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ВІЙСЬКОВІ ТЕРМІНИ ТА ОСОБЛИНОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ 

Зайцева 1\t[.O., Петухова О.І. (м.Харків~ Україна) 

Тези присвячені деяким проблемам переЮІаду термі1~jв у meІCcmax на військову 

тематику. Військово-технічні терміни мають максимальне смислове 
навантаження і складають більшу частину вtиськової лексики, тому 
правильн_ий переклад військових матеріалів залежить значною мірою від 

правильного перекладу термінів. . · . 
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)Іитання · ГалузевоГо переКладу взагалі та військового перекладу зокрема 
постійно ~находяться у центрі уваги фахі.rщів з перекладУ[б; . 5; .ТІ, ·але особливості 
nер~к.п:аду конкретного жанру або конкретної групи текстів .наразі залишаються поза 

сферою. інтересів. Дослід.r-іикі.в. Тим н.е менш вивчення стру-ктурних та лінгвістичних 
. особлиnостей військових текстів в аспекті переюшду є · особливо аюумьним на цьому · 
. mni Ї)О~в~тку арм.іІ та ВВ МВС України, Це поясню·єть~я певноіо низкоЮ ·факторів: . 

По-ПерШе, широке . міжнаро,zuіе _епівробіппщтво у . військоnіЙ · сфері. вимагає . 
відіІовід~:~их знаnь ~уктурИ та· осоGливоtтей міжнародної доку~ентаЦіr. По-др.уге, ~а 

. цим нащ)~ком бракує Літератури~ довідників, та словників длЯ Пододапня цієJ 
пjю_блеми. 'Гіо-третє, ~нтеІ:раЦія України: у . Європейський соіоз~ НАТО · тс;t участь . у 
шq)оrворчи:Х оп~раціях оон ПотРебує ·стандартизації у сфері ·б,ойов.их документів, 'які · 

. маюrЬ забезпечУвати згуртовану .. р~боту між в~ськовими кон~ийгента.ШJ з рі:ших 
країн: ·.. . · 

Мета роботИ - дослідити лексИчНі особливості ш~реклму вШс~кових текстів_. 
ДосЩ'неmія . окресЛеної .м_ети · .п~требує -розв~язання нас:fуnного Завдані-ІЯ: · з'ясуВіrи 
оСновні іірщщипИ :і:а о~:обіrnвосrі~ереклмУ вій;сь.:кq~Их тексгів ІШ .С)ІЧШ(Ному ешrіі. · .· . 
. . Р.ет~л~нИй .. }шаз_Ііз ·військової .. термінодоіії .ПоказаВ · ії · неодно).'ідність. Поряд з : 

. одНозна~~: іСрміНами,. _що . ма:ІотЬ .тоЧЦі та Чіткі с·емантиЧіІі .. Ме?~і, є б~атозна,Ч:ні 
.~рмін:и, . ·на'п{щ.клад, термін . <<security>> оЗначає «охорона: заqе:1печення, бойове 
за6.езnе~ец~і забезіІеч~ніСть_; С~зпексЇ, 'з.ас~креЧенісrь; кон;рроЗ~ідк, ~>;. терм.іни «~nit» .· 

·і « eomni.and>> ... ~~шioть до .. десятИ · і',. GілЬіпе ·:ЗЩічен~ [1]. ,тому . ~~~тозна~піі~ть навіть 
однокомпонентНИХ термінів ·усюі8д'цІQЄ іХ, nравильний переЮІад; адеКватність · якого . 
n(>~ністю з~ежнть від ко·~~~~істу і' сИту~ції . . З.· .'ІОЧКИ 0 0 :зору rРУдНШ~ів о р~зуміннЯ т~ . 
nереІЩаду ~ій.С~кЬ.Ві rерміни можна розділ'ищ на три гj)упи~ [7]: о • • 

1. Термі~, що п~знаЧ:ають реалії ін~~емної діЙсності. РозуміннЯ .. і переклад 
'rермінів· цієї груци не становлять особливих· труднощів. 2. Термі~и, що позначаЮть 
реалії ·іноземної · дійсності, · які відсуrні . в· українській дійснс)сті, аЛе мають 
3а.гальноприйняті українсЬкі термінологічні еквівалеQ:ти. Адекватний пере~л'ад таких 
термінів досЯгається шляхом підбору відповідних українських ана.ногів. 3, Терміни, 
ІЦо позначають реалії іноземної дійсності, які. відсугні в українській дійсності і . не 
мають загальноприйнятих укрtіїнських термінологічних еквівалентів. Переклад цих 
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термінів становить найбільшу трудність,оскільки правильний переклад не може б 

зроблений без ретельного, часом навіть етимологічного аналізу його компонентів. 

Необхідно відмітити, що основна помилка nри nерекладі подібних терм· 

полягає в тому, що перекладачі іноді прагнуп, знайти буквальну відповідоі 

іноземному терміну. Такий підхід є не зовсім правильним, тому що, по-пер 

стирається специфіка реалій іноземної армії, а, по-друге, може виниrшути ломи: 

оскільки ці терміни можуть виражати понятrя, характерні тільки для ціЄї армій, і 
не відnовідати реаліям, . прийнятим в українській армії [З] . Ще однією помилк 
перекладача є дослівний пере:клад, коли англійський термін або його компоне 

аналогічні українському терміну, але мають інше значення. При перекладі слід так 

завжди вра~овувати реальне значення терміну в конкретній обстановці, в дано 

контексті. 

Отже, · у ході дослідження було з'Ясовано, що прави .%н.ий nереклад військов 
м;періалjв залежить значною міроЮ від правильного ,перекладу т~рмін 

тому ·що більшу частину військової пексики займають 

терміни з ·JІ,1аксимальни~ смисловим навантаженням. 
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Удк :з7s·:оо4.7Зs.s ·· · . . . ·. · . . 
· · · зл:Еш:·нтЬІ ·E~r,EAJtNI:NG в сов.rЕМЕнном оБі>.АЗовАн·uи 

. Ива!'(не~к~. А.А. (J;".Х~р~кqв,.Уі<ращн1) 

. · Н :каЧестве основньzх · злемен то. в . злектронного . обучеіщ.я можно 
дисmанЦ~ЮННЬІе :U ОН-ЛіJ..йн . курс~l,: соnровождеНUЄ {lfЖЦии слайдамИ' U . . 
введение . злектро1той :. системьz. тестированші,: . . nро.ведение .. он...-лайн консульпіііц.ий 
преподавателем u др.' ·. · · 

Ключевьtе · сЛова: E~leaniing, . дисіпанЦионное обучение, он~лайн курсЬl, 
. cucmeмa mecmupoвaнuя, . COЦUШlbHble сети 6 образовании 

В последне:е времЯ все больШе внимания уделяется внедрению злектронн:ьV' 
средств обучения н вьІСmее образование (1; 2]. Зто и полностью дистанционнЬІе ион
лайн курсЬІ, система злектроннЬІХ те<.."Тов, удалеиное общение преподавателей .~ 
студентами с. помощью социальнЬІх сетей и/или внуrренней сети · соОТветствуЮщегО 
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