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ЩОДО ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНОЛОГІЇ  
В ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Проблеми ділової та професійної комунікації на сучасному етапі розвитку суспіль-
ства стають найбільш актуальними проблемами сучасної прикладної лінгвістики. Ін-
формаційні технології, як і вся предметна область інформатики, розвиваються настіль-
ки стрімко в плані появи нових термінів, що контролювати даний процес і адекватно 
реагувати на всі зміни в термінологічному шарі є дуже важким завданням. 

Комп’ютерна лексика є дуже неоднорідною. Всередині тематичної групи можна 
виділити окремі підгрупи, що є пов’язаними з пристроєм (архітектурою) і функціону-
ванням комп’ютера, та лексику, яка є породженою Інтернетом. Розшарування помітно і 
з точки зору сфери функціонування лексики: нейтральний термін, його розмовний ва-
ріант або жаргонізм [1]. 

Загальновідомим є те, що запозичення є основним джерелом поповнення 
комп’ютерної лексики. Це зумовлене впливом Інтернету, коли іноземний термін при-
живається у нас швидше, ніж створюється вітчизняний.  

В українській комп’ютерній лексиці відбуваються запозичення різних видів:  
1) прямі запозичення як форми, так і значення, 2) кальки (запозичення значення) і гіб-
риди (запозичується зміст при частковому запозиченні форми). 

В українській комп’ютерній мові існують наступні різновиди кальок: семантичні 
(заглушка – stub – фіктивна програма, що служить міткою, гість – guest – статус кори-
стувача мережі), структурні (сумісний – compatible, автоблокування – self-locking – ав-
томатичне відключення пристрою введення мережевого доступу), фразеологічні (сис-
тема «під ключ» – turnkey system – повністю обладнана програмними і апаратними за-
собами система, висока роздільна здатність – high resolution – характеристика якості 
зображення). 

Інтеграція запозичених англіцизмів в систему української мови відбувається різ-
ними шляхами. В першу чергу асимілюються прямі запозичення. Неасимільовані лек-
сичні одиниці, які зазвичай називають варваризмами, є різновидом прямих запозичень. 
Вони відрізняються найменшим ступенем асимільованості. В українській мові існують 
регулярно відтворювані варваризми, наприклад, Web, WWW, Internet, IBM, DOS, UNIX, 
Windows, CD, cache, BIOS, LCD, PC, RAM, Pentium, UPS тощо. Деякі з цих варваризмів зустрі-
чаються і в українофікованому варіанті: cache (кеш), LCD (рідкокристалічний дисплей, 
РК-дисплей), PC (персональний комп’ютер, ПК) [2]. 

У комп’ютерного терміну, на відміну від загальновживаного слова, зберігається 
ряд специфічних ознак, які не є складовою частиною національної мови. Саме вони до-
зволяють виділити комп’ютерний термін із загальномовного контексту. Комп’ютерний 
термін на відміну від звичайного слова, що зберігає найважливіший принцип своєї 
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структури, а саме принцип стабільності, формується на основі принципу довільності і 
має в своїй основі глибокий прагматичний аспект [3]. Саме ця своєрідність комп’-
ютерного терміну дає підстави припускати, що спеціальна лексика, яка через обмеже-
ність сфери вживання у традиційній лінгвістиці знаходиться на периферії національної 
мови, насправді є ширшою, ніж загальна лексика, оскільки вона містить елементи, які 
не належать загальній лексиці. 

За рамками національної мови знаходяться: 1) окремі форми комп’ютерних тер-
мінів, що не є характерними для української фонологічної і морфологічної структур 
слова (картридж, драйвер, бенчмарка, браузинг), 2) комбінація української та англійсь-
кої орфографії, які є відсутніми в національній мові (SIM-карта, в мережі WWW, IP-
телефонія), 3) інтернаціональні гібридні поєднання термінів, які виражають відноси-
ни, що є характерними для англійської мови: (смарт-тег, клієнт-сервер, компакт-диск, 
майстер-диск), 4) використання комбінованих цифро-букво-символьних найменувань 
у складі комп’ютерного терміну (Alt-введення символів, головка запису/читання, модель 
OSI/ISO, аутентифікація запит/відповідь, MP3-плеєр). 

Отже, комп’ютерні терміни, хоча здебільшого мають лінгвістичні параметри зви-
чайного слова національної мови виділяються з національної системи деякими струк-
турними особливостями, які були викладені вище. Найчастіше протягом роботи перек-
ладачеві допомагають засоби транскрипції і транслітерації. Помиреною є транскрипція 
зі збереженням деяких елементів транслітерації. Випадки застосування однієї лише 
транслітерації за останні роки зустрічаються вкрай рідко. 

Також слід зазначити, що виділяють наступні різновиди звукової субституції:  
1) проста субституція, яка полягає в передачі одного звуку мови-джерела одним звуком 
мови рецептора, 2) звукова конвергенція, що є заміною двох близьких звуків одним,  
3) звукова дивергенція, що полягає в передачі одного звуку двома. 

Субституція нехарактерних для української мови звуків виражається у наступних 
відповідностях: [θ] > [т] (thermal printer > термопринтер), [w] > [в] (twink > твінк), [h] > 
[х] (host > хост) тощо. 

Звукова дивергенція стосується головним чином інтерпретації звуку [ӕ], який на 
письмі в англійській мові виражаються за літерою «а» в закритому складі. Українська 
транскрипція може бути наближена до англійської (backbone > бекбон) або пристосову-
ватися до української фонетичної системи (scanner > сканер). 

Звукова конвергенція пов’язана зі складнощами в ідентифікації довгих і коротких 
звуків (reload > релод, cooler > кулер, tweening > твінінг). Те саме відбувається при пере-
дачі дифтонгів і трифтонгів (domain > домен, Power Point > Повер Пойнт). 

Також треба зазначити єдиний спосіб перекладу термінів, у якому цей самий 
термін не просто асимілюється з українською мовою, але й відбувається процес реа-
льного створення нового терміну на основі іноземного. Мова йде про описовий пере-
клад. Сутність цього методу полягає в тому, що при перекладі замість слова мови ори-
гіналу використовується словосполучення, яке максимально близько передає його 
семантичне значення. Але перед використанням описового перекладу треба переко-
натися у тому, що в мові перекладу відсутній відповідний еквівалент. Нажаль спеціа-
льні перекладацькі словники не завжди можуть встигнути зафіксувати появу того чи 
іншого терміну, але ще до цього він може вживатися в спеціалізованій літературі. На-
ведемо кілька прикладів: software – програмне забезпечення, log – текстовий файл 
звіту, в який записують усі дії, які виконує програма, і їх результати, deluxe – розшире-
на версія програмного пакета, яка включає додаткові програми чи можливості, 
burning – запис компакт-диска, cross fade – плавний перехід від одного звукового фраг-
мента або до іншого, freeware – безкоштовне програмне забезпечення [4]. 
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Підсумовуючи, зазначимо, що нами було виявлено, що основною проблемою при 
перекладі англомовних комп’ютерних термінів українською мовою є структурні та 
морфологічні відмінності цих двох мов. Крім того засвоєнню в нашій мові створених 
фахівцями термінів заважає те, що завдяки розвитку Інтернету і вільному доступу до 
інформації, англомовні терміни поширюються серед загалу швидше, ніж фахівці ство-
рюють вітчизняну альтернативу термінові. Єдиним способом прямого перекладу 
комп’ютерного терміну українською мовою є описовий переклад з використанням різ-
них видів метафоричного перенесення.  
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РЕАЛІЗАЦІЇ КЛІЄНТ-СЕРВЕРНОЇ МОДЕЛІ КОНТРОЛЮ 
ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

Сьогодення вимагає вмілого використання різних форм організації навчального 
процесу, їх постійного вдосконалення та модернізації. Розширення ринку технологій, в 
тому числі поява нових функцій контролю знань, обумовлює прагнення педагогів під-
вищувати рівень професійної майстерності, удосконалювати методи і форми роботи. 

Однією з інноваційних форм інформатизованої системи освіти є тестування. 
Останнім часом цей інструмент стає надзвичайно популярним та активно впроваджу-
ється в Україні при дистанційному навчанні для проведення онлайн опитування [1]. 

Головною проблемою тестування знань здобувачів освіти є необхідність його ав-
томатизації. Тести повинні містити велику кількість динамічних зображень, відео фай-
лів. Основними складовими такої моделі є бази даних тестових завдань з результатами 
тестування та статистикою, середовище розробки завдань, інтерфейс комунікації з 
тест-системою, правила прийому та процедури проходження тестування, способи оцін-
ки та обробки статистики.  

З боку програмування, система контролю знань повинна мати незалежність пла-
тформи, працювати в мережевій версії та використовувати вільно розподілені програ-
мні модулі. Запропонована система тестування заснована на веб-технологіях і може 
працювати в корпоративній і в глобальній мережі.  

Концептуальною основою такої системи є поділ процесу тестування на декілька 
кроків. Умовно процес тестування поділено на наступні етапи:  
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