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МЕТАФОРА В НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

 В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ТА ПРОБЛЕМА  

ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НА УКРАЇНСЬКУ 

 

Анотація.  У статті розглядається функціонування метафори у науково-

технічних текстах та розкриття способів перекладу термінів-метафор у науково-

технічному контексті. Також розкривається і пояснюється необхідність 

використання метафор для розуміння наукових явищ та понять. Досліджуються 

способи та особливості передачі метафори у науково-технічному контексті 

українською мовою. 
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особливості передачі метафори. 

Annotation. The article considers metaphor functioning in scientific and 

technical texts, as well as translation methods of terms-metaphors in scientific and 

technical context. It also discloses and explains the necessity of using metaphors to 

understand scientific phenomena and concepts.  The paper investigates the ways of 

transmission and features of metaphor in scientific and technical context of the 

Ukrainian language.  
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Постановка проблеми. В останні десятиліття метафора все частіше стала 

розглядатися не як художній прийом або троп, а як засіб номінації, як 

вербалізований спосіб мислення. Як підкреслює Дж. Лакофф, «метафоричність 

– не є перевагою чи недоліком мислення; це просто неминучість. При 

використанні метафор краще сприймаються абстрактні поняття і надзвичайно 

складні ситуації» [8, с. 95]. 

З погляду джерела метафоризації, велика кількість метафоричних 

термінів з’являються через екстралінгвістичні чинники: розвиток комп'ютерних 

технологій; процеси глобалізації; орієнтація на західну економіку, ідеологію і 

культуру [7, с. 17]. 

Метафоричне вживання слів не є характерною особливістю наукового 

стилю мови, проте метафора завжди надає можливість зміни звичайних засобів 

та способів зображення об’єкту, а отже, і можливість нового погляду на все 

свідоме, що реалізується як виявлення не пізнаних раніше його якостей  та 



Збірник студентських наукових праць 

 «STUDIA PHILOLOGICA» 
 

179 
 

властивостей. Більшість метафор, що вживаються у науковому стилі, являють 

собою проміжний рівень між повсякденною мовою та термінологією.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Опис природи та функцій 

метафори має найширший дискусійний діапазон: від вузько функціонально-

направленої фігури мовлення до базового механізму мислення і пізнання. 

Дослідження метафори не обмежуються матеріалом художніх текстів. 

Вивчаються метафоричні тенденції у мові економіки (Є. У. Колотнина), 

психіатрії (Д. Гордон, Д. Трунов), військової області (А. Р. Гучин), філософії (Е. 

Кассирер,  X. Ортега-і-Гассет). Існує велика кількість робіт, присвячених 

метафорі наукового тексту (Н. Д. Арутюнова, Р. З. Баранов, Р. Р.Кулиев, З. З. 

Гусєв), науково-популярного тексту (Л. З. Білоус, У. Ф. Крюкова, М. 

У.Позднякова). Проте, недостатньо вивченим залишається питання про місце і 

функціонування метафори у науково-технічному тексті. 

Теоретичним підґрунтям дослідження стали праці таких вчених: Н. Д. 

Арутюнової [1], Дж. Лакоффа [8], Д. Рітчі [14], Г. Н. Скляревської [11], Е. 

Дейнан [4].  

Формулювання завдань статті полягає в аналізі метафоричності термінів у 

науково-технічній літературі та розгляді прагматики їхнього перекладу з 

англійської на українську мову.  

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі існує кілька підходів 

до класифікації метафори. Це свідчить про плюралізм думок у цій сфері. 

Існують класифікації Дж. Лакоффа і М. Джонсона. За класифікацією І. Штерн 

метафори поділено на три типи: номінативні, когнітивні й образні. Щодо 

науково-технічних текстів, то в них крім номінативних, когнітивних і образних 

метафор, науковці виокремлюють ще й концептуальні та безаналогічні 

метафори [12].  

Нові поняття в науці та техніці є результатом метафоричного 

переосмислення певних найбільш опанованих сторін пізнавальної діяльності 

людини. Термін набуває нового значення через, та за допомогою старого, що за 

ним зберігається [9, с. 69]. 

Метафора вказує на нові подібності, виконуючи референційну функцію 

у мові науки. 

Необхідність вживання метафори у науковому стилі викликане тим 

фактом, що коло припущень завжди ширше, ніж інвентар наявних мовних 

засобів.  У мові науки припущення, що виражається метафорою, має на меті 

зобразити об’єктивний стан речей. Метафори, що виконують роль наукових 

термінів, виражають гіпотези, які потребують верифікації. Однак, це стосується 

не всіх метафор, що функціонують у науковому стилі. Більша частина таких 

метафор не є науковими термінами у чіткому смислі. Вони виражають 

найзагальніші поняття, необхідні для наукових досліджень, та набувають 

конкретного змісту при уточненні [6]. 
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На сьогодні найвичерпнішими практичними порадами щодо перекладу 

метафорики вважаємо класифікації прийомів перекладу метафор, 

запропоновані П. Ньюмарком та Т. Казаковою.  

Класифікація способів перекладу метафорики П. Ньюмарка вирізняє: 1) 

збереження образу в мові перекладу; 2) заміну образу мови джерела 

стандартним образом мови перекладу, який не суперечить культурі мови 

перекладу; 3) відтворення метафори за допомогою образного порівняння зі 

збереженням образу (але з можливою зміною експресії); 4) переклад метафори 

(або образного порівняння) за допомого образного порівняння (або, інколи, 

метафори) з тлумаченням значення (це сприяє розумінню, але може призвести 

до втрати експресивності висловлювання); 5) відтворення семантики метафори 

описово (може застосовуватися, якщо метафора нечітка і її збереження є 

недоречним, хоча певні аспекти настанови висловлювання можуть втратитися); 

6) пропущення метафори, якщо вона є надлишковою (необов’язковою); 7) 

збереження метафори з конкретизацією значення задля підсилення образу [13, 

с. 87–91]. 

Т. Казакова пропонує такі способи перекладу метафори: 1) повний 

переклад, якщо в мові оригіналу та перекладу збігаються і правила 

сполучуваності, і традиції вираження емоційно-оцінної інформації, ужиті в 

метафорі; 2) додавання/опущення використовуються в тих випадках, коли 

підтекст у мові оригіналу та мові перекладу відмінний, і потрібна або 

експлікація того, що малося на увазі у вихідному тексті (прийом додавання), 

або, навпаки, імплікація словесно висловленого у вихідному тексті (прийом 

опущення); 3) заміна застосовується у випадках лексичної або асоціативної 

невідповідності між елементами метафори в мовах оригіналу та перекладу; 4) 

структурне перетворення застосовується при відмінності традицій 

граматичного оформлення метафори в мовах оригіналу й перекладу; 5) 

традиційний відповідник уживається стосовно метафор фольклорного, 

біблійного, античного походження, коли в мовах оригіналу й перекладу 

склалися різні способи вираження метафоричної подібності; 6) паралельна 

номінація метафоричної основи використовується під час перекладу текстів, 

побудованих на поширеній метафорі, коли необхідна заміна або структурне 

перетворення вихідної метафори, а за характером інформації, яка передається, 

вихідний образ слід зберегти [5, с. 245–246]. 

На думку П. Ньюмарка, при перекладі «метафоричний образ можна 

змінювати за двох умов: по-перше, якщо метафора є традиційною у мові 

оригіналу, а у мові перекладу існує інший традиційний еквівалент; по-друге, 

якщо метафора, вжита в інформативному тексті, є досить дивною і її 

збереження в мові перекладу було б недоречним» [13, с. 171]. 

Проте, зазначені класифікації з рекомендаціями про збереження, 

додавання чи пропущення метафори, зорієнтовані на текстовий рівень. Щодо 

словникового рівня, способи збереження метафори потребують уточнення – 

зокрема, за яких обставин застосовується транскодування (транслітерація, 
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транскрибування), семантичне чи покомпонентне калькування, генералізація, 

конкретизація, семантична модуляція, антонімічний переклад, за якої умови 

надається наближений еквівалент чи аналог фразеологізму. 

При перекладі метафори треба враховувати її смисл – трикомпоненту 

єдність матеріальної структури, асоціативно-образного змісту і експресивного 

потенціалу. Оскільки нова метафорика може як засновуватися на новому змісті, 

так і виражатися новою формою, надання міжмовних відповідників потребує 

своєрідного симбіозу онтологічного (передачу семантики висловлювання) й 

евристичного (віднайдення еквівалентів форми висловлювання) перекладу, а 

також уваги до експресивної доречності еквівалентів для сприймаючих 

переклад. 

Таким чином, із запропонованих вище підходів до перекладу метафори, 

очевидним є той факт, що для забезпечення адекватного перекладу, 

перекладачеві при потребі слід вносити у текст певні поправки з врахуванням 

соціокультурних та психологічних аспектів споживача, а також без спотворень 

передавати смислове та стилістичне навантаження публіцистичного 

повідомлення. 

Висновки дослідження. Проаналізувавши фактичний матеріал, можна 

зробити висновок, що метафоричність науково-технічного тексту в українській 

мові не є поширеним явищем, на відміну від англійської, де метафори можна 

зустріти досить часто. На нашу думку, найхарактернішим способом перекладу 

англомовних метафор українською мовою є калькування, оскільки воно 

зберігає лексико-семантичний зміст метафори, передає її соціокультурний, 

експресивний потенціал і є можливим, якщо компоненти метафоричного 

неологізму мають питомі чи запозичені відповідники у мові перекладу; значна 

кількість неометафор є розширеними аналогами вже існуючих і перекладається 

за аналогією. 
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ПОЛІТИЧНА МЕТАФОРА ТА СПЕЦИФІКА ЇЇ ПЕРЕКЛАДУ У 

СУЧАСНИХ МЕДІАТЕКСТАХ 

 

Анотація. У статті розглянуто особливості функціонування та способи 

перекладу англомовних політичних метафор у сучасних медіатекстах. Основну 

увагу приділено типології політичних метафор у медіатекстах та аналізу 

особливостей перетворень під час перекладу одиниць. Розкрито уніфіковані 

характеристики способів перекладу концептуальних метафор.  

Ключові слова: переклад, метафора, політична метафора, медіатекст. 

Annotation. The paper focuses on the conditions and ways of functioning and 

translating of the political metaphors of the English language into Ukrainian. Special 

attention is given to the typology of political metaphors in media texts and the 

analysis  of the peculiarities of the transformations during translation of the notions. 

It also discloses unified peculiarities of translating conceptual political metaphors.  

Key words: translation, metaphor, political metaphor, media text. 

 

Метафора входить до певних концептуальних систем, або ж схеми, 

оскільки мова існує не у вакуумі, а є невід'ємною частиною структури 


