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англіцизми є часто незрозумілими для українськомовного читача і, крім того, що 
вони засмічують мову, вони ще й ускладнюють процес сприймання інформації. В 
окремих випадках такими відповідниками виступають буквальні переклади, тобто 
переклади-кальки, які можуть функціонувати як в українській, так і в німецькій 
мовах: порівняємо англ. soap opera, нім. Seifenoper та укр. мильна опера; композит-
гібрид White-Collar-Kriminalität, його німецьку кальку Weiße-Kragen-Kriminalität та 
український переклад злочинність у білих комірцях. В інших випадках репрезентовані 
англіцизмами поняття отримують відмінний від англійського та німецького спосіб 
вербалізації, напр. Last-Minute-Reise зазвичай називається „гарячою путівкою”, 
однак Last-Minute-Tor уже буде „м’ячем, забитим на останній хвилині матчу”. 

Перед перекладачем композитних структур німецької мови постає складне 
завдання освоїти не лише моделі словоскладаня, але й інший спосіб мислення, та 
перекласти один набір мисленнєвих операцій на інший. І навіть якщо в тексті 
перекладу будуть максимально збереженими етноментальні особливості та 
культурно-оцінні конотації, притаманні композитам німецької мови, ми будемо 
оцінювати текст перекладу з точки зору „алгоритмів” власної мовної культури. Тому 
при виборі відповідників німецьких композитів в українській мові потрібно 
керуватися перш за все комунікативною спрямованістю тексту перекладу на 
українського читача.  

 

ZUSAMMENFASSUNG 
Der Artikel behandelt die Probleme der Übersetzung der deutschen Nominalkomposita in die ukrainische 

Sprache, es werden die Möglichkeiten der Übertragung nicht nur ihrer denotativen, sondern auch konnotativen 
Bedeutung analysiert. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Verständnis und der Übertragung der Bedeutung der 
in deutschen Massenmedien gebrauchten Komposita gewidmet. 
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ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ СПОРТИВНИХ ТЕРМІНІВ 
(на матеріалі англійської та української мов) 

 
О.С. Скрипніченко  

 
У статті розглядаються основні питання еквівалентності перекладу спортивної 

термінології на тлі англійських та українських спортивних суспільно-інформативних 
текстів: відсутність контекстового еквівалента, синонімія, лексична трансформація. 
Робиться спроба розгляду способів перекладу термінологічного загалу спортивної лексики з 
урахуванням лексичної, граматичної, стилістичної, загальнотекстової та комунікативної 
інформаціїї. Виокремлюється специфічна особливість перекладу спортивних термінів – їх 
відносна еквівалентність. 
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Інтеграційні процеси, до яких залучена Україна в період останніх років, 
стосуються всіх сфер діяльності людини, в тому числі сфери фізичної культури та 
спорту. Розвиток вже існуючих видів спортивної діяльності та впровадження нових 
викликає неабиякий інтерес з лінгвістичної точки зору. Через те, що більшість 
термінів на позначення певного виду спорту є запозиченими, а аналоги деяких 
спортивних явищ і зовсім відсутні в порівнюваних мовах (англійській та українській) 
- виникає питання про адекватність їх передачі при перекладі. Питання перекладу 
спортивної термінології стосуються проблеми перекладу всього загалу 
термінологічної лексики та винайдення найточнішого еквіваленту для лексеми, що 
перекладається, з урахуванням лексичної, граматичної, стилістичної, 
загальнотекстової та комунікативної інформаціїї. 

Питання перекладу цікавили лінгвістів з найдавніших часів. Серед сучасних 
досліджень у цій галузі виокремлюються праці Карабана В.І, Коміссарова В.І., 
Корунця І.В., Чужакіна А.П. та ін. В останніх дисертаційних дослідженнях 
підкреслюється особливості відображення іншомовної термінології в мові-реципієнті 
(Мацюк Г., Зеленцова М. Г., Нейданова І.В., Боровська О.В.) Зазначимо, що 
лінгвістами вже описані та розроблені основні критерії та способи передачі 
іншомовної термінології в мові-реципієнті, звертається увага на явища полісемії при 
перекладі термінологічної лексики, ставиться акцент на семантичній взаємодії 
загальновживаної лексики та термінологіії, зокрема спортивної. 

Зважаючи на всі перераховані досягнення в галузі перекладознавства, доцільно 
було б виокремити способи перекладу саме спортивної термінології з урахуванням 
процесуального та текстового рівнів перекладу. Тобто особливості перекладу 
термінології даного типу розглядаються з точки зору функціонально-стильового 
призначення тексту, в якому вона вживається.  

У нашому дослідженні користуємося класифікацією Виноградова В.С. [1, 16-17 ], 
який виділяє 6 основних функціонально-стильових типів текстів, серед яких – 
суспільно-інформативні (тексти газет, журналів, радіо та телебачення). Тексти даного 
типу розраховані на певний вплив суспільної думки, однак функція повідомлення 
інформації залишається в них основною, і є такою, що формує типологію текста. 
Спортивна термінологія, через свою специфічність і доступність всім: як 
спортсменам так і непрофесіоналам, вживається переважно в текстах даного типу. 
Особливістю термінів спорту та доцільністю їх виокремлення на тлі всіх інших є 
саме характер відносної еквівалентності, з огляду на функціональну приналежність 
текстів, в яких вони вживаються. У зв’язку з цим постає питання еквівалентності 
перекладу. За Виноградовим В.С еквівалентність – це збереження відносної рівності 
смислової, семантичної, стилістичної та функціонально-комунікативної інформації в 
оригіналі та перекладі. Еквівалентність оригіналу та перекладу – це, насамперед, 
спільність розуміння інформації, що є в тексті, включаючи і ту, яка впливає не лише 
на розум, але й на відчуття рецепієнта, і, яка не лише експліцитно виражена в тексті, 
а й імпліцитно віднесена до підтекста [1, 18 ]. Схожу думку виражають і інші автори: 
адекватним перекладом є лише такий, який точно передає не лише зміст, але й 
стилістичні особливості лексичних та граматичних явищ [2, 145]. Чужакін А.П. 
наголошує на передачі змісту за умови збереження літературної норми і стилю 
перекладу як на основній складовій адекватності [3, 55].  

Під час перекладу спортивних статей, фахівець намагається , по-перше, передати 
їх інформативний зміст та суспільну направленість. Для цього потрібно корегувати 
стиль оригіналу під газетно-журнальний стиль мови перекладу. З огляду на це, 
відбуваються різноманітні синтаксичні трансформації рематематичного характеру. 
Все це свідчить про те, що у таких перекладів відносна еквівалентність, але її рівень 
близькості до оригіналу більш високий, ніж при усному перекладі : 

The world champions, who will meet New Zealand in the final, scored twice inside the 
opening six minutes and added two more in the closing four minutes to complete a crushing 
victory. Australia scored a further two tries including a 41st minute effort from captain 
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Darren Lockyer, who delivered a masterful performance – Чемпіони світу, які 
зустрінуться з Новою Зеландією в фіналі, набрали 2 напівсередніх на шостій хвилині 
матчу та додали ще 2 очки під час заключних чотирьох хвилин на довершення 
розгромної перемоги. Австралія набрала ще два трьохочкових, включаючи й видатну 
спробу Даррена Локієра, капітана команди, який продемонстрував майстерну гру 
(Спортивна газета, № 77, 2006), (переклад наш). 

Для англійського газетно-інформаційного матеріалу характерна відсутність 
термінологічної точності, краткість висловлювання, яка потребує розкодування та 
доповнення в перекладі. Відсутність термінологічної точності в англійській мові 
пов’язана з загальною лексико-семантичною особливістю англійської мови – 
вміщувати в одній лексемі певну кількість значень і можливість для одного й того ж 
слова вживатися і в розмовно-побутовому контексті, і у вузькій галузі [4, 265]. 

Часто, переклад виявляється більшим за оригінальний текст і навпаки. Розглянемо 
приклади: “Заяви представників виконавчої влади про можливу націоналізацію, про 
гіпотетичне повернення клубу під крило МВС, про нібито наявні порушення при 
проведенні трансферних операцій налякали не тільки легіонерів Динамо” (Дзеркало 
тижня, 7 (535), 2005). В поданому варіанті перекладу виразно прослідковується 
відмінність стилів української та англійської преси передавати термінологічні 
сполучення. – “The recent statements about alleged violations during some transfers, 
about Dynamo”s possible nationalization and the restitution of its [Soviet-era] 
subordination to the Interior Ministry didn’t scare just the players”(Zerkalo Nedeli, 7 
(535), 2005). 

Цікавим з цієї точки зору є український переклад, який наводиться в тому ж 
виданні: “Secondly, FIFA and UEFA are very particular about government’s non-
interference with football affairs” (Zerkalo Nedeli, 7 (535), 2005). – “По-друге, як уже 
згадувалося, ФІФА та УЕФА (Всесвітня федерація і Європейський союз футбольних 
асоціацій, членами яких є Україна) дуже пильно стежать за тим, щоб держава 
жодним чином не втручалася у футбольні справи” (Дзеркало тижня, 7 (535), 2005).  

Як бачимо, у частковій відмінності між оригіналом та перекладом переконувати 
не доводиться. З проаналізованих нами прикладів видно, що явище відносної 
еквівалентності виникає за рахунок різниці в стилях газетно-журнальних публікацій 
та пояснювальних експлікацій у перекладі. В цих випадках навіть словний об’єм 
перекладу та оригіналу є різним. 

На думку деяких науковців терміни належать до категорії тих лексичних груп, які 
зазвичай мають повне співпадіння лексичного значення в різних мовах. Звернімося 
до наступних термінів: 

плавці-підводннки - frogman, суперматч -supermatch , блітц-партія – blitz party, 
кубкові старти – cup starts, федерація боксу – boxing federation, срібний призер – silver 
medalist, ковзняр - skater, хокей на льду – ice-hockey, турнір – tournament, футбольний 
газон – football pitch, кубок - cup, зональний турнір – zone tournament, міні футбол – 
mini-football, суддівська колегія – panel of judges, флангова передача – flank pass, голева 
передача – goal pass, стартовий гол – start goal , правофланговий рейд із передачею в 
центр - right-flank attack with the center passing , полевий гравець – fielder, fine-leg, short 
leg, mid-wicket, mid-on, long slop, cover-point ,deep-field; командний пресинг – team 
pressing, штрафний - penalty, фланговий наступ – flank-attack, лівий фланг – left-wing, 
фол - foul, трансферне вікно – transfer gap, пляжний гандбол – beach handball, 
бомбардир- shooter, striker; дроп-гол – drop goal, голевий реєстр – goal list, захисник – 
full-back, удар з напівлету – drop-kick, удар в “дев’ятку” – corner kick. 

Зауважимо, що інколи однозначність співвіднесення значень в межах цих 
семантичних розрядів слів не спостерігається. Деякі слова-терміни в багатьох 
випадках характеризуються багатозначністю. Так, наприклад, терміни: овертайм 
(overtime), аутсайдер (outsider), реванш (revenge) та ін., у Великому Тлумачному 
Словнику Української Мови визнаються не лише, як спортивні терміни, а й як слова 
широкого вжитку та терміни, що входять до складу інших терміносистем. У 
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порівнянні з наведеними вище лексемами, їх англійські еквіваленти вирізняються 
тільки кількістю та варіативністю сем, а відтак – є проблемою для фахівця лише з 
огляду на функціональну приналежність стилю тексту, що перекладається.  

В теорії перекладу аксіоматичним є твердження про те, що переклад ніколи не 
обмежується вибором з числа тих елементів, які зафіксовані в словниках як 
еквіваленти певному слову оригінала. В практиці перекладацької діяльності 
зустрічається багато випадків, коли використовуються слова, беспосередньо не 
передбачені словником, тому що він неспроможний передбачити всі конкретні 
сполучування слова, в які воно потрапляє і які урізноманітнюють його зміст [4, 170]. 
Це ж стосується і термінів. Так, словникова дефініція англійської лексеми “goal” чи 
“gate” та українська “ворота” не передбачає її вживання у словосполученні “без 
воріт”, тобто без жодного забитого голу та без відповідного захисту. У Великому 
Тлумачному Словнику Української Мови зазначене словосполучення не 
реєструється.  

Наприклад: “Обидві в поганому стані, команди видали сумне видовище, що в 
народі іменують як “зовсім без воріт” – Both being in bad shape the teams produced a 
kind of sorry sight commonly called “without a goal” (переклад наш). Або: “Цього року 
мені вже доводилося відвідувати дитячо-юнацькі спортивні змагання товариства 
на Кубок “Золотий колосок”, а також міжнародний турнір штангістів... та за 
всіма не встигнути, бо “колосіївський” спортивний пульс прослуховується настільки 
широко, наскільки безкрайніми є сільські місцевості України.” – This year I happened 
to visit the children’s-youthful sporting event of the association which was the cup-tie “The 
golden spikelet” and the weight-kifters’ international tournament… but one can’t catch up 
with everybody as the athletic pulse of the ‘spikelets’ is strong to the extend the Ukrainian 
countryside is boundless (Спортивна газета, № 77, 2006), (переклад наш). – 
Метафоричний вислів “спортивний пульс змагання” ідентифікується лише 
контекстуально, а не через словникову дефініцію в обох мовах, згідно словників. 

Так як об’єктом нашого дослідження є спортивні терміни, які розглядаються на 
тлі газетно інформаційних матеріалів, важливо брати до уваги той факт, що для 
даного функціонально-стилістичного типу тексту характерне вживання спортивної 
термінології з елементами загальної лексики. Така лексика спортивного характеру 
вимагає при перекладі використання еквівалентів, тобто загальноприйнятих по 
відношенню до них однозначних та точних відповідників:  

“І влада, й її супротивники, здається, узяли на озброєння тактику «відкритого 
футболу», при якій на кожну атаку обов’язково відповідають контратакою. 
Подібні «ігри» тривали весь минулий тиждень. І, мабуть, ніколи ще пресинг не був 
такий запеклий, форварди — такі наполегливі, а захисники — такі нещадні” 
(Дзеркало тижня, 9 (333), 2001). – “Both the authorities and their opponents seem to 
have adopted the tactics of ‘open football when each attack will be repelled with a counter-
attack. The ‘game ‘ has been going on all the past week. Never before, it seems, has the 
pressure been higher, forwards more persistent, and fullbacks more ferocious” (Zerkalo 
nedeli, 9 (333), 2001). 

Таким чином, загальновживана лексика і термінології знаходяться в семантичній 
єдності. Про це слід пам’ятати при перекладі спортивних статей з англійської на 
українську. При використанні загальновживаних слів для номінації спеціальних 
понять в результаті непрямої і опосередкованої номінації загальновживані слова 
розвивають нові структурні значення. Серед термінів спорту переважна більшість 
належить до інтернаціональної лексики. Це переважно англіцизми та слова 
латинського походження. Такі слова або повністю транскрибуються 
(транслітеруються) або частково. На сьогоднішньому етапі найбільше реалій 
відтворюється засобами цільової мови за допомогою методу комбінованої 
реномінації, дескриптивної перефрази, транскрипції (і транслітерації), віднайдення 
ситуативного відповідника та методом калькування: кваліфайн-раунд – qualifying 
round, «Челендж кап» - challenge cup, «влітати в «місто»» -to rush into ‘a town’, біг 
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на довгі дистанці - long-distance race, заплив на короткій воді – short-water race, суха 
поразка - love game, whitewash, lopsided score, грати внічию - run a dead heat, опен-
турнір – open tournament,  

Проблема адекватності перекладу спортивної термінолексики стосується 
існування в термінологіїї такого (небажаного , на думку деяких дослідників) явища 
як синонімія. Інколи синоніми спортивного терміна виконують функцію пояснення, 
але найчастіше до терміна іншомовного походження виникає синонім, створений на 
рідному грунті: нападник, воротар та ін. Це терміни-дублети. Можливості 
перекладача, в такому випадку, не обмежені. Звернемося до ймовірних варіантів 
перекладу : The Blues made a complete mess of the visitors’ kick-off… - Блуз 
перетворили введення шкіряного своїми суперниками в гру з центру поля в цілкоиту 
плутанину. Можливим дублетом в даному випадку можуть бути лексеми 
“куля”,“м’яч”, “шкіряна куля”, “футбольний м’яч.” 

Цікавою для перекладача з точки зору еквівалентності є професійна спортивна 
термінологія, яка найчастіше викликає труднощі. Розглянемо можливі варіанти 
перекладу на прикладі інтерв’ю, надрукованого в одному з інтернет видань З 
прикладів видно, що контекст відіграє вирішальну роль у перекладі: 

Тренер: "I told ye afore no’ tae skelp it frae the hauf-way line." Переклад: "Не 
намагайся давати подачу воротарю з відстані 60 ярдів, якщо звичайно ти не Пеле чи 
Девід Бекхам."  

Тренер: "Effin hell laddie ... you couldnae score in a knockin’ shop." Переклад: 
"Відпрацюй техніку подачі, інакше переведу тебе назад до Реалу."  

Таким чином, при перекладі спортивної термінолексики перекладач зважає не 
лише на лексичну відповідність матеріалу, що перекладається, а й на 
інформативність та суспільну направленість текстів даного типу. В зв’язку з 
відмінністю газетного стилю в досліджуваних мовах та особливою властивістю 
англійської мови коротко та компактно виражати спортивні поняття – переклад 
характеризується відносною еквівалентністю На відміну від інших терміносистем, де 
основні труднощі перекладу становлять полісемантичні терміни, спортивна 
термінологія, з огляду на своє соціальне, культурне значенння, перебуває на межі 
термінологічного поля і загальнолітературної мови, і, таким чином, залежить від 
контексту. 

 
 

SUMMARY 
Such discursive questions of equivalent translation of sport terminology as lacunas, synonyms and lexical 

transformation are regarded on the basis of English and Ukrainian sports texts of public informative character. 
We make an attempt to consider the existing methods of translation of the whole amount of sport terminology 
taking into account lexical, grammatical, contextual and communicative information. The special peculiarity of 
sport terminology translation– its relative equivalence is pointed out. 
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