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Одним із параметрів за яким різняться мовні системи французької  та 

української мов та, як наслідок, уможливлює помилки при перекладі  

науково-технічних текстів французькою мовою є категорія умовного 

способу (фр. Conditionnel). 
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У французькій мові умовний спосіб Conditionnel зустрічається не лише 

упідрядних умовних, але й у самостійних реченнях.  В останніх 

Conditionnel позначає спектр дій від потенційної до нереальної, зокрема 

вживається на позначення інформації, достовірність якої не є 

встановленою –Conditionneldeprobabilité [1, 558-559]. 

І якщо лінгвістичний статус цієї дієслівної категорії цікавить переважно 

лінгвістів-теоретиків, її семантична наповнюваність має важливе значення 

для будь-яких користувачів мови. Відповідно до значення будуть різнитися 

мовні засоби при перекладі українською мовою. 

Необхідність сенсибілізації студентів-майбутніх перекладачів до цієї 

категорії робить нашу наукову розвідку актуальною. 

Об’єктом дослідження став Conditionneldeprobabilité (умовний спосіб 

вірогідності) у французьких науково-технічних текстах, а предметом – 

засоби його вербалізації французькою та українською мовами. 

Семантика умовного способу безпосередньо пов’язана з алетичною 

модальністю. Модальність – це ставлення мовця до дійсності: суб’єктивно-

об’єктивне, оцінювальне й аналітичне, ускладнене існуючими 

філософськими, політичними, соціально-ідеологічними теоріями [2, 371], а 

алетична модальність стосується світу зовнішніх подій, так званих 

об‘єктивних, щодо яких автор має експліцитне ставлення констатації: 

твердження існування причиново-наслідкового зв‘язку між двома подіями. 

Центральними поняттями алетичної модальності є: обов‘язковість, 

можливість, неможливість [3,167]. На вербальному рівні алетичні 

висловлювання містять лексеми "необхідно", "можливо", "дійсно, 

"справді", "випадково" та можуть виражати дещо про об'єкт наукового, 

філософського й інших видів пізнання, а також типи відношень між 

структурними частинами самого висловлювання [4]. 

З-поміж останніх робіт, присвячених мовним засобам вираження алетичної 

модальності можна назвати роботи Гончарко О.Ю. [5],  Ігіної З.І. [6], 

Михайлової К.І. та Кісельової О.В. [7], Сафонової Н. [8] та ін. Водночас, 

вираження алетичної модальності формами Conditionnel у французькій 

мові та їх відтворення при двосторонньому французько-українському 

перекладі досі лишається лакунарним. 

Попри те, що у сучасній французькій лінгвістиці не припиняються 

суперечки щодо статусу  Conditionnel  – чи є він окремим способом чи 

лише специфічною часовою формою дійсного способу (дет. див. [9]), ця 

часова форма достатньо широко використовується для відтворення різних 

модальних суджень. С. Адзопарді зазначає, що модальність, зокрема 

алетична, висловлювань з Conditionnel, а також Futursimple у французькій 

мові витікає не з власне модальних значень цих форм у мовній системі, а є 

результатом взаємодії їх видово-часового значення з контекстом, у якому 

відбувається актуалізація висловлювання. Відтак, не є коректним 
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порівнювати значення цих форм у двох різних мовних системах, а 

доцільніше зіставляти випадки їх використання відповідно до 

прагматичної цілі мовця [10, 78-79].  

Щодо науково-технічніх текстів, коло прояву модальності суттєво 

звужується, і серед трьох основних алетичних модальних значень: 

необхідно, неможливо, можливо, найпоширенішими виявляються два 

останні, на яких ми й зупинимося у нашій науковій розвідці. 

Матеріалом для нашого дослідження стали французькі фахові тексти з 

різних джерел : звіт про стан промисловості композитних матеріалів [11], 

академічні наукові видання, галузь металознавства [12,15], інструкції з 

експлуатації та технічного догляду автівок [13],  наукові статті, галузь 

електротехніці [14]. 

У науково-технічних текстах Conditionneldeprobabilité поряд з subjonctif 

може вводити математичну формулу. Вживання умовного способу 

пояснюється тим, що будь-яка формула є моделлю, узагальненим 

відображенням процесів оточуючого середовища, а відтак не є 100% 

достовірною, оскільки не може враховувати абсолютно усі чинники: 

Pour de l’aluminium, avec v=0.34, et sous une charge unitaire de 600 MРa on 

aurait : (formule) 

Conditionneldeprobabilité вживається також для вираження наукової 

гіпотези, припущення щодо перебігу процесів та явищ, безпосереднім 

свідком яких науковець не був, але робить висновок щодо їх протікання, 

спираючись на здобуті раніше знання: 

Pour assurer la pérennité de la couche de protection il faut :... limiter la 

porosité de la couche qui, à long terme, permettrait au liquide corrosif d’entrer 

en contact avec le métal. 

Conditionneldeprobabilité вживається також поряд з Futursimple, де останній 

передає більший ступінь вірогідності протікання процесів: 

Ces conditions sont voisines de celles précédemmen examinées mais la solubilité 

nulle à l’état solide supprime la possibilité d’existence : 

- ... d’une réaction péritectique car celle-ci supposerait la formation d’une 

phase... 

Ainsi, le diagramme dans ce cas comportera un eutectique... 

Значення Conditionneldeprobabilité при формулюванні наукової гіпотези 

може посилюватися одночасним вживанням дієслів на позначення 

розумової діяльності (penser): 

...ainsi que sa composition donne à penser que la fusion ne devrait débuter qu’à 

Tf. 
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Перекладач має звертати увагу на значення часової форми у контексті, бо 

неможливо завжди перекладати Conditionnel умовним способом чи 

майбутнім часом + лексичними одиницями з семою вірогідності, сумніву. 

Потрібно звертати увагу на різницю між потенційним та нереальним у 

значенні Conditionneldeprobabilité [9]. Перше переважно буде 

перекладатися майбутнім часом, тоді як друге передбачає використання 

умовного способу або лексичних одиниць для вираження сумніву, 

нереального. 

Аналіз перекладів Conditionneldeprobabilité українською мовою засвідчив, 

що переважно мають місце як лексичні, так і синтаксичні трансформації, 

лише іноді використовується умовний спосіб, як у наступному прикладі: 

Compte tenu de ce qui précède, les dispositifs de puissance actuels suivants 

pourraient être intéressants :... 

Враховуючи все попереднє, наступні сучасні силові пристрої могли б бути 

перспективними:…. 

Les équipements Wi-Fi ne doivent pas provoquer des fonctionnements 

indésirables ; « pas de déclenchement intempestif » diraіt-on en langage de 

contrôle électrique. 

Обладнання Вай-Фай не має приводити до небажаної роботи; «без 

невчасного відключення», як сказали б мовою електронадзору. 

Більш поширеним є використання форм майбутнього часу як в активній 

формі: 

De même, le client pourrait, lui aussi, réaliser des économies, car les moteurs à 

vitesse variable pourraient être alimentés directement en courant continu. 

Як передбачається, клієнт (замовник), також, зможе отримати 

економію, оскільки двигуни зі змінною швидкістю зможуть живитися 

безпосередньо постійним струмом. 

Par exemple, dans le cas de pannes généralisées ou de coupures de longue 

durée sur des départs de distribution (dues à d’importants  problèmes sur le 

réseau de transport), le fonctionnement d’artères de distribution en mode 

îlotépermettrait l’alimentation des clients jusqu’à la remise en service du 

réseau. 

Наприклад, у разі частих аварій або тривалих відключень струму на 

відгалуженнях мережі постачання (спричинених значними проблемами у 

мережах передачі електроенергії ), робота транспортних магістралей 

електропостачання у режимі автономних дільниць дозволить постачати 

енергію споживачам до відновлення роботи  мережі. 

так і з використанням зворотних форм для перекладу пасиву: 
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Important : Dans le cas où moins de 10 fréquences seraient programmées, il est 

impératif de mettre « 0000 » dans les fréquences restant à programmer. 

Важливо: У випадку, коли  програмуватимуться до 10 частот, 

обов’язково виставити «0000» для частот, що залишається 

запрограмувати. 

Рідше зустрічається теперішній час: 

Il pourrait ainsi être utile de déterminer au cas par cas s’il n’est pas avantageux 

de mettre en place une solution utilisant l’électronique de puissance. 

Може бути корисним визначати у кожному окремому випадку, чи є 

вигідним використання  силової електроніки. 

Avec l’avènement de la production décentralisée sur les réseaux de distribution 

(et de transport), ces définitions devraient être adaptées, étendues ou révisées, 

dans le but de répondre à des questions telles que : quels sont ou quels 

devraient être les services système pour les réseaux de distribution ? 

Із введенням децентралізованого виробництва у мережі 

електропостачання (і електропередачі), ці визначення мають 

адаптуватися, поширюватися або переглядатися з метою відповісти на 

такі питання: яким є чи яким має бути системне обслуговування для 

мереж постачання? 

Поширеним є використання модального дієслова могти для перекладу як 

активної форми:  

Il est impératif de ne pas soulever la culasse, ce qui entraînerait le décollement 

des chemises de leur embase avec introduction d’impuretés et détérioration des 

joints toriques. 

В жодному разі не піднімати голівку циліндрів, що може призвести  до 

зриву гільз з їх опори, забруднення та пошкодження кільцевих проміжків. 

так і пасивної: 

Faire fonctionner le régulateur sans sa liaison avec la masse de l’alternateur 

car il serait instantanément détérioré. 

Запустити регулятор, не замикаючи його на масу генератора, оскільки він 

може відразу  пошкодитися. 

Не менш поширеним є додавання лексем: 

ймовірно: 

...la polarisation ne serait évitée que pour une teneur en fer d’au plus 0,0002% . 

«…поляризацію можна буде, ймовірно, запобігти тільки якщо вміст 

заліза складатиме не більше 0,0002%.» 
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Le plan de défense idéal d’un grand réseau électrique serait celui qui peut 

s’adapter aux conditions changeantes tout en offrant un équilibre entre les 

exigences de fialibilité quelque peu contradictoires . 

Ідеальним планом захисту великої електромережі ймовірно буде план, 

який можна пристосувати до змінних умов, встановлюючи 

баланс(рівновагу) між незначно суперечними вимогами надійності. 

Les additions de cadmium et d’aluminium dans les proportions indiquées 

relèveraient à 0,004% de cette valeur limite. 

Домішки кадмію та алюмінію в зазначених пропорціях виявлятимуться 

ймовірно на рівні 0,004% цього граничного значення. 

скоріше за все: 

Ainsi ,obtenu par frittage, le nickel durci par dispersion de thorine ThO2 en 

grains de moins d’un dixième de micron conserverait une résistance mécanique 

intéressante jusqu’à 1300°C. 

Таким чином, отриманий спіканням нікель, зміцнений дисперсією оксиду 

торію ThO2 у зерна  менше за 0,1 мікрона, скоріше за все буде зберігати 

достатню механічну міцність при температурах нижче 1300ºС. 

À la lumière de l’intérêt très largement répandu pour la norme 802.11i et des 

avantages financiers de l’utilisation des systèmes Wi-Fi, ces décisions devraient 

être reconsidérés. 

Враховуючи дуже широку зацікавленість нормою 802.11i та фінансові 

переваги використання систем Вай-Фай, ці рішення скоріше за все мають 

переглянути. 

вірогідно: 

La technologie des nanocomposites pourrait se développer dans le secteur d’ici 

5 ans. 

У найближчі 5 років у галузі вірогідно буде розвиватися технологія нано- 

композитів. 

La formation d’hydrures de zirconium dans l’alliage liquide s’opposerait en 

effet à celle de SiH4, si bien que le silicium resterait à l’état de polysilènes 

(SiH2), constituant noyaux de cristallisation pour le magnésium. 

Утворення гідридів цирконію у рідкому стопівірогідно буде протидіяти 

утворенню SiH4, настільки, що силіцій вірогіднозалишиться у стані 

полісіленів(SiH2),створюючи зародки кристалізації у магнії. 

Ще одним можливим засобом перекладу є синтаксичні трансформації: 
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A mesure que cette technologie gagnera en maturité, on devrait assister à une 

diminution des coûts de production. 

По мірі того як ця технологія набуватиме розвитку, має зменшуватися й  

вартість виробництва. 

Висновки. 

Conditionneldeprobabilité у французьких науково-технічних текстах 

використовується у двох основних випадках: при формулюванні наукової 

гіпотези та припущень щодо протікання процесів і явищ, свідком яких 

науковець не був, та при введенні математичних формул і функцій як 

моделей досліджуваних явищ. При перекладі українською мовою 

Conditionneldeprobabilité найчастіше використовуються форми 

теперішнього та майбутнього часів дійсного способу, а також лексеми з 

семою ймовірності. 
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