурсі та їхній переклад українськоюмовою;

• дослідитиособливостіфункціонуваннясемантичнихдеривативіввсфе

рімашинобудування та їхній переклад українськоюмовою.

Об’єктомдослідженнявиступаєсемантичнадериваціяв  науціяк 

лінгвістичний  феномен  та  як  спосібпоповненнясловникового  складу 

англійськоїмови.

Предметом  дослідження є  структурніособливостісемантичноїдеривації, 

способиїїтворення, а такожособливостіїї перекладу, зокрема у сферах медицини 

та машинобудування.

Матеріал для дослідженнядібраноіздвомовнихперекладенихсловників та 

тлумачнихсловниківукраїнської  та  англійськоїмов.  Для 



дослідженнятакожбуловикористаноелектронніресурси,  новітністатті  та 

монографії.  Серед  них  можнавиокремитиТлумачний  словник  науково-

технічнихтермінів,  Тлумачний  словник  медичнихтермінів  та  Україно-

англійськийнауково-технічний  словник.  Велика  увагаприділяласьстатті“Про 

явищесемантичноїдеривації”  та  “Терміни-метафориу  текстах 

сферимашинобудування”.

При 

написаннікурсовоїроботибуливикористанітакітеоретичніметодидослідження, 

як   узагальнення,  систематизація,  методианалізу  та  опису,  а  такожзіставний 

метод. 

Наукова  новизнанашогодослідженняполягає  в  тому, 

щовпершебулозапропонованокомплекснийаналізсемантичнихдеривативівсаме  в 

науковійконцептосфері, а саме у медичномудискурсі та галузімашинобудування. 

Теоретичнезначенняданоїдипломноїроботивизначаєтьсятим,  щоздійснене 

в  нійнауковедослідженняробитьвнесок  у 

вивченняпоняттянауковоїсемантичноїдеривації  та  визначаєїїмісце  у 

сучаснійлінгвістиці. 

Практична  цінністьдослідженняполягає  у 

використаннірезультатіваналізуанглійсько-українськихсемантичнихдеривативів 

у  медичних  та  технічних  текстах  для 

створенняновихметодичнихрекомендаційщодо  перекладу  та 

використанняодиницьвивченогоявища. 

Результатидослідженнябуло  представлено  на  конференції“Людина  як 

суб’єктміжкультурноїкомунікації:  сучаснітенденції  у  філології,  перекладі  та 

навчанніноземнихмов”  ізпублікацією  тез  “Генезис 

поняття“семантичнадериваці””. 

Структурно робота складаєтьсязівступу, трьохрозділів, висновків, списку 

використанихджерел та двохдодатків.

Перший  розділприсвяченавизначеннюмісця  та 

значеннясемантичноїдеривації в системісучасногословотворуанглійськоїмови.



У  другогомурозділі  ми 

розглядаємоактуалізаціюсемантичнихдеривативіввнауковомудискурсі  та  їхній 

переклад українськоюмовою.

Утретьомурозділі  ми  на  основі  теоретичного  матеріалупершої  та 

другоїчастиндосліджуємоособливостітворення  та 

функціонуваннясемантичнихдеривативівсучасноїнауковоїмови  та  їхній 

переклад  українськоюмовою  (на  матеріаліпідмовмедицини  та 

машинобудування).

Робота такожвключаєвисновки до кожного розділу та загальнівисновки, у 

яких подано короткий аналіздосліджуваниходиниць.

Додаткиналічують316  одиницьдослідження,  156 

одиницьізгалузімедицини, 160 – машинобудування.



SUMMARY

The notion of semantic derivation in the scientific sphere of concepts of the 

English  speaking  countries  and  the  ways  of  its  translation  into  Ukrainian  are 

thoroughly investigated in our  paper.  We also pay attention to the history of  this 

phenomenon and the ways of its creation.

The first  part  is devoted to the definition of the semantic derivation notion. 

Having investigated the scientific works, we decided on the fact, that the derivatives 

of  semantic  character  can  be  formed  by  the  following  ways:  generalization, 

specialization, degradation, elevation, metaphoric and metonymic creation, taboo and 

euphemisms usage. According to the semantic derivation in the scientific discourse, 

specialization and metaphors are most widely used. 

We  have  also  examined  the  ways  of  scientific  derivatives’ translation.  We 

investigated the difficulties that occur during the process of translation and how the 

translator can overcome them. 

We can conclude that during the work with scientific semantic derivatives for 

the creation of Ukrainian equivalents, the translator encounters the possibility to use 

the transformations.  The most  widely used ones are explication and specification. 

Rarely the method of generalization is used. 

Generally,  our  paper  has  316  investigated  units:  156  from  the  medical 

discourse,  160  –  mechanic  engineering.  It  was  noticed  that  among  the  medical 

derivatives the most productive ways of creation are specialization – 66% (99 units), 

and metaphor usage – 34% (51 units). Investigating the derivatives in the sphere of 

mechanic engineering, we observed that in that case also specialization – 45,3% (68 

units), and metaphorization – 54,7% (82 units) were most frequently used. We can 

see that in both variants specialization and metaphorization are the most productive 

ways of derivatives formation. 

In the course of investigation, it was observed that during the translation of 

medical semantic derivatives, such transformations as generalization – 4,6%(7 units), 

explication  –  18,1% (17  units)  and  specification  –  77,3% (116 units)  were  most 

widely used. According to the mechanic engineering, we concluded that in this case 



the  most  productive  transformations  are  specification  –  64,6%  (97  units)  and 

explication  –  35,4%  (53  units).  Consequently,  we  can  make  a  conclusion  that 

specification is the most productive transformation during the translation. 


	                                                          ВСТУП

