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Вступ 

Одним ізосновних понять в лінгвістиці є функціональний стиль. На 

формування стилю впливають як мовні, так і позамовнічинники. Сфера 

суспільно-виробничоїдіяльностімовців, форма суспільноїсвідомості, мета і 

змістмовлення становить позамовну основу функціонального стилю, а 

сукупністьпевним чином узгодженихінформативнозначущихмовниходиниць, 

яка відповідаєхарактерові, типовімислення в кожнійсферімовноїдіяльності, 

— йогомовну основу. Мовні та 

позамовнічинникивизначаютьдиференційніознаки кожного функціонального 

стилю, його жанрово-стильовірізновиди.  

Середвідомихіноземних та вітчизнянихмовознавців, щозвертаються до 

поняття стилю мови в своїхпрацяхможнаназвати таких, як О.Д. Пономарів, 

М.І. Пентилюк, Н.А. Ботвина, С.Я. Єрмоленко, А.П. Коваль, 

Я.М. Пилинський, О.Д. Митрофанова, К.В. Ленець, М.І.Пентилюк, Н.Д. Бабич, 

В.К. Задорожний, Н.Я. Дзюбишина-Мельник. 

Переклад текстіввисуває до перекладача ряд умов, середяких: 

знаннятермінів і понять відповідноїгалузі науки читехніки, урахування 

тематики та специфіки тексту, 

вмінняпідібративідповіднийтермінологічнийеквівалентаборозпізнатиінтерна

ціональнийтермін та багатоіншихвимог. Однак, одною 

ізнайважливішихвимог при перекладі тексту є дотримання стилю оригінала, 

йогопозамовних та мовних рис. 

Самецимзумовленаактуальністьнашогодослідження. 

Метоюроботи є ознайомлення з поняттямфункціонального 

стилю,аналізмовних та позамовних рис науково-технічного стилю та 

дослідження особливостей перекладу термінів з інформаційних технологій . 

Окреслена мета даноїроботипередбачаєрозв’язання таких завдань: 

 Розглянутипоняттяфункціонального стилю мови 

 Проаналізуватижанри та підстилінаукового стилю мовлення 



 

 

 Описатистилетвірнічинники  в данному стилімовлення 

 Сформувати характеристику стильовихособливостейнауково-

технічного стилю мовлення 

 Детально розглянутимовні та позамовнірисицього стилю 

 Проаналізувати особливості субмови інформаційних технологій 

 Розглянути поняття терміну з інформаційних технологій 

 Виокремити особливості термінології інформаційних технологій 

 Звернути увагу на абревіатури та неологізми у текстах інформаційних 

технологій 

 Проаналізувати основні трансформації при перекладі англомовних 

текстів з інформаційних технологій українською мовою 

Об’єктомнашоїроботи є тексти зінформаційних технологій, в свою 

чергупредметом – дослідженняособливостей перекладу термінів галузі 

інформаційних технологій. 

Під час написання роботи було використано описовий, зіставний, 

порівняльний, пошуковий і аналітичний методи. 

Практична цінність роботи представлена тим, що матеріали даного 

дослідження можуть бути використані на заняттях з перекладознавства та 

практичного перекладу, а також можуть слугувати як інформаційний ресурс 

для написання науково-дослідних робіт різного типу на тематику науково-

технічного стилю.  

Структура даної дипломної роботи. Дипломна робота складається зі 

вступу, чотирьох розділів, висновків до них, загальних висновків, списку 

використаних джерел, додатків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMMARY 

     The paper investigates the nature of scientific style and its lingual and non-

lingual peculiarities. It covers several aspects under analyses - the definition of 

functional style and its classifications in the works of different linguistic scientists. 

We have discovered that scientific style is divided into following substyles: 

 properscientific, the style of popular scientific prose, educational scientific and 

technical scientific substyle. The main linguistic features of scientific and technical 

style distinguished by linguists are: phonetics, vocabulary, morphology and syntax. 

Summing processed material, we can say that the scientific and technical style of 

speech is characterized by extra-linguistic properties such as scientific subjects 

texts; generalized, abstract presentation; consistency of presentation; the accuracy 

of the statement; presentation of evidence; objectivity of presentation; saturation 

with factual information. 
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