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ABSTRACT 

 

Specifics of translating manuals in English as a kind of special-purpose 

scientific and technical texts 

Thesis for a Master Degree in Philology, speciality 035 Philology, specialization 

035.041 Germanic languages and literature (translation included), the first language is 

English. – Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University of the Ministry of 

Education of Ukraine. – Kremenchuk, 2019. 

The paper focuses on studying general lexical and grammatical features of guides 

and manuals with a view to provide their adequate translation. Nowadays the translation of 

manuals is a widespread service in Ukraine. Given that recently a lot of gadgets are 

imported, our country adopted a law to translate every manual into Ukrainian language. 

There are a lot of problems which should be solved, which gives the paper its relevance.  

The purpose of the research is to determine the principles of deciding on translation 

methods when rendering the texts of household appliance manuals. 

The manual is viewed as a kind of scientific and technical texts belonging to 

scientific-technical style, which is characterized by clarity, logical sequence, generalization 

of the concepts and phenomena, detailed conclusions.  

As a communicative service, translation of manuals is aimed at presenting new 

technical information to a new audience in response to a very definite demand for this 

information which should be easily accessible in terms of comprehensibility, clarity and 

speed of delivery. The paper analyses stylistic, lexical and grammatical features of manuals 

with a view of their considering in the process of translation into the target language.  

The paper submitted will contribute to solving theoretical and practical problems of 

technical translation. 

Key words: manual, scientific-technical style, technical translation, pragmatic 

equivalence, adequate translation. 
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АНОТАЦІЯ 

Специфіка перекладу англомовних інструкцій як різновиду 

спеціалізованих науково-технічних текстів 

Магістерська робота, спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 

Міністерство освіти і науки України. – Кременчук, 2019. 

Дипломна робота присвячена  комплексному вивченню лексичних, 

граматичних та прагматичних особливостей текстів інструкцій як різновиду 

науково-технічних текстів з точки зору їх впливу на вибір підходів до перекладу. 

Актуальність дослідження визначається попитом на цей вид перекладу, зважаючи 

на вимоги законодавства України, що будь-яка побутова техніка повинна мати 

україномовну інструкцію по експлуатації. Вимоги до сучасного технічного 

перекладу  породжують низку проблем, що потребують вирішення.  

Мета дипломної роботи полягає у визначенні особливостей принципу вибору 

перекладацьких рішень при перекладі текстів інструкцій до технічних приладів.  

Головне призначення інструкції: повідомити важливі об’єктивні відомості і 

диктувати пов’язані з ними необхідні дії, регламентувати дії людини. В зв’язку з цим 

завданням утворилась оптимальна система мовних засобів, які оформлюють текст 

інструкції. Саме ці особливості зумовлюються вибір перекладацьких рішень. 

Технічний переклад вбачається як комунікативна послуга, що надається у відповідь 

на певний запит на технічну інформацію, яка мусить бути легкодоступною (з точки 

зору зрозумілості, ясності та швидкості доставки).  

Дослідження має теоретичну та практичну значущість для розробки підходів 

до технічного перекладу. 

 Ключові слова: інструкція, науково-технічний стиль, технічний переклад, 

прагматична еквівалентність, адекватний переклад. 

 


