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Рис. 1. Фрагмент структури зв’язків розроблюваної бази даних 

 
В умовах широкого використання сучасних інформаційних систем 

необхідним чинником є зручність функціонування. Таким чином 
розроблена відповідним чином база даних надасть змогу ефективніше 
контролювати роботу даного підрозділу. Перевагами використання баз 
даних є – швидкий пошук і отримання інформації за запитами, простота 
оновлення, зменшення надмірності даних, захист від несанкціонованого 
доступу, захист від знищення даних та максимальна незалежність від 
прикладних програм. 

В результаті роботи зі створення бази даних та підключення до 
розроблюваної паралельно інформаційної системи, було отримано web-
орієнтовану інформаційну систему відділу аспірантури. В перспективі 
дану систему можна розвивати, а базу даних можна буде запропонувати й 
іншим відділам. 

Список використаних джерел: 
1. HeidiSQL [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.heidisql.com/. 
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ОСНОВНІ СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ІНФІНІТИВУ 

 
У процесі перекладу іншомовних текстів перекладач може 

зіткнутися з багатьма труднощами. Це зумовлено тим, що між різними 
мовами, окрім лексичних, наявні і значні граматичні відмінності, 

http://www.heidisql.com/
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спричинені особливостями граматичної структури мови [3, c. 15].Тому для 
адекватного перекладу іншомовних текстів уміння правильно аналізувати 
граматичну структуру іншомовних речень і визначати можливі труднощі 
перекладу, конструювати речення відповідно до мовних норм та жанру 
перекладу (літературний, переклад науково-технічних, публіцистичних 
текстів тощо) є одними з найважливіших аспектів, необхідних для 
коректного перекладу. Однією з актуальних проблем сьогодення є 
труднощі, що виникають під час перекладу англійського інфінітиву. 
Оскільки інфінітив в англійській мові має подвійну природу, то для нього 
характерне поєднання  семантичних і синтаксичних ознак іменника та 
дієслова. 

Широке застосування інфінітиву в різноманітних англомовних 
текстах та той факт, що інфінітив може виконувати різноманітні 
синтаксичні функції, вимагає більш детальнішого та ґрунтовнішого 
вивчення цієї конструкції. То ж і не дивно, що подібне явище привертає до 
себе увагу багатьох мовознавців (Н. Д. Бабич, І. В. Корунець, 
В. В. Коптілов та багато інших) [6, c. 1]. 

Проте, питання, присвячене спробам перекладу інфінітиву,ще досі 
залишається мало вивченим. Це і зумовлює актуальність нашої теми. 

Подвійна природа інфінітиву спричинює деякі труднощі для 
перекладу його українською мовою, оскільки з одного боку – наявність 
відповідного інфінітиву в українській мові (неособової форми дієслова в 
українській мові) значно полегшує процес перекладу цієї конструкції. Але 
з іншого боку – різноманітність інфінітивних форм та широка парадигма 
синтаксичних функцій не дають нам змогу використовувати дослівний 
переклад по всяк час. 

Наведемо основні способи перекладу англійського інфінітиву 
українською мовою. Якщо в реченні інфінітив виконує синтаксичну 
функцію підмета чи присудка (або ж різні форми частин складеного 
іменного присудка),то він може перекладатися як відповідне неособове 
дієслово, або ж іменник. Наприклад: To know him  is to trust him. – Знати 
його означає – довіряти йому. You will have to wait until you hear from me 
again (Dreiser). - Вам доведеться почекати поки я знову, сповіщу про себе.  

Якщо ж інфінітив виконує функцію додатка (простого) такі речення 
зазвичай перекладаються за допомогою не особової форми дієслова чи 
підрядного речення. Наприклад, They claimed to be struggling for peace.- 
Вони стверджують, що змагаються «за мир». She taught him to sit at a 
table and not put his elbows on it. (Ibid) – Вона  вчила його сидіти за столом 
і не  класти лікті на нього. У тому випадку, коли інфінітив виконує 
синтаксичну функцію означення, для перекладу ми можемо 
використовувати складнопідрядне речення (а саме підрядне-означальне) з 
модальним дієслівним присудком або ж дієслівним присудком, який 
виражає майбутню дію. Наприклад,We made a list of things to be taken. ( J.K. 
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Jerome) – и склали список речей, які візьмемо з собою [2, c. 253]. Інфінітив 
у пасивному стані зазвичай перекладається за допомогою неозначено-
особових речень чи підрядно-означальних речень з натяком на 
модальність. Наприклад: There was nothing to be astonished at. – 
Дивуватись не було чому. The car to be used did not belong to Sparcer . – 
Авто, яким мали їхати, не належало Спарсеру.  Якщо ж наявний інфінітив 
(в активному або пасивному стані) виконує функцію обставини мети, ми 
використовуємо неособову форму дієслова та сполучник «щоб», якщо 
обставина результату (інфінітив у поєднанні з виразом «занадто 
достатньо»), обставина порівняння (інфінітив у поєднанні з «так, ніби», 
або «наче»). Наприклад: To earn a living, he became a salesman. – Щоб 
заробити на життя, він став продавцем. 

Зауважимо, що у сучасній українській мові ми використовуємо й 
інші шляхи перекладу інфінітива. У цьому випадку особливу увагу 
потрібно приділяти трьом різновидам інфінітивних конструкцій [5, c. 44]. 

Таким чином, ми можемо стверджувати, що через властивість 
інфінітиву виконувати різноманітні синтаксичні функції, варто більш 
детально добирати можливі шляхи його перекладу, які дозволять точно 
передати смислове значення англійської не особової форми дієслова. Такі 
властивості інфінітива й спричинюють деякі труднощі перекладу, які 
мають бути враховані як і в перекладацькій, так і в навчальній діяльності 
студентів. 
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