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ВСТУП 

У сучасному світіобсяг обміну інформацією щодня зростає. Не є 

виключенням і такий вид людської діяльності як воєнна справа.Україна як 

незалежна держава поширює свої зв’язки з іншими країнами, бере участь у 

миротворчих операціях, що зумовлює потребу у вивченні відповідної 

англійської фахової мовита знаходженнідієвих та ефективних способів та 

засобів перекладу,а також навчанні  фахівців у галузі перекладу військових 

документів. Необхідність якісної підготовки таких фахівців, розроблення нових 

лінгвістичних технологій спонукає до більш детального дослідження фахової 

мови «Воєнна справа».  

Питання способів та методів перекладу є досить дослідженим у науковій 

літературі. Ним займалися такі науковці, як В.В. Виноградов, Д.М. Шмельов, 

Л.Д. Лисиченко, Л.М. Пелепейченко, А.А. Уфімцева та інші. Досить повно 

розглянуто проблему видів лексичних номінацій у роботах Г.В. Колшанського, 

О.І. Смирницького, В.М. Телії та інших вчених. Сфера термінології широко 

досліджувалася такими вченими, як Б.Ю. Городецький, Т.Р. Кияк, Н.З. 

Котелова, А.С. Д'яков, Ф.А. Циткіна та інші. 

Термінологічна лексика, що раніше сприймалась, як періферійна 

частина мови, останнім часом починає займати все більш помітне місце. Такі 

вчені, як Т. Д. Михайленко, І. К. Білодід, М. А. Жовтобрюх, А. П. Даниленко, 

Д. С. Лотте, Л. О. Симоненко, А. В. Кріжанівська, Т. І. Панько, І. М. Кочан та 

багато інших прісвятили свої праці проблемам термінології, вивченню 

специфіки воєнної терміносистеми, засобам репрезентації даної підмови та 

особливостям перекладу одиниць даної терміносистеми українською 

мовою.Збільшення кількості термінів є одночасним процесом в англійській та в 

українській мовах, тому вивчення питання перекладу даних лексичних одиниць 

є важливим питанням у сучасному перекладознавстві. 

Актуальністьданої роботи визначається, з одного боку, роллю воєнної 

лексики у збагаченні словникового складу англійської мови та стрімким 

зростанням інтересу до воєнної тематики загалом та термінології зокрема, з 



іншого. Відображаючи сучасні соціальні процеси, склад мови постійно 

змінюється у всіх сферах, у тому числі й військовій, поповнюючись лексикою 

пов’язаною з такими явищами як тероризм, сучасні способи ведення військових 

дій та виникнення так званої «гібридної війни». Через це необхідним є 

детальний розгляд  засобів  та одиниць, якими представлена воєнна  

терміносистема та характерні особливості її перекладу. 

Об’єкт дослідження– термінологічні та лексичні одиниці фахової мови 

«Воєнна справа». 

Предмет дослідження–шляхи утворення англійських термінів воєнної 

підмови, їх функції та способи перекладу. 

Мета дослідження– встановити шляхи поповнення, структурні та 

лексико-семантичні особливості термінів фахової мови «Воєнна справа» та 

дослідити основні способи їх перекладу. 

Для досягнення поставленої мети нами 

булозастосованонаступніметодидослідження: 

1. метод дедукції – у нашій роботі фахова мова «Воєенна справа» та 

англійська воєнна терміносистема були досліджені як цілісне явище, після чого 

були зроблені висновки про їх організацію;  

2. метод аналізу та узагальнення - для визначення структури та 

функції досліджуваних одиниць, їх головних ознак та складових;  

3. структурний метод – у нашій роботі було розглянуто структуру та 

організацію системи одиниць, що утворюють фахову мову «Воєенна справа»; 

4. описовий метод – нами було здійснено опис сучасного стану 

досліджень англійської воєнної термінологічної системи; 

5. метод порівняльного аналізу – у даній роботі було проведено 

порівняння різних визначень терміна як поняття, фахвої мови та її основних 

одиниць, способів їх утворення та граматичної і лексичної структури; 

6. комунікативний метод – нами було дослідженозагальні способи 

комунікації, її характерні особливості в межах фахової мови «Воєенна справа»; 



7. семантичний метод – у нашій роботі представлені результати 

дослідження впливу значення та походження одиниць терміносистеми 

англійської воєнної підмови на процес передачі інформації та особливості 

перекладу таких одиниць; 

8. метод трансформаційного аналізу – дана робота містить розгляд 

синтаксичних, семантичних та структурних подібностей та відмінностей між 

одиниціями фахової мови «Воєнна справа» в англійській та українській мовах. 

Завданняданої роботи: 

1. Розкрити сутність термінології як науки та воєнної термінології 

зокрема; 

2. Дослідити шляхи утворення, функціонування та структуру воєнних 

термінів; 

3. Дослідити основні способи перекладу воєнної термінології; 

4. Визначити основні характеристики фахових мов загалом та фахової 

мови «Воєнна справа», її становлення та поповнення у англійській мові. 

Теоретична значущість роботи полягає употребікомплексного 

дослідження шляхів поповнення, структурних особливостей 

англомовнихвоєннихтермінів та способів їх переклад, створенні семантичної 

класифікації.  

Матеріалом дослідженнястали англомовнітерміни воєнної підмови, 

обрані із таких лексикографічних джерел як 

“OnlineGlossaryofMilitaryTerms&SlangfromtheVietnamWar”, 

“DODDctionaryofmilitarytermsbytheJointEducationandDoctrineDivision”, J-7, 

JointStaff, «Русско-английскийвоенно-политическийсловарь» за редакторством 

ФіліппаФлурі, «Українсько-французько-англійський міжвидовий словник з 

тактики та логістики» за редакторством В.В. Балабіна та Р. Гардера, роману 

“Flagsofourfathers” таавтобіографічної книги “Duty: memoriesofasecretaryatwar” 

Роберта Гейтса. 

Практичне значенняданої роботи полягає у тому, що подані 

дослідження можуть бути використані для теоретичного та практичного 



застосування під час вивчення курсів перекладосзнавства, теорії перекладу та 

лексикології, також при укладанні словників воєнної справи. 

Структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, резюме 

англійською мовою, списку використаної літератури та додатків. 



Summary 

 

This paper is devoted to the problem of “Military sphere sublanguage term 

system. Morphological and translational apsects”. It deals with organization, structure 

and main peculiarities of modern English military sphere sublanguage term system 

and ways of its constituents translation into Ukrainian, which today are studied 

extensively due to the rising concern because of extralinguistic factors and presents a 

great scientific interest in the fields of both: terminology and translation.  

The object of the paper is terminological constituents of the English military 

sphere sublanguage term system.  The subject and the aim of the paper is 

investigation of the ways of military terms coinage, their specific structure, functions 

and ways of translation.  

In order to achieve the aim we use such methods as analysis and generalization, 

descriptive, method of classification and systemization, synthesis and comparison. 

The structure of the paper includes introduction, three logically connected parts 

each of which has its own structure, conclusions and references.  

The first part of the research deals with the theoretical aspects ofmodern 

English military sphere sublanguage term system, its key features and ways of its 

constituents coinage. It also contaoins information on the research of different 

approaches to the classification and basic features of English military term 

system.The second part  deals with different ways of translation of English military 

terms and characteristic devices of their translation. The third part contains 

information on the analysis of ways of formation and translation of English military 

terms. 

This paper may be useful  for the further theoretical research in spheres of terminology and 

translation, the study of  terminology and lingustics.  
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