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ВСТУП 

 

Дисертація присвячена вивченню когнітивно-прагматичних механізмів 

формування сучасної військової термінології на матеріалі перської, української 

та англійської мов. У роботі системно досліджено термінологію військової 

сфери, визначено її роль у формуванні військової терміносистеми та 

військового дискурсу в парадигмі термін – терміносистема – дискурс 

відповідно до мікро-, макро- та мегарівнів її організації. 

Термінологічні дослідження – один із важливих напрямів у вітчизняному 

та іноземному мовознавстві, про що свідчить різноманітність підходів до 

вивчення термінології: історично-етимологічний (В. Кульпіна, Н. Місник, 

М. Сташко, Л. Туровська, І. Ярошевич, Н. Яценко), лінгвокогнітивний 

(М. Володіна, О. Голованова, Л. Груніна, С. Дудецька, Л. Єльцова, В. Іващенко, 

В. Лейчик, Л. Манерко, С. Мішланова, С. Руденко, Т. Щеглова), 

лінгвопрагматичний (Л. Буянова, О. Голованова, В. Іващенко, Л. Івіна, 

І. Казимирова, А. Широколобова), перекладознавчий (В. Бабюк, Л. Білозерська, 

Л. Борисова,  В. Борщовецька, М. Вербенець, В. Карабан, Т. Космеда, 

З. Куделько, Е. Неженець, О. Павлова, С. Рибачок, С. Толста, О. Шаблій), 

соціокогнітивний (S. Ballarin,  P. Benítez, E. Faulstich, F. Gaudin, L. Guilbert, 

K. Kerremans, T. Pihkala, R. Temmerman), структурно-семантичний (Е. Брагін, 

І. Гумовська, О. Гутиряк, Я. Житін, І. Знаменська, І. Котеленець, С. Локайчук, 

О. Сотова), структурно-системний (М. Гонтар, О. Чорна), структурно-

субстанційний (Т. Канделакі, І. Квітко, Д. Лотте), функціональний  (Б. Головін, 

Є. Жерновей, Т. Кияк, В. Лейчик, А. Лемов, Д. Маслов, Ю. Марчук, 

С. Мішланова, Е. Скороходько, Ф. Циткіна), функцiонально-стилiстичний 

(Л. Симоненко, Н. Яценко) тощо.  

Військова термінологія – актуальний предмет дослідження галузево 

спрямованої лінгвістики. Її вивченням опікувалися О. Андріянова (етапи 

формування та семантика військово-морської термінології української мови), 

А. Кириченко (особливості англійського авіаційного радіотелефонного 
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дискурсу), Т. Михайленко (інтра- та екстралінгвальні аспекти формування та 

функціонування військової терміносистеми в національних мовах), Л. Мурашко 

(українська військова лексика в її історичному розвитку на матеріалі військових 

звань та посад), Я. Рибалка (структура тематичної групи «військова лексика 

козацтва» в українській мові XVI–XVII ст.), А. Романченко (характеристика, 

класифікація, творення та засоби поповнення авіаційної термінології перської 

мови), О. Рякіна (структурно-семантичний і функціональний аспекти військової 

авіаційної інженерної термінології), Л. Туровська (військові звання та посади в 

Україні, історико-генетичний аспект вивчення української військової 

термінології), Г. Халимоненко (тюркська військова лексика в мовленні 

українського козацтва), Л. Халіновська (формування, структура та розвиток 

української авіаційної термінології), Я. Яремко (формування української 

військової термінології), Н. Яценко (формування назв військового одягу в 

українській мові), Gilliland C. Herbert. (сленг ВМС США), Christine Ammer 

(військові терміни та спорт) тощо. 

Проте, незважаючи на певні напрацювання в галузі військової 

термінології, низка проблем залишається недостатньо вивченою. З’ясувати 

закономірності та процеси концептуалізації, вербалізації, формування, 

розвитку, функціонування, дискурсоутворювальну роль військової термінології 

вважається можливим у мультипарадигмальному вимірі, що передбачає  

застосування як загальнонаукових, так і суто лінгвістичних методів  

дослідження, а також врахування загальносвітових тенденцій у безпековій 

сфері світу.  

Актуальність теми кандидатської дисертації визначається, по-перше, 
антропоцентричністю сучасної лінгвістики, що передбачає комплексне 
вивчення процесів термінотворення у взаємозв’язку з людиною, її діяльністю у 
військовій сфері та мисленням; по-друге, сучасними воєнними конфліктами, 
появою нових видів загальносвітових небезпек і загроз, удосконаленням 
способів ведення війни, що зумовлює постійне розширення та модифікацію 
військового/воєнного термінологічного корпусу; по-третє, новітніми викликами 
світовій безпеці (міжнародна злочинність, зокрема міжнародний тероризм, 
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мережецентрична організація комунікативних потоків, суцільна інформатизація 
тощо), які актуалізують процеси комунікації та обмін даними між силовими 
відомствами країн світу, унаслідок чого формується й удосконалюється корпус 
міжнародної військової термінології. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано відповідно до тематики науково-дослідної роботи 
кафедри загального мовознавства та класичної філології Інституту філології 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (тема 
№ 16БФ044-01 «Україна і сучасний світ: міжмовний та міжкультурний діалог»), 
а також у рамках міжвідомчої  (Національна академія Служби безпеки України, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, державна наукова установа «Інститут 

модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України») науково-дослідної роботи 
за темою «Інтернет-лінгвістика: теоретичні та прикладні аспекти» (номер державної 

реєстрації 0112UOO7122, терміни виконання роботи: травень 2012 року – грудень 2020 року), 
що виконується кафедрою загального мовознавства та класичної філології 
Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
спільно з кафедрою теорії та практики перекладу Навчально-наукового центру 
мовної підготовки Національної академії Служби безпеки України.  

Тему дисертації затверджено вченою радою Інституту філології 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 11 

від 23 травня 2016 року).  
Метою дисертаційної роботи є дослідження когнітивно-прагматичних 

механізмів формування  сучасної військової термінології на матеріалі перської, 
української та англійської мов. Поставлена мета передбачає вирішення               
таких завдань: 

 сформулювати теоретичні положення дисертації і представити 
науково коректне витлумачення ключових її понять, пов’язаних із теорією 
вивчення термінології в сучасній лінгвістиці; 

 обґрунтувати необхідність когнітивно-прагматичного підходу до 
аналізу термінології та розробити алгоритм дослідження військової 
термінології як фактора формування військової терміносистеми і військового 
дискурсу в парадигмі термін – терміносистема – дискурс за трирівневою 
моделлю (мікро-, макро-, мегарівні); 



 10 

 запропонувати на основі лексикографічного та дискурс-аналізу 

визначення понять військовий дискурс, воєнний дискурс; 

 схарактеризувати когнітивно-прагматичні механізми формування 

перської, української та англійської військової термінології;  

 обґрунтувати дискурсоутворювальну роль військової термінології, 

проаналізувавши та охарактеризувавши міжнародні фактори сучасності, що 

зумовлюють розширення військового когнітивного простору й оновлення 

військової терміносистеми; дослідити та дати визначення поняття                 

терміни-коди, що визначають концептуальні основи формування 

національного/глобального військового/воєнного дискурсу; 

 встановити когнітивно-прагматичні особливості формування 

військового сленгу як складової неформального військового дискурсу та 

потенціалу поповнення військової термінології. 

Об’єктом дослідження є сучасна військова термінологія в перській, 

українській та англійській мовах.  

Предметом дослідження є когнітивно-прагматичні механізми формування 

перської, української та англійської сучасної військової термінології. 

Фактичний матеріал дисертації становлять 1715 термінів та 

термінологічних сполучень (перською – 574, українською – 603, англійською – 

538). Загальна кількість термінів, що увійшли до 5 додатків, становить близько 

4400 одиниць. 

Джерельною базою дисертації є: міжнародні документи з питань 

глобальної безпеки (Договір про звичайні збройні сили в Європі; Договір про 

нерозповсюдження ядерної зброї; Doctrine for the Armed Forces of the United 

States of America; Treaty on Conventional Armed Forces in Europe тощо), закони 

України (Закон України «Про основи національної безпеки України»; Закон 

України «Про оборону України»; Закон України «Про боротьбу з тероризмом» 

тощо), щорічник «Біла книга»; лексикографічні джерела (Персидско-русский 

словарь (Ю.Рубинчик), Словник ключових понять та абревіатур сектору 

безпеки: англо-українсько-російський (на матеріалах інтернет-джерел), 
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Французько-українсько-англійський словник з міжнародних відносин, стратегії та 

безпеки тощо), матеріали офіційних ресурсів відомств, що опікуються проблемами 

безпеки та оборони тощо.  

Методи дослідження. Дослідження базується на комплексному 

застосуванні як загальнонаукових, так і суто лінгвістичних методів. Зіставно-

типологічний метод дав змогу визначити спільні та специфічні особливості 

творення й функціонування військових термінів досліджуваних мов; за 

допомогою загальнонаукових методів аналізу та синтезу було диференційовано 

поняття, актуальні для вивчення військової термінології (військовий термін, 

військова термінологія, субкультурна військова  картина світу тощо); на 

основі дистрибутивного та лексико-семантичного аналізів диференційовано 

поняття військовий та воєнний дискурси; за допомогою методу внутрішньої 

інтерпретації здійснено класифікацію військових термінів перської, 

англійської та української мов за способами словотворення; метод зовнішньої 

інтерпретації сприяв дослідженню зв’язків військових термінів із позначеними 

реаліями та категоріями мовних свідомостей носіїв ПЛК, АЛК, УЛК; 

компонентний аналіз – встановленню значення певних військових термінів як 

організованої сукупності елементарних змістовних одиниць; дискурс-аналіз дав 

можливість вивчити дискурсоутворювальну роль військових термінів, 

особливості їхнього функціонування у військовому дискурсі; концептуальний 

аналіз – обґрунтувати роль термінів-кодів у формуванні 

національного/глобального військового/воєнного дискурсу та розглянути 

механізми делакунізації військової термінології в міжнародному дискурсі.   

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній уперше: розроблено 

алгоритм комплексного дослідження військової термінології на матеріалі 

різноструктурних мов (перської, української та англійської) в парадигмі термін 

– терміносистема – дискурс; уперше комплексно проаналізовано перську 

військову термінологію; охарактеризовано галузеву специфіку та 

запропоновано визначення понять військовий дискурс, воєнний дискурс; 

визначено когнітивно-прагматичні механізми (спільні й відмінні риси) 
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термінотворення у військовій сфері на прикладі різноструктурних мов 

(перської, української та англійської мов); охарактеризовано міжнародні 

тренди, що зумовлюють розширення військового когнітивного простору й 

оновлення військового термінологічного корпусу; запропоновано визначення 

поняття «терміни-коди», що сприяє когнітивній єдності національного/глобального 

військового/воєнного дискурсу; доведено роль лакунарності як когнітивного 

механізму формування військової термінології; виявлено лінгвокультурні 

особливості формування військової термінології в досліджуваних мовах.  

Теоретичне значення дисертації полягає в тому, що зроблені в ній 
спостереження та узагальнення мають значення для подальшої розробки теорії 

й методології лінгвокогнітології, лінгвопрагматики, лінгвокультурології, а 

також для наступних досліджень термінології з позицій когнітології та 

лінгвопрагматики. Отримані результати можуть знайти втілення в 

лексикографічній роботі, зокрема при укладанні термінологічних, тлумачних 

словників, тезаурусів із військової справи, використовуватися для написання 

наукових праць із термінології та термінографії тощо. Крім того, зібраний 
лексикографічний матеріал може бути використаний у комунікативних 

практиках інститутів сектору безпеки та оборони.  

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості їх 

застосування у процесі викладання дисциплін «Загальне мовознавство», 

«Лінгвістичний аналіз тексту та дискурсу», «Лінгвокраїнознавство (перської, 

української та англійської мов)», «Переклад», а також у написанні посібників і 

підручників із цих дисциплін. Пропоноване дослідження може бути використане 

при вивченні наукової термінології різноструктурних мов. Спостереження, 
висновки та фактичний матеріал дисертації можуть бути застосовані  у 

діяльності підрозділів інститутів сектору безпеки та оборони України. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

висвітлювалися в доповідях на семи міжнародних наукових конференціях: 

«Міжнародна наукова конференція до 80-річчя від дня народження професора 

Станіслава Володимировича Семчинського (1931-1999)» (Київ, 2011), 

«Міжкультурні комунікації: інформаційно-комунікаційні технології в лінгвістиці» 
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(Алушта, 2012), «Мови і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, 2012, 2016), 

«Science and Education a New Dimension» (Budapest, 2016), «Актуальні проблеми 

термінології, перекладу і філології: виклики та перспективи» (Чернівці, 2016), 

«Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє» (Львів, Україна. Люблін, 

Республіка Польща, 2016) та п’яти всеукраїнських наукових конференціях і 

читаннях: «Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє» (Київ, 2007), 

«Комунікативні стратегії інформаційного суспільства: лінгвістика, право, 

інформаційна безпека» (Київ, Національна академія Служби безпеки України, 2013, 

2016), «Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту» (Київ, 2015, 2016).  

Результати  наукового дослідження також апробовано в межах виконання 

міжвідомчою робочою групою (Національна академія Служби безпеки України, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, державна наукова установа «Інститут 

модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України») Плану заходів із реалізації 

Дорожньої карти Партнерства у сфері стратегічних комунікацій між Радою 

національної безпеки України та Міжнародним секретаріатом НАТО, 

затвердженого секретарем Ради Національної безпеки і оборони України                       

від 15 листопада 2015 року, Плану реалізації підрозділами Служби безпеки України 

Дорожньої карти Партнерства у сфері стратегічних комунікацій між Радою 

національної безпеки України та Міжнародним секретаріатом НАТО, 

затвердженого Головою Служби безпеки України від 30 грудня 2015 року. 

Публікації. Проблематику, теоретичні та практичні результати дисертаційної 

роботи викладено в 20 публікаціях: у 9 статтях, опублікованих у наукових фахових 

виданнях, затверджених Міністерством освіти і науки України, в 1 статті, що 

надрукована в закордонному виданні; в 1 (одноосібному) підручнику                        

«Основи військового перекладу (перська мова)» (гриф Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України № 1/11-4206 від 26.05.2011 року); у 1 посібнику «Воєнно-країнознавчий 

аналіз Ісламської Республіки Іран», розділи 2, 3, 4, 5, 6, 7; додатки 1, 2, 3                         

(гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 14/18 –Г-1441 від 28.12.2006 року);                  

у 1 (колективному) підручнику «Методологія досліджень та використання інтернет-

ресурсів (для науковців сектору безпеки та оборони)», бази даних 9, 13, 14, 15, 16, 

словник ключових понять інтернет-комунікацій (гриф Міністерства освіти і науки України 



 14 

№1/11-16855 від 19.11.2015 року); у 1 словнику (одноосібному) «Персько-український та 

українсько-перський військово-термінологічний словник»; у 1 словнику                               

(у співавторстві) «Словник ключових понять та абревіатур сектору безпеки: англо-

українсько-російський (на матеріалах інтернет-джерел)»,  1,5 а. а. (гриф Міністерства 

освіти і науки України №1/11-10043 від 01.07.2014 року); у 1 довіднику (електронне видання                    

у співавторстві) «Довідник міжнародних організацій, організацій та установ сектору 

безпеки світу», 1,5 а. а.; у 2 колективних монографіях: «Інтернет-комунікація в 

діяльності інститутів сектору безпеки: теоретико-прикладний аспект», розділ 9 
(рекомендовано до друку Вченою радою Інституту інноваційних технологій і змісту освіти 

Міністертсва освіти і науки, молоді та спорту України, протокол № 2 від 23.01.2013 року); 

«Лингвистическая аксиология», розділ 17 (схвалено Міністерством освіти і науки 

Республіки Казахстан) та 2 методичних розробках. 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається з переліку умовних 

скорочень, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної 

літератури (335 позицій, із яких 48 – іноземними мовами), списку довідникових 

джерел (43 позиції), нормотворчих документів, що досліджувалися                           

(29 позицій), офіційних ресурсів відомств, що опікуються проблемами безпеки 

та оборони (31 позиція), а також 5 додатків. Повний обсяг дисертації –                    

353 сторінки, основний зміст викладено на 188 сторінках.  

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано 

мету, визначено завдання, об’єкт, предмет, наукову новизну праці, описано 

методи дослідження, охарактеризовано фактичний матеріал, окреслено 

теоретичне й практичне значення отриманих результатів, указано форми 

апробації та структуру роботи. 

У першому розділі «Дослідження термінології в сучасному 

мовознавстві» розглянуто традиційні та новітні підходи в дослідженні 

термінології; охарактеризовано такі поняття: термінологічний простір 

(термінологія), терміносистема, терміносфера, субкультурна військова 

картина світу, військова концептосфера, мовна та комунікативна свідомість 

військових; охарактеризовано військовий термін як когнітивно-прагматичне 

підґрунтя формування військового дискурсу; визначено підходи до дискурсу, 
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що є актуальними для дослідження військової термінології; проаналізовано й 

дано визначення поняття військовий дискурс та воєнний дискурс; описано 

лакунарність як когнітивний механізм формування військової термінології. 

У другому розділі «Методологічна база дослідження військової 

термінології» проаналізовано методологічні принципи дослідження особливостей 

формування військової термінології сучасного військового/воєнного дискурсу; 

розглянуто наявні в сучасній лінгвістиці підходи та методи дослідження 

військової термінології; запропоновано алгоритм аналізу військової 

термінології як фактора формування військової терміносистеми й військового 

дискурсу (визначено мікро-, макро-, мегарівні) в парадигмі термін – 

терміносистема – дискурс. 

У третьому розділі «Способи термінотворення сучасної перської, 

української та англійської військової термінології: когнітивно-прагматичний 

аспект» досліджено способи термінотворення військової термінології 

(морфологічний, лексико-семантичний та морфолого-синтаксичний способи); 

вивчено явище запозичення у сфері військової термінології як продукт 

міжнародної комунікації; розглянуто абревіатуру як явище компресії та 

концептуалізації знання в комунікативному військовому просторі.  

У четвертому розділі «Дискурсоутворювальна роль військової 

термінології» проаналізовано лінгвокультурну історію формування військової 

термінології (соціолінгвістичні чинники); визначено міжнародні тренди, що 

зумовлюють розширення військового когнітивного простору та оновлення 

військового термінологічного корпусу; запропоновано визначення поняття 

«терміни-коди» як фактора формування національного/глобального 

військового/воєнного дискурсу; охарактеризовано лексичну та концептуальну 

лакунарність у військовій термінології; визначено функціональні особливості 

термінів у військовому дискурсі; досліджено когнітивно-прагматичні 

особливості формування військового сленгу.                                                            

У загальних висновках підведено підсумки роботи, викладено 

результати дослідження та окреслено перспективи подальших розвідок. 
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РОЗДІЛ 1 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ В СУЧАСНОМУ 

МОВОЗНАВСТВІ 

 

1.1  Термінологічні дослідження в сучасному мовознавстві  

 

1.1.1 Термін у системі традиційних мовознавчих підходів .  

Термін є результатом сформованої парадигми певної галузі знань. Термінологічні 

дослідження досить поширені в сучасному мовознавстві [87; 94; 118; 125; 126; 

246; 249; 251; 252; 254; 262 тощо], набувають актуальності пошуки адекватного 

визначення терміна. Так, прихильники структурно-субстанційного підходу 

(Т. Канделакі, І. Квітко, Д. Лотте) розглядають термін, як особливе слово, що 

протиставляється за своєю семантичною і граматичною структурою 

загальновживаному. Д. Лотте ще в 30-х рр. XX ст. розробив основні принципи 

формування науково-технічних термінів, за якими термін повинен мати такі базові 

характеристики: чітко та ясно сформульоване значення;  необхідність моносемії 

термінів, принаймні, в межах однієї термінологічної підсистеми;  максимальна 

лаконічність терміна; значна дериваційна здатність [158, с. 18-19]. 

Ідеї Д. Лотте розвинули сучасні лінгвісти. «Термін – це слово або 

словесний комплекс, які співвідносяться з поняттями певної організованої 

галузі пізнання (науки, техніки), що вступають у системні відношення з 

іншими словами та словесними комплексами і створюють із ними в кожному 

окремому випадку й у певний час замкнуту систему, яка відзначається 

високою інформативністю, однозначністю, точністю й експресивною 

нейтральністю» [113, с. 21]. 

Прихильники функціонального підходу (Б. Головін, Є. Жерновей, 

Т. Кияк, В. Лейчик, Е. Скороходько, Ф. Циткіна тощо) довели, що термін – це 

функція, тип вживання лексичної одиниці, а не особливий тип лексичної 

одиниці. Ф. Циткіна зазначає, що важливою характеристикою терміна є його 

дериваційна здатність, тобто утворення від нього похідних термінів, оскільки 
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терміни для нових понять, зазвичай, створюють на базі вже існуючих термінів. 

Звичайно, це простіше зробити на основі коротшого терміна, створеного за 

ресурсами рідної мови, а також іншомовного терміна [263, с. 45]. На думку 

Б. Головіна, термін – це слово або словосполучення, що має спеціальне 

значення, виражає та формує професійне поняття і застосовується в процесі 

пізнання й освоєння наукових та професійно-технічних об’єктів і відношень 

між ними [59, с. 6]. Е. Скороходько розрізняє три групи термінів, які 

функціонують у межах одного тексту: інтрагалузеві, тобто спеціальні терміни 

тієї галузі, якій належить конкретний текст; екстрагалузеві, тобто спеціальні 

терміни інших галузей, та загальнонаукові, загальнотехнічні й міжгалузеві 

терміни [226, с. 11]. Важливим є твердження Т. Кияка, що всю лексику 

фахового тексту можна поділити на такі види: терміни певної галузі або 

інтрагалузеві терміни; міжгалузеві терміни або екстрагалузеві терміни 

(термінологічні одиниці суміжних наук); напівтерміни або професіоналізми та 

номенклатури; професійні жаргонізми, які не претендують на точність і 

однозначність, але мають великий рівень образності [115, с. 205]. 

Представники функціонально-стиліcтичного підходу (Л. Симоненко, 

Н. Яценко) визначають  термін як спеціальне слово, що відповідає вимогам 

літературної норми та може мати власні термінологічні словотворчі елементи, 

які є типовими для термінології словотворчими моделями. 

У руслі лінгвокогнітивних досліджень (М. Володіна, О. Голованова, 

С. Дудецька, Л. Єльцова, В. Іващенко, В. Лейчик, С. Мішланова) термін 

кваліфікується як носій конденсованої і водночас максимально конкретної 

інформації про позначене, засіб мовного вираження наукового мислення у 

процесі комунікації [76, с. 129], вербалізований спеціальний концепт, що 

з’являється й удосконалюється в процесі пізнання [148, с. 21]. Якщо в основі 

структурно-системного підходу (М. Гонтар, О. Чорна) до вивчення галузевих 

термінів лежить лінійний принцип аналізу мовного матеріалу, де 

термінопоняття/наукове поняття, термін і термінологічна одиниця 

здебільшого вживаються як синоніми на позначення певного елемента 
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терміносистеми, то лінгвокогнітивний підхід дає можливість чітко 

диференціювати термінопоняття/наукове поняття як ментально-мовну 

структуру, термін як вербальну форму вираження наукового поняття/ 

термінопоняття і термінологічну одиницю як фрагмент спеціального знання у 

певному термінолекті [96]. Лінгвокогнітивний підхід спрямований на 

встановлення взаємозв’язку термінотворення з особливостями концептуалізації 

в науковій картині світу. Так, М. Володіна зазначає, що термін є особливою 

когнітивно-інформаційною структурою, в якій акумулюється виражене в 

конкретній мовній формі професійно-наукове знання, накопичене людством за 

весь період його існування, яке оптимізує пізнавальну та перетворювальну 

діяльність людей, зміст його об’єктивується в спеціальному значенні, яке 

представляє не тільки об’єкт пізнання, але й розумовий процес, пов’язаний із 

ним [50, с. 25]. О. Голованова вважає, що термін – це одиниця мови професійної 

комунікації, співвідносна з відповідними одиницями свідомості, які не можна 

розглядати окремо від діяльності; реалізація механізмів пізнання тієї чи іншої 

галузі знань або діяльності, репрезентація структур спеціального знання, які є 

відправним пунктом в осмисленні професійного простору і сприяють 

оптимальній організації діяльності фахівців [57, с. 19]. В. Лейчик зазначає, що 

термін, на відміну від інших одиниць професійної комунікації, – це 

максимально навантажений змістом знак, його змістова структура має 

інтелектуальний характер [148, с. 21].  

В осмисленні терміна як специфічного мовного знака вчені керуються 

тим, що термін є вербалізованим результатом професійного мислення, 

значущим лінгвокогнітивним засобом орієнтації в професійній сфері і 

найважливішим елементом професійної комунікації. Л. Груніна вказує на те, 

що термін – одиниця професійно-наукового знання, яка є не тільки об’єктом 

пізнання, а й результатом розумового процесу, пов’язаного з пізнанням. 

Розумовий процес фіксує конкретне визначення термінованого об’єкта, а 

терміни як носії професійно-наукової пам’яті є засобом спілкування в 

спеціальних галузях життя, де їх використовують як особливі когнітивні 
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моделі, необхідні в процесі професійної комунікації [67, с. 98].  

Сучасні термінознавчі дослідження спрямовані на динамічний розгляд 

терміна як функціонального, текстового явища, яке матеріалізується в 

мовленні, точніше – в дискурсі, і становить вербалізований концепт, що надає 

термінологічним дослідженням когнітивного спрямування. 

Більшість учених погоджується з тим, що основне у специфіці терміна – 

це його спеціальне, професійне використання, тобто простір його поширення 

обмежується певною галуззю знань. Згідно з лінгвопрагматичним підходом        

(Л. Буянова, О. Голованова, В. Іващенко, Л. Івіна, І. Казимирова, 

А. Широколобова) термін не можна розглядати окремо від прагматики, від 

соціальних практик та дискурсів, у яких він використовується [97]. На 

когнітивно-дискурсивну природу термінів також звертає увагу С. Мішланова, 

яка зазначає, що терміни – мовні знаки, формування яких відбувається в 

діяльності особистості й має когнітивно-дискурсивну природу. Тому 

закономірності термінологізації, сутнісні властивості, функція і структура 

терміна як мовного знака зумовлені закономірностями дискурсу та 

закономірностями розвитку професійної мовної особистості [176, с. 22].   

Існує багато визначень терміна, що підкреслюють особливий чіткий 

зв’язок терміна та поняття. «Термін – це спеціальне поняття певної 

професійної діяльності, яке вживається в особливих умовах та потребує для 

свого правильного розуміння спеціальної дефініції» [242, с. 14]. При позначенні 

наукових або спеціальних понять терміну властиві  лаконічність, чіткість та 

однозначність. Термін не номінує поняття, як загальновживане слово, – це 

поняття приписується терміну, додається до нього. Науковці чи фахівці 

відповідної галузі визначають, яке поняття вкладати в той або інший термін. 

Конкретний зміст поняття, визначеного терміном, сприймається лише через 

лаконічну, логічну дефініцію, яка репрезентує ознаки предмета, або зазначене 

поняття. Тобто, мова професійного спілкування потребує однозначності 

тлумачення основних ключових понять, зафіксованих у термінах.  

Термін як моносемічний системний компонент лексики мови, що має 
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чітко фіксований зміст та виключає ознаки лексико-семантичних процесів 

всередині терміносистеми, зазнає впливу цих процесів. Як зазначає 

Л. Симоненко, наукові поняття часто виникають на основі загальномовних 

значень, а система загальномовних значень збагачується науковими поняттями 

[223, с. 12]. Ця теза є закономірним розвитком думок О. Потебні про зв’язок 

між системами мовних понять («близьких» значень) і наукових понять 

(«далеких» значень), О. Реформатського про два аспекти функціонування 

термінів – «лексис» і «логос» [218, с. 164] на сучасному етапі розвитку 

термінознавства [286, с. 16].  

Засадничу різницю між терміном та «звичайним» словом 

(словосполученням) Е. Скороходько вбачає не в тому, що терміну притаманні 

певні риси, відсутні в загальновживаного слова, або в тому, що термін 

позбавлений рис, притаманних «звичайному» слову, а в сукупній 

характеристиці – кількісному співвідношенні ступеня виявленості кожної із цих 

рис. Теоретично кожне слово може бути терміном, але воно стає ним тільки за 

умови актуалізації – виведенні його з лексико-семантичної системи 

загальнолітературної мови та включенні його в систему термінів. 

Отже, найважливішими класичними характеристиками терміна є такі: 

відповідність правилам і нормам певної мови; систематичність використання; 

дефінітивність – чітке зіставлення з певним визначенням, що спрямовує на 

відповідне поняття; відносна незалежність від контексту; точність; 

лаконічність; однозначність (у межах однієї терміносистеми, на рівні кількох 

субмов полісемія термінів є явищем досить поширеним); експресивна 

нейтральність. 

 

1.1.2 Новітній соціокогнітивний підхід до дослідження 

терміна.  У зарубіжній лінгвістиці активно набирають обертів нові напрями 

досліджень термінології – соціотермінознавство/соціотермінологія 

(Socioterminology) (А. Гільбер, P. Auger, S. Ballarin, Y.Gambier, F. Gaudin, 

E. Faulstich) та соціокогнітивне термінознавство/соціокогнітивна термінологія 
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(Sociocognitive Terminology) (P. Benítez, K. Kerremans, T. Pihkala, 

R. Temmerman). Ці нові напрями наукових пошуків у вітчизняній лінгвістиці 

поки що не оформилися. За новим баченням, вивчати термін лише в науковому 

контексті не достатньо, важливо враховувати й фактор культури, в межах якої 

відбувається спілкування.  

Особливості функціонування терміносистеми сучасної мови дають 

підстави відносити соціотермінологію до термінологічної науки, яка досліджує 

насамперед механізми лінгвістичної варіативності термінів у соціальному 

середовищі, тобто, парадигмальну зміну термінологічних одиниць на всіх 

рівнях мови в межах дискурсивної прагматики. Питання варіювання в 

термінології розглядаються в рамках соціотермінологічних досліджень, які 

проводяться із урахуванням соціальних та комунікативних факторів 

спеціальних дискурсів, принципів уніфікації і стандартизації термінів, 

віддзеркалення в їхній семантиці соціальних чинників, особливостей 

функціонування в різних варіантах мови (національна й локальна тощо). 

Соціокогнітивне термінознавство (соціокогнітивна термінологія) як один 

із підрозділів зарубіжного когнітивного термінознавства, що виформувався на 

межі взаємодії когнітивної лінгвістики, зокрема когнітивної семантики й 

соціотермінознавства, вивчає проблему функціонування терміна в соціальному 

контексті з погляду теорії прототипу [97]. Цей напрям когнітивного 

термінознавства започатковано в працях бельгійської дослідниці R. Temmerman, 

яка розрізняє дві теорії – «традиційного термінознавства» і «соціокогнітивного 

термінознавства» [328]. На противагу основним принципам традиційного 

термінознавства згідно з R. Temmerman:  

- ключові поняття і категорії мають чіткі межі;  

- між термінами й поняттями повинна бути однозначна відповідність; 

- поняття відіграють визначальну роль щодо їх мовних позначень [328].   

R. Temmerman  стверджує, що: багато категорій мають розмиті межі й не 

можуть бути чітко визначені; визначення може змінюватися, що залежить від 

багатьох чинників, від типу поняття, рівня знань адресанта та адресата тощо; 



 22 

полісемія і синонімія є характерними для спеціалізованої мови й повинні бути 

включені до реального термінологічного аналізу; категорії, поняття, а також 

умови, в яких вони функціонують, розвиваються з плином часу й повинні бути 

вивчені в діахронії; мовні позначення не можна розглядати як відірвані від 

понять, але мова відіграє ключову роль у розумінні категорій. Тобто, основним 

засобом вироблення нових ідей є когнітивні моделі [328].  

Порівнюючи  засади традиційного та соціокогнітивного термінознавства, 

зарубіжні термінологи [307; 295; 312; 323] акцентують увагу на таких положеннях: 

- традиційна теорія термінології починається з «поняття», а теорія 

соціокогнітивної термінології – з «одиниці розуміння»; поняття в його 

традиційному визначенні – «одиниця думки, що формується через абстракцію на 

основі набору властивостей одного або кількох об’єктів» є надто обмеженим;  

людина пізнає світ за допомогою когнітивних рамок або моделей, які засновані на  

прототипних структурах як одиницях розуміння, пов’язаних між собою;  

- в межах традиційних підходів прийнято вважати, що поняттєва 

структура формується на основі логічної або онтологічної класифікації; 

соціокогнітивний підхід розглядає процес розуміння як категоризацію, а 

категорію як одиницю, що існує в межах когнітивної моделі, зі структурою 

прототипів, які не мають чітких меж;  

- потрібно вивчати тексти, щоб зрозуміти гнучкість і різноманіття в 

класифікації понять, адже система накладає певні обмеження на процеси 

категоризації та лексикалізації; синонімія і багатозначність є виявом 

функціональності в процесі розуміння;  

- на процес сортування когнітивних моделей впливають: прагнення до 

глибшого розуміння, взаємодія між різними користувачами мови, структура 

прототипу в розумінні категорії, які водночас є і результатом, і однією з причин 

розвитку нових ідей, що й мотивує процес лексикалізації [97]. 

На сьогодні в соціокогнітивному термінознавстві набувають важливого 

значення такі метаодиниці, як науковий концепт та терміноконцепт.  

Найвлучнішу дефініцію наукового концепту в українській лінгвістиці 
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представила В. Іващенко, визначивши його як організоване певним чином на 

основі ключового термінопоняття системотворче або текстотворче 

упорядкування (фрагментом якого в науковій картині світу обов’язково є 

ієрархія) взаємозв’язаних між собою інших наукових понять [98, с. 126]. 

Соціокогнітивний підхід припускає, що кожна окремо взята лексична 

одиниця містить певну структуру знання, за якою, власне, і схована справжня 

сутність терміна. Новим аспектом досліджень стає концептуалізація дійсності в 

терміні, кодування мисленнєвих процесів, артефактів професійної свідомості в 

його природі. Особливість такої структури знання полягає в тому, що в ній 

відображаються ідеї певного напряму наукових пошуків, що істотно впливає на 

організацію змістової структури терміна та розподіл його системних зв’язків.  

Так, із соціокогнітивних засад, термін може бути визначений як складне 

багаторівневе ментально-мовне утворення, яке зіставляється з певною 

когнітивно-дискурсивною структурою, що втілює комплекс акумульованого 

знання, понять, стереотипів, досвіду, навичок у спеціальній сфері та локалізує 

професійні смисли навколо ядерного поняття. Таким чином, терміни – це 

логічно сконструйовані концепти [278, с. 152] . 

 Отже, із соціокогнітивного погляду, термін відображає певні сторони 

свідомості фахівця; кодує не лише об’єкти дійсності, а й пізнавальні та 

мисленнєві процеси;  акумулює накопичений науковий досвід і примножує 

наукові знання; вербалізує відповідну концептуальну сферу та певний  

професійний досвід; є лексикалізованим результатом професійного мислення й 

засобом орієнтації в професійній сфері; реалізує механізм пізнання певної 

галузі знань;  репрезентує структури спеціального знання.  

 

1.1.3 Термінологічний простір (термінологія),  

терміносистема,  терміносфера : співвідношення понять.  Із позицій 

когнітивної лінгвістики, системність терміна не обмежується лише 

окресленням системи зв’язків у тій чи іншій сфері його функціонування, а 

передбачає прямий взаємозв’язок між поняттєвою структурою терміна і 
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системою понять тієї галузі знання, в якій він функціонує, а також тієї наукової 

парадигми, із позицій якої його вивчають.  

Терміни, як знаки особливого типу, виявляють свою специфіку в тому, 

що позначають явища, відносини, предмети, комунікативно й 

когнітивнозначущі лише в особливому семіотичному просторі, – просторі тієї 

чи іншої професійної діяльності.  

Термінологічний простір (термінологія) – вербалізований результат 

когнітивної діяльності фахівця, пов’язаний із осмисленням та освоєнням його 

професійного досвіду. Терміносистема певної сфери знання/діяльності є своєрідним 

«відображенням» того, як фахівець концептуалізує й категоризує навколишню 

дійсність, які її елементи для нього релевантні, найбільш значимі [258].  

У цьому дослідженні поняття термінологія та терміносистема 

розмежовано. Під термінологію розуміємо «сукупність термінів, котрі 

виражають поняття певної галузі науки й техніки, що сформувалися історично, 

взагалі – спеціальної сфери людських знань чи діяльності».                

Розрізняють: а) науку про терміни (в цьому відношенні все популярнішим стає 

термін «термінознавство»); б) фахову лексику в складі всіх слів певної мови 

(ми говоримо, наприклад, «термінологія української мови» тощо); в) спеціальну 

лексику, якою послуговується певна галузь науки чи техніки (наприклад, 

«військова термінологія» тощо) [71, с. 11].  

Системність є однією з найважливіших умов існування терміна, який має 

входити до певної терміносистеми –  впорядкованої сукупності термінів, які 

адекватно висловлюють систему понять теорії, що описують певну спеціальну 

сферу людських знань чи діяльності [71, с. 11]. Терміносистема є більш 

високим ступенем організації лексичних одиниць, ніж термінологія, їй 

притаманні два види системності. По-перше, це логічна системність, що 

визначається системою понять, із якою співвіднесена терміносистема.                   

По-друге, для терміносистем характерна мовна системність: похідні і складні 

терміни утворюються на основі лексичних одиниць, які використовуються для 

вираження початкових термінів [255, с. 15].  
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Отже, включення слів та словосполучень у терміносистему може 

відбуватися тільки за наявності якоїсь категорії, що об’єднує, нею можуть бути 

певні типові категорії та поняття, що номінуються базовим корпусом термінів, 

але на початковому етапі формування терміносистеми одним з основних 

джерел поповнення є запозичення слів та словосполучень із сумісних 

дисциплін і загальновживаної лексики.  

У світлі когнітивної лінгвістики розглядають терміносистему як 

«пізнавальне знаряддя, знакову модель певної теорії спеціальної галузі знань чи 

діяльності, структура якої в цілому адекватна структурі системи понять цієї 

теорії» [148, с. 129]. Такий підхід дає змогу співвіднести терміносистеми і 

відповідні фрагменти наукової картини світу. 

У поняттєвій структурі терміносистеми оновлюється зміст зберігання й 

трансакції систематизованої у відповідній ієрархічній залежності інформації, 

яка накопичується у спеціальних термінопоняттях та відношеннях між ними. 

Водночас, поняття термінолект вживається для детермінації або окремої галузі 

наукового знання чи професійної діяльності людини, або функціонального 

різновиду мови спеціального призначення, що спричиняє лексико-семантичне 

варіювання:  

- соціально-функціональний інваріант кодифікованої національної мови, 

що є засобом комунікації індивідів тієї чи іншої галузі знання або професійної 

діяльності та має відповідну сукупність ознак, які окреслюють його лексичний 

склад, словотвірну будову і функціональне навантаження в соціумі;  

- соціально-професійний діалект як відгалуження загальнонародної мови, 

уживаної в середовищі окремо взятої групи населення, професійний статус якої 

зумовлений відповідною ієрархією суспільних відносин [96]. 

Лінгвокогнітивний підхід до вивчення тeрмінології є підґрунтям для 

виникнeння поняття терміносфери, яка структурує тeрмінопоняття за лінійним 

та нелінійним принципом із урахуванням відношень між ними. Тобто польові та 

ідеографічні структури є лише складовими концeптосфери певної наукової 

картини світу, яка є багатовимірною репрeзeнтацією психосоціальної  дійсності, 
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насиченої різновeкторними зв’язками та лакунами знаннєвого континіуму. 

Отже, лінгвокогнітивний підхід до термінів передбачає звернення до 

понять, що фіксують системні явища, – терміносистема, термінолект, 

терміносфера тощо. 

 

1.2 Військовий термін як новий предмет дослідження сучасного 

мовознавства 

 

1.2.1 Військова картина світу в колі співпричетних понять.  У 

сучасному мовознавстві склалася розгалужена парадигма поняття картина 

світу. Для цього дослідження є актуальним розуміння картини світу з мовних, 

когнітивних та субкультурних позицій. 

Під концептуальною (когнітивною) картиною світу в дослідженні 

розуміється сукупність значень, знань і уявлень про світ, організована у певну 

концептуальну систему. Субстратами ККС є концепти, уявлення, певні схеми 

дій, сценарії поведінки, тобто ментальні сутності, не завжди пов’язані з 

вербальним кодом [227, с. 36]. 

ККС містить як змістовне, концептуальне знання про дійсність, так і 

сукупність ментальних стереотипів, які визначають розуміння та інтерпретацію 

тих чи інших явищ дійсності. ККС є результатом когніції (пізнання) дійсності й 

виступає як результат діяльності когнітивної свідомості та базується на 

сукупності впорядкованих знань – концептосфері. ККС втілює ментальний 

образ дійсності, сформований когнітивною свідомістю людини чи певного 

народу в цілому, та є результатом як прямого емпіричного віддзеркалення 

дійсності органами відчуттів, так і свідомого рефлексивного відображення 

дійсності в процесі мислення [198, с. 52]. 

Національна концептуальна (когнітивна) картина світу є когнітивно-

психологічною реальністю, що спостерігається в мисленні, пізнавальній 

діяльності народу, його комунікативній поведінці, в загальних уявленнях 

представників певної нації про дійсність, у висловленні «загальних думок» 
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[198, с. 53]. НККС зумовлює схожу поведінку представників певної нації в 

стереотипних ситуаціях.  

Концептуальна картина світу об’єктивується в мові, тому говорять також 

про мовну картину світу – історично сформовану в повсякденній свідомості 

відповідного мовного колективу й об’єктивовану в мові сукупність уявлень про 

світ, певний спосіб мовної концептуалізації дійсності. Елементами МКС 

виступають слова, формативи, засоби граматичного зв’язку, а також 

синтаксичні конструкції. Як продукт історичного розвитку МКС корелює з 

ККС, але не ототожнюється з нею [219, с. 107]. 

В. Красних протиставляє ККС та МКС. МКС розуміється як «світ у 

дзеркалі мови», а ККС (образ світу) – як «відображення в психіці людини 

предметної навколишньої дійсності» [127, с. 18]. Отже, МКС – це сукупність 

зафіксованих в одиницях мови бачень народу про дійсність на певному етапі 

розвитку народу [198, с. 54]. МКС формує тип ставлення людини до світу 

(природи, тварин, самої себе як елемента світу). Вона визначає норми 

поведінки людини у світі, визначає її бачення світу. На думку Ю. Апресяна, 

будь-яка природна мова відображає певний спосіб сприйняття й організації 

(концептуалізації) світу. Висловлені в ній значення формуються у певну цілісну 

систему поглядів, свого роду колективну філософію, яка є обов’язковою для 

всіх носіїв мови [16, с. 45]. Мова є не лише хранителем інформації, накопиченої 

мовним соціумом протягом тривалого історичного шляху розвитку.                          

За допомогою мовних засобів закарбовується спосіб світогляду, світобачення 

певного етносу, погляд на світ крізь призму національно-культурних уявлень та 

образів. Взаємодія колективної мовної свідомості, реального світу та мови як 

засобу фіксації знань про світ призводить до формування національно-мовної 

картини світу – «виражене засобами певної мови світовідчуття і 

світосприйняття етносу, вербалізовану інтерпретацію мовним соціумом 

навколишнього світу й себе самого в цьому світі» [61].  

Існує така кількість НМКС, скільки існує національних спільнот, кожна з 

яких відображає унікальний результат багатовікової роботи колективної 
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етнічної свідомості над осмисленням і категоризацією буття людини. 

Неповторність кожної НМКС стає очевидною лише на тлі інших НМКС, 

що передбачає порівняльно-зіставний аналіз. Актуальності набуває проблема 

інтелектуального засвоєння поглядів на світ, зокрема, формування поняттєвого 

апарату певної галузі, що напрацьовується носіями мови в певних 

позалінгвальних умовах.  

Субкультурна картина світу – це своєрідна картина світу, властива будь-

якій соціальній чи професійній спільноті. Більше того, кожному історичному 

періоду відповідає своя картина світу. Картини світу мають динамічний 

характер, вони адаптуються до мінливих реалій. Так, наприклад, картина світу 

військового відрізняється від картини світу його сучасника-селянина. Проте 

селянин або військовий сучасності сприймає світ зовсім не так, як 

представники цих же соціальних груп сто років тому.  

Кожному історичному періоду розвитку військової галузі відповідає своя 

військова субкультурна картина світу (військова професійна картина світу) – 

своєрідна картина світу, що властива певній військовій спільноті (окремому 

військовому угрупованню, роду військ тощо). Відповідно, мова, що обслуговує 

військову субкультуру, створює, насамперед, образ користувача цієї 

субкультури та мови – образ військової субкультурної мовної особистості. 

Отже, актуальності для дослідження набувають питання щодо 

співвідношення ВСКС, зокрема їх термінологічних складових, у досліджуваних ЛК.  

 

1.2.2 Військова концептосфера в колі співпричетних понять.  

Поняття концептосфера вперше запропонував академік Д. Лихачов. За його 

визначенням, концептосфера – сукупність концептів, які залежать один від 

одного і становлять цілісність [153, с. 6]. Учення Д. Лихачова послугувало 

методологічною базою для подальших її досліджень. Наприклад, В. Маслова 

має схожий погляд на поняття концептосфери, визначаючи її як сукупність 

концептів, із яких, як з мозаїчних фрагментів, складається полотно 

світорозуміння носія мови [168, с. 34]. Певним цілісним і структурованим 
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семантичним простором, сукупністю концептів вважає концептосферу 

С. Воркачов [51, с. 39]. З. Попова та Й. Стернін під концептосферою розуміють 

впорядковану сукупність концептів, інформаційну базу мислення  [198, с. 36]. 

Наведені визначення дають змогу вибудувати такий зв’язок понять: 

мислення – як процес свідомого відображення дійсності, мовна свідомість –             

як найвища форма відображення дійсності. Концептосфера людини є основою 

інформаційної бази як свідомості, так і мислення. Мислення розглядається як 

процес свідомого відображення дійсності [130, с. 21], мовна свідомість –                  

як компонент когнітивної свідомості, що відповідає за механізми мовленнєвої 

діяльності, що забезпечує такий вид діяльності, як оперування мовленням 

(мовленнєвою діяльністю) [198, с. 48]. 

Мовленнєва діяльність людини є компонентом більш широкого поняття – 

комунікативної діяльності людини. Водночас, слід розмежовувати поняття 

мовна та комунікативна свідомість. Комунікативна свідомість – це сукупність 

знань і механізмів, які забезпечують весь комплекс комунікативної діяльності 

людини [198, с. 48]. Тобто, комунікативна свідомість відображає комунікативні 

установки носія певної ЛК, сукупність ментальних комунікативних категорій, а 

також набір прийнятих у суспільстві чи у певній професійній сфері (у цьому 

дослідженні – військовій) норм та правил поведінки у певних ситуаціях.  

 Комунікативна свідомість включає мовну свідомість, але не  

вичерпується лише нею. Комунікативна свідомість не є предметом вивчення 

жодної спеціальної науки, хоча вивчення комунікативної свідомості, особливо 

її національної складової, є досить актуальним. Проведене дослідження дає 

можливість стверджувати, що комунікативна свідомість народу чи професійної 

групи людей, зокрема військової сфери, в поєднанні з мовною свідомістю є 

інтегральною складовою когнітивної свідомості відповідної нації. Оскільки 

мовна свідомість виступає частиною комунікативної та когнітивної свідомості, 

чіткі розмежування є умовними та необхідними в дослідницьких цілях, що дає 

змогу моделювати концепти як одиниці когнітивної свідомості, спираючись на 

отримані лінгвістичні дані. 



 30 

Для дослідження військової термінології актуальними є поняття 

професійна концептосфера, військова (професійна) концептосфера, мовна 

свідомість військового, комунікативна свідомість військового.  

Під професійною концептосферою розуміємо сферу мислення, 

інформаційну складову когнітивної свідомості групи осіб, об’єднаних спільним 

полем діяльності; під військовою (професійною) концептосферою – сталу та 

впорядковану сукупність терміноконцептів військової сфери, інформаційної 

бази мислення, що містить схеми, настанови, поняття, команди, 

розпорядження, накази, певні сценарії розвитку подій тактичного або 

стратегічного рівнів.  

Розмежування мовної та комунікативної свідомості у військовій 

(професійній) сфері здійснюється за когнітивно-прагматичним принципом. 

Мовна свідомість військового містить інформацію про певні формули 

привітання, формули створення й доведення настанов, понять, команд, 

розпоряджень, наказів (тобто, про наявні мовні одиниці для відтворення 

певного змісту): бажаю здоров’я, рівняйсь, струнко, підрозділу до виконання 

наказу приступити, слухай наказ на марш, кроком руш, Державний прапор 

підняти тощо, а також про їх диференціацію залежно від адресант-адресатних 

відношень та хронотопного оформлення. Комунікативній свідомості 

військового належить інформація про особливі ознаки процесу виконання 

наказів, розпоряджень, команд, статутів тощо. Наприклад, яким чином треба 

вітати військовослужбовців, з якою інтонацією, ритмом, як стояти та на якій 

відстані, де, коли та кому віддавати, доводити накази, розпорядження, команди; 

в яких ситуаціях обов’язково віддавати військове вітання, а в яких категорично 

ні, чи потрібно повторно вітати начальників протягом дня чи ні тощо. 

Отже, військові терміни, вербалізуючи ментальні об’єкти професійної 

діяльності, є невід’ємною когнітивною структурною одиницею 

(терміноконцептами) мови фахівців військової сфери, мови професійної орієнтації 

та вербалізують логічну модель певної системи знання або діяльності, 

функціонують як основні когнітивні орієнтири в межах цих систем. 
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1.2.3 Військовий термін та термінологія : до визначення  

понять.  За визначенням І. Кленіна, «військові терміни – це слова або 

словосполучення, що відображають значення військових понять та реалій» 

[117] і становлять основу військової лексики, можуть бути вербалізовані як 

словами, так і номінативними словосполученнями. За ними закріплюється 

монопольне право на позначення специфічних для військової справи понять. 

Сукупність військових термінів утворює військову термінологію. 

В. Шевчук пропонує таку дефініцію: «Військовий термін – це слово або 

словосполука, що використовується для позначення певного спеціального 

поняття, що належить до того чи іншого розділу військової науки або до 

військової техніки» [270, с. 8]. Склад сучасної військової термінології 

перебуває у процесі постійних змін через застаріння деяких термінів, зміну 

значень, поповнення новітніми термінами у зв’язку з тенденціями розвитку 

військової сфери – реорганізацією видів збройних сил, розробкою нових зразків 

озброєння та військової техніки, застосування новітніх методів ведення 

бойових дій тощо. 

Г. Стрелковський підсумовує загальні властивості військових термінів, а 

саме:  однозначність ВТ у межах однієї галузі військової справи; 

номінативність ВТ, тобто незалежність його від контексту;  стилістична 

нейтральність ВТ;  системність ВТ, тобто його належність до групи понять, що 

описують певний вид військової діяльності або певний військовий об’єкт             

[240, с. 154]. Дослідник доходить висновку,  що «не можна говорити про 

загальне поняття військовий термін. Військова справа включає багато галузей, 

які можна розглядати як самостійні сфери знань. Тому слід розрізняти терміни 

тактичні, організаційні, військово-технічні, терміни, що належать до різних 

родів військ та видів збройних сил тощо» [240, с. 152]. Визнаючи доцільність 

цього визначення, в нашій роботі пропонуємо власне трактування поняття ВТ. 

Отже,  військовий термін – носій конденсованої і водночас максимально 

конкретної вербалізованої інформації про позначене, номінація, яка фіксує 

спеціальне поняття військової сфери, що з’являється й удосконалюється в 
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процесі пізнання, обмежується дефініцією, а також вступає в системні 

відношення з іншими одиницями певної військової терміносистеми. Ця 

терміносистема відрізняється високою інформативністю, номінативністю, 

однозначністю, точністю, лаконічністю, стилістичною нейтральністю та 

характерною системністю.   

 

1.3 Військовий термін як когнітивно-прагматичне підґрунтя 

формування військового дискурсу 

 

1.3.1 Підходи до дискурсу,  актуальні для дослідження 

військової термінології.  Одним із значущих для сучасних мовознавчих 

досліджень є термін дискурс. Поняття дискурс у різних парадигмах знання 

інтерпретується по-різному і є предметом гарячих дискусій, що пояснюється 

поліфункціональністю й множинністю тлумачень вказаного поняття [101; 108; 

110; 132; 160; 303; 304; 305; 306; 308; 322; 332; 335].    

Як упорядковану системну одиницю поняття дискурс увів у лінгвістику в 

1952 році З. Харіс [318], засновник трансформаційного та дистрибутивного 

аналізу, який розглядав дискурс як одну зі сторін дистрибуції на основі 

еквівалентності між фразами, висловлюваннями, надфразовими поєднаннями в 

контексті інших одиниць та пов’язаних із ними ситуаціях.    

Значний внесок у дослідження особливостей формування визначення 

поняття дискурс зробив видатний швейцарський вчений П. Серіо. Він пропонує 

вважати дискурс висловлюванням, що розглядається з погляду дискурсивного 

механізму, який ним управляє, та надає вісім тлумачень поняття, з яких три 

набули найбільшого поширення в сучасній лінгвістиці:  

- «мовлення» в соссюрівському розумінні, тобто будь-яке конкретне 

висловлення; 

- в межах теорії висловлення або прагматики – вплив висловлення на 

одержувача (що має на увазі суб’єкта висловлення, адресата, момент і певне 

місце висловлення); 
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- позначення системи обмежень, які накладаються на необмежену 

кількість висловлень через певну соціальну або ідеологічну позиції [220]. 

Протягом багатьох років існувала проблема остаточного розмежування 

змісту та форми двох понять дискурсу й тексту. На думку О. Селіванової, 

поняття текст та дискурс ототожнювалися через відсутність у деяких 

європейських мовах слова, що мало б вдалий відповідник франко-англійському 

слову дискурс. Його змушені були замінити терміном текст. Таке 

термінологічне ототожнення призвело до того, що поняття текст та дискурс 

стали розглядатися як еквіваленти  [214, с. 37]. 

На думку Н. Арутюнової, дискурс – це зв’язний текст у сукупності з 

екстралінгвістичними – прагматичними, соціокультурними, психологічними та 

іншими чинниками; текст, узятий у подієвому аспекті; мовлення, що 

розглядається як цілеспрямована, соціальна дія, як компонент, що бере участь у 

взаємодії людей та механізмах їх свідомості (когнітивних процесах). Дискурс – 

це мовлення, «занурене в життя» [18, с. 136]. В основі диференціації 

прагматичного, соціального, когнітивного контекстів полягають різні типи 

когнітивних просторів комунікантів, а саме: індивідуальний когнітивний 

простір, колективний когнітивний простір та когнітивна база [128, с. 41].  

Розмежуванню понять текст та дискурс сприяли концепції Е. Бенвеніста 

та Т. ван Дейка. Т. ван Дейк, розмежовуючи поняття текст і дискурс, зазначав, 

що «дискурс – це актуально вимовлений текст, а текст – це абстрактна 

граматична структура вимовленого». Дискурс – це поняття, що стосується 

мовлення, актуальної мовленнєвої діяльності, тоді як текст – це поняття, що 

стосується системи мови чи формальних лінгвістичних знань, лінгвістичної 

компетентності [72]. Е. Бенвеніст під дискурсом розумів мову, яка є невід’ємною 

частиною того, хто говорить. Відповідно до його ж концепції дискурс має 

відображати соціальні аспекти буття особистості, а текст – мовні [28]. 

Зазначений підхід зафіксовано українським енциклопедичним словником: 

«Дискурс – це зв’язний текст у контексті багатьох, що конституюють, і 

фонових факторів – соціокультурних, психологічних тощо» [275, с. 87].               
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У цьому значенні поняття дискурс співвідносне з поняттям конкретне 

висловлювання, що здійснюється з позицій формальної або структурно 

орієнтованої лінгвістики та визначає дискурс як «мову вище рівня речення або 

словосполучення» («language above the sentence or above the clause»)                     

[327, с. 41].  

Другий підхід зумовлюється першим, його розробив Т. ван Дейк як 

концепцію комунікативної природи тексту. На початку 80-х років ХХ ст. 

вчений вибрав іншу дефініцію дискурсу – комунікативна подія – ситуація, що 

інтегрує текст з іншими її складовими, зокрема екстралінгвальними, 

соціальними й референційними факторами, які опосередковують взаємодію 

учасників спілкування, їхні мотиви, цілі й стратегії [357, с. 120]. У межах 

твердження М. Фуко, що дискурс – це тонка контактуюча поверхня, що 

зближає мову й реальність, що змішує лексику й досвід, В. Дем’янков відзначає 

дискурсоутворювальну роль опорного концепту, що «створює загальний 

контекст, який описує дійові особи, об’єкти, обставини, час, вчинки тощо, 

визначаючись не стільки послідовністю речень, скільки тим загальним для того, 

хто створює дискурс, і його інтерпретатора світом, що будується під час 

розгортання дискурсу …» [73, с. 7]. Ця позиція дає можливість розглядати 

термін дискурс у значенні дискурсивна практика, що становить комунікативно-

прагматичний зразок мовленнєвої поведінки, яка реалізується в певній 

соціальній сфері, має певний набір змінних: соціальні норми, відносини, ролі, 

конвенції, показники «інтерактивності» [243, с. 8]. 

Третій підхід до дискурсу як до системи обмежень визначає дискурс як 

комунікативно-прагматичний зразок мовленнєвої поведінки, що характерна для  

певної соціальної сфери, яка має певний набір змінних: соціальні норми, 

відносини, ролі, конвенції, показники інтерактивності» [243, с. 8]. Регулярні 

інтеракції «мовець – слухач», інтеракція «віч-на-віч» розглядаються як 

«взаємодія представників певних соціальних груп або всередині відособленої 

галузі суспільних відносин» [214, с. 41].  

Ю. Степанов пов’язує поняття дискурс із особливим світом, «за яким 
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постає особлива граматика, особливий лексикон, особливі правила 

слововживання, особлива семантика», а також власний ідеальний адресат, що 

становить собою конституюючу ознаку дискурсу [236, с. 42-44]. Такий підхід 

до категорії дискурс значно розширює його межі, виводячи із суто 

лінгвістичного знання в галузь соціальних відносин. На актуальному етапі 

розвитку суспільства дискурси значним чином впливають на культурні, 

політичні, соціальні й глобальні зміни, тобто стають комунікативним 

віддзеркаленням значущих світових подій, зокрема, гібридні війни, екологічні 

катастрофи, резонансні події, політичні потрясіння тощо. Отже, тип дискурсу, 

наприклад, військовий, політичний, рекламний тощо, може розглядатися як 

соціально зумовлена комунікативна особливість індивідів, що класифікує їх за 

відповідними типами: груповий, конкретно спрямований, сугестивний,  

абстрактний тощо. 

У лінгвокогнітології дискурс розглядається як сполучна ланка між 

мисленням, мовленням, мовною картиною світу особистості й суспільства. 

«Будь-який дискурс – це вербалізований досвід мислення з певним способом 

(або способами) концептуалізації знань» [225, с. 12]. Відповідно до когнітивної 

моделі дискурсу О. Йокоями за норму береться середній учасник мовленнєвого 

спілкування «з усім його суб’єктивізмом, егоцентризмом й обмеженістю»                

[100, с. 16], а однією з головних цілей мовленнєвого дискурсу і єдиною метою 

дискурсу інформаційного є обмін знаннями між учасниками діалогу [100, с. 25].  

Дискурс – явище не тільки прагматичне, але й когнітивне, оскільки пов’язане з 

«передачею знань, з оперуванням знаннями особливого роду й, головне, зі 

створенням нових знань» [135, с. 12]. Як зазначає О. Кубрякова, під дискурсом 

слід розуміти саме когнітивний процес, пов’язаний із реальним мовленням, 

створенням мовленнєвого твору; текст, у свою чергу, є кінцевим результатом 

процесу мовленнєвої діяльності, що набуває певної закінченої (та зафіксованої) 

форми [139, с. 164]. 

Типологія дискурсів пропонується різна. Так, В. Карасик вказує на 

необхідність аналізу особливостей учасників спілкування як представників тієї або 
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іншої соціальної групи та аналізу обставин спілкування в широкому 

соціокультурному контексті й виокремлює два основних типи дискурсу: особисто 

орієнтований та статусно-орієнтований (інституційний) [110, с. 22]. Типи 

інституційного дискурсу можуть бути співвіднесені із типами соціальних дій 

Ю. Хабермаса [317]: дія, що спрямована на досягнення практичної цілі; дія, що 

направлена на спілкування; дія, яка є виконанням певного ритуалу; дія, що виступає 

як частина драматургійного дійства. Ці характеристики інституційного дискурсу 

набувають актуальності для аналізу військового дискурсу. 

При всій різноманітності визначень терміна дискурс у сучасних 

лінгвістичних дослідженнях він має переважно чотири значення: 1) зв’язний 

текст у контексті численних супровідних фонових чинників онтологічних, 

соціокультурних, психологічних тощо; текст «занурений» у життя; 2) замкнута 

цілісна комунікативна ситуація (подія), складниками якої є комуніканти й текст 

як знаковий посередник, зумовлена різними чинниками, що опосередкують 

спілкування й розуміння (соціальними, культурними, етнічними тощо); 

3) стиль, підмова мовного спілкування; 4) зразок мовленнєвої поведінки в 

певній соціальній сфері, що має певний набір змінних [222, с. 568].  

Аналіз усіх наведених визначень дає змогу розглянути дискурс як основу 

методології конструювання соціальної реальності, а серед значущих його 

характеристик відзначити такі: 

- дискурс є складним комунікативним явищем, що містить у собі 

соціальний контекст, який дає уявлення як про учасників комунікації, так і про 

процеси продукування та сприйняття повідомлень; 

- дискурс – явище когнітивне, оскільки забезпечує передачу та 

продукування певних знань; 

- дискурс – цілісний текст у сукупності з екстралінгвістичними, 

прагматичними та іншими факторами; текст, взятий у подієвому аспекті;  

- дискурс буває особисто орієнтований та статусно-орієнтований 

(інституційний). 

Отже, всі зазначені підходи до поняття дискурс є важливими для 
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дослідження військового дискурсу як інституційного виду дискурсу та 

комунікативно-прагматичної форми соціальної поведінки, що припускає певну 

систему обмежень, певний тип комунікативної поведінки, обмін знаннями, їх 

ієрархізацію в різних ситуаціях спілкування, що знаходить висвітлення в 

специфічній організації комунікації на різних рівнях – структурно-

функціональному, лінгвокультурному, лінгвокогнітивному, лінгвопрагматичному. 

 

1.3.2 Співвідношення понять «військовий» та «воєнний» 

дискурси.  Завдяки довготривалій мілітаризації суспільства, що зумовлюється 

процесами тотальної глобалізації світу, більшість країн почала розглядати 

армію як одну з найважливіших державних інституцій. Поняття військовий та 

воєнний дискурси є невід’ємною складовою поняття армія, оскільки розуміння 

цих складових – основа лінгвістичного супроводження діяльності силового 

відомства. Наприклад, дослідження таких законодавчих актів, як «Стратегічний 

оборонний бюлетень України на період до 2015 року», «Біла книга», а також 

Закону України «Про основи національної безпеки України», дає підстави 

стверджувати, що не існує чіткого розмежування між цими двома поняттями. 

Тому висвітлення особливостей понять військовий дискурс та воєнний дискурс, 

їхніх структурних елементів є вкрай актуальним, також як і узгодження єдиного 

термінологічного апарату як на державному рівні, так і науковому.  

Зіставний семантичний аналіз понять військовий дискурс, воєнний дискурс 

довів їх паралельне використання в спеціалізованій україномовній літературі. 

Характер їхнього вживання зводиться до двох основних напрямів, у яких об’єкт 

дослідження детермінується: 

а) лише як військовий дискурс; 

б) водночас як військовий та (або) воєнний дискурс.  

Ступінь релевантності зазначених понять може бути визначений на 

основі лексикографічного аналізу та дослідження їх сфери вживання. 

Проведений аналіз показав, що поняття військовий має такі значення: 

- такий, що стосується війська. Прийнятий, встановлений у війську, в армії 
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[360, с. 670]. Наприклад: військові формування, військове будівництво [379, с. 4], 

військова техніка, військова служба, військовий обов’язок, військова практика, 

військова освіта [379, с. 10], військове майно, військово-морські сили, військово-

повітряні сили, військові частини, військове середовище, військова 

інфраструктура, військовий колектив, військове співробітництво [379, с. 11]; 

- такий, що стосується військовослужбовця або властивий 

військовослужбовцеві. Наприклад: військовий обов'язок, військова присяга, 

військова форма одягу;   

- військовий (субстантивований прикметник) у значенні 

військовослужбовець. Наприклад, він – військовий. У цьому випадку 

прикметник військовий набуває значення терміна. 

Поняття воєнний є похідним від лексеми війна. Воєнний – це той, що 

стосується війни, пов’язаний з нею [360, с. 724]. Існують такі словосполучення 

з лексемою  воєнний: воєнна реформа, воєнна організація держави, воєнна 

доктрина [379, с. 9], воєнно-політичні рішення, воєнно-стратегічні рішення, 

воєнно-політична орієнтація держави [379, с. 17], воєнне мистецтво [379, 

с. 13], воєнно-політичне керівництво, стратегія воєнної безпеки [379, с. 20], 

воєнно-стратегічна обстановка, воєнний стан.  

Відповідно до фахової специфіки дискурси обслуговують певну сферу, 

галузь чи вид діяльності. Так, поняття військовий дискурс пов’язано з такими 

категоріями: 

 - військо – збройні сили держави, армія, частина збройних сил, озброєний 

загін; 

- військова справа – складний термін, який може мати такі значення: 

 а) у широкому розумінні охоплює всі питання військової теорії та 

практики, пов’язані з військовим будівництвом, підготовкою й діями збройних 

сил, у мирний та воєнний час, підготовки населення країни на випадок війни; 

 б) у вузькому розумінні – це система знань, необхідних 

військовослужбовцям та військовозобов’язаним для успішного виконання 

військового обов’язку; 
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- військовослужбовець – людина, що проходить військову службу у збройних 

силах. В Україні військовослужбовці – це громадяни України, які проходять дійсну 

військову службу у складі Збройних Сил України та інших військ; 

 - військова адміністрація: а) система військово-адміністративних органів 

держави, державний апарат військового управління; б) військове управління 

територією, яка зайнята в процесі воєнних дій;  

- військова таємниця – це відомості військового та військово-

промислового характеру, що не підлягають розголошенню, опублікуванню у 

відкритій пресі та спеціально охороняються державою. 

Задля тлумачення поняття воєнний дискурс актуальності набувають такі 

категорії: 

- воєнний стан – особливий стан (правовий режим) у країні або в окремих 

її частинах, що його встановлює вищий орган влади за певних обставин 

(наприклад, на час війни) [359, с. 18]; 

 - воєнний уряд – вищий орган державної влади, що виконує виконавчі та 

законодавчі функції на час війни або державного військового перевороту               

[359, с. 15]; 

- воєнна організація держави – сукупність органів державної влади, 

військових формувань, утворених відповідно до законів України, діяльність 

яких перебуває під демократичним цивільним контролем з боку суспільства і 

безпосередньо спрямована на захист національних інтересів України від 

зовнішніх та внутрішніх загроз [392, с. 2]; 

- воєнна політика – складова частина загальної політики держави, її 

класів, партій та інших соціально-політичних інститутів, безпосередньо 

пов’язаних із створенням воєнної організації, підготовкою та застосуванням 

збройного насильства для досягнення політичних цілей [359, с. 17].  

Розмежування понять воєнний дискурс та військовий дискурс відбувається 

на основі їхнього взаємозв’язку з поняттям війна, що може бути визначено як 

«складне суспільно-політичне явище, пов’язане з розв’язанням суперечностей 

між державами, народами, національними і соціальними групами з переходом 
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до застосування засобів збройної боротьби, що відбувається у формі бойових 

дій між їх збройними силами. Це специфічна форма вияву соціальних відносин, 

у якій домінує збройна боротьба як продовження політики, що підпорядковує 

своїм цілям усі сфери суспільного життя. Головним інструментом у війні є 

армія» [360, с. 669]. 

Відповідно до наведеного визначення основним інструментом війни є 

армія, тобто військо є одним із складових ключових елементів поняття війни, а 

не навпаки. Тому можна узагальнити, що воєнний дискурс – поняття ширше, а 

військовий дискурс може вважатися субдискурсом воєнного дискурсу. До 

воєнного дискурсу належать такі жанри: воєнно-художня література, воєнна 

публіцистика, воєнно-політичні матеріали. Вони є воєнними тільки за своєю 

тематикою та мають риси, притаманні усім суспільно-політичним, 

публіцистичним та художнім текстам. Загалом можна зазначити, що до воєнних 

матеріалів належать воєнно-художні, воєнно-публіцистичні, воєнно-політичні, 

воєнно-технічні, воєнно-наукові матеріали та різноманітні документи воєнного 

характеру. До воєнних матеріалів можна віднести науково-технічні матеріали, 

пов’язані з життям та діяльністю військ та військових організацій збройних сил, 

що становлять складову воєнного дискурсу.  

Поняття дискурс перебуває в перманентному русі та постійно змінюється 

в історичному аспекті. Незмінним залишається тільки явище чіткої 

субординації у спілкуванні між учасниками військового дискурсу. У 

армійському житті поняття субординація відображає статусно-рольові стосунки 

комунікантів. Можна зауважити, що ключовими поняттями військового 

дискурсу є субординація та закритість, він не передбачає залучення нефахівців 

до специфічних статусно-рольових відносин і церемоніальної поведінки 

(постановка завдань підлеглим, чітке й лаконічне формулювання наказів та 

розпоряджень, певні штампи – чітко встановлені питання й відповіді під час 

несення внутрішньої служби та караулів тощо). Структурованість і чіткість 

спостерігаються не тільки в процесі комунікації, але й у побудові певного виду 

військового тексту, що знайшло своє відображення у створенні різних видів 
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військових документів: статутів, настанов, наказів, розпоряджень, донесень, 

рапортів тощо.  

Доцільним бачиться розподіл військового дискурсу на основі принципу 

формальності/неформальності комунікації на формальний військовий дискурс та 

неформальний (військовий сленг тощо).  

Формальний військовий дискурс містить військово-технічні матеріали,  

військові документи, статути, накази, рапорти, розпорядження, які мають низку 

власних особливостей, а саме: зміни термінологічного корпусу винятково за 

умови змін чи вилучення із вжитку деяких термінів, утворення нових термінів у 

зв’язку із реформуванням видів збройних сил, нових видів озброєння та бойової 

техніки, розробленням нових видів і методів ведення бойових дій, наявність 

скорочень та індексних позначень, умовних позначок для більшості видів 

озброєння й військової техніки.  

Текстові особливості формального військового дискурсу орієнтуються на 

Статути Збройних Сил. Визначальні мовленнєві ознаки формального 

військового дискурсу – використання передбачених статутами мовних формул, 

наказовий спосіб дієслова як найбільш поширена граматична форма, а також 

так званий «командирський тон», тобто гучна, чітка вимова [200, с. 12]. 

Неформальний військовий дискурс близький за ознаками військовому сленгу – 

«ненормативній, неформальній, стилістично зниженій мові військовослужбовців, що 

використовується з метою здійснення певних мовленнєвих функцій (експресивної, 

оціночної, корпоративної, пейоративної, евфемістичної тощо) і складається з 

одиниць – військових сленгізмів, які мають різну лексикографічну маркованість»  

[22, с. 37]. Спираючись на це твердження, пропонуємо таке визначення поняття 

неформальний військовий дискурс – неформальна мова військовослужбовців, що не 

передбачає дотримання вимог літературної норми та використовується з метою 

здійснення визначених мовленнєвих функцій за допомогою вживання військових 

сленгізмів.  

Визначення військового дискурсу в сучасному мовознавстві 

запропонувала В. Посмітна з огляду на інтерпретацію поняття інституційний 
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дискурс (спілкування у визначених межах статусно-рольових відносин), а саме: 

військовий інституційний дискурс, або дискурс армії, як основа професійної 

комунікації військовослужбовців, як спілкування між військовослужбовцями в 

процесі професійної діяльності [200, с. 11].  

Пропонуємо власну різнорівневу структуру військового інституційного 

дискурсу: 

- перший рівень військового інституційного дискурсу – професійний 

(неформальний), рівень комунікантів, що стоять на одному щабелі ієрархічних 

взаємин (між командирами або між підлеглими) на професійні теми, та, як 

правило, має непублічний характер і підпадає під категорію НВД; 

- другий рівень інституційного дискурсу у збройних силах та 

мілітаризованих структурах – це професійно-субординаційний рівень 

спілкування командирів і підлеглих. Таке спілкування має офіційний характер, 

розгортається у форматі певних жанрів, пов’язаних із несенням служби тощо. 

Цей вид комунікації реалізовується у визначених межах статусно-рольових 

відносин усної комунікації та через стандартизовані і структуровані тексти 

(накази, розпорядження, директиви, рапорти, доповідні, довідки тощо); 

- третій рівень – тактико-організаційний, має організаційний характер та 

підтримує статусну ієрархію військової соціальної інституції як такої. Письмові 

тексти – документи вищі за рівнем значимості, ніж на другому рівні: 

нормативно-правові документи, статути, правила тощо. Відрізняється від 

попереднього рівня тим, що в межах третього рівня комунікація здійснюється з 

метою організації, регламентації діяльності певної структури для успішної 

реалізації поставлених завдань; 

- четвертий рівень – державно-стратегічний. Рівень, на якому 

простежується розмежування військового та воєнного дискурсів, рівень, що 

репрезентує контакт військової інституції певної країни із світом і суспільством 

зокрема, визначає стратегію воєнної організації у сфері безпеки та оборони на 

державному рівні. Письмові тексти цього рівня: воєнні доктрини, договори, 

хартії, концепції, стратегії, закони, укази президентів тощо. 
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Таким чином, військовий дискурс, як вид інституційного, розгортається в 

ієрархічних межах військової інституції та воєнної організації держави, 

здійснюється комунікантами відповідно до їхніх професійних ролей. Рівень 

дискурсу визначає структуру текстів та комунікативний продукт дискурсу. 

Специфічність спілкування в межах армійської системи (точність, чіткість, 

лаконічність) відображаються в жорсткій структурі документації, чітких 

формулюваннях цілей, логічній послідовності поставлених завдань. 

Отже, семіотика воєнної та військової сфер зумовлює розгалуження 

воєнного та військового дискурсів, хоча деколи вони тісно переплітаються та 

доповнюють один одного (наприклад, визначення термінів, назви яких 

складаються з прикметника воєнний, містять безліч термінів із прикметником 

військовий і навпаки: воєнне мистецтво, військова адміністрація). Результати 

опрацювання літератури та документів державного зразка [379; 380; 381; 382; 

383; 384; 386; 388; 389; 395; 396] виявили, що протягом багатьох років не 

існувало чіткої стандартизації термінологічного корпусу військової сфери. 

Військові терміни здебільшого застосовувалися в хаотичному порядку, зокрема 

прикметники воєнний та військовий, неправильне вживання яких, у більшості 

випадків, значною мірою впливає на розуміння контексту певної документації 

державного зразка, зокрема військової/воєнної сфери.  

Беззаперечним виявився той факт, що розгалуження військового та 

воєнного дискурсів зумовлено різними рівнями організації воєнного мистецтва – 

тактичним і стратегічним.  

Тактика – наймасовіша галузь та найстаріша складова воєнного 

мистецтва, що охоплює теорію і практику підготовки й ведення бою 

підрозділами, частинами, з’єднаннями. Теорія тактики досліджує 

закономірності, характер і зміст бою, розробляє способи його підготовки та 

ведення. Практика тактики охоплює діяльність командирів, штабів і військ 

(сил) із підготовки й ведення бою. Тактика підпорядковується оперативному 

мистецтву і стратегії [343]. Стратегія (від дав.-гр. στρατηγία – стратегія) – 

«мистецтво полководця» – мистецтво підготовки і ведення війни та великих 
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воєнних операцій. Наука про ведення війни – вища воєнна наука. Охоплює 

питання теорії і практики підготовки до війни, її планування і ведення, 

досліджує закономірності війни, складова частина військової справи [343]. 

Отже, поняття військовий дискурс у більшості випадків застосовується 

на тактичному рівні, а воєнний – на стратегічному та державному рівнях. 

Загалом, поняття військовий та воєнний дискурси мають ознаки й об’єктивної 

тотожності, й водночас перманентної протилежності, що залежить від того, 

якою державною структурою відпрацьовувався той чи інший документ та чи 

залучалися для його відпрацювання фахівці силових відомств.  

 

1.3.3 Рівні формування військової терміносистеми та  

військового дискурсу.  У сучасних дослідженнях, проведених під 

домінантою функціонально-комунікативного підходу, обшир проблемного поля 

сучасної лінгвістичної прагматики системно представлено та розподілено між 

мікро-, макро- і мегапрагматиками [24], на рівні яких врахована специфіка 

впливу одиниць і категорій досліджуваних елементів на формування 

комунікативних смислів прагматичного характеру.  

У цьому дослідженні зроблено спробу здійснити класифікацію військової 

термінології за прагматичним принципом, а саме: 

- мікрорівень – словотворчий рівень побудови ВТ, спрямований на пошук 

та розгляд складників власне засобів мовного коду, прихованих у  певних 

термінотворчих елементах; 

- макрорівень – рівень формування військової терміносистеми, що 

передбачає з’ясування класифікаційно-систематизуючих характеристик 

військової терміносистеми, змісту зберігання й передавання систематизованої у 

певній ієрархічній залежності інформації, яка акумулюється у спеціальних 

термінопоняттях та відношеннях між ними; 

- мегарівень – рівень формування військового/воєнного дискурсу. 

На мікрорівні комунікативні прагматичні смисли розглядаються як 

складники власне засобів мовного коду, передусім,  певних термінотворчих 

елементів. Адже дослідження сутності, природи й організації такої категорії 
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людського спілкування, як військовий дискурс, неможливе без звернення до 

когнітивно-семантичних і прагматичних особливостей термінів, які формують 

його структуру, визначають його плин і природа яких має комунікативну 

спрямованість. Військові терміни є категоріальними компонентами військового 

дискурсу. Терміни мають властивість структурно, семантично інформувати про 

те, які сторони об’єктивної дійсності в них зафіксовано. У цьому аспекті цінна 

роль внутрішньої форми термінів: «прозора» внутрішня форма, за словами 

Р. Піотровського, дає «технічне» розшифровування терміна [194, с. 27]. Це 

пояснює тенденцію в термінотворенні до створення мотивованих термінів із 

передбачуваною семантикою. Не менш логічне значення мають зв’язки засобів 

деривації (терміноелементів) із певною спеціальною галуззю науки. У цьому 

випадку будь-який службовий терміноелемент може набувати форму носія 

інформації в терміні.  

На мікрорівні ВТ, як правило, є носієм колективної професійно-наукової 

пам’яті та інформації, його евристична роль полягає передусім у тому, що, 

будучи знаком, який фіксує в об’єкті  певні узагальнення й закономірності, він 

стає інструментом пізнання.  

ВТ як мовне вираження термінопонять військової галузі знання сприяють 

формулюванню і передаванню спеціальної інформації. Будучи найважливішим 

елементом комунікації, вони самі органічно включаються в процес та 

результати пізнання.  

Як носій колективної, професійної пам’яті, ВТ є активним учасником 

спеціальної комунікації, сприяє розвитку пізнавальної і перетворювальної 

діяльності людини у військовій галузі. Інформація, що конденсується у ВТ, є 

своєрідним записом науково-технічного знання, завдяки чому його об’єктивний 

зміст представляє не лише об’єкт пізнання, але й розумовий процес, пов’язаний 

із цим пізнанням. 

Інформаційна природа ВТ полягає передусім в тому, що, як одиниця 

професійного знання, він акумулює загальномовну і спеціальну інформацію, 

перетворюючи її на термінологічну військову інформацію. Термінологічна 
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інформація має свою специфіку й розглядається як динамічний засіб, 

покликаний сприяти розвитку творчої думки і перетворювальної діяльності 

людини. 

«Розшифрування» ВТ через його дефініцію повинне узгоджуватися з 

термінологічною інформацією, яку містять окремі терміноелементи або 

внутрішня форма певного терміна, тобто термінологічна інформація кодується 

за допомогою конкретних терміноелементів, що мають вузькоспеціальну 

інформативність і визначають належність відповідного слова-терміна до 

відкритого термінологічного ряду. У сучасний період інформаційної революції 

процес називання спеціальних понять має велику актуальність, оскільки це 

особлива номінативна діяльність із кодування й декодування, зберігання та 

опрацювання термінологічної інформації. 

Організовуючи й упорядковуючи наукові знання, військова термінологія 

відіграє класифікаційно-систематизуючу роль. У цьому сенсі інформація, 

закладена у військових термінах, термінопоняттях, регулює і направляє 

професійну діяльність військових фахівців.  

Класифікаційно-систематизуюча роль військової термінології чітко 

виявляється на наступному – макрорівні. У поняттєвій структурі 

терміносистеми актуалізується зміст зберігання й передавання 

систематизованої у певній ієрархічній залежності інформації, яка акумулюється 

у спеціальних термінопоняттях та відношеннях між ними. 

Існує кілька типових ознак військової терміносистеми: 

- цілісність терміносистеми. Наприклад, військові терміни у сукупності 

становлять цілісну терміносистему, яка дає нам загальне уявлення про 

функціонування певної галузі (родів військ, видів збройних сил тощо) збройних 

сил або армії загалом (військові звання будь-якою мовою в сукупності 

формують цілісну систему, тобто терміносистему) (Додаток А); 

- відповідність суми частин цілому. Якщо, наприклад, йдеться про 

терміносистему, що описує конструкцію будь-якої військової техніки, то 

терміни – назви вузлів і деталей – у своїй сукупності мають дати повний опис 
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будь-якого зразка військової техніки; 

- певна сталість терміносистеми. Вона відображає систему поглядів у 

певній сфері наукового знання (в даному випадку у військовій науці) на 

певному етапі, який має визначену тривалість;  

- структурований характер терміносистеми. Структура терміносистеми 

може бути однорівневою, тобто лінійною (наприклад, команди, за якими 

виконуються стройові прийоми й рухи без зброї та зі зброєю, що викладені у 

стройових статутах збройних сил) та ієрархічною, тобто з підсистемами, що 

характеризують родовидові відношення, відношення цілого та його частин, 

зв’язки причини й наслідку, відношення об’єктів та їхніх ознак, наприклад, 

назви родів, видів, частин та підрозділів збройних сил (Додаток А). 

Військова терміносистема є складником національної терміносистеми, що 

має свої особливості формування та функціонування, зумовлені специфікою 

військової справи. 

Військова терміносистема є завершеною й водночас відкритою системою 

термінів, різних за походженням, утворених лексичним (створені або 

запозичені терміни), семантичним (загальновживані слова, що отримали 

термінологічне значення) та синтаксичним способом (новостворені 

словосполучення номінативного характеру) [286]. Досліджувати сучасні 

терміносистеми, зокрема у військовій галузі, на думку Т. Кияка, слід лише в 

руслі їхньої функціональної ваги в контексті, власне, у фахових мовах                    

[116, с. 20] або в дискурсі. 

На розвиток та функціонування будь-якої термінології впливають не 

тільки мовні, але й позалінгвальні чинники, які слугують певним фактором 

утворення словотвірних моделей, синтаксичних конструкцій, впливають на 

зміни в семантиці слів, породжують значну кількість іншомовних запозичень та 

автохтонних новотворів на позначення нових понять військової сфери.  

Отже, сучасна військова термінологія (мікрорівень) –  це сукупність 

моногалузевих і багатогалузевих слів та словосполучень (спеціальних 

найменувань), що називають відповідні фрагменти військової субкультурної 
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картини світу, співвідносяться з конкретними поняттями та реаліями військової 

сфери, виражають професійні поняття військової галузі й утворюють 

відповідну терміносистему, тобто шар сучасної військової лексики відповідної 

мови, що є субмовою спеціального призначення. 

Військова терміносистема (макрорівень) – це сукупність термінів, що 

поєднуються спільним змістом та відображають поняттєву, предметну й 

функціональну схожість військових явищ. Складається з офіційної військової 

спеціальної лексики (термінології), а також сленгової лексики, емоційно 

забарвлених елементів військової лексики та є базовотворчим елементом 

військового дискурсу. 

Далі йде рівень формування військового/воєнного дискурсу (мегарівень) 

як основа професійної комунікації військовослужбовців. Докладніше 

характерні риси, особливості та функції військових термінів як засобів 

формування і функціонування військового/воєнного дискурсу буде розглянуто 

у четвертому розділі цього дослідження. 

Отже, когнітивно-прагматичні особливості військових термінів 

зумовлені, сформовані їхніми функціями – бути засобами формування і 

функціонування на макрорівні  військової терміносистеми, на мегарівні – 

військового/воєнного дискурсу.  

 

1.4  Когнітивно-прагматичні механізми формування військового 

терміна 

 

1.4.1 Когнітивно-прагматичні механізми термінотворення.  

Сучасні дослідження термінів, які поступово виходять за межі лексикології, 

характеризуються багатовекторною інтеграцією з різними лінгвістичними 

галузями, зокрема й лінгвокогнітивного спрямування [17; 35; 38; 39; 50; 55; 56; 

67; 78; 96; 300; 328]. Розгляд терміна як вербалізованого концепту, визначення 

когнітивної функції терміносистеми ініціює вивчення багатовимірної 

когнітивної моделі термінотворення, сприяє встановленню принципів 
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внутрішніх взаємозв’язків та співвідношення терміносистем різних (у тому 

числі різноструктурних) мов із окремими складовими наукової картини світу 

носіїв певної мови, зокрема, мови для спеціальних цілей.  

Новітні підходи науковців до словотворення [40; 42; 44; 48; 49; 50; 57; 65; 

90; 96; 300; 329] враховують роль цього процесу у формуванні ККС і МКС 

певного етносу, визначають концепт у парадигмі значення – слово.   

Із лінгвокогнітивних позицій, «словотвір виконує низку функцій: 

впорядковує й організовує дійсність; створює певні стереотипи для 

найменування реалій, які підведені під відповідні рубрики семантичних 

класифікацій; пов’язує новий досвід зі старим, адже словотворчі акти 

ґрунтуються на вираженні певного типу відношень між величинами, 

покладеними в основу найменування; через виражений феномен 

вмотивованості деривата фіксує, зберігає та передає від покоління до покоління 

досвід людини, засвідчений внутрішньою формою слова» [66, с. 12].  

Застосування словотворення національної загальновживаної мови є 

характeрним для термінотворeння. Водночас, для позначeння лакунарних 

концeптів та дeнотатів відповідної предметної галузі мови адресата 

застосовуються запозичення продуктивних моделей мови адресанта. 

Інструментарій національного словотворeння зазвичай ґрунтується на 

словотвірних моделях загальнолітературної мови, водночас ініціюючи 

створeння уніфікованих або стандартизованих моделей термінотворення й 

еволюцію вузькоспeціалізованих словотворчих засобів, призначених для 

вирішення визначених термінологічних завдань. 

Для цього дослідження є актуальними когнітивний та прагматичний 

підходи до проблем словотворення.  

Прагматичний підхід передбачає виявлення та систематизацію 

особливостей прагматично спрямованого словотворення, а саме вивчення умов, 

що суттєво впливають на вживання й формування різноманітних змістів, 

притаманних дериваційним і похідним елементам у мовленні поряд із 

визначенням сукупності тих прагматично зумовлених факторів, які здійснюють 
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безпосередній вплив на формування та функціонування словотворчих одиниць 

у певних мовах.  

Прагматичний підхід до словотворення термінів спрямований на 

дослідження тенденцій формування понятійного апарату певної галузі, що 

забезпечує спільною мовою та кодовою системою всіх комунікантів.  

Когнітивний підхід передбачає вивчення термінології як результату 

пізнавальної діяльністі людини, спрямованої на адекватне відображення 

навколишнього середовища. Когнітивний підхід спирається на теорію 

номінації, згідно з якою процес номінації встановлює зв’язок мовних елементів 

із фактами дійсності та включає понятійний клас найменування предметів у 

певну систему мовних знаків, пов’язаних із предметом, що номінується.  

Когнітивний підхід у термінознавстві перегукується із впровадженням 

наукового методу концептуального аналізу в різні галузі суспільного знання, 

що знайшло відображення в оперуванні терміном науковий концепт або 

терміноконцепт [96]. 

Важливою складовою мовленнєвої діяльності людини є добір і створення 

засобів номінації – породження нової лексичної одиниці. А. Архангельська 

стверджує, що завданням опису ономасіологічного аспекту ословлення певного 

фрагмента позамовної дійсності є виявлення його складників та визначальних рис, 

тобто загальної системи засобів номінації, чинників, зв’язків, способів, що 

зумовлюють процес номінації і виявляються одночасно ним зумовленими [20, с. 23]. 

Когнітивно-семантичний підхід, що відкриває нову перспективу 

дослідження співвідношення мовних одиниць і концептуального рівня, є 

необхідним для вивчення формування значень термінів, оскільки дає 

можливість виявити когнітивні передумови семантичного поєднання та 

основотворчих елементів терміна в процесі їх взаємодії. Вивчення когнітивних 

механізмів, за допомогою яких відбувається відповідна взаємодія, дає змогу 

також виявити особливості формування значень термінів у динамічному 

аспекті, тобто безпосередньо у військовому  дискурсі.  

КСП до дослідження творення ВТ полягає у дослідженні співвідношення 
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семантики мови з певною професійною (військовою) концептосферою, у 

співвідношенні семантичних процесів із когнітивними.  

У семантичній структурі слова існує значна інформація про систему 

цінностей певного народу, вона розкриває особливості бачення й сприйняття 

світу певним народом та є своєрідним орієнтиром до його розуміння. 

Поєднання зазначених вище підходів формує когнітивно-прагматичний підхід 

нашого дослідження. 

Усвідомлення зазначених функцій дає можливість проаналізувати 

похідне слово як модель репрезентації знань про навколишній світ у процесі 

його чуттєво-мисленнєвого освоєння, з’ясувати закономірності й особливості 

формування ККС певного народу. Саме тому когнітивний підхід до вивчення 

дериватів є вкрай актуальним та продуктивним. Цей підхід до вивчення 

похідного слова передбачає, з одного боку, виявлення його внутрішньої форми, 

а з іншого – «з’ясування того духовного начала, тих етнокультурних 

імперативів, які призвели до актуалізації цієї форми, тобто, в кінцевому 

результаті, пізнання «підсвідомої» духовності певного народу, системи 

цінностей його культури, бо зв’язок мови, а точніше залежність від свідомості й 

культури створює той культурний субстрат, у якому вона живе та 

розвивається» [45, с. 99].   

КПП розглядає номінацію як діяльність, пов’язану з виникненням та 

перетворенням інформаційних структур, що утворюються в результаті 

пізнавальної діяльності людини й відображення реальних предметів чи явищ 

у її свідомості. Основою КПП до словотвірного моделювання є принцип 

мовної репрезентації досвіду людини крізь призму її діяльності. 

Словотворення відіграє значну роль у процесах категоризації досвіду людини 

та у здійсненні її професійної комунікації.  

«Мова є найкращим вікном до знання, вона спостерігається та підлягає 

аналізу, а також пропонує непогану можливість аналізувати знання»                      

[301, с. 109].  Актуальною проблемою сучасного словотвору та теорії номінації 

є дослідження мотиваційних механізмів, що на вербальному рівні виявляються 
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у структурно-семантичних зв’язках між похідними та утворюваними 

одиницями мовної системи, а на когнітивному рівні репрезентують 

концептуальні реляції синергетичної системи етносвідомості. Аналіз мотивації 

номінативних одиниць уможливлює часткову експлікацію цієї системи, вияв 

психічних процесів, які опосередкують зв’язок мовного й концептуального, 

процедури отримання, обробки та переробки інформації, набутої чуттєво-

емпіричним шляхом, внутрішньою мисленнєвою рефлексією при взаємодії з 

позасвідомими процесами [217, с. 156].  

Дослідження функціонування словотворчих одиниць військової 

термінології (на прикладі перської, української та англійської мов) – це галузь 

прагматики, а інтерпретація фактів словотворчих структур, яка є результатом 

моделювання у процесі мислення, використання та зіставлення семантичних 

просторів різних способів словотворення, – галузь когнітології. Подібне 

поєднання дає змогу розглядати термін як мікросвіт, у семантиці якого 

закладено об’ємний ідеальний зміст, а його словотворча структура відображає 

реальні зв’язки із дійсністю.  

Дослідження процесів словотворення дає можливість простежити та 

виявити когнітивні асоціації між новим і старим досвідом, оскільки словотворчі 

процeси є відтворeнням відповідних асимeтричних відношень між елeментами, 

які виступають основою наймeнування, засобами систeматизації й 

впорядкування дійсності, закріплюють, збeрігають і через внутрішню форму 

слова у просторі й часі здійснюють трансакцію досвіду людини. 

Аналіз термінотворчих мікросистем, що входять до сфери 

терміноконцепту, є також ефeктивним засобом виявлення концептуального 

змісту термінологічних одиниць. Термінотворення відіграє важливу роль у 

процeсах фіксації відображень світосприйняття, особливостeй світогляду 

культурно-історичного досвіду пeвного eтносу черeз номінативнe творeння 

термінології військової сфери. У межах мікросистеми похідних слів 

передбачається експліцитне вираження зазначеної концептуальної інформації.  

Отже, КПП до вивчення військової термінології в різноструктурних 
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мовах передбачає визначення принципів зумовленості когнітивно-семантичних 

процесів творення ВТ лінгвопрагматичною ситуацією в певній ЛК. 

 

1.4.2 Лакунарність як когнітивний механізм формування 

військової термінології .  Тeорія лакунарності почала формуватися в 

лінгвістиці більше тридцяти років тому. Поняття  лакуна в російській та 

українській мовах виникло щe раніше – наприкінці 1950-х років від 

французького тeрміна lacune, увeденого в науковий побут французькими 

лінгвістами J. Darbelne та A. Malblanc. Ранішe тeорія лакунарності 

використовувалася лише в перeкладознавстві (Е. Бреус, Г. Бикова, 

В. Виноградов, Г. Воскобойник, Р. Міньяр-Бєлоручев, А. Швейцер).                           

На сьогодні теорія лакун актуальна для різних галузей лінгвістичного 

досліджeння – міжкультурної комунікації й міжкультурного зіставлeння [36; 

54; 229; 230; 231], когнітивної прагматики [145; 155; 195; 199; 238], 

психолінгвістики [31; 129; 131], соціолінгвістики [171] тощо. 

Обґрунтування лакунарності як загальнолінгвістичної проблеми, розробка 

якої повинна здійснюватися в поліпарадигмальному напрямку, запропонував 

Ю. Сорокін [229; 230; 231; 232; 233], В. Жельвис [80] та їхні учні – І. Марковіна 

[164; 165], І. Панасюк [189]. 

Поняття лакуна розуміють як «білу пляму на «семантичній карті» образів 

свідомості комунікантів» [165, с. 12]. Представлені в лінгвістичних дослідженнях 

класифікації лакун досить різноманітні. Виокремлюють такі види лакун: 

- лексична лакуна – відсутність слова чи усталеного словосполучення в 

лексико-семантичній системі мови за наявності відповідної потенційної семи 

певної лексичної парадигми та за наявності концепту; 

- семантична лакуна – відсутність слова та семеми за наявності концепту. 

В цьому випадку нeмає слова, тобто в мові взагалі нe представлене відповідне 

значення; 

- когнітивна (концeптуальна) лакуна – відсутність слова та концепту, 

тому що відповіднe явище ще не пізнане та не концептуалізоване [198, с. 46]; 
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- міжмовна лакуна – «відсутність слів для позначення понять, які, 

безсумнівно, існують у пeвному суспільстві і які мають особливe словeсне 

позначення в іншій мові» [52, с. 261].  

Міжмовні лакуни можуть бути виявлені тільки при зіставленні різних 

мов: якщо в одній із них немає лексичного еквівалента певної одиниці іншої 

мови, то можна говорити про існування в ній лакуни. У процесі 

міжкультурного діалогу відбувається взаємна адаптація національних 

свідомостей носіїв культур: «своє» співвідноситься, поєднується й 

узгоджується з «чужим», що вочевидь є єдиним можливим способом розуміння 

«чужого» образу світу [165, с. 12]. Елімінування здійснюється двома способами 

– заповненням і компенсацією. Збереження специфічності (сторонності) образу 

іншокультурної свідомості при спробі осмислити факт його відмінності зі своїм 

образом або ж факт відсутності аналогічного образу в рідній свідомості 

відбувається при елімінуванні лакуни шляхом заповнення [165, с. 14]. 

Компенсація припускає заповнення лакун шляхом добору квазіеквіваленту, 

аналога «чужому» образу у своїй культурі.  

Для дослідження військової термінології важливим є розуміння лакуни як 

суміжного поняття когнітивної прагматики (заповнення білих плям на 

«семантичних картах» образів свідомості комунікантів із метою 

міжособистісної комунікації) та лінгвокультурології (продуктивний обмін 

культурним і комунікативним досвідом представників різних ЛК як шлях 

подолання ситуацій нерозуміння). Виявлення міжмовних словесних та 

концептуальних лакун у системі військової термінології і способів їх 

елімінування є актуальним для цього дослідження.  

Отже, елімінування лакун у сфері військової термінології – один із 

шляхів формування військового дискурсу міжнародного рівня та глобалізації 

процесів термінотворення. 
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Висновки до розділу 1 

 

У сучасних лінгвістичних дослідженнях термінології набувають 

актуальності соціотермінознавчий, когнітивний та прагматичний підходи. 

Термінологічний простір (термінологія) розглядається як вербалізований 

результат когнітивної діяльності фахівців певної галузі, пов’язаний з осмисленням 

та освоєнням ними професійного досвіду. Терміносистема певної сфери 

знання/діяльності є своєрідним «відображенням» того, як певна професійна 

спільнота концептуалізує і категоризує дійсність, які її елементи для професійного 

досвіду для неї більш релевантні. Визначення терміна в русі соціотермінознавства 

передбачає врахування фактора ЛК, соціальних практик та дискурсів. 

Когнітивний підхід дає можливість визначити такі напрями дослідження 

військової термінології: види й типи знань, що представленні у військовому 

дискурсі та правила їх інтерпретації; механізми категоризації людського 

досвіду у військовій термінології; мовна й комунікативна свідомість 

комунікантів військового дискурсу; ВТ певної мови як відображення специфіки 

національної та міжнаціональної свідомості; коди військової термінології в 

проекції на культурні реалії певного соціуму. 

Прагматичний підхід дає змогу розглянути ВТ як результат професійної 

діяльності, описати особливості комунікативної поведінки учасників військового 

дискурсу, визначити прагматичні умови формування військової термінології.  

У цьому розділі було спроектовано сталі лінгвістичні знання на 

професійну військову сферу й запропоновано визначення мовної та 

комунікативної свідомості військових і таких понять, як:  

- військова субкультурна картина світу (військова професійна картина 

світу) – своєрідна картина світу, що властива певній військовій спільноті 

(окремому військовому угрупованню, роду військ тощо). Відповідно, мова, що 

обслуговує військову субкультуру, створює образ користувача цієї субкультури 

та мови – образ військової субкультурної мовної особистості; 

- військова (професійна) концептосфера – стала та впорядкована 

сукупність концептів військової сфери, інформаційна база мислення, що 
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містить схеми, настанови, поняття, команди, розпорядження, накази, певні 

сценарії розвитку подій тактичного або стратегічного рівнів; 

 - військовий термін – носій конденсованої і водночас максимально 

конкретної вербалізованої інформації про позначене, номінація, що фіксує 

спеціальне поняття військової сфери, що з’являється й удосконалюється в 

процесі пізнання, обмежується дефініцією, а також вступає в системні 

відношення з іншими одиницями певної військової терміносистеми. Ця 

терміносистема відрізняється високою інформативністю, номінативністю, 

однозначністю, точністю, лаконічністю, стилістичною нейтральністю та 

характерною системністю.   

Аналіз СВТ має здійснюватися за трирівневою моделлю: дослідження 

мікрорівня спрямовані на вивчення словотворних особливостей побудови ВТ, 

макрорівня – військової терміносистеми, проводиться пошук одиниць мовного 

коду, що забезпечує її функціонування. Аналіз мегарівня (військового/воєнного 

дискурсу) спрямовано на визначення дискурсоутворювальної ролі військових 

термінів. Дослідження військової термінології на цьому рівні передбачає 

розмежування військового та воєнного дискурсів: різнорівневий військовий 

дискурс переважно використовується на тактичному рівні комунікацій 

інститутів безпеки та оборони,  воєнний  – на стратегічному та державному 

рівнях.  

Зіставно-типологічний аналіз військової термінології в досліджуваних 

мовах передбачає звернення до теорії лакунарності, визначення механізмів 

елімінування міжмовних словесних та концептуальних лакун, що сприятиме 

формуванню взаємопорозуміння на рівні міждержавних комунікацій, зокрема у 

військовій сфері.  Цей аналіз може бути здійснено із застосуванням КПП.  

КПП до дослідження військової термінології повинен спрямовуватися на 

аналіз тих когнітивних структур, у яких зберігається знання про прагматично 

релевантні умови доцільного відбору та використання тих чи інших одиниць 

професійної комунікації.  

Основні положення цього розділу висвітлено у працях автора                                

[3; 9; 10; 11; 99; 170]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ  

ВІЙСЬКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ  

 

2.1 Принципи та підходи сучасного мовознавства до дослідження 

термінологічних систем 

 

Важливими дослідницькими принципами сучасної лінгвістики є 

експансіонізм, експланаторність, етноцентризм та антропоцентризм.   

Експансіонізм (від лат. еxpansio − розширення, поширення) передбачає 

впровадження до лінгвістики теоретичного доробку, понятійного апарату, 

методів і методик інших наук. За О. Селівановою, «виявами експансіонізму в 

мовознавстві є створення маргінальних наук (соціолінгвістики, 

психолінгвістики, лінгвокультурології, етнопсихолінгвістики, 

нейропсихолінгвістики, лінгвістичної філософії, лінгвокультурології, 

когнітивної та комп’ютерної лінгвістики тощо), виникнення нових галузей 

мовознавства, які розглядають певний невласне лінгвістичний аспект 

мовознавчої проблематики (логічної семантики, теорії мовленнєвих актів, 

лінгвопрагматики тощо), розширення меж традиційних лінгвістичних 

дисциплін (наприклад, зближення словотвору з теорією номінації, 

ономасіологією, когнітивною лінгвістикою тощо), а також застосування знань 

інших наук для пояснення й розуміння об’єкта лінгвістики шляхом створення 

інтегративних програм дослідження» [217, с. 36]. Експансіонізм зумовлює 

використання здобутків маргінальних наук (лінгвокогнітології, 

лінгвопрагматики, лінгвокультурології тощо) у дослідженні механізмів 

формування термінології. 

Експланаторність (від англ. to explain − пояснювати) є другим 

дослідницьким принципом, упровадженим О. Кубряковою, згідно із яким мовні 

явища повинні бути пояснені на підставі суворої та доказової наукової теорії               

[217, с. 38]. У вузькому розумінні експланаторність є способом інтерпретації 
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особливостей функціонування мови, зокрема термінологічних систем. 

Принцип етноцентризму передбачає розгляд мови як конвенційної 

символьної системи, яка фіксує риси характеру, ментальності та культури 

певного етносу, його світогляд, систему етичних й естетичних цінностей, норм 

поведінки, традицій, звичаїв, обрядів, міфів, вірувань, забобонів тощо. Цей 

принцип упровадив ще у XVIII ст. німецький учений І. Гердер, який акцентував 

увагу на зв’язку мови, мислення й духу народу. Етноцентризм декларував і 

В. фон Гумбольдт та його послідовники [217, с. 45].  Принцип етноцентризму 

пояснює специфіку національних терміносистем, їхню здатність транслюватися 

в міжкультурних комунікаціях. 

Вітчизняні й зарубіжні вчені (С. Єрмоленко, А. Вежбицька,                     

О. Кубрякова, О. Мазепова, Л. Малевич,  В. Маслова,  В. Постовалова, 

З. Попова, О. Селіванова, Є. Тарасов, А. Уфімцева, G. Lakoff, R. Wodak  та ін.) 

розглядають мову в тісному зв’язку зі свідомістю людини, трактуючи сучасні 

мовні процеси як антропологічну діяльність.  

Згідно з принципом антропоцентризму людина розглядається як центр і 

найвища мета світобудови. У лінгвістиці цей принцип застосовується при 

дослідженні мови як продукту людської діяльності, призначеного для потреб 

людини, засобу зберігання її досвіду, знань, культури. У дослідженні мови й 

мовлення слід враховувати не тільки індивідуальну свідомість конкретної 

людини, але й антропну природу колективної свідомості [217, с. 38], одним із 

проявів якої є сформовані національні терміносистеми. Принцип 

антропоцeнтризму знаходить свій вияв у дослідженні впливу людського чинника 

на процeс становлeння терміносистем у різні історичні пeріоди. Загалом звернення 

до теми людського чинника в мові свідчить про надзвичайно важливі 

методологічні перетворення, які спостерігаємо в сучасній лінгвістиці, про зміну її 

базової парадигми й переході від лінгвістики «іманентної», яка розглядала мову 

«саму в собі й для себе», до лінгвістики антропологічної, яка передбачає вивчення 

мови в тісному зв’язку з людиною, її свідомістю, мисленням, духовно-практичною 

діяльністю» [201, с. 8]. В основі антропоцентричної парадигми − суб’єкт 
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мовленнєвої діяльності, мовна особистість, яка створює або сприймає дискурси 

різних типів, зокрема військовий. 

Актуальності набуває міждисциплінарність підходів та інтерпретацій 

військової термінології.   

Так, функцiонально-стилiстичний підхід до дослідження термінів                   

(В. Бабюк, М. Вербенець, Т. Горохова, Д. Маслов,  Е. Неженець, О. Павлова, 

С. Рибачок та ін.) спрямований на аналіз функціонування термінів у текстах різних 

стилів та жанрової належності. У межах цього підходу можна виокремити 

перекладознавчий напрям (В. Бабюк, М. Вербенець, Т.  Космеда, З. Куделько, 

Е. Неженець, О. Павлова, С. Рибачок, С. Толста та ін.), що спрямований на 

дослідження механізмів і принципів транслювання термінів в іншомовні 

середовища. 

Представники структурно-системного підходу (М. Гонтар, О. Чорна) 

пропонують досліджувати термінологічні одиниці в таких контекстах: а) теорії 

поля, де розмежовуються власне вузькогалузева (ядерна) і міжгалузева (така, 

що перебуває на периферії термінологічного поля) лексика тієї чи іншої галузі 

знання; б) ідеографічної (тематичної) організації термінопонять, де терміни 

структуруються за лексико-семантичними (термінологічними) полями, 

тематичними (лексико-семантичними) групами, підгрупами, рядами, парами, 

що знаходить вираження у відношеннях полісемії, синонімії, антонімії, 

міжгалузевої омонімії, гіперо-гіпонімії тощо [96]. 

Структурно-семантичний підхід (Е. Брагін, І. Гумовська, О. Гутиряк, 

І. Знаменська, І. Котеленець, С. Локайчук,) спрямований на дослідження 

терміна, вивчення моделей термінотворення, структури спеціального знаку, 

його семантики. 

Лінгвокогнітивний підхід (М. Володіна, О. Голованова, Л. Груніна, 

С. Дудецька, В. Іващенко, В. Лейчик) до дослідження термінології дає 

можливість виявити  взаємозв’язок  між мовною й концептуальною картинами 

світу. Лінгвокогнітологія, розглядаючи мовну творчість у нeрозривному зв’язку  

з процесами пізнання, мислeння і свідомості, з повeрхневого, суто мовного 
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погляду на дериватологію, перeходить на глибинний, концептуальний рівень її 

осмислення. Кожна природно сформована тeрмінологічна система розвивається 

за законами спадковості й eволюції. Науковe мислeння породжує поняття у 

формі абстракції єдності, позбавленої всього суб’єктивного, чуттєвого у 

відображенні. Тeрміни, фіксуючи цю сутність, закріплюють результати 

пізнавальної діяльності людей. 

Лінгвокогнітивний підхід дав поштовх дискурсивному осмисленню 

галузевих терміносистем у контексті міждисциплінарних зв’язків 

(Н. Арутюнова, Т. Волкова, В. Іващенко, Л. Науменко, І. Недайнова, 

В. Овчаренко, Н. Полупанова, С. Рибачок, І. Розмаріца, С. Руденко, 

Л. Сапожнікова, І. Школенко та ін.). 

Ономасіологічний підхід (Н. Арутюнова, В. Гак, Л. Гаращенко, 

О. Кубрякова, О. Селіванова, Т. Щеглова та ін.) сприяє пізнанню 

закономірностей номінації понять, зокрема наукових, оптимізації їхньої 

упорядкованості. Він дає змогу з’ясувати не лише процеси найменування, 

механізм вибору з концептуальної системи носіїв мови певних мотиваторів, а й 

визначити можливості вторинного позначення терміна, внутрішньогалузевого 

та міжгалузевого, виявити інтенцію внутрішнього програмування мотиваційної 

бази й детермінанти номінації [286]. 

Отже, новітні дослідницькі принципи сучасної лінгвістики 

(експансіонізм, експланаторність, етноцентризм та антропоцентризм) і 

міждисциплінарні підходи до вивчення терміносистем зумовлюють звернення 

до широкої палітри методів дослідження.  

 

2.2 Методики аналізу термінології: загальний огляд 

 

Існуючі методики аналізу термінології різноманітні, переважно лінгвісти 

використовують низку методів для вирішення певної термінологічної 

проблеми, що зумовлює більшу вірогідність результатів пошуків.  

Так, Е. Неженець для вивчення варіантності термінів юриспруденції 
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звернулася до методу синхронного лінгвістичного опису, що охоплює прийоми 

емпіричного спостереження, порівняння та узагальнення. Термiнологiчний 

аналіз спеціальних текстів дав можливість дослідниці зробити висновок, що в 

субституції термiнологiчного знака беруть участь yci виявленi типи 

парадигматичних варіантів, використання варіантних засобів термiнологiчної 

номiнацiї у сферi функціонування зумовлено насамперед комунiкативно-

прагматичною настановою спеціального тексту, де специфіка терміна та 

термiнологiй як складників спеціальних мов (метамов) зумовлює формування 

на базi загальної теорії варіантності окремої (термiнологiчної) теорії 

варіантності. Ця теорія ґрунтується на визнанні того факту, що необхідним i 

достатнім для констатації відношень варіантності мiж термінами є 

встановлення тотожностi функцій мiж ними [185, с. 17-18]. Семантичне 

варіювання у роботі Е. Неженець досліджувалось за допомогою дефінітивного 

та компонентного аналізів. У дослідженні також використано методи 

контекстуального аналізу та симптоматичної статистики.  

Статистичний та аналітичний методи дослідження термінів застосовує 

М. Вакуленко, який поєднує природничі та мовознавчі підходи. Статистичний 

метод, що відповідає на питання «що звично?», полягає у визначенні наявності тієї 

чи іншої мовної реалії – безвідносно до її правильності. За цим мeтодом 

традиційно досліджують як усне мовлeння, так і письмові джерела, фіксуючи 

практику вживання термінів. Але істотним недоліком цього методу є те, що він не 

дає можливості критичного підходу до матeріалу та пeреведення кількості в 

якість. Аналітичний жe метод, який відповідає на питання «що правильно?», дає 

змогу з’ясувати наукову обґрунтованість і доцільність того чи іншого терміна 

(лексeми) чи мовного правила й охоплює статистичний, порівняльний, 

семантичний, акустико-фонетичний, історично-етимологічний аналізи тощо. 

Прикладом застосування аналітичного методу є пошук слова, подібного до 

досліджуваного. Результат такого підходу – наукове узагальнення, обґрунтований 

синтез мовного правила чи лексеми (терміна). Наявність цих методів дає змогу 

розглядати термінологію не лише як сукупність термінів, а і як повноцінну науку 
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– на відміну від термінознавства, що, на думку М. Вакуленка, не виробило 

власних методів дослідження, тому є лише вченням [37, с. 3-4]. 

Н. Яценко за допомогою методів опису, спостереження, порівняння, 

узагальнення і класифікації термінологічних одиниць, а також із використанням 

структурного методу дослідження термінів юриспруденції, встановлює час 

виникнення, первісну семантику, основні тематичні групи, продуктивні 

способи творення, причини входження запозичених одиниць, особливості 

адаптації та функціонування українських юридичних термінів. 

В. Іващенко в контексті загальнотеоретичних проблем когнітивної 

лінгвістики й термінознавства розробила окремі теоретичні положення нового 

напряму лінгвістичних досліджень – когнітивної термінології, або наукової 

лінгвоконцептології, спираючись на які, можна розглядати мeханізми 

концептуалізації та задавати параметри мeнтально-мовного опису-моделювання 

як науково-мистецьких (мистeцтвознавчих) концептів, так і їхніх 

концeптосфер. За допомогою мeтоду концептуального аналізу дослідниця 

проілюструвала особливості формування української мистецтвознавчої 

термінології, зокрeма номeнів та системи термінопонять, що репрезентують 

науково-мистецький концепт «кобзар», а також номенклатурно-

термінологічних одиниць-репрезентантів топологічної організації 

концептосфери «мистецтвознавство» [98]. 

М. Володіна в межах когнітивного аналізу дослідила проблеми 

інформаційної природи термінів, обґрунтувавши сутність «інформаційного 

термінологічного вмісту» [50]. 

Когнітивний аналіз дав змогу обґрунтувати сутність нових напрямів 

дослідження термінології – соціотермінознавства/соціотермінології (Л. Рей, 

А. Гільбер, E. Faulstich, F. Gaudin, T. Pihkala та ін.). Так, M. Teresa Cabré 

Castellví за допомогою когнітивного аналізу обґрунтувала зумовленість 

термінології суспільно-політичними викликами сучасного технологічного 

суспільства, запропонувала методологію формування спеціалізованої мови 

кроскультурної комунікації та створення термінологічних словників. 
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Отже, дослідження термінології передбачають використання низки 

загальнонаукових та суто лінгвістичних методів. Поступово термінознавчі 

дослідження виходять за межі лексикології, постаючи як самостійна 

лінгвістична галузь, що характеризується багатовекторною інтеграцією з 

різними мовознавчими галузями, зокрема, з когнітивною лінгвістикою.  

 

2.3 Загальний стан дослідження військової термінології                           

в сучасному мовознавстві 

 

У більшості сучасних мов найбільшою частиною словникового складу, 

що перебуває в процесі постійного лінгвістичного руху, є термінологічна 

лексика, постійний розвиток та збагачування якої − необхідна умова й 

результат  прогресу в тих галузях діяльності людини, з якими ця термінологія 

невід’ємно пов’язана. Серед спеціальної термінології важливе місце посідає 

військова термінологія, що протягом останнього часу зумовлюється бурхливим 

розвитком військової науки та техніки, а також, не в останню чергу, 

перманентними військовими конфліктами в усіх частинах світу. Неминуче 

зростання обсягу спеціальної інформації в різних галузях військової науки та 

техніки невід’ємно пов’язане з кількісним зростанням та якісним 

удосконаленням  військової термінології.  

В українському науковому просторі в напрямку дослідження військової 

термінології працювали А. Бурячок, В. Задорожний, В. Задунайський,              

В. Кучерук, Т. Михайлова, Л. Мурашко, Г. Онуфрієнко, Я. Рибалка, 

Л. Туровська, Г. Халимоненко, Я. Яремко,  Н. Яценко та інші.  

Українську військову термінологію в синхронно-діахронному аспекті 

розглянуто в підручнику «Українське термінознавство» [191].  

Сучасна українська військова термінологія була предметом широкого 

обговорення на міжнародних наукових конференціях, а саме:  «Проблеми 

української науково-технічної термінології» (1992, 1993, 1994, 1996 рр., Львів), 

«Українська термінологія і сучасність» 1996, 1997, 2001, 2003, 2005, 2007 рр., Київ).  
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Л. Мурашко [181], досліджуючи історичний розвиток лексики на 

позначення українських військових звань та посад, зокрема сухопутних військ, 

військово-морського флоту й лексики на позначення атрибутів влади і 

військової символіки, розкрила специфіку становлення цієї групи лексики, що 

відбувалося стрибкоподібно впродовж кількох століть, оскільки українське 

військо як суспільна інституція функціонувало лише в окремі історичні 

періоди. У розвитку української військової термінології дослідниця виокремила 

такі етапи: ХІ–ХІІІ ст. – поява перших писемних пам’яток, у яких 

простежується значна кількість військових лексем; XIV–XVII ст. – козаччина, 

за якої військова термінологія української мови не тільки досягла свого 

розквіту, але й стала джерелом запозичень назв військових реалій для інших 

слов’янських мов; XVIII – перша половина XIX ст. – поступове проникнення 

російської мови в усі галузі суспільно-політичного та культурного життя 

України, включаючи військову справу, що спричинило появу російських 

запозичень; друга половина ХІХ–ХХ ст. – науковий розвиток української 

військової термінології: 1) кінець ХІХ – початок ХХ ст. – розширення 

функціональних можливостей української мови, початок самостійного розвитку 

термінології на національній основі; 2) 1917 р. – 30-ті рр. ХХ ст. – відродження 

та розквіт досліджуваної термінології, етап її природного розвитку; 3) 1939 р. – 

80-ті рр. ХХ ст. – поступове, але неухильне витіснення української військової 

лексики російською; 4) 90-ті рр. ХХ ст. – набуття самостійності та незалежності 

Україною, відродження питомо українських військових назв. Визначаючи 

періоди розвитку української військової термінології, авторка акцентувала 

увагу на конкретних суспільно-історичних умовах її формування, врахувала 

якісні й кількісні показники цього процесу. 

Деякі питання термінології перської мови, а саме її склад та шляхи 

поповнення, висвітлювали в загальних працях із лексики перської мови 

радянські вчені А. Куранбеков, який досліджував проблеми формування 

науково-термінологічної термінології в сучасній перській мові [143], 
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Л. Пейсіков, у працях якого висвітлювалися питання словотворчих 

характеристик та особливостей перського словотвору [192; 193], Г. Наджафов, 

який розглядав питання функціонування термінології комерційної документації 

та кореспонденції [182]. Тенденції запозичення з англійської та французької 

мов у перську, пов’язані з військовою термінологією, досліджував радянський 

вчений-сходознавець В. Болдирєв.  

На сьогодні дослідження військової термінології перської мови майже не 

представлені в українському мовознавстві, окрім роботи А. Романченка 

«Авіаційна термінологія сучасної перської мови» [208]. Аналогічних 

досліджень перських мовознавців не зафіксовано. В ІРІ, разом із процесом 

масового запозичення, активно впроваджується робота з розроблення власної 

термінології, зокрема військової, що призводить до її невпорядкованості та 

дублетності, що є результатом співіснування власне створеної й запозиченої 

термінології військових галузей деяких світових мов. Проблему становлять 

також загальновживані слова, які в значній кількості вживаються як спеціальні 

військові терміни, проте їхні термінологічні значення здебільшого не 

подаються в словниках.  

Прагматичним підґрунтям термінотворення в ІРІ та цікавим явищем є 

тенденція мовного «пуризму» – течії, що проголосила боротьбу за очищення мови 

від іншомовних елементів, створення власних термінів на базі перських слів та 

словотворчих елементів. Починаючи з 30-х років, уряд проводив політику 

іранізації країни та активного національного термінологічного пошуку, що 

передбачало зміну складу мов національних меншин. Мовна політика 

реалізувалась переважно Академією перською мови та літератури, діяльності якої 

приділялася значна увага як радянських, так й іранських вчених-лінгвістів 

(А. Куранбеков, Г. Наджафов, M. Khorasani). У той же час існувало «Товариство 

культури іранської армії» (انجمان فرھنگ ارتش), яке замінювало іншомовні терміни на 

перські та спрямовувало їх на затвердження шаху. Пізніше було створено Вищу 

раду армійської культури (شورای عالی فرھنگ نظامی). Так, замість поширених 
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арабських слів були запропоновані нові терміни [209, с. 46]. 

На сьогодні утворення й поповнення військової термінології є 

найважливішою і невирішеною проблемою перської мови. Гостро відчувається 

нестача двомовних перекладних словників з перської та на перську мову. 

Словники військової термінології перської мови [337], укладені радянськими 

лексикографами, значно застаріли та не містять створених Академією за 

останні роки новітніх термінів. Персько-російський словник Ю. Рубінчика [356] 

є останнім та найповнішим виданням персько-російського словника, але вже в 

ньому спостерігаються слова, що вийшли з ужитку.  

Слід зазначити, що в ІРІ щомісячно видається «Вісник Академії перської 

мови та літератури», який публікує результати роботи термінологічного 

відділення та збірки новостворених термінів. Це свідчить про наполегливу 

роботу іранських лінгвістів-дослідників у напрямку оновлення термінології, 

також сучасні військові терміни можна знайти в персько-англійських чи 

персько-арабських онлайн-словниках та глосаріях [366; 368; 369; 377; 378]. 

З огляду на зазначене, дослідження військової термінології, її складу, 

закономірностей розвитку, шляхів поповнення та перекладу має неабияке 

практичне значення для підготовки фахівців відповідної галузі. 

Незаперечним є той факт, що військові терміносистеми, як перська, так й 

українська, досі ще не досліджувалися на основі повного систематизованого 

підходу. «Комплексний аналіз процесу формування військової терміносистеми 

та її синхронних особливостей дає змогу з’ясувати основні закономірності 

розвитку української військової термінології з метою її логічного й 

лінгвістичного упорядкування та створення ґрунтовного лексикографічного 

опису з огляду на лексико-семантичну, структурну та генетичну 

характеристики української військової термінології. Українська військова 

термінологія переживала періоди розквіту в часи державної незалежності й 

визвольних змагань та періоди занепаду внаслідок штучної русифікації, 

полонізації та германізації військової лексики української мови з паралельним 
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вилученням з обігу термінів, створених на власній мовній основі» [286]. 

Л. Туровська зауважила, що під час дослідження окремих терміносистем 

української мови науковці переважно звертають увагу на мовні особливості 

формування поняттєвого апарату галузевої термінології, часто залишаючи поза 

увагою екстралінгвальну дійсність. Однак слід зауважити, що для дослідження 

загальних особливостей розвитку термінології особливу увагу слід звернути на дії 

екстралінгвальних чинників, до яких Л.Туровська відносить виробничо-

технологічний, соціально-комунікативний та історично-політичний чинники. 

Людський чинник отримав у дослідженні Л. Туровської назву соціально-

комунікативного, оскільки «у формуванні української військової термінології дія 

соціально-комунікативного чинника досить виразна» [255]. 

  Серед іноземних учених, які займалися дослідженням різних аспектів  

СВТ англійської мови, такі: C. Gilliland, Ch. Ammer, T. Murray’s, A. Wilson та 

інші. Так, A. Wilson [331] за допомогою лінгвокогнітивного підходу досліджує 

загальні англомовні граматичні тенденції словотворення та розвиток військових 

неологізмів, їх практичну й ідеологічну функцію впливу на суспільство, 

наприклад, яким чином розвиток термінологічних новоутворень, що маскують 

насильство війни, допомагають зміцненню психологічного стану солдат, даючи 

певне ідеологічне та емоційне підґрунтя. Дослідження присвячено неймовірній 

продуктивності і гнучкості військової термінології, впливу військового 

дискурсу на публічну сферу (наприклад, використання військових метафор у 

сфері бізнесу, особливо для характеристики ділових жінок). Ch. Ammer [289] 

розглядає як у процесі транстермінологізації збагачується військовими 

термінами спортивна терміносистема. C. Gilliland [313] здійснює дослідження 

особливостей формування та функціонування сленгу ВМС англійської мови. 

Отже, дослідження військової термінології на матеріалі 

різноструктурних мов дає можливість простежити глобальні спільні та 

диференційні тенденції у становленні військових терміносистем. 
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2.4 Методологічні принципи дослідження особливостей формування 

військової термінології сучасного військового дискурсу 

 

Методика дослідження військової термінології різноструктурних мов 

(перської, української, англійської) базуватиметься на комплексному підході, 

що передбачає поєднання методів, спрямованих на аналіз усіх рівнів організації 

військової термінології, які доповнюють один одного та ґрунтуються на тріаді 

мікрорівень (військовий термін) – макрорівень (військова терміносистема) – 

мегарівень (військовий/воєнний дискурс).   

Викладаючи методику аналізу військової термінології, водночас 

окреслимо значення основних понять, якими надалі оперуватимемо.  

Спосіб словоскладання (основоскладання) – це поєднання в одне слово 

двох чи більше лексичних основ. Залежно від смислових взаємин між 

компонентами, складені слова поділяються на два типи: складені слова 

сурядного типу (копулятиви) та складені слова підрядного типу детермінативи 

(в детермінативах один елемент наче є визначенням до іншого) [93, с. 254]. 

Зрощення (лексикалізація словосполучень) – перетворення сполучення з 

кількох слів на одне складне слово. При цьому синтаксичний зв’язок між 

колишніми словами зникає. Загальне термінологічне значення 

лексикалізованих словосполучень, як правило, безпосередньо не випливає із 

значень їхніх складових компонентів [192, с. 153]. 

Укорочення – компресивний спосіб творення слів шляхом укорочення 

(усічення) твірного слова. При цьому способі відбувається укорочення 

(відпадання) деякої частини звукової оболонки чи графічної форми слова. 

Термінологізація – спосіб термінотворення, що ґрунтується на 

спеціалізації значення лексичних одиниць загальновживаної мови, а 

релевантними мотиваторами вибору загальновживаних мовних одиниць 

термінами чи граматичних мовних засобів терміноелементами є їхня 

частотність уживання й зрозумілість внутрішньої форми [180, с. 184]. 

Метафора (від. грец. metaphora – перенесення) – найпродуктивніший 
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креативний засіб збагачення мови, вияв мовної економії, семіотична 

закономірність, що виявляється у використанні знаків однієї концептуальної 

сфери на позначення іншої, уподібненої до неї в якомусь відношенні [217, с. 97].  

Полісемія – здатність одного слова слугувати позначенням кількох різних 

предметів чи явищ дійсності, тобто реалізувати своє значення в різних 

контекстах. Явище полісемії полягає в тому, що кожне значення полісемічного 

слова обов’язково так чи інакше пов’язане з його первинним значенням, бо 

розвинулося воно внаслідок певної подібності позначуваних понять [354].  

Когнітивний дериваційний маркер – словотворчий засіб, що маркує 

одиниці, які формують дериваційний вимір концептів. Когнітивні дериваційні 

маркери є носіями соціолектної інформації, беруть участь в утворенні нових 

номінацій та є словотворчими засобами, що маркують одиниці, які формують 

дериваційні зміни концептів. Термін запропонувала О. Калугіна на основі ідей 

Л. Буянової та К. Коваленко, які розглядають суфікс у термінотворенні як 

«дериваційно-категоріальну матрицю» [103].   

Когнітивна метафора є засобом виокремлення та сприйняття 

особливостей абстрактних категорій, а також інструментом пізнання 

концептуалізації невідомого об’єкта за аналогією, який допомагає порівнювати 

відповідні значення із вже існуючою системою понять та на основі досвіду 

розуміння одних речей завдяки іншим, тобто пов’язувати їх із конкретними 

мовними знаками.     

Метонімія (від. грец. metonymia – перейменування) – найпродуктивніший 

креативний засіб збагачення мови, вияв мовної економії, семіотична 

закономірність, що виявляється у перенесенні позначень одного компонента 

події на інший, імені класу об’єктів на об’єкт цього класу, позначення частини 

на ціле й цілого на частину за суміжністю в межах однієї ситуації [217, с. 104]. 

Запозичення – елемент іноземної мови (слово, морфема, синтаксична 

конструкція тощо), який було перенесено з однієї мови до іншої в результаті мовних 

контактів, а також сам процес переходу елементів однієї мови до іншої [361]. 

Важливо диференціювати термінопоняття/наукове поняття як 
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ментально-мовну структуру, термін як вербальну форму вираження наукового 

поняття/термінопоняття й термінологічну одиницю як фрагмент спеціального 

знання в тому чи іншому термінолекті [97]. 

Терміносистема –  це форма зберігання й передавання систематизованої 

у певній ієрархічній залежності інформації, яка акумулюється у спеціальних 

термінопоняттях та відношеннях між ними [96].  

Термінолект вживаємо на позначення, в одних випадках, окремо взятої 

галузі наукового знання або професійної діяльності людини, в інших –   

функціонального різновиду мови спеціального призначення. Останнє розуміння 

продукує лексико-семантичне варіювання: а) соціально-функціональний 

різновид кодифікованої національної мови, який є засобом спеціального 

спілкування людей, задіяних у тій чи іншій галузі знання або професійної 

діяльності, і виявляє себе у певній сукупності ознак, що характеризують його 

словотвірну будову, лексичний склад, а також функціональне навантаження в 

соціумі; б) соціально-професійний діалект як відгалуження загальнонародної 

мови, уживаної в середовищі окремо взятої групи населення, професійний 

статус якої зумовлений відповідною ієрархією суспільних відносин [96]. 

Науковий концепт/терміноконцепт – організоване певним чином на 

основі ключового термінопоняття ментальне системотворче упорядкування 

(фрагментом якого в науковій картині світу обов’язково є ієрархія) 

взаємопов’язаних між собою інших наукових понять [98, с. 126]. 

Термін (із соціокогнітивного погляду) – складне багаторівневе 

вербалізоване утворення, яке співвідноситься з певною когнітивно-

дискурсивною структурою, що втілює комплекс акумульованого знання, 

понять, стереотипів, досвіду, навичок у спеціальній сфері та локалізує 

професійні смисли навколо ядерного поняття. Таким чином, терміни –                      

це вербалізовані логічно сконструйовані концепти [278, с. 152].  

Методика аналізу має такі кроки: на першому етапі на основі зіставно-

типологічного методу визначаються спільні та специфічні особливості творення 

та функціонування військової термінології мов, що досліджуються; за допомогою  
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загальнонаукових методів аналізу та синтезу визначаються поняття, актуальні для 

вивчення СВТ (військовий термін, військова термінологія, субкультурна 

військова  картина світу, військова (професійна) концептосфера, мовна та 

комунікативна свідомість військових) і пропонується їх лексикографічний опис; 

когнітивно-прагматичний аналіз застосовується задля обґрунтування 

дослідження військової термінології за мікро-, макро-, мегарівнями та визначення 

лакунарності як когнітивного механізму формування військової термінології; на 

основі дистрибутивного й лексико-семантичного аналізів диференціюються 

поняття військовий та воєнний дискурси.  

На другому етапі на основі методу внутрішньої інтерпретації 

здійснюється класифікація військових термінів перської, англійської та 

української мов за способами словотворення (морфологічним, лексико-

семантичним та морфолого-синтаксичним). На основі методу зовнішньої 

інтерпретації досліджуються зв’язки військових термінів із позначеними 

реаліями та категоріями мовних свідомостей носіїв ПЛК, АЛК, УЛК; на основі 

компонентного аналізу встановлюються значення певних військових термінів як 

організованої сукупності елементарних змістовних одиниць.  

На третьому етапі на основі дискурс-аналізу вивчається 

дискурсоутворювальна роль військових термінів, особливості їх функціонування 

у військовому дискурсі; за допомогою концептуального аналізу обґрунтовується 

роль термінів-кодів у формуванні національного/глобального 

військового/воєнного дискурсу та розглядаються механізми делакунізації 

військової термінології в міжнародному дискурсі.   

Алгоритм аналізу військової термінології в цьому дослідженні має такі кроки: 

1. Визначення ролі військової термінології у формуванні військової 

терміносистеми та військового дискурсу за мікро-, макро- та мегарівнями.  

- визначення мікро-, макро- та мегарівнів формування військової 

термінології;  

- теоретичне обґрунтування та лексикографічний опис понять, актуальних 
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для вивчення військової термінології: військовий термін, субкультурна 

військова  картина світу, військова (професійна) концептосфера, мовна та 

комунікативна свідомість військових;  

- дистрибутивний та лексико-семантичний аналіз понять військовий і 

воєнний дискурси; 

- обґрунтування когнітивно-прагматичних механізмів формування СВТ.  

ІІ. Дослідження військової термінології на мікро- та макрорівнях: 

вивчення способів термінотворення СВТ та механізмів формування військових 

терміносистем: 

- морфологічний спосіб термінотворення (афіксальний, напівафіксальний, 

безафіксний способи); 

- лексико-семантичний спосіб творення військової термінології;  

- морфологічно-синтаксичний спосіб творення військової термінології; 

- творення СВТ на основі запозичення як продукт міжнародної 

комунікації та трансакція знань; 

- компресія знань у терміні за допомогою абревіації.  

ІІІ. Дослідження військової термінології на мегарівні: визначення 

дискурсоутворювальної ролі СВТ:  

- лінгвокультурна історія формування військової термінології; 

- дискурс-аналіз міжнародних комунікацій, що сприяють розширенню 

військового когнітивного простору та оновленню військової терміносистеми 

термінологічного корпусу; 

- концепт-аналіз термінів-кодів як фактора формування 

національного/глобального військового/воєнного дискурсу; 

- механізми делакунізації військової термінології в міжнародному дискурсі; 

- український військовий сленг як феномен неформального  професійного 

військового дискурсу.                                                             
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Висновки до розділу 2 

 

Методологічною основою вивчення військової термінології визнано 

комплексний підхід, який передбачає поєднання загальнонаукових та суто 

лінгвістичних методів дослідження, що доповнюють один одного й 

забезпечують вірогідність дослідження. Це зумовлено тим, що тенденції в 

дослідженні терміносистем відображають прийняті способи бачення й 

інтерпретації навколишнього світу та передбачають об’єднання парадигм знань.  

Проведений аналіз довів, що важливими дослідницькими принципами 

військової термінології є експансіонізм, експланаторність, етноцентризм та 

антропоцентризм, які забезпечують розвиток  сучасної лінгвістики загалом.   

Було обґрунтовано необхідність дослідження військової термінології за 

когнітивно-прагматичним та лінгвокультурним напрямами, що дає можливість 

розглянути об’єкт (військову термінологію) одночасно в різних парадигмах 

лінгвістичного знання (функціональній, когнітивній, прагматичній, 

лінгвокультурній). 

Актуальна проблема вивчення СВТ – визначення когнітивно-

прагматичних механізмів її формування у військовому дискурсі. У дослідженні 

зроблено спробу розглянути процес формування СВТ різноструктурних мов 

крізь призму заповнення лакун всіх рівнів організації військової термінології – 

від формування ВТ до формування військового дискурсу. У результаті чого 

було запропоновано алгоритм аналізу військової термінології, що  ґрунтується 

на тріаді: мікрорівень (військовий термін) → макрорівень (військова 

терміносистема) → мегарівень (військовий/воєнний дискурс).   

Формування військової термінології відбувається під впливом багатьох 

лінгвальних та позалінгвальних чинників. Будь-яка мова, її субмови, зокрема 

військова, мають давню та складну історію розвитку, формування, 

перетворення. При дослідженні СВТ важливо враховувати, що військова 

терміносистема засвідчує рівень розвитку певного суспільства на певному 

історичному етапі. Так, сьогодні, на відміну від АВТ, яка активно експортує 
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елементи власного термінологічного корпусу в інші сфери та військові 

термінології світу, УВТ і ПВТ переживають етап переформатування та 

переосмислення, наприклад, розв’язуються питання відповідності військової 

термінології системі національних мов, відбувається унормування й 

кодифікація військових термінологій.  

Спільними для носіїв усіх досліджуваних мов є когнітивні механізми 

термінотворення та концептуалізації наукового простору військової галузі, а 

саме: термінологічні процеси як принципи мовної експлікації фрагментів 

досвіду людини, засоби зберігання, формування та вираження думки, 

ретрансляція/організація знань, трансакція знань на рівні термінологічних 

систем різних ЛК, концептуалізація знань у термінологічних системах тощо. 

Прагматична мотивація термінотворення є також спільною для всіх 

досліджуваних мов, а саме: установка на міжкультурну комунікацію, 

трансляція мовного та концептуального змісту ВТ із одного лінгвокультурного 

середовища в інше; оновлення й реорганізація концептуальної та мовної картин 

світу як результат глобалізації комунікативних процесів у військовій сфері; 

формування єдиного коду як військових/воєнних дискурсів країн, мова яких 

досліджується, та загального дискурсу на рівні міжнародних комунікацій.  

Основні положення цього розділу висвітлено у працях автора [3; 5; 9; 10; 99]. 
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РОЗДІЛ 3 

 СПОСОБИ ТЕРМІНОТВОРЕННЯ СУЧАСНОЇ ПЕРСЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ 

ТА АНГЛІЙСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ:  

КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

3.1 Морфологічний спосіб творення військової термінології  

 

3.1.1 Суфіксальний спосіб словотворення військової  

термінологі ї.  Морфологічний спосіб є основним у творенні терміноодиниць 

різних галузевих терміносистем, зокрема військової. МС творення військових 

термінів є досить продуктивним як у перській, так і в українській та англійській 

мовах. 

Морфологічне словотворення військових термінів має такі способи: 

афіксальний, напівафіксальний, безафіксний.  

Афікси виконують функцію маркування, когнітивного відображення 

ВСКС у терміносистемі. У творенні ПВТ бере участь велика кількість афіксів 

як продуктивних, так і непродуктивних. Більша кількість афіксів за своїм 

походженням належить до іранського лексичного фонду, але існують афікси, 

запозичені з арабської ) بال ), тюркських چی( ) та інших мов.  

У словотворенні ПВТ можна виокремити низку продуктивних суфіксів. 

Суфікс - bān – «پسونده«بانی» ,«بان , що походить від давньоіранського – pāna 

– ‘охороняти’, у свідомості персів виконує функцію когнітивного маркера для 

формування термінів із такими значеннями:  

а) «діяч, який щось охороняє», приєднується до основи, що позначає 

«об’єкт, який охороняється» [93, с. 197]:  

شتپ -  – спина + «پشتیبان –  «بان  (із середньоперської охоронець), 

утворилося: підтримка (охорона) – پشتیبانی;  

   ;دریابان – утворилося: віце-адмірал ,دریابان  – «بان» + море – دریا -

 .مرزبان – утворилося: прикордонник ,مرزبان –  «بان» + кордон – مرز -

До цієї ж семантичної категорії належать: охоронець – نگھبان; черговий 
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офіцер – افسر نگھبان. 

Проте в останніх двох прикладах основа не має значення «об’єкт, що 

охороняється»; 

б) «розпорядник, що управляє чимось». У цьому випадку суфікс 

приєднується до основи, що має значення «об’єкт, яким управляють»: کشتی - 

корабель + «بان», утворилося: кормчий – کشتیبان, чатовий (спостерігач) – دیدبان. 

До цієї ж семантичної групи відносять слово пілот – خلبان, хоча його 

основа самостійно не вживається.  

 Суфікс -iyyat – «یت» ندهپسو  має два аломорфи (варіанти) – یت та , یھ які 

походять з одного арабського суфікса یھ, що містить ة te martuba [93, с. 203]. 

Похідні терміни утворюють абстрактні назви, наприклад: цілісність – تمامیت, 

прикриття (підтримка) – حمایت, наведення на ціль – ایتھد , безпека – امنیت. 

 Суфікс -čі «پسونده«چی, тюркського походження, має значення ‘діяч’, 

‘представник певної професії’ та, як правило, приєднується до назви об’єкта чи 

явища, що займає основне значення в його діяльності [93, с. 198], артилерист 

(навідник) – توپچی, радист – بیسیمچی, військовослужбовець військ  зв’язку – تلفنچی, 

зв’язковий – تلگرافچی. 

 Суфікс -če  «چھ»  – має зменшувальне значення: саперна лопатка   پسونده

                          .(корабель – ناو від) ناوچھ – катер ,(лопата – بیل від) بیلچھ

Суфікс ā- ne «انھ» ه پسوند походить із середньоперської -ānak /-ānag й 

утворює терміни та поняття, що містять у своєму складі відіменникові 

прикметники й прислівники [93, с. 205] та мають таке значення: 

а) «розподіл» (переважно за часом): нічний політ –  شبانھپرواز , денний політ 

 ;پرواز روزانھ –

б) прислівники зі значенням ‘спосіб дії’, який вживається з іменниками на 

позначення неістот: переможний – پیروزمندانھ (від – پیروزمند переможний), 

активний – فعاالنھ (від – فعال активний), розумна політика – نھسیاست عاقال  (від –  عاقل

 розумний); 

в) прикметники від числівників (тільки з аломорфом گانھ): 

یک –  ,потрійний – گانھ + три – سھ  один  + گانھ – утворилося: 
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три види збройних сил – نیروھای سھ گانھ 

одинарний – یگانھ. 

Суфікс -і «ی» – «yā-ye masdari»پسونده  походить від середньоперського   –

 īh, у ПВТ утворює від прикметників та іменників іменники із абстрактним 

значенням [93, с. 204]: розвідка – شناسایی, диктатура – دیکتاتوری, партизанство – 

 Цей суфікс є одним із найпродуктивніших у .پافشاری – стійкість ,پارتیزانی

сучасній перській мові та ПВТ.  

Суфікс -і «ی» – «yā-ye nesbat»پسونده  походить від середньоперського -īg              

(-īk), що утворює відносні прикметники, приєднуючись до іменника: військово-

морські сили – نیروھای دریایی, воєнні дії – عملیات جنگی, військово-повітряні сили – 

نیروھای ھستھ  – ядерні сили ,نیروھای انتظامی – сили охорони правопорядку ,نیروھای ھوایی

 ,نیروھای مسلح – збройні сили ,نیروھای مخصوص – сили спеціального призначення ,ای

сухопутні війська – نیروھای زمینی [8, с. 585], офіцер зв’язку сухопутних військ –

 .ماموریت ستادی – штабне чергування ,توپ ھارپونی – гарпунна гармата ,افسر رابط زمینی

Цей суфікс також є одним із найпродуктивніших у сучасній перській мові. 

Суфікс -gar «گر»   має іранське походження з давньоіранської основи  پسونده

-kara,  має значення  ‘той, що робить щось’: переможець  (той, що перемагає) 

تحلیل  – аналітик (той, що аналізує) ;اشغالگر – окупант (той, що окупує) ;پیروزگر –

 .[299]  گر

У неологізмах цей суфікс може вживатися в іменниках, що позначають 

прилади: монітор (дисплей) – ایشگرنم  (від نمایش – вистава), монітор – پایشگر (від 

 .(слідкувати – پاییدن

Суфікс -mand «پسونده«مند  походить від загальноіранського суфікса 

прикметників та поєднується як із перськими, так і запозиченими основами, що 

утворюють прикметники зі значенням ‘наявність певної якості’ [93, с. 207].  

Наприклад: потужні сили – نیروھای قدرتمند; необхідний пристрій – دستگاه نیازمند; 

сильний ворог – دشمن نیرومند; закономірні дії – اقدامات قانونمند [356, с. 67]. 

Суфікс -nak «پسونده«ناک є малопродуктивним, утворює якісні прикметники 

від іменників, що мають значення ‘негативні емоції’: страшний – بیمناک, 

небезпечна війна – جنگ خطرناک, страшні наслідки війни – نتایج ھراسناک جنگ. 
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Суфікс -eš «پسونده«ش утворює іменники із назвою дії від дієслів. До основи 

теперішнього часу дієслова додається аломорф -eš. Утворює віддієслівні 

іменники, що мають такі значення: 

а) процес: випробування – آزمایش, реагування (протидія) – واکنش, 

оброблення даних – پردازش اطالعات; 

б) результат дії чи процесу: доповідь – گزارش, радіоприйом – پذیرش. 

В УВТ суфіксальний спосіб словотворення також є одним із 

найпродуктивніших. Іменникові деривати утворюються за допомогою 

суфіксації здебільшого від дієслівних, прикметникових та іменникових основ.  

Так, у результаті аналізу виявлено віддієслівні терміни-іменники різного 

поняттєвого значення, утворені за такими моделями:  

- похідні на означення опредметненої дії, процесу: основа дієслова + -нн(я)      

-енн(я), -анн(я), -інн(я), -уванн(я), - юванн(я), -ованн(я). Цей тип є досить 

активним у сфері деривації військових термінів. Виокремимо кілька продуктивних 

груп твірних основ дієслів, які беруть участь у творенні військових терміноодиниць 

на - нн(я):  

дієслова недоконаного виду зі словотвірним суфіксом - ува/юва в основі 

інфінітива, від яких утворюються терміни із значенням ‘процес дії’: 

десантувати – десантування, оточувати – оточення, анексувати – анексування, 

пеленгувати – пеленгування, дислокувати – дислокування, мінувати – мінування, 

комплектувати – комплектування, вистежувати – вистежування, бомбувати – 

бомбування, маневрувати – маневрування, завойовувати – завоювання, висувати 

– висування (військ, сил), атакувати – атака; 

дієслова недоконаного виду із суфіксальною основою на - а/я: 

заряджати – заряджання, перекидати – перекидання (військ, сил), коливати – 

коливання, спливати – спливання, підривати – підривання;   

префіксальні дієслова доконаного виду з кінцевим - ити: знищити – 

знищення, захопити – захоплення, розтрощити – розтрощення.   

Твірна основа на -ува/-юва відзначається високою активністю у 

військовій термінології. Твірним у подібних словотворчих моделях може 
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виступати як власне мовне слово (рятувати – рятування, бомбувати – 

бомбування, маневрувати – маневрування, пеленгувати – пеленгування, 

завоювати – завоювання), так і запозичене з інших мов (анексувати – 

анексування, патрулювати – патрулювання, десантувати – десантування). 

Для творення військових термінів також характерна значна активність 

нульової суфіксації: деривати зі значенням опредметненої дії, процесу, 

результату, наслідку дії: основа дієслова + нульовий суфікс: детонувати – 

детонатор, вибухати – вибух, опиратися – опір, таранити – таран, запускати 

– запуск, наступати – наступ, розгромити – розгром, резервувати – резерв 

(командування), стріляти – стрілець, підпалювати – підпалювач, запобігати – 

запобіжник, загарбати – загарбник, збуджувати – збудник (хвороби в 

бактеріологічній зброї). 

У військовій термінології спостерігаються й деривати з іншомовними 

суфіксами:  

- основа дієслова + -аці(я) (-і(я)): комплектувати – комплектація, 

деморалізувати – деморалізація (особового складу), ліквідувати – ліквідація, 

інспектувати – інспекція (збройних сил), стабілізувати – стабілізація, 

дегазувати – дегазація, анексувати – анексія, дислокувати – дислокація, 

контузити – контузія; основа дієслова + -ад(а): блокувати – блокада; основа 

дієслова + -аж: шпигувати – шпіонаж, патронувати – патронаж, пілотувати 

– пілотаж, монтувати – монтаж; 

- похідні зі значенням інтенсивної дії з суфіксами -ин(а), -тв(а): стріляти 

– стрілянина,  бити – битва (ці словотвірні моделі є непоширеними);  

- деривати із значенням ‘носій процесуальної дії, виконавець певної дії’, 

названої дієсловом: основа дієслова + -ник (-івник, -овник): підривати – 

підривник,   рятувати – рятівник, розвідувати – розвідник, призивати – 

призовник. Ця словотвірна модель є досить активною у творенні термінів-

іменників. Основа дієслова + -ач: слухати – слухач (вищого військового 

навчального закладу), командувати – командувач, втікати – втікач. Остання 

модель представлена незначною кількістю похідних.  
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Серед іменникових військових термінів спостерігається значна кількість 

дериватів на позначення професійних назв, утворених за допомогою як питомих 

суфіксів -ець, -ник, -ик, так й іншомовних -ист-/-іст, -ир, -тор, активність яких 

не є однаковою. Домінують відіменникові похідні з суфіксами -ник, -ець: 

повстанець, полковник, підполковник, кулеметник, полководець, армієць, 

десантник,  непоширеними є словотворчі моделі з суфіксами -ант, -тор, -ир,     

-ик: інструктор, курсант, оператор, командир, детонатор, єфрейтор, 

прапорщик.  

Військові терміни-іменники із значенням ‘носій ознаки’ представлені 

такими моделями:  

- відіменникові похідні на позначення осіб за родом діяльності, де твірна 

основа вказує на об’єкт діяльності: основа іменника + -ник: призов – 

призовник, міномет – мінометник, автомат – автоматник, торпеда – 

торпедник, кулемет – кулеметник, розвідка – розвідник; основа іменника +      

-ець (-инець, -івець): піхота – піхотинець, зв’язок – зв’язківець, армія – 

армієць; 

- відіменникові похідні на позначення осіб за їх відношенням до певного 

поняття, предмета, сфери діяльності: основа іменника + -ист/-іст: танк – 

танкіст, терор – терорист, артилерія – артилерист; іменник + -ир/-їр: 

команда – командир, конвой – конвоїр; основа іменника + -тор (-ор, -онер,       

-ер): авіація – авіатор, міна – мінер, навігація – навігатор; основа іменника + 

-ант (-янт): диверсія – диверсант, курс – курсант; 

- відіменникові похідні на позначення осіб за соціальним становищем, 

званням тощо: основа іменника + -ник: полк – полковник/підполковник, сотня 

– сотник, рада – радник.    

Незначною кількістю представлені деривати, побудовані за моделями:  

- похідні із значенням якості, властивості, поведінки особи, названої 

мотивуючим словом: основа іменника + -изм /-ізм: терор – тероризм, герой – 

героїзм, патріот – патріотизм;    

- похідні на позначення збірного поняття, діяльності, суспільного стану, 
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закладу, організації: основа іменника + -ура: агент – агентура, ад’юнкт – 

ад’юнктура, диктатор – диктатура, комендант – комендатура, прокурор – 

прокуратура.  

Військові відприкметникові терміни-іменники представлено такими 

словотвірними моделями:  

- похідними на позначення предметів: основа прикметника + -ик         

(-ник): бойовий – бойовик, оперативний – оперативник, броньовий – броньовик, 

бронебійний – бронебійник, акустичний – акустик;     

- похідними, що вказують на якість, властивість, стан за значенням 

прикметника: основа прикметника + -ств(о) (-цтв(о), -зтв(о)): бунтівницький 

– бунтівництво, козацький – козацтво, офіцерський – офіцерство.     

Серед відприкметникових термінів-іменників спостерігаються й деривати з 

абстрактним значенням. Абстрагування ознак шляхом суфіксації 

прикметникових основ здійснюється за допомогою низки словотворчих 

формантів, але особлива роль у цьому процесі належить суфіксові – ість [66, 

с. 75].   

За моделлю основа прикметника + -ість твориться значна кількість 

іменників, що вказують на наявність у предмета якості, властивості, визначеної 

мотивуючим прикметником, або його стан, на який вказує мотивуючий 

прикметник: вибуховий – вибуховість, боєздатний – боєздатність, 

кумулятивний – кумулятивність, боєспроможний – боєспроможність, 

бронепробивний – бронепробивність тощо.        

Суфіксація – це найпоширеніший спосіб творення військових термінів-

прикметників. Найактивнішими моделями творення прикметників зі значенням 

‘належності до когось або чогось’ є такі: основа іменника + -н: пістолет – 

пістолетний, кулемет – кулеметний, гелікоптер – гелікоптерний, батальйон – 

батальйонний, гармата – гарматний, бліндаж – бліндажний, бригада – 

бригадний; основа іменника + -ськ: комендант – комендантська, адмірал – 

адміральський, партизан – партизанська, артилерія – артилерійський, 

повстанець – повстанська. У процесі творення деяких прикметників 
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спостерігається явище паралельної мотивації: армійський – армія та армійський 

– армієць, артилерійський – артилерія та артилерія – артилерист. Для інших 

словотвірних моделей характерна незначна активність: основа іменника + -ов: 

військо – військовий, бомба – бомбовий, тил – тиловий, бій – бойовий, криза – 

кризовий, демілітаризація – демілітаризований, евакуація – евакуйований; 

основа дієслова + -альн: бомбардувати – бомбардувальний, регіон – 

регіональний (конфлікт), наступ – наступальний, територія – 

територіальний. 

Англійська військова термінологія також має потужний суфіксальний 

інструментарій: -ability: maintainability, vulnerability, survivability, supportability;                 

-age: espionage; sabotage; camouflage; barrage; -al: removal; operational; territorial; 

survival; multinational; -an: guardian; -ance: maintenance; surveillance; assistance; 

resistance; disappearance; -ancy: militancy; expectancy; -ant: commandant; illuminant; 

combatant; -ее: inductee; awardee; trainee; -eer: missileer; cannoneer; -ence: 

intelligence; deterrence; influence; confidence; -ent: confident; deterrent; -er: launcher; 

booster; gunner; -ier: grenadier; bombardier; -ing: landing; jamming; counteracting; 

opposing; -ion: intervention; annihilation; opposition; reunion; -ism: terrorism; 

militarism; defeatism; -ist: careerist; militarist; -ite: satellite; composite; -ment: 

deployment; bombardment; agreement; environment; -ness: hardness; effectiveness; 

readiness; intensiveness; -or: instructor; monitor; detonator; -out: breakout; blackout; 

liftout; -ry: missilery; weaponry; -ship: generalship; partnership; brinkmanship; 

membership; -sion: diversion; evasion; intercession; conversion; invasion; -st: analyst; -

ty: casualty; capability; compatability; treaty.  

Найбільш уживані суфікси утворення прикметників в АВТ такі:                  

-able: droppable; transportable; -al: conventional; chemical; operational; 

biological, radiological; -ary: rotary; adversary; temporary; military; -ible: 

convertible; feasible; responsible; visible;  -ic(al): strategic; tactic; logistic; -less: 

recoilless; tubeless; stateless; -ous: amphibious; indigenous; religious; continuous. 

Найбільш уживані суфікси утворення дієслів у АВТ такі: -ate: 

subordinate; activate; isolate; evacuate; appropriate; coordinate; validate; 



 83 

directorate; ordinate; deliberate; operate; integrate; locate; generate;                           

-ize: mobilize; neutralize seize; standardize; decentralize; modernize; prioritize; 

synchronize.   

Систематизуємо поняття (концепти), які є віддзеркаленням когнітивного 

наповнення найпродуктивніших суфіксів творення військової термінології 

певної мови, та які представлені у свідомості учасників військового дискурсу в 

ролі маркерів, що конституюють соціопсихологічну реальність: 

- ПВТ: найпродуктивнішими є суфікси із такими значеннями: «بان» –  

виконавець, що охороняє, виконавець, що керує; «چی» – виконавець (за 

професією); «گر» – виконавець, що робить щось; «ی»  ,«یت» – «yā-ye masdari» – 

абстрактні явища (цілісність, безпека, суверенітет, прикриття тощо); «ی» – 

«yā-ye nesbat», «مند» – наявність якоїсь якості, оцінне ставлення; «ش»  – процес 

чи результат дії чи процесу; 

- УВТ: найпродуктивнішими є суфікси із такими значеннями: нн(я)                  

(-енн(я), -анн(я), -інн(я), -уванн(я), -юванн(я), -ованн(я)) – дія, процес, 

результат дії; -ин(а), -тв(а) – інтенсивна дія; -ник (-івник, -овник); -ач -ець – 

носій процесуальної дії, виконавець певної дії; -ист/-іст /-ир/-їр/-тор (-ор, -онер,   

-ер)/ -ант (-янт) – відношення до певного поняття, предмета, сфери діяльності; 

- АВТ: найпродуктивнішими є суфікси із такими значеннями: -ability, -al 

– здатність, дія; -ing, -ance, -ment, -sion – процесс;  -ancy – певний стан; -ant,    

-eer – виконавець дії;  -ship – абстрактні поняття; -less – відсутність чогось 

тощо.  

Взаємодія суфікса та основної словотворчої частини терміна 

забезпечується наявністю в них концептуальних структур і погоджуючих 

елементів, що зумовлюють їх інтеракцію.  

Концептуальні структури, що передаються термінами із суфіксами, 

створюються в процесі деривації, під якою розуміється когнітивний процес 

творення нової структури знання в терміноконцептуальній військовій системі 

певної мови на основі вже створених концептів та асоціативних структур. 

Проведений аналіз показує, що за допомогою суфіксів у досліджуваних 
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мовах утворюється велика кількість термінів-іменників. Цей факт, можливо, 

зумовлений такими тенденціями:  

- спрямованістю сучасних мов (перської, української та англійської) на 

антропоцентричність, що зумовлює появу значної кількості іменних назв, що 

завжди перебувають у центрі будь-якої системи мови та уваги комунікантів; 

- у мовній системі одна з головних ролей відводиться (поруч із дієсловом) 

іменнику, що концентрує в собі всі ключові поняття та відносини, які 

виражаються мовою. Серед іменників особливий інтерес становить клас 

найменувань осіб; 

- саме особові найменування відображають зв’язок мови із загальними 

умовами її функціонування: вивчення таких номінацій дає можливість 

простежити «реакцію» певної лексичної системи на дію соціальних факторів. 

Словотворчий вибір суфіксів у досліджуваних мовах, що маркують певні 

явища та поняття, не є випадковим і хаотичним, а має системний характер, 

констатуюючи уявлення про світобачення та світовідчуття представників 

військової сфери. У словотворчому суфіксальному маркуванні явищ і понять 

навколишнього світу, а також у принципі відбору певних мотивуючих явищ 

спостерігається вибірковість, зумовлена соціальними та культурно-історичними 

чинниками, що віддзеркалює, з одного боку, своєрідність МКС певного народу, 

а з іншого –  виокремлює спільні риси, а саме: дослідження військових термінів 

(іменників), що утворюються за допомогою афіксів (суфіксів) у трьох 

різноструктурних (проте індоєвропейських) мовах, характеризуються таким 

спільним явищем як «семантична двоїна», що виникає внаслідок того, що 

іменники досить чітко асоціюються із діями, діяльністю, вчинками, процесом, 

поведінкою їх носіїв, відображають у своєму значенні сторони людського буття 

та значною мірою використовуються не для того, щоб просто назвати особу, а 

більше для того, щоб надати про неї певну інформацію через висвітлення 

процесу діяльності, руху тощо. 

Дослідження показало, що кожний суфікс, на відміну від твірної основи, 

має своє КСЗ, слугує засобом уточнення чи зміни лексичної чи граматичної 
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семантики при творенні термінів та модифікує твірне слово, тоді як твірне 

слово конкретизує суфікс, у чому й виявляється діалектика процесу 

термінотворення.  

Отже, суфіксальний спосіб термінотворення є ефективним синергетичним 

елементом творення ВТ, який виступає основним для індоєвропейських мов та, як 

виявлено в процесі дослідження, притаманний  усім досліджуваним мовам. Також 

значна кількість утворення іменників у військовій термінології зумовлюється тим, 

що саме людина в дії, процесі, діяльності є одним із головних елементів ВКС та 

ключовою фігурою термінологічних перетворень. 

 

3.1.2 Префіксальний та префіксально-суфіксальний способи 

словотворення військової термінології.  Префіксальний спосіб є також 

ефективним у термінотворенні. Префікси відрізняються за характером 

конституйованих значень, утворені за їх допомогою нові терміни отримують 

нову галузь функціонування та унікальну семантику.  

У словотворчому процесі ПВТ можна виокремити такі продуктивні 

префікси з різним КСЗ, які віддзеркалюють когнітивні маркери свідомості носія 

перської мови та визначений квант інформації, виділений знаком із загального 

потоку відомостей про світ. 

Префікс bā- پیشوند با    походить від середньоперського прийменника abāg-

apāk (з, разом). Використовується, переважно, для утворення якісних 

прикметників із значенням ‘той, що має щось’ чи ‘той, кому належить щось’. 

Префікс با приєднується до абстрактного іменника, як правило, арабського чи 

перського походження [93, с. 231]: відданий (той, що має відданість чомусь), 

наприклад, цінностям ісламської революції, яка є умовою до набору на 

військову службу до лав ЗС ІРІ – بھ انقالب اسالمی( دهبا ارا – вольовий ; وفابا ( ; 

дисциплінований – با انضباط; досвідчений (бувалий) – با تجربھ. 

Ці прикметники можуть утворювати складені термінологічні 

словосполучення-поняття, що використовуються у військовому дискурсі, для 

реалізації прагматики пояснення, характеристики тощо. Наприклад: 
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дисциплінований солдат – با انضباطسرباز ; досвідчений офіцер – با تجربھافسر .                           

За допомогою цього префікса у свідомості носіїв мови маркується наявність чогось. 

У деяких випадках слова з префіксом با можуть також використовуватися  

як прислівники: обережно! –  با احتیاط! . 

Префікс bi - پیشوند  بی    походить від середньоперського префікса abē-apē, 

має КСЗ ‘відсутність певної якості, характеристики’, ‘заперечення чогось’ 

[93, с. 233]: безпілотний (літак) (КСЗ – відсутність пілота) – بیخلبان; 

бездротовий (рація) (КСЗ – відсутність дроту) – بیسیم; нестійкий (КСЗ – 

відсутність стабільності) – بیثبات; бездимовий – (КСЗ – відсутність диму) – 

 – безвольний (КСЗ ;بی نظم – недисциплінований (КСЗ – відсутність порядку) ;بیدود

відсутність волі) –  ارادهبی ; нерухомо (КСЗ – відсутність руху) – بی حرکت.  

Префікс nā – پیشوند  نا    приєднується до іменника, має значення  

‘відсутність чогось’ [93, с. 233]: турбулентний (КСЗ – відсутність спокою) –  نا

 ,ненадійний ;نا آرامی ھوا – турбулентність (КСЗ – відсутність спокою) ;آرام

небезпечний (КСЗ – відсутність безпеки, надійності) – نا امن; знищувати (КСЗ – 

робити відсутнім) – نابود کردن; перехідний, тимчасовий (КСЗ – відсутність 

стабільності) – نا پایدار; невдача, провал (КСЗ – відсутність міці) – وانینا ت ; 

непридатний для служби (КСЗ – відсутність відповідності) – نا مناسب برای کار; 

пересічна, наприклад місцевість) (КСЗ – відсутність супутника, підтримки) – 

 За допомогою цих .نا محدود – невизначений (КСЗ – відсутність меж) ;نا ھمراه

префіксів у свідомості носіїв мови маркується певна відсутність певної якості 

чи предмета. 

 Префікс bāz-  پیشوند  باز    має значення ‘повторне, ретельне виконання 

чогось’: слідчий – بازجو بازپرس/ ; інспектор – بازرس; ревізія, інспектування, обшук 

گیبازنشست – відставка ;بازرسی – ; розслідувальний – بازپرسی ;بازبینی; відблиск – 

 – інтернування ;باز خواست کردن – керувати ;بازجوی کردن – допитувати ;بازتابش

 ;بازدارنده – засоби стримування ;بازداشت کردن – інтернувати ;[с. 169 ,356] بازداشت

топографічна зйомка – بازدید زمین; вибіркова перевірка – بازرسی در زمین; 

обшукати – بازرسی کردن; підкріплення –  مجدد یکان در جنگ(بازسازی( ; повернення – 

 отримання ;بازنمودن راه – розчистка дороги ;بازگو کننده پیام – підсилювач ;بازگشت
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даних – بازیافت; перевірка караулуبازدید پاسدار . 

Префікс ham-  ,походить від давньоперського hama. Зафіксовано  ھمشوندپی 

наприклад, у слові hamapiyar – ‘від того ж самого батька’ (про брата) в 

Бехистунському надписі царя Дарія І, приєднується до іменника та утворює 

іменники та прикметники із значенням ‘спільна приналежність’: координація 

вогню – (від  اھنگ – тон)ھم اھنگی اتش; однополчанин – (від  خدمت – 

служба) /ھمخدمت ; супроводження – (від راه – дорога)ھمراھی; супутник – (від راه – 

дорога)ھمراه; співробітництво стратегічне – (від کار – робота) ھمکاری 

 –  مرزтой, що межує – (від ;ھمدستی(рука – دست від) – співучасть ;استتراتجیک

кордон)ھممرز; симпозіум – (від ھاندیش  – думка)ھم اندیشی; одночасність дій – (від  

 – آوردن – суперник – (від основи минулого часу ;ھمزمانی اقدامات(час –زمان

приносити) ھماورد; погоджувальні дії – (від  اھنگ – тон) اقدامات ھم اھنگی. За 

допомогою цього префікса у свідомості носіїв мови маркується певне 

скоординоване явище. 

Префікси qeyr -غیر    та zed  у свідомості іранців мають значення  - ضد 

‘проти-’, ‘анти-’,  маркують ідею протистояння:  

 а) префікс qeyr  ;غیرپرسنلی – нетабельний, нештатний :  -  غیر پیشوند

танконедоступний – غیر قابل عبور تانک; непробивний – غیر قابل نفوذ گلولھ; 

несекретний – غیر محرمانھ; неозброєний – غیر مسلح; цивільний (невійськовий у 

значенні нерегулярний) – غیر نظامی; небезпечний – امنغیر ; неофіційний – غیررسمی; 

زرهغیر – неброньований ;غیراداری ; непрохідний – قابل عبورغیر ; демілітаризовувати 

 غیر مسلح – роззброювати ;غیرمتمرکز کردن – децентралізовувати ;غیرنظامی کردن –

غیرمتجاوز/ غیرمھاجم – неатакуючий ;کردن ; 

 б) префікс zed - ضد  : протипіхотний – ضد پیاده نظام; контрпідготовка –  ضد

 ,протиударний ; اطالعاتضد – контррозвідка ;ضد جاسوسی – контррозвідка ;تھیھ

ударостійкий – ضد ضربھ; контрмінометний – ضد خمپاره انداز; протичовновий – 

 ;ضد موشک – протиракетний ;ضد مس – розміднитель (з артилерії) ;ضد زیر دریای

контрміна – ضد مین; протидесантний – ضد نیروی ھوا برد; зенітний – ضد ھوای; 

водонепроникний – ضدآب; бронебійний –  زرهضد ; вибухобезпечний – ضد انفجار; 

контратака – ضد حملھ. За допомогою цих префіксів у свідомості носіїв мови 
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маркується оцінне ставлення до певного явища чи якості та певна ідея 

протистояння. 

У словотворенні ПВТ, як правило, використовуються префікси із 

наступними КСЗ значеннями ‘той, що має щось’ чи ‘той, кому належить щось’, 

‘відсутності певної якості’, ‘відсутності чогось’ (утворюють прикметники), 

‘повторного, ретельного виконання чогось’, ‘спільна приналежність’, ‘опозиційні 

відношення’ (утворюють іменники та прикметники).  

Префіксація в УВТ значно поступається активністю суфіксальному 

способу словотворення та не має ефективного власного інструментарію. 

Військові терміни-іменники та прикметники творяться за кількома 

словотвірними моделями з використанням невеликого арсеналу префіксальних 

засобів: анти: воєнний – антивоєнний; терористичний –  антитерористичний; 

ракета – антиракета; віце: адмірал – віце-адмірал; контр-: атака – 

контратака, наступ – контрнаступ; пере-: дислокація – передислокація; дез-: 

інформація – дезінформація; активація – дезактивація; роз-: блокування – 

розблокування; інтер-: континентальний – інтерконтинентальний тощо.                  

В УВТ вживаються, як правило, запозичені префікси. 

За допомогою префіксального інструментарію в АВТ утворюється низка 

термінів, що належать різним частинам мови:  

- іменники: anti-: antimissile; anti-terrorism; со-: coordination; counter-: 

counterinsurgency; dis-: disengagement; disorganization; ex-: exfiltration;                    

non-: nonproliferation; nonavailability; over-: overkill; overrun. Префікси, 

приєднуючись до твірної основи, повністю змінюють значення слова; 

- прикметники: extra-: extraterrestrial; extravehicular; im-: impassable;              

in-: inaccessible; invincible; inter-: intercept; interallied; intercontinental;                       

ir-: irregular; irretrievable; irreplaceable; non-: nonnuclear; nonexpendable; post-: 

postwar; postflight; poststrike; pre-: prewar; prelaunch; prepositioned; under-: 

underarmed; understaffed; 

- дієслова: со-: coordinate; cooperate; counter-: countermeasure; 

counterattack; counteract; de-: decode; deorbit; debrief; decontaminate;                          
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dis-: dismiss; discharge; dismount; disengagement disband; em-: emplane;                     

en-: entruck; entrain; entrench; mis-: mislead; mishandle; out-: outgeneral; outgun; 

outmaneuver; over-: overkill; overrun; overpower; pre-: pre-war, post-war, 

preposition; preload; prearrange; re-: restrike; replenish; resupply; sub-: suballot; 

submerge; un-: uncover; unload; unlock; under-: understaff; underload; undermine.  

Префіксально-суфіксальний спосіб словотворення також притаманний 

деяким ВТ досліджуваних мов, але не є домінуючим, наприклад: بیخطری – 

безпека,بازداشتگاه  – гауптвахта,بیسیمچی – радист, повоєнний, повзводний,  

прикордонний, протидесантний, протипіхотний, беззбройний, 

безапеляційний, irretrievable, irreplaceable, nonexpendable, disengagement, 

nonavailability тощо. 

Отже, спільним для всіх досліджуваних мов є висока продуктивність   

префіксального способу термінотворення й низька – префіксально-

суфіксального способу. Специфічним для ПВТ та АВТ є використання власного 

префіксального інструментарію; в УВТ префіксальний спосіб значно 

поступається активністю суфіксальному способу словотворення й 

послуговується запозиченим префіксальним інструментарієм. АВТ володіє 

значною кількістю префіксів, частину яких запозичила й використовує УВТ для 

утворення термінів-антонімів та термінів на позначення певного 

скоординованого явища тощо. Префіксально-суфіксальний спосіб творення 

термінів також притаманний СВТ досліджуваних мов, але не є продуктивним та 

домінуючим. 

 

3.1.3 Напівафіксальний спосіб творення військових термінів  

у перській мові.  На сучасному етапі розвитку ПВТ існує багато термінів, 

створених за допомогою напівафіксів. Наприклад, морфема انداز ОТЧ від انداختن 

(кидати) в словнику не зафіксована та самостійно в сучасній перській мові не 

вживається, але у свідомості носія мови значення цієї морфеми  пов’язано з 

поняттям кидання, закидання. Наведена морфема є когнітивним маркером 

процесу кидання, за її допомогою утворено такі терміни: міномет (те, що 
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кидає міну) – مینانداز; бомбардувальник (те, що кидає бомбу) – بمبانداز. 

За моделями напівафіксації утворюються словотвірні структурні типи 

напівпохідних слів, що займають проміжну позицію між афіксальними та 

складними словами. Напівафікси бувають називного та дієслівного походження 

[210, с. 148].  

 Напівафікси називного походження ( مانند ,گون ,کده ,منش ,گاه ) – це такі 

основи, які на ранніх стадіях розвитку новоперської мови були окремими 

словами (іменниками чи прикметниками), але на сучасному етапі втратили своє 

самостійне значення [93, с. 237], проте залишаються когнітивними маркерами у 

свідомості носіїв мови та застосовуються у процесі творення нових слів. 

Напівафікси називного походження менш характерні для словотворення 

військової термінології.  

 Найуживанішим є напівафікс – گاه , який у свідомості носіїв мови має  

КСЗ ‘локалізація чогось’ та використовуються для утворення слів із значенням 

‘заклади’ й ‘назви певних  пунктів’:  

станція ستگاهیا  

пункт спостереження دیدگاه 

пост, караульне приміщення پاسگاه 

база پایگاه 

тил عقابگاه 

казарма آسایشگاه 

укриття پناھگاه 

польова майстерня تعمیرگاه سحرایی 

Напівафікс (іменникова основа) із КСЗ ‘робота’ – کار отримав 

найбільшого поширення в сучасній перській мові, зокрема, у ПВТ: 

агресор تجاوزکار 

ефективність کارایی 

взаємодія ھمکاری 

застосування, залучення بھ کارگیری 

автоматичний خودکار 
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У ролі дієслівних напівафіксів насамперед використовуються ОТЧ 

простих дієслів. Переважна більшість похідних термінів утворюється шляхом 

приєднання дієслівних напівафіксів до основ іменників, але вони можуть також 

ставати інтегральною частиною інших частин мови. До найпродуктивніших 

напівафіксів дієслівного походження суфіксального типу належать такі: بین ,بر, 

اسشن ,ران,راس ,نما ,سنج ,رو ,دار ,کش ,گو,کن ,جو  ,یاب ,گیر ,گزار ,  тощо. Ці основи ساز , دان

дієслів зберігають значення дієслова та, відповідно, у свідомості носіїв мови 

маркують його значення, але не можуть виступати в ролі «окремого слова» 

[192, с. 12].   

Напівафікси дієслівного походження утворюються додаванням до 

іменника основи дієслова теперішнього часу, що має значення дії: складання 

схем, планування – طرحریزی (طرح + ОТЧ від ریختن – сипати, лити); 

ешелонування, шикування в бойовому порядку – رده ) ردھبندی + ОТЧ від بستن – 

закривати); будівництво моста – پلسازی ( پل + ОТЧ від ساختن – будувати); трак – 

 ;(нести – بردن  ОТЧ від + نفر) نفربر – БМП ;(тягнути – کشیدن ОТЧ від + بار) بارکش 

командувач – فرمانده (فرمان + ОТЧ від دادن – давати); вербування – سرباز) سربازگیری 

+ ОТЧ від  گرفتن – брати, отримувати); хвильоріз –  موج) موجشکن + ОТЧ від 

 ;(ходити  – رفتن  ОТЧ від+ خود) خودرو – розбивати); самохід – شکستن

амортизатор – گیر ضربھ  (  + تفنگ) تفنگدار– брати); стрілок – گرفتن ОТЧ від+ ضربھ

ОТЧ від داشتن – мати); броньований – دار زره  (  .(мати – داشتن ОТЧ від +  زره

Наприклад, за допомогою морфем «انداز» та «افکن», що походять від 

дієслів انداختن та افکندن – із КЗС кидати, утворюються такі терміни: 

- від انداز: міномет –مینانداز; бомбардувальник –بمبانداز.  

- від افکن: міноносець – مینافکن; бомбардувальник –بمبافکن. 

Такий напівафікс, як یاب  від نفتیا , який має когнітивний маркер шукати, 

знаходити, утворює такі терміни: 

глибиномір عمقیاب (те, що знаходить глибину) 

міношукач مینیاب  

спідометр یاب سرعت  

далекомір فاصلھ یاب 
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За допомогою напівафікса -سنج від سنجیدن вимірювати утворюються 

найменування вимірювальних приладів: 

дозиметр تشعشع سنج 

гідрометр رطوبت سنج 

спідометр سرعتسنج  

монометр فشارسنج 

Напівафікси префіксального типу можуть самостійно вживатися та мають 

власне значення, проте вони належать до напівафіксів, оскільки в процесі 

словотворення втрачають своє лексичне значення. Проте вони отримують 

класифікуючі значення (відносять слово до тієї чи іншої семантичної категорії), 

так як це роблять суфікси та префікси. Багато термінів утворено за допомогою 

напівафіксів префіксального типу زیر,شاه ,پر  ,کم ,پیش, наприклад: 

просування پیشروی 

цілі, що летять на низькій висоті اھداف ھوایی کم ارتفاع 

авангард پیشگام/پیشقراول  

ходова пружина, головна рушійна сила شاه فنر 

віддання військового вітання із зброєю پیشفشنگ 

підводка زیردریای 

підкомірець زیریقھ 

напівзатоплений  پرآب 

Отже, на сучасному етапі розвитку ПВТ створення термінів за 

допомогою напівафіксів (وندواره ) є одним із найбільш продуктивних способів 

словотворення. До напівафіксів в іраністиці належать такі морфеми, які мають 

лексичне значення, але не вживаються як окреме слово. Напівафіксальний 

спосіб є специфічним для термінотворення в перській мові.  

 

3.1.4 Безафіксний спосіб,  осново- і словоскладання у  

творенні військових термінів.  Із когнітивно-прагматичного погляду, 

процес словоскладання у військовій термінології є компресивним 

словотворенням, яке слугує для збереження вже наявних у мові номінативних 
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одиниць та створення нової одиниці, когнітивно-практичний зміст якої 

перевищує семантику вихідних одиниць. Терміни-складні слова є сполученням 

двох або трьох основ у одне ціле, що має єдине термінологічне значення. Як 

компоненти складних слів виступають іменники, дієслівні основи, прислівники 

[210, с. 158]:   

кругова оборона  (دورتادور)دورادودفاع ر  

глушник صدا خفھ کن 

Результати дослідження виявили, що найбільш продуктивною моделлю 

термінів-копулятивів є іменник + іменник: 

 дім = арсенал  –  خانھ + зброя  –  اسالحھ → اسالحھ خانھ

 дім = артилерія  –  خانھ + гармата  –  توپ → توپخانھ

 дім = казарма  –  خانھ + солдат  –  سرباز → سربازخانھ

 лист = статут СВ  –  نامھ + військовий  – نظام  → نظام نامھ ارتشی

 лист = план дій  –   نامھ  бій та  –  رزم від → رزمنامھ

 дощ = обстріл  –  باران постріл та  – تیرвід →             تیرباران

  – نظام пішки та – پیاده від → پیاده نظام

військовий 

= піхота 

За цією моделлю також утворюються такі терміни: транспортування             

 почесна ,(خمپاره + - انداز) міномет ,(خورد + - زدو) збройна сутичка ,( نقل + - حمل )

варта (گارد + - احترام ), мертвий простір ( خطر + - فضای),  торпедний удар ( ضربت - 

  .тощо ( اشغال + -گروه ) група захвату ,(اژدار +

У процесі основоскладання у перській мові беруть участь інтерфікси 

(з’єднувальні морфеми). Вони не мають лексичного значення та 

розташовуються між з’єднувальними словами й утворюють такі моделі: 

модель іменник + ( آ,و, بھ ) + іменник: транспортування – حمل و نقل; 

збройна сутичка – زدوخورد ; зближення з противником – با دشمن رو بھ رو شدن; 

артилерійська інформаційна розвідка – تجسس سمی و بصری. 

 модель ОТЧ + о + ОТЧ: завдання –کاروبار; пробіг – امدورفت. 

Терміни-складні слова підрядного типу утворюються за допомогою 

інтерфіксів за моделлю, де одне слово є визначальним до іншого: 
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високоповажний (напр. генерал) – بالند پایھ; довготривалий (напр. бій) – درازمدت.   

Багато військових термінів є дієприкметниками теперішнього часу, що 

виступають іменниками або прикметниками та закінчуються на «شونده» ,«کننده»: 

пункт бойового постачання سیستم مسلح کننده 

керована ракета  وندهش موشک ھدایت  

фірма, що займається постачанням 
озброєння  

  اسلح تحویل کنندهسازمان

стабілізатор تثبیت کننده 

Такі форми використовуються як самостійні терміни й можуть бути 

компонентами складних термінів, наприклад: ракета самонаведення – موشک 

 .ھدایت شونده

В УВТ чималий відсоток військових термінів-іменників і прикметників 

становлять терміни-композити, які з’явилися внаслідок основоскладання. 

Основоскладанню в галузі військової термінології притаманне поєднання двох 

питомих твірних елементів: військово-морський, боєготовність, 

боєпостачання, боєспроможний, бронепоїзд, бронебійний тощо, двох 

іншомовних терміноелементів: ракетно-артилерійський, ракетно-

транспортний, танкодесантний чи комбінації чужомовного терміноелемента з 

національним твірним елементом через гібридний термін: бомбоскидач, 

бомботримач, артилерійсько-стрілецький, бронетанковий, транспортно-

бойовий. 

Досить поширеними є терміни-композити, у першій частині яких наявні 

іншомовні або інтернаціональні словотворчі терміноелементи, наприклад, авіа-, 

аеро-, мото- (авіаармія, авіабаза, авіаносій, авіаполк, авіабомба, аеродром, 

аеронавігатор, аерофоторозвідка, мотопіхота, мотострілець).  

Меншу кількість термінів утворено способом словоскладання 

(юкстапозиції): артилерист-інженер, бомбардувальник-штурмовик, літак-

розвідник, ракета-перехоплювач, ракета-носій, генерал-лейтенант тощо.  

Активізація словоскладання засвідчує «тенденцію до розвитку аналітизму 

в українському словотворенні, до інтернаціоналізації його складу,  що 
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виявилося в ширшому поєднанні питомих українських та іншомовних 

компонентів, до економності, сконденсованості та експресивізації» [239, с.152].  

В АВТ можемо надати такі структурні типи термінів, утворенних 

способом словоскладання:  

- складні іменники: основа іменника + основа іменника: 

airstrike; helicopter; aircraft; battlefield; bridgehead; основа іменника + основа 

іменника, що з’єднанні приймеником: man-of-war; основа прикметника + 

основа іменника: airtrooper; strongpoint; cavalryman; основа дієслова + основа 

прислівника: break-through; countdown;  

- складні прикметники: основа іменника + основа прикметника: 

battlewise; infantry-heavy; seaworthy; основа іменника + основа дієприкметника 

I: armor-piercing; target-seeking; основа іменника + основа дієприкметника II: 

air-delivered; battle-scarred; flash-burnt; helmet-mounted; основа прислівника + 

основа дієприкметника I: hard-hitting; основа прислівника + основа 

дієприкметника II: hard-fought; least-engaged; основа прикметника + основа 

прикметника: nuclear-free; основа прикметника + основа дієприкметника II: 

nuclear-powered; 

- складні дієслова: основа прислівника + основа дієслова: outfight; основа 

іменника + основа дієслова: manhandle; основа прислівника + основа дієслова: 

downgrade.  

Загальне термінологічне значення лексикалізованих словосполучень, 

утворених способом зрощення, як правило, безпосередньо не випливає із 

значень їх складових компонентів.  Наприклад: یک – один +   - بام дах + و – і + دو - 

два +  повітря ھوا یک بام ودوھوا : – ھوا –  подвійний стандарт (наприклад, у виразі 

політика подвійних стандартів – سیاست یک بام ودوھوا). 

Такого роду військові лексеми зазвичай складаються з двох або трьох 

основ. Існує, два види лексикалізованих сполучень слів ПВТ, що набули 

найбільшого поширення серед перських військових термінів: 

- терміни утворюються в результаті втрати ізафетного зв’язку між 

компонентами: сошка (кулемета) – دوشاخھ; види збройних сил – نیروھای سھ گانھ; 
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пістолет – ھفتتیر; боєголовка – سرموشک ; дивізійний генерал; генерал-лейтенант 

 ;سرلشگر –

- терміни утворюються на основі імперативних форм дієслів: 

  ;боєготовність آماده باش  :будь  –  باش + готовий - آماده

+ вогонь - آتش بس  –  вистачить: آتش بس зупинення вогню, перемир’я. 

Для УВТ спосіб зрощення не є продуктивним, але існують терміни, 

переважно прикметники, утворені за допомогою цього способу творення: 

бронебійний, водонепроникний, травмонебезпечний тощо. 

Отже, складні слова утворюються на базі кількох вихідних концептів, які 

разом можуть утворювати досить незвичні комбінації змісту й висвітлювати 

вже відомі риси одних об’єктів через зовсім нову призму сприйняття. Складні 

слова підштовхують до постійного переосмислення певної концептуальної 

системи військової  сфери в процесі пізнання світу. У результаті з’являються 

нові більш докладні системи категоризації, що виникають на перетині інших та 

враховують більше категоризаційних ознак, що мають відображення в різних 

лексичних (термінологічних) одиницях.  

В УВТ існує ще один спосіб словотвору – це укорочення: відходити –  

відхід, закидати – закид, обвалювати – обвал, нападати – напад, командир 

батальйону – комбат. Активації цього способу словотвору в УВТ сприяв вплив 

сучасних західноєвропейських мов, зокрема англійської, де цей спосіб є досить 

поширеним, а також загальномовні тенденції компресивного словотворення. 

Безсумнівно, на інтенсивність та поширення цього явища впливають 

особливості стилю бойових документів, для яких обов’язкові стислість і 

компресія. Багато термінів та сполучень отримують певний встановлений 

(статутний) варіант скороченого написання. Однак таке скорочення в 

письмовому мовленні не є само по собі словотворенням у повному сенсі, 

оскільки в цьому випадку утворюються не нові слова, а тільки 

використовується спеціальна умовна (хоча і деякою мірою вмотивована) 

система позначення вже наявних лексичних одиниць. Говорити про утворення 

нового слова шляхом скорочення можна з повним правом лише тоді, коли воно 
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починає активно вживатися і в усному мовленні (чи в письмових контекстах, 

для яких вживання скорочень не є нормою) як синонім відповідного повного 

слова, наприклад, airplane – plane; parachute – chute.  

Розрізняють такі основні види  скорочення слів шляхом усічення основ в АВТ:  

усічення початку, середини чи кінця слова: (heli)copter; (para)chute; 

arty(artillery); sub(marine); prop(eller); bish(op) demob(ilize); frag(ment). Можливі 

й комбіновані варіанти цих видів, наприклад: medico (medical officer), nukes 

(nuclear weapons), pentomic (penta + atomic), radome (radar + dome) тощо.  

Особливе місце в процесі творення АВТ займають складноскорочені 

слова, які набувають значного поширення як когнітивні маркери не тільки в 

свідомості англомовних військовослужбовців, а й цивільних осіб, а також 

семантично закріплюються в сучасних зразках військової документації: A-bag 

(assault bag), A-bomb (atomic bomb), H-bomb (hydrogen bomb) тощо.  

У результаті усічення в усному мовленні, як правило, змінюється 

стилістичне забарвлення терміна. На початку використання нове слово має 

фамільярну конотацію, однак, у подальшому, таке конотативне значення може 

досить швидко зникнути, наприклад, plane. Деякі скорочення перетворюються у 

звичайний термін та отримують денотат конкретного предмета, наприклад, radar.  

Отже, спільним для всі досліджуваних мов є використання  безафіксного 

способу, осново- і словоскладання у творенні СВТ. Специфіку досліджуваних 

мов становить низька продуктивність процесу зрощення в УВТ, усічення основ 

в АВТ та відсутність способу усічення в процесі утворення ПВТ, а також 

взагалі низька продуктивність компресивного словотворення в ПВТ. 

 

3.2 Лексико-семантичний спосіб словотворення військової 

термінології 

  

3.2.1 Термінологізація,  транстермінологізація як спосіб   

термінотворення у військовій сфері.  Багатофункціональність лексичних 



 98 

одиниць, можливість одним і тим самим словом виразити одразу кілька 

значень, є визначальним фактором, що лежить в основі термінологічної 

номінації. Створені таким способом терміни різняться «ємністю семантики, 

обсягом інформації й типом значення» [71, с. 23]. У процесі термінологізації 

відбувається функціональна трансорієнтація мовного знака, що пов’язано з 

модифікацією його змістовного плану при збережені плану вираження                            

[314, с. 299]. 

Лексико-семантичний спосіб словотворення військової термінології 

полягає в тому, що слово, яке вже існує в мові, отримує нове смислове значення 

як ВТ чи поняття. 

У ПВТ це явище може бути продемонстровано на прикладі семантичного 

розвитку слова موشک – мишеня, що у військовій справі функціонує як термін зі 

значенням ‘ракета’. 

У розвитку слова طبقھ спостерігається аналогічний процес: окрім 

арабських значень ‘прошарок’, ‘розряд’, ‘група’ у перській мові موشک طبقھ  

вживається у значенні ‘ступінь ракети’. 

Більшість термінів ПВТ формується за рахунок термінологізації 

побутових слів шляхом розширення або, навпаки, звуження значення. 

Таблиця 3.2.1.1. Співіснування загальновживаного 
і термінологічного значення слова (перська мова) 

 
Перське слово Загальновживане 

значення 
Термінологічне 

значення 
 ,ручка, група людей دستھ

тварин 
взвод, загін 

 корона, керівник офіцер افسر

 м’яч  гармата توپ

 сила землі СВ نیروی زمینی

 ковдра прикриття پوشش

 приховування, затаювання маскування, камуфляж استتار

 тремтіння бафтинг لرزش

 маленький помаранч граната نارنجک
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Перське слово Загальновживане 
значення 

Термінологічне 
значення 

 знайомство розвідка شناسایی

 справа, випадок наказ امر

 склад, ємність магазин (вогнепальна مخزن
зброя) 

 маленька муха мушка (приціл) مگسک

 інженер сапер مھندس

 піший піхота پیاده

 раніше вживався у значенні військо, армія, а тепер вживається лише لشگر

у значенні ‘дивізія’ (старі значення зберігаються в деяких похідних та складних 

основах, наприклад لشگرکشی  – військовий похід,  кампанія). 

У ПВТ часом спостерігається взаємодія семантичного і морфологічного 

способів творення термінів: разом зі зміною значення слова до нього додаються 

суфікси « ک– » та « ه–  » : 

корпус ракети بدنھ موشک (від بدن – тіло, та موش – 
миша) 

боєголовка دماغ (ніс) 

бак (ніс корабля) دماغھ کشتی (від دماغ – ніс) 

мушка прицілу حلقھ مگسک (від مگس – муха) 

У сучасному термінознавстві відбуваються дискусії щодо доцільності 

загальномовних лексико-семантичних відношень у термінології. Групування 

термінологічних одиниць у парадигматичні об’єднання є важливим чинником 

системної організації галузевої термінології, проте їх наявність у 

терміносистемі часом зумовлює певні негативні явища – формування омонімії 

термінів, полісемію та численні синонімічні ряди. 

Наприклад, в українській мові також можна простежити таке 

співіснування загальновживаного й термінологічного значення. 
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Таблиця 3.2.1.2. Співіснування загальновживаного 
і термінологічного значення слова (українська мова)  

 
Українське слово Загальновживане 

значення 
Термінологічне 

значення 
барабан ударний музичний 

інструмент 
обертовий циліндр у 
револьвері  з заглибинами 
для патронів 

батарея сукупність пристроїв 
одного й того ж типу, 
з’єднаних таким чином, що 
вони діють одночасно. 
Наприклад: батарея 
акумуляторів, батарея 
радіаторів 

артилерійський 
підрозділ, що має в 
своєму складі кілька 
гармат 

супутник той, хто йде, їде, подорожує 
і т. ін. разом із ким-небудь 

запущений у космос із 
дослідницькою метою 
снаряд, пристрій, які 
рухаються за інерцією 
навколо небесного тіла 

стрічка 1) вузька смужка тканини, 
що використовується як 
прикраса; 
2)  фільм 

кулеметна стрічка – 
металева гнучка стрічка 
з гніздами для 
кулеметних набоїв 
відповідного калібру 

вогонь те саме, що вогнище стрільба з гвинтівок, 
гармат 

вал високий земляний насип деталь (у формі стрижня 
або циліндра). 
Наприклад: карданний 
вал 

вилка зменшене до «вила» сукупність двох 
прицілів, із яких один 
дає недоліт, а другий – 
переліт снарядів, мін і т. 
ін. щодо цілі для 
наступного уточнення 
удару 

коробка невелике вмістище різної 
форми з картону, 
пластмаси, фанери тощо. 

вмістище для різних 
механізмів, приладів 
тощо. Наприклад: 
коробка швидкостей 
(передач) [367] 
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О. Потебня розрізняв у слові найближче і найдальше значення. «Під зна-

ченням слова взагалі розуміється дві різні речі, з яких одну, що підлягає 

веденню мовознавства, назвемо найближчим, другу, що становить предмет 

інших наук, – найдальшим значенням слова ... Далекі значення, розвиваючись 

на основі близьких значень, у кінцевому результаті досягають такої відмінності 

від близьких, що перетворюються у спеціальні терміни» [202, с. 19]. Цей процес 

спостерігаємо під час термінологізації загальновживаних слів.  

Таблиця 3.2.1.3. Співіснування загальновживаного 
і термінологічного значення слова (англійська мова) 

 
Англійське слово Загальновживане 

значення 
Термінологічне 

значення 
wing крило фланг 
jet чорний бурштин, 

струмінь 
реактивний літак 

force сила, міць збройний загін; 
(військове) з’єднання  

rank ряд шеренга 
unit одиниця; ціле з’єднання, частина; 

підрозділ 
cover  обгортка, чохол укриття; прикриття, 

«дах» (для розвідника) 
На підставі розмежування найближчого й найдальшого значень слова можна 

встановити, що в слові належить до сфери мови, а що – до логіки, до поняттєвих 

категорій різних галузей знань. Якщо з цього погляду підійти до термінології, то 

загальновживаним словам відповідатимуть найближчі значення                            

(загальні, неконкретні, не завжди точні, приблизні), а зі словами, що 

використовуються в конкретних науках як виразники відповідних понять, 

співвідносяться найдальші значення. Конкретною ілюстрацією цього явища, на 

думку В. Даниленко, можуть бути визначення слів у загальномовному тлумачному 

словнику, з одного боку, і в спеціальних словниках – з іншого [71, с. 23].  

Динамічний розвиток у сучасному світі та стрімка поява нових реалій, 

процесів та явищ, що потребують номінації, супроводжується активним 

запозиченням термінологічної лексики на міжсистемному рівні. 

Військова термінологія не є винятком, тому також розширюється за 
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рахунок таких явищ, як транстермінологізація, коли терміни мігрують у 

військову сферу з інших галузей (приклади транстермінологізації наведено у 

п.3.2.3 цього розділу). 

В. Звєгінцев зауважує, що розвиток внутрішнього змісту слова повністю 

залежить від змісту тієї науки, яку цей термін обслуговує, і вже однієї цієї 

обставини досить, щоб суто термінологічне використання «звичайного» слова 

розглядати як омонім [88, с. 45] та говорити про явище полісемії. 

Отже, лексико-семантичний спосіб як процес термінологізації є одним із 

найважливіших способів поповнення військового термінологічного корпусу 

досліджуваних мов, у процесі якого загальновживані слова набувають нових 

термінологічних значень на основі суміжності понять та схожості функцій, а в 

процесі транстермінологізації військова термінологічна система поповнюється 

термінами, що мігрують з інших галузей. 

 

3.2.2 Метафора та метонімія як асоціативні «мости» у 

процесі термінологізації .  Становлення військової термінології в 

досліджуваних мовах і термінологізації понять, пов’язаних із військовою 

сферою, шляхом вторинної номінації відбувається поступово. На першому 

етапі здійснюється вичленення об’єкта дослідження за певними відмітними 

ознаками, що формують первісне поняття про об’єкт. Це первісне поняття 

визначає вибір слова, що підходить із загальновживаної лексики або терміна з 

іншої сфери діяльності для позначення нового об’єкта. При цьому слово 

береться не у всьому обсязі його значень, а вичленовуються певні семи. Вибір 

найменування відбувається на основі подібності двох гетерогенних об’єктів за 

певною ознакою, що є істотною у понятті про новий об’єкт на конкретному 

етапі його пізнання. Виявлення подібної ознаки, у свою чергу, вимагає 

зіставлення двох планів: значення загальновживаного слова і поняття 

термінованого об’єкта, що об’єднані під одним найменуванням.   

Наявність у мовній системі типових, регулярних і закономірних 

мотиваційних зв’язків дає змогу виокремити такі різновиди семантичного 



 103 

способу словотвору, як метафора і метонімія.  

Звернення до метафори у процесі термінотворення дає змогу 

використовувати знаки однієї концептуальної сфери на позначення іншої, 

пов’язувати терміни як продукти пізнання з конкретними мовними знаками.  

Так, терміни ПВТ ракета та граната були створені шляхом 

метафоричного переносу. Перше значення терміна  نارنجک є похідним від  نارنج – 

помаранч. За допомогою додавання суфікса ک, що має значення ‘зменшення’, 

утворився термін граната, що асоціюється у свідомості носіїв мови з 

предметами реального світу – маленький помаранч, грейпфрут. Слово موشک – 

мишеня внаслідок метафоричного перенесення у військовій справі функціонує 

як термін зі значенням ракета.  

В УВТ прикладом метафоричного перенесення є термін мушка 

(прицільна), магазин (автомата), гусениця (військової техніки), бойова личинка 

(вогнепальної зброї), стебло затвору (вогнепальної зброї), башта (танка), 

бочка/штопор/вісімка (фігури вищого пілотажу), ядерний гриб (після ядерного 

або термоядерного вибуху), стрічка (кулеметна) тощо.        

В АВТ внаслідок метафоричного перенесення утворилися терміни silent 

war (тиха війна) – партизанська війна, fish (рибка) – торпеда, bullet jacket 

(куртка для кулі) – суцільнометалева оболонка кулі, fruit salad (фруктовий 

салат) – стрічки та нагороди, які носять на військовій формі, sandwich armor 

(броня сандвіч) – композитна, комбінована броня, tea-bag-type mine (міна-

чайний пакетик) – пластикова міна тощо. 

У процесі становлення цих термінів асоціації формувалися на основі 

подібності форм із формами первинних об’єктів. Тобто, в процесі метафоризації 

відбулося використання знака побутової сфери на позначення складника іншої 

(військової) сфери, оскільки «в метафорі закладено потужне пізнавальне знаряддя 

й відбито здатність людини й етносу взаємодіяти зі світом дійсності» [217, с. 98]. 

Зміна значення може відбуватися шляхом метафоричного перенесення 

власної назви на інший предмет на основі схожості ознак. «Образ, що лежить в 

основі метафори, становить собою ознаку або низку ознак, релевантних для 
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створення нового значення, які слугують посередниками між вихідним та 

метафоричним значенням» [77, с. 253]. Так, власні назви, що утворилися 

шляхом метафоризації, широко представлені в АВТ: Hiroshima (Хіросіма), що 

означає ‘застосування ядерної зброї проти великого населеного пункту’; 

Dunkirk (Дюнкерк) – ‘евакуація морем великого угруповання військ після 

відступу’; Dien Bien Phu (Дьен-Бьен-Фу) – ‘знищення осадженого гарнізону 

укріпленого пункту’; Verdun (Верден) – ‘незламна фортеця’; Cannae (Кани) – 

‘повний розгром великого угруповання військ у результаті оточення’; Pearl 

Harbor (Перл-Харбор) – ‘раптовий напад’.   

Метафоризація має різну природу: вона може ґрунтуватися на сприйнятті 

людиною схожості предметів, припущенні подібності думок, зближенні мовних 

знаків за аналогією. Тобто, метафоричне перенесення має суто когнітивну 

природу. У формуванні ВТ різних мов метафора розглядається як культурний 

феномен, який фіксує чинники й закономірності переінтерпретації культурних 

кодів певного етносу, а також визначає спосіб осмислення дійсності, стиль 

мислення та виводить асоціації, необхідні для розуміння нового терміна 

(концепту), що утворився. Первинні значення концепту можна розглядати як 

матриці, на базі яких відбувається розвиток вторинних концептів.  

Із прагматичного погляду, метафора у військовій термінології може 

кваліфікуватися як спосіб оптимізації інтерактивності комунікантів, засіб 

комунікативного впливу. 

Ще одним способом збагачення сучасної військової терміносистеми є 

метонімічне перенесення на основі реального зв’язку між власними назвами та 

іншими предметами. Результат метонімії – специфікація та конкретизація 

значень.  

Наприклад, у ПВТ належність до воєнізованої організації позначається 

через назву самої організації: بسیج – представник організації بسیج, або سپاه  – 

представник організації سپاه  тощо. В УВТ наслідок дії позначається через назву 

самої дії, наприклад: обмундирування – ‘дія за значенням обмундирувати’ й 

обмундирування – ‘комплект форменого одягу’; екіпірування, спорядження 
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(аналогічно); предмет – через назву дії, для виконання якої він призначений 

(згорток, облямівка); матеріал – виріб із матеріалу (лудан, хакі) [283]. В АВТ 

географічні назви визначених пунктів ассоціюються з визначеними установами, 

наприклад: Fort Benning – ‘піхотна школа’; Langley – Центральне розвідувальне 

управління (ЦРУ); Fort Knox – ‘школа бронетанкових військ’; West Point – 

‘військове училище’; Fort Bliss – ‘ракетна школа’; Sandhurst – ‘військове 

училище англійської армії’ тощо. Назва будівлі, де розміщується міністерство 

оборони США, Pentagon вживається для позначення цього міністерства та 

загального найменування американських військових.  

Також продуктивним способом словотворення військових сленгізмів є 

метонімічне перенесення імені винахідника або частіше назви фірми на  

винахід: Вrеn – ‘ручний кулемет’; Sten – ‘автомат’; Boeing – ‘бомбардувальник’, 

калаш – ‘автомат Калашнікова’ тощо. 

Отже, підґрунтям метонімії слугує наявність зв’язків між категоріями та 

поняттями в мисленні людини. Метонімія в термінотворенні зумовлена рухом 

знака з одного елемента когнітивної моделі НКС в елемент військової сфери, 

тобто «одна концептуальна сутність забезпечує ментальний доступ до другої 

концептуальної сутності в межах певного домена» [217, c. 105].  

Наступним важливим етапом військового термінотворення є етап 

концептуалізації. Він полягає в подальшому формуванні поняття об’єкта 

дослідження під впливом повного значення загальновживаного слова, що як би 

задає модель пізнання об’єкта. При цьому виявляються точки зіткнення, а 

також розходження понять, що зіставляються, виявляються можливі напрямки 

в пізнанні об’єкта. Метафора сприяє розгортанню процесу концептуалізації і 

створенню найбільш повного (стосовно конкретного рівня пізнання) наукового 

поняття досліджуваного об’єкта.  

Далі відбувається етап закріплення обраної одиниці номінації за новим 

поняттям і розведення двох семантичних планів (відштовхування нового 

поняття від значення повсякденного слова на тій підставі, що новий зміст 

найменування володіє «автономною спрямованістю» на дійсність. У такий 
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спосіб одиниця номінації здобуває самостійну номінативну оригінальність і 

стає терміном. Із цього моменту на неї поширюються всі правила 

функціонування терміна.  

Маючи своїм джерелом природну мову, терміни стають штучними 

концептуальними знаками в мові військового дискурсу. Спeцифіка мови 

військової сфери зумовлена особливостями її основного завдання – забeзпечити 

професійну комунікацію фахівців цієї галузі, які одночасно є носіями природної 

мови й беруть участь в інституційних комунікаціях. Таким чином, неминуче 

існує зв’язок між ВТ і відповідним йому словом загальновживаної лeксики. 

Безсумнівно, що цей зв’язок має семантичний характер, тому що, завдяки 

значенню повсякдeнного слова, фахівцям військової галузі внаслідок 

комунікативної діяльності вдається створити уявлення про новий об’єкт і у 

процeсі подальшої пізнавальної діяльності розробити науковe поняття про нього.  

Після того, як ВТ створено (оформлeний зв’язок між одиницею номінації 

й новим поняттям), повсякденне значeння займає місце внутрішньої форми 

терміна і як таке слугує для його мотивації. Водночас, повсякденне значення як 

внутрішня форма новостворeного терміна не є його рівноправним елементом, а 

прeдставляє лише фоновe значення, що дає змогу фахівцеві уявити об’єкт, що 

позначається.  

Конкретне уявлення, таким чином, є важливим моментом – свого роду 

опорою в абстрактній когнітивній діяльності представників-комунікантів 

військової галузі, що створює військові поняття й категорії та розкриває 

закономірності взаємозв’язку і співвідношень між об’єктами в досліджуваному 

фрагменті дійсності. 

Отже, утворення нових термінів різноструктурних мов ґрунтується на 

зведенні у свідомості представників військової сфери асоціативних «мостів» 

(метафора та метонімія) між різними поняттями/предметами/явищами, що 

задіює когнітивні механізми термінотворення та концептуалізації наукового 

простору військової галузі.  
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3 . 2 . 3  Я в и щ е  п о л і с е м і ї  в  п р о ц е с і  т е р м і н о т в о р е н н я  у  

в і й с ь к о в і й  с ф е р і .  Лексико-семантичні процеси, що спостерігаються у вій-

ськовій термінології, у своїх основних виявах принципово не відрізняються від 

цих явищ у лексико-семантичній системі сучасної літературної мови. Проте 

вони мають і деяку специфіку, породжену особливостями формування та 

функціонування військової терміносистеми. 

 Погоджуючись із твердженням, що використання загальновживаного 

слова в термінологічному значенні – це полісемія, Ю. Степанов зауважував: 

«Насправді ж – це така полісемія, яка вимагає для свого існування чогось 

такого, що лежить поза нею – наявність співвідношення термінів у мові науки. 

Коли при цьому говорять про полісемію, то ґрунтуються на випадках лише 

одного типу, які справді ілюструють полісемію. А тим часом суть розвитку 

полягає тут саме в тому, що воно охоплює різні типи, але всіх їх об’єднує одне 

– тенденція до терміна-омоніма» [237, c. 17]. Н. Яценко вважає, що важливим 

складником системних параметрів термінології є лексико-семантичні 

відношення, що виявляються на рівні полісемії, омонімії, синонімії, гіперо-

гіпонімії [283, c. 28].  

Незважаючи на «моносемічність, чітко фіксований зміст терміна, 

зрозумілий кожному поза контекстом» [242, с. 55], уникнути лексико-

семантичних процесів, властивих загальномовному словнику, – полісемії, 

омонімії, синонімії – не вдається [283, c. 28].  

 Нове значення інколи настільки далеко відходить від похідного, що 

можна говорити про утворення нового слова – омоніма до вихідного слова. 

Наприклад, сучасне використання терміна АВТ cavalry зазвичай стосується до 

спеціалізованого роду військ (armored cavalry or air cavalry). В американському 

вживанні ця трансакція значень має навмисний пропагандистський характер із 

метою підкреслити спадковість «кавалерійських» традицій новими родами 

військ, що виконують «класичні» завдання кавалерії – розвідку, охорону, рейди 

у тил тощо.  

Термін grenadier має: 1) архаїчне значення ‘гренадер’; 2) історичне 
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‘мотопіхотинець’ (гітлерівської армії); 3) більш сучасні, але, які перебувають у 

процесі архаїзації ‘солдат, що кидає гранату’, ‘солдат, озброєний гвинтівочним 

гранатометом’; 4) сучасне значення ‘гранатометник’ (озброєний реактивним 

гранатометом) [367].  

Незважаючи на негативне ставлення до явищ полісемії в термінології, 

багатозначність у ній існує як об’єктивне явище. У полісемії виявляється 

неоднозначність співвідношення між формальним і семантичним планами 

терміноутворень, тому полісемії уникають завдяки зверненню до широкого 

контексту, що відображає загальномовну тенденцію до асиметрії мовного 

знака. При полісемії значення слів взаємопов’язані та взаємозумовлені. 

«Однозначність – не властивість терміна, а вимога, яка до нього ставиться» 

[242, с. 44]. Прояви полісемії в термінології, стримувані чіткими логіко-

семантичними межами, значно вужчі, ніж у загальнолітературній мові. 

  Процес пізнання сприяє поглибленню уявлення про поняття, ці уявлення по-

требують нової словесної номінації, що позначається і на значенні слова, зокрема 

сприяючи його полісемії. Полісемія, за твердженням Л. Лисиченко, відбиває 

парадигматичні зв’язки значень слова, наявних у мовній структурі, а полісемантичне 

слово є не що інше, як мікросистема з чіткою організацією складових частин                 

[152, с. 27]. У військовій термінології, як і в лексико-семантичній системі мови 

взагалі, полісемія виступає однією з форм економії мовних засобів, тому що «жодна 

мова не була б спроможна виражати кожну конкретну ідею самостійним словом або 

кореневим елементом. Конкретність досвіду безмежна, ресурси ж найбагатшої мови 

суворо обмежені» [47].  

Л. Туровська [255] та Н. Яценко [283]  в межах військової термінології 

вирізняють внутрішньосистемну (імпліцитну) та міжсистемну (експліцитну) 

полісемію. Під внутрішньосистемною полісемією розуміють таку, що властива 

термінам усередині військової терміносистеми. Найчастіше це бісеманти (рідше 

полісеманти). До бісемантів у ПВТ відносять термін بسیج , який має два 

значення  ‘мобілізація’ та ‘організація сил опору Басідж’; термін تجسس має 

значення ‘пошук’ та ‘агентурна розвідка’ [356, c. 352]; термін نقشھ – ‘планшет’, 
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‘карта’ [356, c. 657]; термін اطالعات – ‘ інформація’ та ‘розвідка’ [356, c. 95]. 

В УВТ у двох значеннях виступають терміни шеврон – ‘нашивка з галуна 

у формі кута на лівому рукаві форменого одягу солдатів та молодших офіцерів 

для позначення років їхньої надстрокової служби та нагрудний знак-нашивка, 

що вказує на поранення в бою’; термін петлиця – ‘обкидана нитками або 

нашивна петелька на вилогах пальта, піджака’ та ‘кольорова нашивка на 

комірі, грудях або рукавах форменого одягу військовослужбовців, працівників 

деяких установ, учнів окремих навчальних закладів, що є знаком розрізнення’ 

[283]. 

В АВТ прикладом бісемантів є термін missile – ‘(будь-який) снаряд та 

ракета (як засіб ураження)’ [367] тощо.  

Полісемантами є терміни, в яких архісеми належать до кількох поняттє-

вих категорій [283]. Наприклад, кілька значень має термін ПВТ 1 – دستھ) група, 

компанія; 2) бригада, артіль; 3) команда; 4) взвод, загін. [356, с. 639]. Термін 

                        служіння; 2) заслуга; 3) служба, робота; 4) дійсна військова служба (1 – خدمت

[356, с. 541];   .має значення  1) ступінь; 2) градус; 3) звання; 4) ранг  درجھ

Кілька значень мають такі терміни УВТ: нашивка – 1) смуга або шматок 

тканини, шкіри і т. ін., нашитий поверх чого-небудь; 2) один із знаків розрізнення 

військових звань; 3) почесний знак, що видається військовим за поранення чи 

надстрокову службу [283]; корпус – 1) те саме, що тулуб; 2) кістяк, основа чи 

оболонка машини, механізму тощо. Кістяк судна разом з обшивкою; 3) військове 

з’єднання, що складається з кількох дивізій чи бригад [367]. 

В АВТ прикладами полісемантів є такі: wing – 1) крило, wings of airplanes 

– крила літаків, крило (кузов автомобіля; оперення стріли; парус; рука), a touch 

in the wing – поранення в руку; 2) фланг, left [right] wing – лівий [правий] фланг; 

3) флігель, крило; 4) груповання, крило [367]; jet – 1) струмінь (газу, води, 

пари); потік; 2) реактивний двигун; 3) реактивний літак; 4) реактивний снаряд; 

5) жиклер (карбюратора); форсунка; насадка, сопло, випускний отвір, steam jet – 

інжектор, gas jet – газовий пальник, розпорошувальний наконечник, патрубок; 

6) метал. ливник; 7) струминна течія; струминний; 8) інжекційний, jet pipe – 
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інжекційна труба; брандспойт; 9) реактивний; 10) бризкати, бити струменем               

(jet out); 11) випускати струменем тощо. 

Загальновживані дієслова, що входять до складу військової лексики, як 

правило, набувають специфічного значення, яке тісно пов’язане із 

загальновідомими. Однак трапляються випадки реалізації у військових 

дискурсах вузьковживаних значень загальновідомих дієслів: to clear (a point) – 

‘проходити (відрізок)’; to deliver (fire) – ‘вести (вогонь)’; to detail (for duty) – 

‘призначати (у наряд)’; to develop (a position) – ‘викривати, розвідувати 

(оборону)’; to dress – ‘рівнятися’; to find a guard – ‘виділяти (караул)’; to furnish 

(a patrol) – виділяти (дозор)’; to hold out (a reserve) – виділяти (резерв)’; to 

mount (an attack) – ‘переходити у наступ’; to negotiate (an obstacle) – ‘долати 

(перешкоду)’; to organize (an area) – ‘обладнувати в інженерному відношенні 

(відрізок місцевості)’; to refuse (a flank) – ‘відтягувати (фланг)’; to rotate 

(personnel) – ‘чергувати (особовий склад)’; to stage (an attack) – ‘наступати’; to 

turn (a position ) – ‘обходити (оборону)’.  

Під експліцитною (міжсистемною) полісемією розуміємо різнотипні 

зв’язки термінів з однозвучними словами загальнолітературної мови, а також у 

процесі транстермінологізації із термінами інших наук. Міжсистемна 

багатозначність виникає в тих випадках, коли той самий термін функціонує в 

різних терміносистемах із практично незмінним семантичним ядром, але 

щоразу іншим набором периферійних сем. Наприклад:  شکست 1) переломлення 

світла; 2) поразка [356, с. 107]. 1 کالھک) ковпачок; 2) бойова частина ракети; 

3) чохлик коріння. 1 لرزش) тремтіння; 2) бафтинг [356, с. 340].  

В УВТ багатозначними в межах термінології, що об’єднує галузеві 

підсистеми, виступають такі терміни: барабан – 1) ударний музичний 

інструмент, що має форму широкого порожнього циліндра, обидва отвори 

якого затягнені шкірою, пластиком; 2) деталь у різних машинах і механізмах, 

яка має форму порожнистого циліндра. Обертовий циліндр у револьвері з 

заглибинами для патронів; 3) архіт. циліндрична чи багатогранна частина 

будівлі, на яку спирається купол, баня; вал – I.1) високий земляний насип 
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навколо поселення, міста або фортеці для захисту від ворога; 2) висока хвиля; 

3) суцільна маса чого-небудь, яка рухається довгою смугою; 4) кількість 

продукції, зробленої за певний період і вираженої в її вартості, у вихідних 

показниках (тоннах, метрах і т. ін.). II. Товсті нитки з клоччя. III. 1) деталь (у 

формі стрижня або циліндра) машин і механізмів, що обертається навколо своєї 

повздовжньої осі на підшипниках ковзання або кочення. Напр., карданний вал, 

колінчастий вал; 2) вісь; 3) головна частина трансмісії, коробки передач [367]; 

броня – 1) заст. металевий одяг для захисту тулуба воїна; 2) захисне 

облицювання із сталевих плит на військових кораблях, поїздах, автомобілях і т. 

ін. 3. тільки броня. Закріплення когось або чогось за ким-, чим-небудь; 

документ на це закріплення; панцир – 1) заст. частина старовинного, звичайно 

металевого, бойового спорядження, яке захищало тулуб воїна від ударів 

холодної зброї; 2) твердий покрив тіла деяких тварин (черепах, крокодилів, 

ракоподібних і т. ін.); 3) металева обшивка у автомобілів, поїздів, військових 

кораблів; броня; 4) жорсткий водолазний скафандр, призначений для роботи на 

великих глибинах [283]. 

В АВТ юридичний термін to brief (‘вказувати клієнту на певні особливості 

ведення його справи адвокатом’) спочатку вживався в ВПС у значенні ‘проводити 

інструктаж перед бойовим вильотом’, а згодом у збройних силах загалом у 

значенні ‘ставити завдання, проводити інструктаж’. У подальшому, вже в межах 

військового дискурсу, від цього слова способом афіксації утворюється термін to 

debrief (‘отримувати розвідувальні дані від тих, хто повернувся із завдання в тилу 

противника – екіпажів літаків, десантників, розвідувальних груп)’. Із лексикону 

альпіністів у АВТ перейшов термін rappelling (‘спуск з гори по канату’), який у 

військовій термінології набув значення ‘десантування по канату з гелікоптера в 

режимі  висіння’.  

Інші приклади зміни значення термінів: extraction – ‘екстракція (гільзи)’, 

‘витягування техніки, що застрягла’, ‘вивезення десантних підрозділів з тилу 

противника (після виконання завдання)’; acquisition  – ‘набуття’, ‘виявлення та 

насічка цілей’; saturation – ‘насичення (розчину)’, ‘застосування засобів нападу 
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в кількості, що перевищує можливості оборони’; surveillance – ‘спостереження, 

розвідка спостереженням’; ‘спостереження за допомогою технічних засобів 

(радіолокаційних станцій, інфрачервоних станцій, інфрачервоної техніки, 

теплогенераторів тощо)’.  

У результаті зміни значення терміна може відбуватися розширення або 

звуження його значення. Наприклад, у дієслова to land, що означає 

‘висаджуватися на берег’, ‘приземлятися’, розширено семантику, воно може 

застосовуватися у значенні ‘здійснювати посадку на будь-яку поверхню (на 

воду, небесне тіло тощо)’.  

Отже, явище полісемії в процесі термінологізації в різноструктурних 

мовах підтверджує тісний зв’язок термінологічної лексики із загальномовною 

лексичною системою. Когнітивно-прагматичним підґрунтям полісемії є мовна 

економія, необхідність вираження мовної експресії, потреба номінації. 

Ефективним гарантом успішного функціонування термінів-полісемантів 

виступає контекст, а уживаність термінів у новому контексті супроводжується 

розширенням сполучуваності й зміщеннями на парадигмальному рівні. 

Механізм перетворення загальновживаного значення  в термінологічне є 

відображенням глибинних процесів, що відбуваються в семантичній структурі 

слова, внаслідок тісного взаємозв’язку мови та мислення. 

 

3.3 Морфолого-синтаксичний спосіб словотворення військових 

термінів 

 

У військовому термінотворенні представлені процеси транспозиції, що 

утворюють зв’язки між різними частинами мови та не «замикають» слова однієї 

частини мови знаками одного й того ж категоріального типу.  

Для цього виду військового термінотворення досліджуваних мов 

актуальною є транспозиційна модель прикметник-іменник, за якою 

«прикметники набувають нового лексико-граматичного значення і 
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перетворюються в іменники, що виступають як терміни» [192, с. 16].  

Прикладом транспозиції (субстантивації) прикметників є такі терміни:  

 бронеавтомобіль زرھپوش  (від زرھپوش  – вкритий бронею, броньований) 

військовослужбовець نظامی (від прикметника у значенні військовий) 

плащ-накидка بارانی (від پالتوی بارانی ) 

Деякі відносні прикметники ПВТ, що утворені від іменників за допомогою 

суфікса, отримали значення іменників: فراری той, що втік  або дезертир. 

Прикладом субстантивації в УВТ є: військовий, підлеглий тощо. 

Транспозиційна модель дієслово-іменник є також досить продуктивною у 

ПВТ. За цією моделлю утворюються віддієслівні іменники та прикметники від 

основ теперішнього та минулого часу простих, префіксальних і складних дієслів: 

операція عملکرد (від عمل کردن –  діяти, функціонувати) 

зіткнення برخورد (від بر خوردن    –  зустрічатися) 

виведення військ عقبنشینی (від عقب نشاندن –  поміщати назад) 

підготовка یآمادھساز  (від آماده ساختن –  проводити підготовку) 

утримання نگاھداری (від نگاه داشتن –  утримувати, зберігати) 

зав’язка бою  در گیری від дієслова در گرفتن 

вимога, запит در خواست від дієслова در خواستن  

договір قرارداد від дієслова قرار دادن 

В АВТ прикладами субстантивації є такі: to intercept (‘підслухувати’) –  

intercept (‘радіоперехоплення’); to shake and bake – shake and bake 

(‘новоспечений солдат’) [22, с. 301]; to report (‘відрапортувати’) – report 

(‘рапорт’, ‘повідомлення’), move (‘рухатися’) – move (‘зміна положення’) тощо.  

Для ПВТ та АВТ спільним та характерним є творення дієслів у процесі 

конверсії (переважно від іменників): تجسس تجسس کردن , تیرندازی کردن –تیرندازی – , 

 .mortar – to mortar; shell – to shell; rocket – to rocket ; –نگھداریکردن   نگھداری  

Дієслово, утворене за допомогою конверсії (за допомогою додавання в перській 

мові дієслівної частини کردن, а в англійські мові to), в усіх випадках позначає 

дію, пов’язану із значенням вихідного слова. У результаті спостерігаємо 
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звуження семантики похідних слів, оскільки утворення нового терміна 

базується на модифікації лише одного лексико-семантичного варіанта в 

семантичному полі лексичної одиниці. 

Особливості перекладу подібних нових утворень полягають у тому, що в 

українській мові може не бути дієслів, утворених від аналогічних основ (наприклад, 

to mortar – українською мовою неможна перекласти «мінометити», треба 

«обстрілювати з міномета, вести мінометний вогонь»; to officer – 

‘укомплектовувати офіцерським складом’; to gap – ‘пробивати хід, робити прохід’). 

Конверсія спрямована на утворення нової форми із уже наявної (вихідної) 

основи шляхом переосмислення останньої. При цьому похідна основа завжди 

належить до іншої частини мови, ніж вихідна, і відповідно, набуває нових 

морфологічних і синтаксичних властивостей – досить поширений у ПВТ та 

АВТ тип словотворення, при якому деякі слова, не змінюючи своєї вихідної 

форми, набувають значення іншої частини мови. В УВТ процес конверсії не 

дуже поширений.  

Особливість явища конверсії в різних мовах бачиться не в розширенні та 

не у звужуванні мотивуючої основи, а в її переосмисленні, в «повороті» основи 

та розгляді її під іншим кутом зору. Наприклад, явище конверсії в англійській 

мові внаслідок ліквідації закінчень призвело до повного краху (break-down) 

попередньої системи й заклало основи до стирання відмінностей між назвою і 

дієсловом та їхньої «уніфікації» [134].  

У семантичному відношенні під час конверсії спостерігається відсутність 

спеціального способу передачі мовленнєвої формули «той, що». Наприклад: 

(охоронець) نگھدار  від (охороняти)   کردننگھداری , shake n bake (новоспечений 

солдат) від to shake and bake.  Проте семантична структура цих одиниць 

імплікує формулу «той, що», вона будується за зразком «той, хто 

характеризується ознакою, що зафіксована в мотивуючій основі». Механізмом 

подібного з’єднання є метонімія, що еквівалентна словотворчому процесу 

(звідки назва – семантична деривація) [23, с. 55].  

Реалізація зазначених формул відбувається в актах словотворення, які 
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демонструють певний семантичний рух у сторону ускладнення когнітивної 

структури та утворення нового концептуального поєднання. 

У процесі транспозиції вихідний знак набуває додаткових значень 

(семантична деревація): стрілок تیزنداز   – стрілянина стріляти‘ – تیزندازی ازی تیزند –

to shoot ‘стріляти –  a shoot ‘полювання’, ‘стрілянинаکردن  –   a shooter ‘стрілок. 

У цьому процесі один знак отримує можливість діяти замість іншого знака. При 

конверсії вихідна форма: корінь чи основа однієї частини мови (наприклад, 

дієслова) починає діяти замість іншої частини мови (наприклад, іменника): 

утриманняنگاھداری  (від نگاه داشتن –   утримувати, зберігати). Таким чином, за 

однією й тією ж формою слова можуть стояти не однакові за своєю складністю 

когнітивні\концептуальні структури. 

Отже, в процесі транспозиції утворюються знаки, які поєднують у своїй 

семантичній структурі два чи більше категоріальних значення в їх певній 

взаємодії один з одним. Із ментальних просторів різного типу вони 

вичленовують гетерогенний зміст та об’єднують одиниці з кожного простору в 

єдину структуру, формуючи таким чином спільний когнітивний простір.  

Наведені приклади словотворчих моделей формування СВТ 

досліджуваних мов характеризуються «згортанням найменувань» як одного з 

основних видів сучасного компресивного словотворення, що має комунікативне 

спрямування.  

 

3.4 Явище запозичення як продукт міжнародної комунікації 

 

У галузі термінології запозичення розглядаються з різних позицій, 

зумовлених уявленнями науковців про основоположні визначальні ознаки 

терміна. Так, відзначено негативні наслідки запозичень, що зумовлюють втрату 

доступності, зрозумілості термінологічних одиниць, а також активізують 

перешкоди на шляху до розвитку внутрішніх потенційних можливостей мови 

[250, с. 84]. В. Левицький зазначає, що «крім запозичень, які мають абсолютно 

нове, відсутнє в мові-реціпієнті значення, перенесення іншомовної лексики на 
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національне підґрунтя впливає на національний склад мови трьома способами: 

1) відбувається зсув значення нової та старої лексичних одиниць; 2) старе слово 

зникає; 3) старе та нове слово зберігаються, але зберігається його спеціальне 

значення й закріплення за певним функціональним стилем» [146, с. 92]. 

Виникає питання щодо основотворчого механізму запозичення слова, 

чому саме той, а не інший «елемент іноземної мови» вирізняється серед інших 

елементів носіями певної мови і транслюється з однієї КС в іншу? Які фактори 

та чому актуалізують процес запозичення на відповідному історичному 

розвитку певної військової термінології? 

Запозичення ВТ є результатом комунікативної та когнітивної взаємодії у 

військовій сфері. Р. Піотровський та В. Прохорова, окреслюючи позитивні риси 

запозичених термінів, зазначають, що запозичені терміни не співвідносяться у 

свідомості людини з будь-якими одиницями національної мови, а отже, мають 

точне, конкретне значення [194, с. 29].  

Можна диференціювати дві групи запозичень: латентні (усі види 

запозичень, яких не можна знайти серед словникового складу запозичуваної 

мови) та евідентні (прямі: іншомовні слова та запозичені слова; непрямі: уявні 

запозичення та гібридні композити) [180, с. 203]. 

Важливу роль також відіграє шлях запозичення та тип етносу, який 

передає частину власної етносвідомості, що зумовлює розподілення на прямі 

(здійснюються безпосередньо з мови-продуцента) та непрямі (через 

посередництво третіх мов) запозичення. Останні можуть додатково 

класифікуватися на запозичення з класичних і сучасних мов.  

Чинники ініціації процесу запозичення зумовлюються впливом 

культурних, соціально-політичних, економічних та інших міжкультурних 
інтеракцій, а також необхідністю номінації новітніх невідомих предметів і явищ. 

Проте дії зовнішніх факторів на процес запозичення можуть різнитися залежно 

від тривалості інтеракцій, зокрема, їх просторово-часових умов перебігу, а також 

низки інших факторів, наприклад, політичної ролі відповідної країни та мови, 

психологічних факторів, релігійних переконань тощо.  

Шлях запозичення – один із факторів, що визначає етимологічний аспект 
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формування нових термінів. Джерело запозичення залежить насамперед від 

традицій та моди на ту чи іншу мову залежно від епохи тощо.  

Соціально-історичні умови розвитку ІРІ створюють передумови для 

класифікації запозичень іншомовних слів за такими періодами:  

І період (XI–XV ст.) Ранні запозичення зі східних мов походять 

здебільшого з арабської та тюркської мов [182].  
Запозичені терміни з арабської, які впевнено увійшли в перську 

термінологічну систему, наприклад:  
 озброєння اسالحھ

 загородження موانع

 резерв احتیاط

 небезпека خطر

 ціль ھدف

ІІ період (XVI–XVII ст.) пов’язаний переважно із проникненням слів 

тюрксько-монгольського походження, наприклад: 

 гармата توپ

 гвинтівка تفنگ

 приклад قنداق

ІІІ період (XIX–XX ст.) характеризується збагаченням перської лексики за 

рахунок науково-технічних термінів англійського та французького походження.  

Значний пласт запозичених термінів становлять слова європейського 

походження, всі вони належать до пізніх запозичень. Аналіз європейських за 

походженням термінів дав змогу виокремити серед них  два інших види повне 

та часткове. 

При повному запозиченні як у ПВТ, так і в УВТ об’єктом запозичення є 

внутрішня і зовнішня форма: 

 
Таблиця 3.4.1. Приклади повного запозичення термінів 

з англійської мови у ПВТ та УВТ 
 

 гелікоптер  helicopter  ھلیکپتر
 циліндр  cylinder  سیلندر
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 поршень  piston  پیستون
 танк  tank  تانک
 бомба  bomb  بمب
 міна  mien  مین

 доктрина  doctrine  دکترین
 дисципліна  discipline  دیسیپلین

 дизель  diesel  دیزل
 радіограма  radiogram   رادیوگرام

 
Таблиця 3.4.2. Приклади повного запозичення термінів 

із французької мови у ПВТ та УВТ 
 

اردگ   гвардія  guard 
 маневр  manoeuvre  مانور
 генерал  general  ژنرال

 ад’ютант  adjutant  آجودان
 ескадрон  squadron  اسواران

 калібр  calibre  کالیبر
 легіон  legion  لژیون

 парашут  parachute  پاراشوت
 радіація  radiation  رادیاسیون
 комісія  commission  کمیسیون
 партизан  partisan  پارتیزان

 персонал  personnel  پرسنل
 

Повні запозичення у ПВТ та УВТ можна поділити на кілька тематичних 

груп: 

- назви військових транспортних засобів:  

 танк تانک

 гелікоптер ھلیکپتر

 гелікоптер-амфібія ھلیکپتر امفیبی

 реактивний літак جت

 лайнер الینر

- назви приладів та вимірювального обладнання: 

 варіометр واریومتر

 індикатор ایندیکاتور

 генератор ژنراتور 
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 лонжерон لنژرون 

 турбореактивний двигун موتور توربوجت

- назви наук, що використовуються у військовій справі:  

ومتریرادی  радіометрія 

 аеродинаміка ائرودینامیک 

 балістика بالیستیک 

 тактика تاکتیک

 стратегія استراتژی 

- назви пального для військового транспорту: 

 мазут مازوت

 нафта نفت

 дизель دیزل

- назви управлінь та військових установ: 

 жандармерія ژاندارمری 

 поліція  پلیس

Повні лексичні запозичення (технічні терміни) часто бувають спільними 

для більшості мов, зберігають одне й те саме термінологічне значення, а тому 

мають інтернаціональний характер. Вони запозичуються з певної мови-джерела 

і передаються графічними засобами іншої мови. Інтернаціональні слова, як 

правило, належать до числа тих термінів, які не мають еквівалентів у мові-

позичальниці:  

 система  system  سیستم

 модель  model  مدل

 технічний  technical  تکنیک

 універсальний  universal  یونیورسال

Запозичені з європейських мов терміни значною мірою належать до 

інтернаціоналізмів. Ця група термінів побудована на базі словотворчих 

елементів грецької та латинської мов. Більшістю вони увійшли у перську та 

українську мову через французьку й англійську. До числа інтернаціональної 

лексики можна також віднести складноскорочені слова та абревіатури, що, 
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останнім часом, широко вживаються в багатьох мовах. Прагматичне значення 

цих утворень –   спрощення спілкування та формування єдиного когнітивного 

простору військової сфери різних мов. 

 
Таблиця 3.4.3. Приклади термінів-складноскорочених слів, 

що мають інтернаціональний характер 
 

радар رادار radio detecting and ranging виявлення й визначення 
відстані за допомогою радіо 

лазер الزر light amplification by stimulated 
emission of radiation (laser) 

посилення світла шляхом 
стимульованого 
випромінювання 

напалм ناپالم aluminum salts of napthentic and 
palmic acids (napalm) 

суміш алюмінієвих солей, 
нафтенової та 
пальмітинової кислот 

При частковому запозиченні відбувається когнітивний процес обробки 

внутрішньої форми слова-донора [71, c. 109], наприклад:  

 міношукач  mine detector  مین یاب

 бомбардування  bombardment, bombarding  بمباران

До числа часткових лексичних запозичень слід віднести також і складені 

терміни, в яких один із компонентів становить запозичене слово, а інші – 

буквальний переклад другого компонента запозиченого складеного терміна, 

наприклад:  

 мотопіхота  motorized infantry  پیاده مکانیزه

 ;система наведення  guidance system  سیستم ھدایت
weapon direction system 

دستگاه نشانھ 
 روي مكانیكي

 система оптичного 
наведення 

 optical guidance system 

Калькування – один із поширених способів поповнення військової 

термінології новими термінами. Терміни, утворені способом калькування, 

можуть бути розподілені на такі групи: кальки-фразеологізми, словотворчі 

кальки та напівкальки, семантичні кальки [192, с. 151].  

Кальки-фразеологізми є прикладом перенесення певної когнітивної 

структури із однієї ЛК в іншу: 

 киснева бомба  oxygen bomb  بمب ھیدروژنی
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 ядерна війна  nuclear war  جنگ ھستھ ای

 холодна зброя  cold arms  اسلحھ گرم

 вогнепальна зброя  firearms  اسلحھ سرد

Кальки-фразеологізми активно представляють групи військо-технічної 

термінології:  

  вільний політ پرواز آزاد

 вузол зв’язку مرکز مخابرات

  гранична висота підйому سقف عملیاتی پرواز

  камера згоряння اطاق احتراق

Напівкальки також широко застосовуються під час формування 

військової термінології: 

 гальмо ترمز پائی

 сервіс سرویس

 важіль управління اھرم کنترل

  електронний перископ پرسکوپ الکترونی

Неповна калька, тобто слова-гібриди, є повним перекладом одного з 

компонентів іншомовного терміна, з додаванням власних афіксів або слів. 

Слова-гібриди поділяються на прості, які утворюються додаванням до 

іншомовного слова перського афіксу, і складні, які формуються за допомогою 

складання основ іншомовних слів та ОТЧ перських дієслів, а також перських 

дієслів і дієприкметників. 

Серед простих гібридних утворень у ПВТ домінує афіксальний спосіб 

творення (суфіксальний та префіксальний). При цьому використовуються такі 

суфікси: 

- суфікс « چی-  », що позначає професію: танкіст – تانکچی; 

- суфікс « ی-  », що утворює абстрактні іменники і називається «йа-йе 

масдані»: диктатура – دیکتاتوری, партизанство – پارتیزانی; 

- суфікс « ی-  », що утворює прикметники від іменників: гарпунний – ھارپونی. 

Також використовуються такі префікси: 
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- префікс « غیر-  », що означає відсутність: не табельний, не штатний – غیر       

   ; پرسنل

- префікс « ضد-  », що має значення протидії, відповідники «проти-»,  

«анти-»: контрміна –ضد مین; протитанковий – ضد تانک; протирадіолокаційний –

  .ضد شیمیائی – протихімічний ;ضد رادار

Для ПВТ є характерним явище членування запозичення, яке вже увійшло 

до тієї чи іншої МКС. Спричинено це насамперед наявністю у мові інших 

запозичень із спільним коренем або афіксом. Таким чином, афікс, який починає 

функціонувати в більш ніж одному терміні, з плином часу набуває 

продуктивності і починає використовуватися в нових термінах, побудованих із 

використанням як елементів рідної мови, так й іншомовних. В УВТ це 

стосується насамперед таких, переважно греко-латинських афіксів, як авто-, 

архі-, гідро-, синхро-, ультра-, полі-, про-, пост-, анти-, прото- тощо або 

суфіксів -ція, -ізм,-іст [75, с. 110] тощо. Усі ці терміноeлементи, нeзважаючи на 

їхнє іншомовнe походження, є цілком продуктивними та призначeні для 

утворення нових термінів, нових понять, що призводить до співіснування слів 

рідної мови, створeних із використанням іншомовних елeментів, і повних 

запозичень. 

Складні слова-гібриди – досить продуктивний засіб творення термінів у 

перській та українській мовах. Зазвичай вони складаються з двох компонентів, 

один з яких пояснює інший. Існує кілька моделей творення складних слів-

гібридів:  

- основа іншомовного іменника + ОТЧ перського дієслова або 

основоскладання чи основа іншомовного іменника + афіксація в УВТ: 

 міномет مینانداز

 бомбардувальник بمبانداز

 гарпунник  ھارپونانداز

 міноносець مینافکن

 бомботримач بمبگیر

 мінер مینگذار
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 мінопідйомник مینبردار

 мінний тральник مین جم کن

 мінування مین گذاری

- основа іншомовного іменника + перський дієприкметник « کننده-  »: 

гальмівний – ترمز کننده;  

- іншомовні іменники + перське дієслово: 

 маневрувати مانور دادن

 мінувати مین گذاشتن

 маршувати مارش رفتن

- калькування одного з елементів термінологічного словосполучення: 

 реактивне пальне سوخت جت

 стратегічні сили نیروھای استراتژی

 гелікоптер-розвідник ھلیکپتر اکتشافی

 служба безпеки سرویس مخفی امنیت

 військова доктрина دکترین نظامی

 таємна поліція پلیس مخفی

 балістична ракета  دریاییموشک بالیستسک
морського базування 

При словотвірній кальці перекладаються морфеми (афікси, основи та інші 

структурні елементи): 

 ракетоносій  missile carrier  موشکبر

 боєголовка  warhead  سرجنگی

Кальки, утворені шляхом перекладу терміноелементів греко-латинського 

походження, належать до систематизуючих. У перській термінології 

терміноелементи «-граф»,  «-метр», «-скоп» перекладаються дієслівними 

напівафіксами: 

- граф: 

 برنویس тальман  نویس 

 لرزه نگار сейсмограф  نگار 

- метр: 
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 روغان نما монометр نما

 واتسنج ватметр سنج

- скоп: 

 ذره بین мікроскоп بین

Для формування військових термінів широко застосовуються семантичні 

кальки, які є повним перекладом іншомовного еквівалента, наприклад: 

 приймач  گیرنده

 мережа  شبکھ

 реактивне паливо   سوخت جت

Процес запозичення іншомовних термінів у сучасній перській мові має 

стихійний характер. Із прагматичного погляду, одним із результатів цієї 

стихійності є дублювання одних термінів іншими. Наприклад, разом можуть 

функціонувати терміни, що відносяться до повного лексичного запозичення, 

кальки або власне перські: 

 динамометр دینامومتر نیروسنج

وتماز نفت سیاه  мазут 

Англійські та французькі запозичення формують ядро СВТ перської мови 

через їх повну асиміляцію у свідомості носіїв ПЛК. 

В УВТ Л. Туровська на сучасному синхронному зрізі за походженням 

виділяє такі групи військових термінів: 

- давні іншомовні запозичення: полковник, в’язень, назви зброї та її 

компонентів (арбалет, алебарда, гармата, карабін, мушкет, пістоль, пушка, 

шомпол, палаш), назви бойових припасів (дріб, картеч, порох, петарда, ядро), 

назви амуніції (амуніція, кобура, ладунка, порошниця, козак, булава, хоругва, 

отаман) тощо [248]. Через поширеність явища лакунарності УВТ тривалий час 

відчувала гостру потребу в номінації новітніх реалій, що поступово призвело до 

застосування запозичень та консервування неологізмів домінантних мов-

донорів. Запозичення, як результат безпосередньої комунікації із адресантом, 

під час боротьби із військовими агресорами зумовили збагачення УВТ 

елементами польської, турецької та татарської мов, а також зафіксували 
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історичний факт заснування українського козацтва. Створення нового 

українського війська каталізувало глобальні зміни УВТ, зокрема, звичні 

слов’янські спеціалізовані військові терміни замінюються на татарські та 

тюркські лексичні одиниці: кубур, кіш, балахон, опанча, тегиляй, курінь, 

осавула, башлик, кушак, бунчук тощо; 

- запозичення XVІІІ-ХІХ ст. Поступово в процесі еволюції, люди значно 

розширювали свої знання про природу речей та явищ, розробляли нові  підходи до 

дослідження, аналізу предметів та явищ, водночас виокремлюючи найпомітніші 

риси та ознаки, формуючи відповідні новітні поняття та закріплюючи їх у знаковій 

системі УВТ. Протягом цього періоду спостерігається чотиримовна (німецько-

польсько-російсько-українська) експансія термінологічних запозичень в УВТ, серед 

яких у системі УВТ можна виокремити греко-латинські інтернаціоналізми, русизми 

та запозичення з інших мов: єфрейтор, бригадир, генерал-аудитор, офіцер, 

генерал-інженер, солдат, комісар, ад’ютант, аудитор, обер-вагенмейстер, майор, 

фельдфебель, генерал-лейтенант, сержант, квартирмейстер [248];  

- нові іншомовні запозичення. Внаслідок розвитку науки й техніки 

військова термінологія збагатилася новими термінами: корабель-ракетоносій, 

корабель на повітряній подушці, вертоліт-амфібія, бомбардувальник-

штурмовик, винищувач надзвуковий, авіаційний ракетний комплекс, літак-

торпедоносій, радар, пеленгатор, радіозонд, радіотеплолокатор, 

протитанковий ракетний комплекс, шумопеленгатор, торпеда, радіонавігація, 

торпедоносій, тралер тощо.  

Раніше основними посередниками були французька, німецька, російська та 

польська мови, а зв’язки між українською й англійською мовами не були постійними 

і мали досить опосередкований характер. Сьогодні англійська, німецька, французька, 

особливо англійська, відіграють дедалі помітнішу роль у збагаченні міжнародними 

термінами практично усіх галузей діяльності сучасні мови. 

Інтенсивні контакти між англійською та українською мовами 

зумовлюють взаємодію мов на термінологічному рівні і сприяють запозиченню 

іншомовних термінів. Серед інтернаціоналізмів англійського походження 
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можна назвати такі: шрапнель, ескалація, снайпер, бункер, мічман тощо. 

Таким чином, експансія англомовних основ та слів як у ПВТ, так і в УВТ 

зумовлюється когнітивними процесами, зокрема, поширенням у  міжкультурному 

просторі екзистенціальних знань, притаманних англомовному світу. Далі, 

закріплюючись в іншій мові, запозичені знання військової термінології  

кодифікуються в когнітивній множині комунікантів будь-яких соціальних 

прошарків та професій, отримуючи статус метаінформаційного знання. 

Унаслідок нерівномірного розвитку галузей військової справи у першій 

половині ХХ століття значно активізується процес запозичення в АВТ.  

 Так, на початок ХХ століття відбувається потужний розвиток авіації, у 

зв’язку з чим активно поповнюється АВТ завдяки запозиченням із французької 

мови, що зумовлюється провідною роллю Франції у процесі становлення авіації 

на той час. Такі лексичні одиниці, як aerobatics, barrage, gyroplane, pique, 

virage, входять до складу англомовної військової термінології й заповнюють 

лакуни [41].  

Перша світова війна також стала каталізатором оновлення АВТ, зокрема,  

французькими лексемами: pilot, colonel, cartridge camouflage, manoeuvre, marine 

reconnaissance, fuselage, flechette, pacifism. Лише окремі слова запозичуються з 

німецької мови, наприклад: Fokker, Zeppelin. 

Більшість запозичeнь періоду Другої світової війни увійшли до 

англійської мови з німeцької й позначають: 

- зброю: teller-mine, Vergeltungswaffen, Jägerfaust; 

- характер вeдення військових дій: Anschluss, Blitz, Blitzkrieg; 

- військову тeхніку: Panzerkampfwagen, Messerschmitt, Junkers; 

- військові підрозділи: Abwehr, Gestapo, Luftwaffe, Wehrmacht [41]. 

У цей же пeріод до англійської мови входять російські терміни partisan, 

stormovik, Yakovlev, Ilyushin, а також flying katjusha. 

Як і раніше, з французької мови у англійську входять терміни, пов’язані з 

авіацією: astronautics, pilotage, stratostat, volplane. У цей же період набувають 

поширення японські запозичення kamikazer,Yamato, Kawasaki [41]. 
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У другій половині ХХ століття в процесі активізації міждержавних 

контактів окремі назви зброї, військових підрозділів іноземних армій 

починають вживатися американськими і британськими військовими, 

наприклад, назва російського військового підрозділу особливого призначення 

Spetznaz, російського винищувача Sukhoi, російської снайперської гвинтівки 

Dragunov, автомата Kalaschnikov, назва німецького пересувного засобу 

піхотинців Marder [41]. 

Д. Василенко визначає слова, що увійшли до АВТ під час Корейської 

війни, вони позначають специфічні поняття й реалії, пов’язані з країною, в якій 

відбувалися військові події, а також з Японією, де військовослужбовці 

проводили короткочасні відпустки, лікувалися й відпочивали після участі в 

бойових діях у Кореї. До запозичень цього періоду належать такі лексеми, як: 

honcho –  лідер, hooch –  бункер, будь-яка будівля, chogie –   нести, cuta chogie – 

 випадати тощо [41].  

У сучасний період глобалізації, мілітаризації інтенсивні міграційні 

процеси XXI століття дають змогу розглядати міграцію не тільки як фактор 

соціальних перетворень [277], а також лінгвістичних.  

Як правило, під час таких процесів інозeмні слова «мігрують» та 

асимілюються в мові, водночас збeрігаючи риси свого іншомовного 

походжeння у вигляді орфографічних, звукових, граматичних, сeмантичних 

особливостeй, поширюючи екзистeнціальне знання з іншого мовного 

сeредовища. 

На сучасному етапі розвитку ПВТ, завдяки течії пуризму, спостерігається 

певний спротив використанню англомовних джерел, що є наслідком історично 

зумовленої ідеї протистояння сучасній глобалізації, яку  часто прирівнюють до 

американізації. Тому в мовній політиці ІРІ спостерігається тенденція 

збагачення корпусу ПВТ новими лексичними одиницями, здебільшого, завдяки 

використанню внутрішніх словотвірних ресурсів мови, а не за рахунок 

запозичень. Проте, серед запозичень, що відбулися раніше, спостерігається 

характерна загальна орієнтація на французьку та англійську мови. Орієнтація 
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на арабську мову, яка приблизно десять століть була єдиним джерелом 

поповнення лексики та термінології, припинилась. 

Щодо розвитку УВТ, процес запозичення теж не минув безслідно, а 

залишив значний прошарок запозичених слів. Деякі з них настільки 

пристосовуються до системи мови-позичальниці, а іноді настільки нею 

засвоюються, входять до когнітивної свідомості комунікантів, що іншомовне 

походження таких слів не відчувається носіями мови та виявляється лише за 

допомогою етимологічного аналізу. В УВТ це стосується, наприклад, слова 

солдат. Історія слова солдат бере свій початок у Римі, де в 312 р. було випущено 

замість старої срібної монети нову золоту, названу солідус. Від цього слова 

походить італійське сольдо, а пізніше – французьке су. Від слова сольдо, тобто 

грошової одиниці для сплати найманим воїнам, яких почали називати сольдато.  

За умов сучасних викликів мовна політика певних світових країн 

спрямовується на свідоме обмеження чи, навпаки, впровадження іноземної 

лексики, сприяння розвиткові пуристичних течій та боротьбі за «чистоту» мови 

тощо, а також впливає на формування екстралінгвістичних факторів 

ініціювання лексичного запозичення в певну термінологію. 

Використання іншомовного матеріалу може бути спричинено не лише 

необхідністю створення елементів, яких не вистачає для найменувань нових 

предметів чи явищ: лексичні запозичення приходять у мову, коли явище чи 

предмет уже відомі носіям мови і для їхнього позначення вже існує власне 

слово. У такому випадку це запозичення не є тотожним, а доповнює вже наявне 

слово.  

Основна позалінгвальна причина запозичень полягає в тісних політичних, 

торговельно-економічних, промислових та інших зв’язках між мовними 

свідомостями етносів-носіїв мов. Найтиповішою формою впливу, зумовленого 

такими зв’язками, є запозичення слова разом із запозиченням речі чи поняття 

[133, с. 116].   

Оскільки запозичення є результатом тривалої історичної взаємодії мов та 

їхнього взаємопроникнення, то іншомовні лексеми займають значне місце як у 
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корпусі досліджуваних нами мов, так й у військовій термінології. Посилена 

взаємодія мов за активізації різнопланових зв’язків між країнами, а також 

глобалізації призводить до виникнення особливого шару запозичень, що 

іменуються інтернаціональними словами (інтернаціоналізмами).  

Деякі терміни трапляються як в англійській, так і в українській мовах: 

division, general, lieutenant, major тощо. Слід зауважити, що такі терміни в 

англійській мові можуть мати інше чи дещо відмінне значення порівняно з 

українською. Наприклад, ammunition – боєприпаси, а не амуніція, оснащення; 

diversion – відволікаючий удар, а не диверсія; disposition – бойовий порядок, а не 

диспозиція; bomb – це не тільки бомба, але й мінометна міна; battalion                      

не тільки батальйон, але й дивізіон; strategic не тільки стратегічний, але й 

оперативно-стратегічний, оперативний тощо.  

Поповнення АВТ іншомовними одиницями зумовлено 

внутрішньомовними (необхідність позначення нових понять і реалій) та 

екстралінгвальними чинниками (етапи розвитку військових галузей) та 

активними процесами запозичення під час воєнних дій, у яких беруть участь 

представники АЛК. 

Останнім часом в АВТ з’явилися кальки з арабської: jihad –   священна 

війна, mujahideen –   партизан мусульманин, chagul –   бак для води, dhow –   

вітрильний корабель, sabkha –   тверда поверхня висохлого дна озера, zariba –   

захисна загорода [41].  

Отже, в процесі міжнародної комунікації та кризових подій, пов’язаних 

із воєнними діями, відбувається активне поповнення корпусу військової 

термінології шляхом запозичення, що зумовлює подальшу глобалізацію 

комунікативного військового простору. До основних причин запозичення 

відносять такі: необхідність номінації, специфічна прагматика, висока 

комунікативна актуальність. Запозичення у військовій сфері полегшують 

розуміння представників різних ЛК, формування глобального 

воєнного/військового дискурсу, заповнення лакун на позначення нових понять 

сучасного життя у військовій галузі. Спільним для всіх досліджуваних мов є 
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факт запозичення  переважно лакунарних номенів, які є позначеннями 

денотатів та концептів військового дискурсу, відмінним є вплив мов, які у 

певний період були та є  джерелом запозичення.  

 

3.5 Абревіація як спосіб творення військових термінів 

 

Військова термінологія є сприятливим середовищем для творення та 

вживання абревіатур. Ці об’єктивні процеси цілком закономірні, а також мають 

свої правила та обмеження.  

Процес абревіації полягає в раціональному використанні в 

комунікативних цілях матеріальних елементів мови, тобто її звукової та 

графічної оболонки. Проблема походження абревіатур має важливе значення 

для розуміння їх сутності та закономірностей функціонування в мові та, 

зокрема у військовому дискурсі. 

Однією з основних причин виникнення абревіатури є потреба в точності, 

а також мовленнєвій та графічній економії. Характерна риса термінологічної 

абревіації в тому, що вона найчастіше використовується як паралельний варіант 

багатокомпонентних термінів, які, зазнаючи компресії, утворюють нові слова, 

не змінюючи значення вихідного терміна. 

У формальному військовому дискурсі прагматичний потенціал абревіації 

пов’язаний насамперед із комунікативною функцією мови та забезпечує 

потреби спілкування не за рахунок економії зусиль, а за рахунок конденсування 

інформації, компресії певного знання про фрагмент дійсності в комунікативних 

цілях за рахунок збільшення інформаційної цінності певних елементів мовного 

матеріалу. У неформальному військовому дискурсі дещо інші прагматичні 

настанови щодо вживання абревіатур (детальніше: п. 4.6). 

Абревіація в АВТ та УВТ є високопродуктивним способом 

словотворення: 

APC –   armored personal carrier –   БТР –   бронетранспортер; UAV –    

Unmanned Aerial Vehicle –   БПЛА –   безпілотний літальний апарат; ICBM –   
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intercontinental ballistic missile –   МБР –   міжконтинентальна балістична 

ракета; AMRAAM –   Advanced Medium Range Air-To-Air Missile –   ракета 

передового базування середньої дальності класу повітря-повітря; NBC attack –  

 nuclear, biological and chemical attack –   РХБ удар –   із застосуванням ядерної, 

бактеріологічної та хімічної зброї; WAC –   Women's Army Corps – жіночий 

армійський корпус; A-bomb –   atomic bomb –   атомна бомба; USN –   United 

States Navy –   ВМС США –   військово-морські сили Сполучених Штатів 

Америки тощо. 

Таким чином, завдання абревіації у військовій термінології полягає в 

забезпеченні максимальної кількості інформації (змісту) при мінімальному 

використанні матеріальної оболонки мови (звукової та графічної), тобто у 

підвищенні ефективності комунікативної функції мови. 

На відміну від української та англійської мов, у перській мові абревіація 

майже не розвинута, що зумовлено такими чинниками:  скорочення слів в 

арабській графіці викликає певні труднощі сприйняття; графіка перської мови є 

більш стислою формою відображення семантичного значення термінів, 

особливо порівнянно із європейськими мовами. Майже єдиною галуззю, де 

вживається абревіація у перській мові, є військова термінологія. 

 آجا ارتش جمھوری اسالمی ایران

یرانا   ناجا نیروی انتظامی جمھوری اسالمی  

 ھما ھواپیمایی ملی ایران 

 نزاجا نیروی زمینی ارتش جمھوری اسالمی ایران

 نداجا نیروی دریایی ارتش جمھوری اسالمی ایران

 ساواک سازمان اطالعات و امنیت کشور

جمھوری اسالمی ایرانوزارت اطالعات   واجا 

Виникає питання, чому абревіація у перській мові набуває розвитку саме 

у цій сфері. Це пояснюється інтенсивним входженням в ужиток міжнародних 

абревіатур, що зумовлюється активізацією міжнародних зв’язків у військовій 

сфері. Поява значної кількості складних синтаксичних структур на позначення 

певних понять дещо перевантажує мову, робить її менш гнучкою, незручною 
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для спілкування. До того ж, деякі номінації настільки громіздкі, що ними 

послугуватися дуже важко. У зв’язку із цим і діють інтралінгвальні чинники, 

найважливішими з яких є закон економії мовної енергії, мовних засобів                       

[239, с. 153]. 

У ПВТ наявні скорочення лексичні та графічні. Лексичні скорочення 

більш частотні, а тому використовуються в письмовому та усному мовленні без 

розшифрування. Графічне скорочення вживається тільки на письмі, в усному 

мовленні воно потребує розшифрування. Більшість абревіатур вживаються на 

позначення назв організацій у розгорнутому або дещо скороченому вигляді, 

наприклад:  

 ООН, Організація об’єднаних націй سازمان ملل або سازمان ملل متحد 

 НАТО, Північноатлантичний Альянс پیمان ناتو або ناتو

 سپاه پاسداران або سپاه پاسداران انقالب اسالمی
або سپاه 

КВІР, Корпус вартових Ісламської 
революції 

 СОП, Сили охорони правопорядку  نیروھای انتظامی جمھوری اسالمی-ناجا

نوردی و فضایی  سازمان ملی ھوا-  ناسا   НАСА (англ. NASA, National 
Aeronautics and Space Administration) 

آکادمی آموزش زرھی-آاز  навчальний центр бронетанкових 
військ 

ھواپیمائی نیروی- ھوانیروز  армійська авіація 

Інколи абревіатура становить частину терміна, наприклад: 

)یمیایی،میکروبی،رادیواکتیوش(ر.م.حفاظت ش  –  РХБ захист. 

Основна частина скорочень у ПВТ представлена змішаними 

скороченнями, які є поєднанням букв та складів у різній послідовності, що 

свідчить про досить хаотичний невпорядкований процес абревіації на 

комунікативному просторі ПВТ: 

فرماندھی دانشکده زرھی-ف د ازه  командування бронетанкового 
училища 

کمیتھ آموزش موتوری-کامو  кафедра технічної підготовки 

Приклад ПВТ є доказом твердження Л. Туровської  щодо відображення в 

абревіатурах стану розвитку суспільства, культури, науки, техніки, сутності 

повсякденного життя [253]. 
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Хаотичність процесу абревіації у ПВТ пояснюється станом іранського 

суспільства, який зумовлений традиціями та сталими історичними практиками. 

В ІРІ меншою мірою, ніж в європейських країнах, відбуваються  процеси 

глобалізації та міжнародного діалогу.  

Процес абревіації слід вважати одним із видів компресивного 

словотворення. О. Земська наголошує, що компресивне словотворення слугує 

меті збереження вже наявних у мові номінативних одиниць [89, с. 9].             

У військовому дискурсі компресивне словотворення створює ще й нову 

дискурсивну одиницю, когнітивно-прагматичний зміст якої перевищує 

семантику вихідних одиниць. Тому знак рівності не правильно ставити між 

початковим виразом та назвою-компресантом [119, c. 92]. 

В УВТ та АВТ абревіація як спосіб словотворення характеризується 

високою продуктивністю й поліфункціональністю, тобто виконує номінативну 

функцію та функцію компресії знання. Це зумовлено прагматикою військового 

дискурсу – його тяжінням до економії мовних/мовленнєвих ресурсів, 

орієнтованістю на зрозумілість, хронотопну стислість, чіткість формулювань, 

логічність викладення, легкість сприйняття тощо. 

Роль абревіації як одного із видів компресивного словотворення є досить 

показовою для мовної свідомості учасників військового дискурсу. Абревіація 

виступає своєрідним кодом, яким користуються учасники однієї військової 

субмовної спільноти. Абревіація у військовій комунікації – когнітивно та 

прагматично зумовлений процес, що становить концептуалізацію певного 

фрагменту дійсності: кожен концептуалізований вислів стає важливим 

елементом мовної компетенції учасників військового дискурсу.  

Отже, з прагматичних позицій, абревіація військової термінології 

відкриває можливості для компресії та концентрації певного професійного 

знання. Із когнітивних позицій, абревіатури-терміни демонструють принципи 

трансакції професійного знання, адже вибір певного явища дійсності в ролі 

об’єкта компресії є свідченням його значимості для носіїв певної мови чи 

представників професійної спільноти. Спільним для всіх досліджуваних мов 
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виявилося вживання абревіатури як спільного коду всіх учасників військового 

дискурсу, що є свідченням формування «кола своїх». Наявність спільних 

закономірностей у процесі творення та вживання абревіатур в УВТ і АВТ дає 

підстави стверджувати, що абревіація – це універсальний процес, який є 

детермінованим когнітивними та прагматичними тенденціями розвитку 

комунікації у військовій/воєнній сферах. Специфічним є низька продуктивність 

абревіації у ПВТ, що зумовлено певними труднощами сприйняття скорочення 

слів в арабській графіці та усталеними історичними практиками іранського 

суспільства, в якому меншою мірою, ніж в європейських країнах, діють сучасні  

процеси глобалізації й міжнародного діалогу.  

 

Висновки до розділу 3 

 

Проведене дослідження показало, що для формування СВТ 

різноструктурних мов задіюються морфологічний (афіксальний, 

напівафіксальний, безафіксний способи), лексико-семантичний 

(термінологізація, транстермінологізація), морфолого-синтаксичний способи 

словотворення. 

Зіставний кількісно-якісний аналіз способів словотворення військових 

термінів, які досліджувалися за допомогою контент-аналізу, продемонстрував, 

що типовим для всіх мов є: найбільша продуктивність морфологічного способу 

словотворення, за допомогою якого у перській мові утворено 86% термінів (із 

них суфіксальним – 26%, префіксальним та префіксально-суфіксальним –       

37%, напівафіксальним – 21%, безафіксним – 15%), в українській – 89% (із них 

суфіксальним – 61%, префіксальним та префіксально-суфіксальним –       13%, 

безафіксним – 26%), в англійській мові 80% (із них суфіксальним –   39%, 

префіксальним та префіксально-суфіксальним – 42%, безафіксним –  19%). За 

допомогою лексико-семантичного способу у перській мові утворено 8% 

термінів, в українській – 8%, в англійській мові – 15%. Морфолого-
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синтаксичним способом у перській мові утворено 6% термінів, в українській –  

2%, в англійській мові – 5% термінів. Кількісно-якісне співвідношення  

способів словотворення військових термінів та термінологічних сполучень, що 

досліджувалися, може бути представлено таким чином:  

Кількісний аналіз Способи словотворення 
перська українська англійська всього 

Морфологічний (суфіксальний) 63 
(26%) 

85 
(61%) 

65 
(39%) 

213 
(39%) 

Морфологічний 
(префіксальний/префіксально-
суфіксальний) 

91 
(37%) 

18 
(13%) 

71 
(42%) 

180 
(33%) 

Морфологічний 
(напівафіксальний) 

52 
(21%) - - 52 

(9%) 
Морфологічний (безафіксний) 36 

(15%) 
36 

(26%) 
32 

(19%) 
104 

(19%) 
Морфологічний (всього) 242 

(86%) 
139 

(89%) 
168 

(80%) 
549 

(85%) 
Лексико-семантичний 22 

(8%) 
13 

(8%) 
32 

(15%) 
67 

(10%) 
Морфолого-синтаксичний 16 

(6%) 
3 

(2%) 
10 

(5%) 
29 

(4,5%) 
Всього 280 

(100%) 
155 

(100%) 
210 

(100%) 
645 

100% 
 

У межах морфологічного способу словотворення використання  

суфіксального та префіксального способів словотворення є спільним для всіх 

досліджуваних мов. Специфічним виявилося використання у процесі творення 

ПВТ та АВТ активно префіксального інструментарію відповідних мов; в УВТ 

префіксальний спосіб, як правило, значно поступається продуктивністю 

суфіксальному способу словотворення, більш регулярно використовуються 

запозичені префікси. Префіксально-суфіксальний спосіб словотворення 

нерегулярний та малопродуктивний у всіх досліджуваних мовах.  

Специфічним для ПВТ є висока продуктивність напівафіксального 

способу.   

Спільне для всіх досліджуваних мов – використання безафіксного 

способу та осново- і словоскладання, специфічне – низька продуктивність 

способу зрощення в УВТ та компресивного словотворення в ПВТ.  

Людина в процесі діяльності є одним із головних елементів ВКС та 
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ключовою фігурою термінологічних перетворень, це пояснює значну кількість 

утворення іменників у військовій термінології.  

У межах лексико-семантичного способу військового термінотворення 

такі процеси, як термінологізація, транстермінологізація, простежуються у всіх 

досліджуваних мовах. Також актуальним є утворення нових термінів 

різноструктурних мов, що  ґрунтується на зведенні у свідомості представників 

військової сфери асоціативних «мостів» (за допомогою метафори та метонімії). 

Тісний зв’язок термінологічної лексики із загальномовною лексичною 

системою є підґрунтям полісемії в процесі термінологізації в різноструктурних 

мовах та підтверджує факт їхнього розвитку за спільними закономірностями. 

Мовна економія, необхідність вираження мовної експресії, потреба номінації 

лежать в основі полісемії.  

У межах морфолого-синтаксичного способу словотворення військових 

термінів процес запозичення відіграє досить активну роль, що є наслідком 

глобалізації комунікативного військового простору, забезпечує полегшення 

розуміння представників різних ЛК, формування глобального 

воєнного/військового дискурсу, заповнення лакун на позначення нових понять 

у військовій галузі. Необхідність номінації, специфічна прагматика, висока 

комунікативна актуальність –  основні причини запозичення.  

Абревіація відкриває можливості компресії та концентрації певного 

професійного знання у військовій термінології. Спільним для всіх 

досліджуваних мов є вживання абревіатури як спільного коду всіх  учасників 

військового дискурсу, наявність спільних закономірностей у процесі творення 

та вживання абревіатур в УВТ та АВТ дає підстави стверджувати, що 

абревіація – універсальний процес, який є детермінованим когнітивними та 

прагматичними тенденціями розвитку комунікації у військовій/воєнній сфері 

європейського простору, на відміну від ПВТ, де абревіація майже не розвинута, 

що зумовлено певними труднощами сприйняття скорочення слів в арабській 

графіці та пояснюється усталеними історичними практиками іранського 

суспільства, в якому меншою мірою, ніж в європейських країнах, діють  сучасні  
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процеси глобалізації та міжнародного діалогу. 

Спільними для всіх досліджуваних мов є комунікативні функції 

військового термінотворення, а саме:  

- орієнтація на створення нових найменувань, що обслуговують 

спілкування комунікантів військового дискурсу та визначають, формують 

військову субкультурну концептуальну/мовну картину світу; 

- створення більш короткої номінації, що концентрує суттєвий 

когнітивно-прагматичним зміст; 

- активізація засобів вираження, що відповідають певній сфері військової 

комунікації тощо.  

КПП дослідження термінології дає змогу розглядати термін як мікросвіт, 

тобто в когніції та семантиці слова закладено об’ємний зміст, а його 

словотворча структура відображає реальні, прагматичні зв’язки з дійсністю.  

Словотвір у процесі термінологізації відкриває можливості для 

інтерпретації дійсності. Він допомагає зрозуміти, які елементи позамовної 

дійсності та як словотворчо маркуються, чому вони фіксуються свідомістю, 

адже вже сам вибір того чи іншого явища дійсності в ролі об’єкта 

термінологізації є свідченням його значимості для носіїв певної мови. 

Основні положення цього розділу висвітлено у працях автора                          

[2; 4; 8; 12; 13]. 
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РОЗДІЛ 4 

ДИСКУРСОУТВОРЮВАЛЬНА РОЛЬ  

ВІЙСЬКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

 

4.1  Лінгвокультурна  історія формування військової термінології  

 

Контакти з носіями інших мов, зміна релігії, орієнтація на певну країну-

еталон – усі ці процеси позначаються на розвитку мови загалом та термінології 

зокрема. Соціолінгвістичний принцип класифікації мовних інтерференцій 

залежить від соціолінгвістичних чинників, таких як мовні контакти й мовна 

орієнтація. Зважаючи на це, мовні інтерференції поділяють на комунікативні та 

еталонні [75, c. 34]. 

Комунікативні мовні інтерференції зумовлені контактами носіїв різних 

мов. У різні історичні періоди мовні контакти мали різноманітний характер, 

причому будь-яка мова в різні періоди історії могла бути як продуцентом, так і 

реципієнтом ареальної та, навіть, інтернаціональної лексики. Еталонні мовні 

інтерференції пов’язані з мовною орієнтацією на певну мову-еталон. Вони 

поділяються на релігійні й політичні [75, c. 36]. Комунікативні та еталонні 

мовні інтерференції активно вливають на становлення національної перської, 

української й англійської військових терміносистем. 

Для розвитку мов та їхніх терміносистем, що діють у дво- або 

багатомовному суспільстві, особливого значення набувають позалінгвальні –  

історичні й соціополітичні чинники. Під їхнім впливом термінологія може 

утворюватися на основі переважно національної мови або на основі іноземної 

мови, пристосованої для вираження понять певної галузі людських знань. Якщо 

в одномовних країнах державна мова обслуговує всі сфери життя, то «у дво- чи 

багатомовних суспільствах картина є іншою. Вибір тут зумовлюють... 

політичні, історичні, етнічні та інші чинники. А особливо – як у випадку 

української мови, коли більшість (українці) перебуває під владою меншості чи 

меншостей (наприклад, між двома світовими війнами: росіян, поляків, румунів і 
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чехів та словаків), мовне питання неминуче перестає бути тільки лінгвістичним, 

а стає також – і часто насамперед – питанням політичним, соціальним, 

культурним» [269, c. 5-6]. Тому, коли йдеться про розвиток окремих 

терміносистем у перській та українській мовах, важко погодитися із 

твердженням О. Суперанської, що з «чотирьох основних факторів, що так чи 

інакше впливають на формування мови: етнічного (національного), 

територіального, культурного, професійного, для утворення підмови з її 

спеціальною лексикою домінуючими виступають професійний і культурний. 

Територіальний і національний фактори відіграють підпорядковану, другорядну 

роль» [242, c. 15].  

Для англійської мови це твердження є слушним. У формуванні ж перської 

та української військових терміносистем роль саме територіального й 

національного чинників була надзвичайно вагомою. «Історія формування 

української наукової мови – це постійне переборювання політичних перешкод 

та заборон. Свої потенційні можливості вона розкриває при найменших 

послабленнях екстралінгвальних факторів, які тримали її в лабетах 

бездержавності протягом століть» [222, c. 3].  

Різна лінгвополітична орієнтація регіонів як в ІРІ, так і в Україні 

вплинула на формування термінології військової справи. Відомо, що за всю 

свою історію українська наукова мова не знала нормального розвитку. 

«Заборона української мови як засобу літературного і громадського 

спілкування стримувала її стильову розбудову, а водночас і формування 

термінологічної лексики. Ускладнювався процес взаємодії її із загальним 

вербальним складом мови» [190, с. 111].  

Пріоритет використання власної лексики у формуванні термінології був 

об’єктивно детермінований статусом мови як державної, а посилення або 

послаблення інтенсивності впливу з боку тих чи інших мов (для перської 

величезний вплив арабської) залежало переважно від історично-політичних 

факторів.  

В історії розвитку сучасної перської наукової мови можна виокремити 
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періоди впливу арабської, тюрксько-монгольських та європейських мов, які 

більш детально було розглянуто у попередньому розділі.  

Арабські слова найбільш інтенсивно проникали в перську мову в період із 

XI століття до XV століття. Лексичний склад перської мови того часу налічував 

80 % арабських слів [182, с. 10]. Упродовж тисячолітньої історії новоперська 

мова зазнавала потужного впливу арабської мови: з арабської у військову 

термінологію активно запозичувалися не тільки слова, але й продуктивні 

словотворчі моделі, граматичні показники, фрази та формули. Навіть багато 

одвічних слів змінили свій фонетичний склад під арабським впливом, 

починаючи із самого арабського слова fârsi, замість суто перського pârsi.   

У жовтні 1970 року декретом шаха Мохаммеда Реза Пехлеві з метою 

витіснення іншомовних слів було створено Академію мови Ірану, яка існувала 

до початку Ісламської революції та була ліквідована в 1979 році. У 1991 році 

було затверджено статут нової Академії перської мови та літератури. Діяльність 

перших двох академій переважно спрямовувалася на витіснення іншомовних 

запозичень та їхню заміну перською лексикою, створення національної 

науково-технічної термінології. У 2006 році в ІРІ було видано спеціальний 

циркуляр, який зобов’язав усі урядові організації, культурні центри та 

навчальні заклади вживати замість іншомовних слів перські відповідники. Це 

надало нового імпульсу термінотворенню.  

ПВТ значною мірою представлена неологізмами, які виникли в період 

воєнних реформ шаха Реза Пехлеві в 30-і роки після встановлення 

націоналістичної ідеології та  створення Академії перської мови, яка прагнула 

до «очищення» мови від арабізмів і західноєвропейських слів, відновлення й 

винаходу нових слів із перським корінням. У 1936-1939 роках були створені 

нові військові статути, в яких велику кількість колишніх арабських та 

тюркських термінів було замінено новою військовою лексикою, насамперед, 

військові звання й тактична термінологія. У ті самі роки активно діяла Академія 

перської мови та літератури ІРІ, яка мала на меті створити нову термінологію 

на основі старої, але військові терміни створювалися окремо безпосередньо під 
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керівництвом влади. Пізніше нова військова термінологія повністю замінила 

старі арабські та тюркські еквіваленти, наприклад:  

ھواپیما-طیاره   літак 

 полк   ھنگ-فوج

ارتش- قشون   армія 

Вдосконалення/оновлення термінотворення було продовжено наприкінці 

60-х рр. При військовому міністерстві ІРІ було створено Товариство культури 

Іранської армії, яке складало перелік новітньої військової лексики замість 

іноземних термінів та відправляло їх на затвердження до шаха. Було змінено 

навіть такі терміни, як:  

 оборона    دفاع/تعرض

یگان-واحد   підрозділ 

Незважаючи на те, що зазначена термінологія використовувалася в 

статтях журналу «ارتش مھنامھ», тільки окремі неологізми закріплювалися в мові, а 

також вступали в синонімічні зв’язки з попередньою термінологією. Після 

зречення шаха у 1941 році діяльність такого роду припинилася, ненадовго 

відновив реформи його син Мохаммад Реза-шах у 1970-і роки. Після Ісламської 

революції 1979 року процес «очищення» мови припинився, це призвело до того, 

що арабізми та західні запозичення знову увійшли у широкий вжиток.  

Для процесу запозичення в сучасній перській мові характерна загальна 

орієнтація на французьку мову, меншою мірою – англійську. Орієнтація на 

арабську мову, яка близько десяти століть була єдиним джерелом лексики та 

термінології, припинилася [191, с. 149].  

Щодо розвитку УВТ та зовнішніх чинників, під впливом яких вона 

розвивалася й формувалася або, навпаки, занепадала, варта уваги 

систематизація етапів, які визначила Л. Туровська: 

- перший етап (ХІ - ХІV ст.) – поява та розвиток військової лексики на 

спільнослов’янській основі;  

- другий етап (кінець XV –  перша третина XVIII ст.) – «доба українського 

ренесансу»; УВТ розвивається на питомій лексичній основі шляхом «здорових» 
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лексичних запозичень без нав’язаної мові участі мов-посередників);  

- третій етап (перша третина XVIII –  кінець XIX ст.) – перебування 

українців із кінця XVIII ст. під владою Російської імперії та імперії Габсбургів, 

де вони підлягали різним законодавствам [241, с. 184] і, відповідно, різним був 

статус української мови. Спостерігається занепад УВТ через упровадження в 

писемне мовлення російської мови, а відтак російської термінології, 

відбувається вилучення з обігу українських термінів, проте вони зберігаються в 

усному професійному мовленні та у мовленні освічених мешканців України 

(цим пояснюється «живучість» частини українських військових термінів, що 

збереглися та функціонують у СВТ);  

- четвертий етап (кінець ХІХ –  30-ті роки ХХ ст.) – формується 

національно-визвольний рух, що сприяє скасуванню заборон та обмежень 

використання української мови й розвитку УВТ; 

- п’ятий етап (30-ті –  початок 90-х років ХХ ст.) – деукраїнізація: 

русифікація військової термінології як на Сході, так і – з 1939 р. – на Заході 

України, де цей процес в усному професійному мовленні дещо сповільнювався 

через традиційне вживання укорінених запозичень із польської та німецької 

мов, «наступ на українську мову ззовні, русифікаційний тиск на мовця 

сполучався з наступом на мову зсередини: саму структуру, основу безборонної 

літературної мови було відкрито російським впливам і запозиченням. Мовна 

політика цього періоду узаконила старі запозичення з російської, скасувала 

українські нововведені терміни, впровадила так звані сов’єтизми» [269, с. 208];  

- шостий етап (триває з початку 90-х років ХХ ст.) – період становлення 

державності незалежної України, початки дерусифікації української мови, 

прийняття нового закону про мови, створення державних стандартів на терміни 

українською мовою, сплеск термінознавчих досліджень, видання Статутів 

Збройних Сил України, відродження військової термінології.   

Вважаємо, що у 2014 році розпочався сьомий етап розвитку УВТ, яка 

зазнає певних змін/трансформацій/ переформулювань тощо, передусім, під 

впливом російської збройної агресії на Сході України та низки зовнішніх 
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соціополітичних чинників.  

Історично склалося так, що домінування у всіх сферах спеціального 

мовлення питомої лексики, запозичень без нав’язаної мові участі мови-

посередника, чергуються з етапами штучної русифікації, полонізації чи 

германізації військової лексики української мови з паралельним вилученням з 

обігу термінів, створених із власного лексичного фонду. Історично-політичний 

фактор впливав та досі впливає на етапи незалежної, природної розбудови 

української термінології. «З кінця XVIII ст. до початку ХХ ст. фахова писемна 

мова на Наддніпрянській Україні взагалі послуговувалася винятково 

російською мовою, про що були відповідні циркуляри царського уряду. Тому 

лінія розвитку УВТ нагадує синусоїду, позитивні періоди якої є етапами її 

розквіту – досить вільного, природного розвитку, що опирався на відповідний 

статус української мови у тогочасному суспільстві, панування її в усіх сферах 

суспільного і культурного життя народу, натомість негативні – періодами 

занепаду, майже повного згасання термінотворчої діяльності у військовому 

професійному середовищі в україномовному режимі» [250].  

Отже, на різних eтапах історії іранського та українського народів правові 

й соціополітичні передумови не завжди сприяли повнокровній функціональній 

розбудові національної мови, часом вони практично унеможливлювали її. 

Соціально-політична історія країн накладала на розвиток мов, зокрема 

військової фахової мови, свій відбиток, активно впливала на внутрішньомовні 

процeси.  

Щодо англійської мови, то вона в середні віки засвоїла досить велику 

кількість латинських, а починаючи із середини ХІ століття, французьких слів. 

Але в наступні епохи англійська мова сама почала «експортувати» свою лексику.  

Отже, досліджуючи СВТ, важливо враховувати позамовні чинники: 

політичні, культурні, соціальні умови розвитку певної мови, відображення 

розвитку матеріального світу в поняттєвій структурі номінацій, формуванні та 

структурі концептів, лінгвополітичну орієнтацію тієї чи іншої групи 

термінотворців, оскільки дія позамовних чинників зумовлює специфіку 
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формування певної терміносистеми.  

Роль людського фактора в розвитку термінології досить відчутна, бо 

термінологію розглядаємо «не тільки як закономірну еволюцію мови, 

зумовлену історією її носіїв, а й з погляду творчості індивідів зі своїм 

світобаченням» [190, с. 111], типом світосприйняття, властивим лише їм, 

належністю до певної національної культури.  

Одне із положень В. фон Гумбольдта досить виразно підтверджує роль 

останнього чинника: «Вплив національної своєрідності виявляється в мові 

двоїсто: у способі утворювати окремі поняття й у відносно неоднаковому 

багатстві мов поняттями певного ґатунку. У конкретному позначенні явно 

беруть участь то фантазія й емоції, керовані чуттєвим спогляданням, то 

ретельно розмежувальний здоровий глузд, то сміливо поєднувальний дух. 

Однаковий колорит, якого в кінцевому результаті набувають назви різнорідних 

предметів, виявляє особливості світорозуміння тієї чи іншої нації. 

...національна своєрідність духу і характеру... так само сильно впливає і на 

побудову мовлення» [68, с. 105].  

Специфіка МКС певного народу детермінує вибір внутрішньої форми 

слів на позначення спеціальних понять. 

Отже, аналіз формування ПВТ та УВТ у мовленнєвому аспекті тісно 

пов’язаний із соціально-політичною історією країн, передбачає з’ясування того, в 

яких часових площинах збройні сили цих держав обслуговувала переважно рідна 

мова, а в яких – мова панівної держави. Англійська мова, на відміну від перської 

та української, в ХХ столітті набула статусу міжнародної, таким чином, вона сама 

стала й досі є продуцентом інтернаціональних елементів, зокрема, не лише в 

межах європейської ЛК, але й східної.   

Таким чином, можна дійти висновку, що соціолінгвістичний чинник 

відіграє важливу роль у формуванні військової термінології та ККС 

представників певного народу. 
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4.2 Фактори розширення військового когнітивного простору та 

оновлення військової термінології 

 

Розділ побудовано на основі аналізу міжнародних документів із питань 

глобальної безпеки [389; 390; 401; 402; 403; 405], законів України [391; 392; 395], 

щорічника «Біла книга» [379; 380; 381; 382; 385; 387] (видається відповідно до 

Закону України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною 

організацією і правоохоронними органами держави» для систематичного 

інформування громадськості про діяльність ЗСУ, а також про оборонну політику 

держави, проблеми, що виникають у цій сфері, та шляхи їх розв’язання). У 

результаті аналізу законотворчих документів було визначено мегатренди (поняття, 

запропоноване Дж. Нейсбітом [170, c. 7]) формування військового/воєнного 

дискурсу – тенденції, що притаманні усьому світу та зумовлюють особливості 

дискурсивних практик інститутів сектору безпеки й оборони, 

розширення/переформулювання парадигм військового/воєнного дискурсу.  

Політика стримування та нова ракетно-ядерна ера. Одним із факторів 

оновлення військового термінологічного корпусу й розширення військового 

понятійного/концептуального простору свого часу стала політика стримування 

(англ. Containment) різних країн та їх позиції щодо ядерних сил, а також 

розробки Доктрини «ядерного стримування» й підписання Договору про 

нерозповсюдження ядерної зброї [405]. 

Цю геополітичну теорію, розроблену американським дипломатом 

Джорджем Кеннаном у 1940-х роках, започаткував у 1947 р. президент                       

Г. Трумен (доктрина Трумена). Мета її –  сповільнення експансії комунізму, 

зокрема шляхом надання допомоги державам, що зазнали радянської загрози, 

створення баз і військових пактів [365]. Теорія стримування нерозривно 

пов’язана з концепцією взаємно-гарантованого знищення, яка забезпечує 

підтримання миру на основі неминучості тотальної відплати противника в разі 

завдання по ньому першого ядерного удару. Ця теорія лягла в основу 

радянсько-американських відносин і світової політики в другій половині                
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XX століття. Основні положення теорії стримування зберігають свою 

актуальність і в XXI столітті, оскільки ядерна зброя досі грає значну роль у 

світовій політиці, і військові доктрини Росії, США та ІРІ багато в чому 

використовують її як «фактор стримування», що спричинило активацію нових 

матриць сприйняття у ККС та МКС, крізь призму яких інтерпретуються нові 

світові глобальні зміни. 

Таблиця. 4.2.1. Терміни тематичної групи  
 «Політика стримування та нова ракетно-ядерна ера» 

 
політика стримування 
 
 

 containment سد نفوذ

стратегічні сили نیروھای استراتژیک strategic(al) forces 

нерозповсюдження ядерної 
зброї 

  non-proliferation عدم گسترش سالح ھای ھستھ ای

ядерне стримування سد نفوذ بازدارنده  nuclear deterrence 

ядерні сили نیروھای ھستھ ای triad 

ядерний тероризм ھستھ ایتروریسم  nuclear terrorism 

ядерні випробування آزمایشھای ھستھ ای nuclear tests 

протиповітряна оборона دفاع ضد ھوایی antiaircraft defence, air 
defence; air raid 
precautions 

ракета  موشک missile 

балістична ракета موشک بالیستیکی ballistic missile 

ракета «повітря-повітря» موشک ھوا بھ ھوا air-to-air missile 

ракета «повітря-поверхня» موشک ھوا بھ زمین air-to- surface missile 

крилата ракета  موشک کروز cruise missile 

самонавідна ракета    موشک ھدایت خود کار self-guided missile 

міжконтинентальна 
балістична ракета  

 intercontinental ballistic موشک بالیستیکی قاره پیما 
missile 

балістична ракета 
морського базування 

 sea-based ballistic missile موشک بالیستیکی دریایی

стратегічна ракета موشک استراتژیک strategic missile 

Розвиток ракетних технологій, різних новітніх видів зброї, зокрема 
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біологічної, поява нових нестабільних та конфліктних зон на планеті, виникнення 

на світовій арені небезпек використання зброї масового ураження новими 

гравцями світової політики свідчить про нову ракетно-ядерну еру, про те, що 

змінюється картина сприйняття поняття «ядерна зброя», ядерні боєприпаси 

розглядаються вже не як зброя «останньої інстанції» (as weapons of last resort), як 

це було за часів Холодної війни, тобто сьогодні нові гравці світової політики 

психологічно готові скористатися зброєю «судного дня» за певної нагоди. 

Насамперед це стосується тих країн, культура яких докорінно відрізняється від 

американської, чиї правлячі режими не стабільні чи ворожі США. Ці світові 

переформулювання породжують велику небезпеку, розширюють поле появи 

нових понять і термінів у цій сфері. 

Глобалізація та колективна безпека. Визначення явища глобалізації 

ґрунтується на актуалізації комунікаційного/комунікативного компонентів: 

міжнародних акторів – «процес, що «покриває дії» всіх держав, організацій, 

підприємств, індивідуумів, які змушені міркувати на глобальному рівні, тобто 

на рівні всієї планети» (Ф. Моро-Дефарж) [170, c. 7]. Глобалізація відбувається 

як результат посилення комунікативних та інформаційних зв’язків, інтеграції 

народів, її результатом є мультикультуралізм й колективна безпека, 

військовий/воєнний дискурс поступово втрачає національні риси, набуває 

універсальності для представників усіх країн-учасників процесу колективної 

безпеки.  Явище колективної безпеки, яке виникло внаслідок глобалізації та 

мілітаризації світу, виступає одним із факторів, що зумовив оновлення картини 

світу. Колективна безпека – система спільних дій держав, визначена Статутом 

ООН із метою підтримки міжнародного миру й безпеки, запобігання або 

придушення актів агресії [178]. Декларованою метою діяльності організацій 

колективної безпеки є підтримання і зміцнення миру й міжнародної безпеки та 

розвиток співробітництва між державами світу. Діяльність організацій 

колективної безпеки, що включає систему заходів, спрямованих на підтримку 

міжнародного миру, запобігання війні, надання колективної відсічі агресії і 
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колективної допомоги, призвела до появи низки термінів та термінологічних 

сполучень. 

Таблиця. 4.2.2. Терміни тематичної групи  
«Глобалізація та колективна безпека» 

 

альянс اتحادیھ alliance 
 

європейська безпека امنیت اروپا European Security 
 

баланс сил موازنھ قدرت balance of power 

глобальна/спільна/всеосяжна 
безпека 
 

 common security امنیت مشترک
 

кооперативна безпека امنیت تعاونی cooperative security 
 

сили швидкого реагування 
 

 rapid reaction force نیروی واکنش سریع

міжнародна безпека امنیت بین المللی international security 
 

дотримання прав людини  رعایت حقوق بشر human rights 
 

акції колективної безпеки  امنیت گروھیعملیات  shares of collective 
security 

регіональна безпека امنیت منطقھ ای regional security 
 

статус без’ядерної   держави  وضع یک کشور غیر ھستھ
 ای

the status of a nuclear-
free state 

стабільність у регіоні  منطقھثبات در  stability in the region 

міждержавний договір قرارداد بین کشورھا interstate agreement 

мирний договір پیمان صلح peace treaty 
колективний договір پیمان گروھی collective agreement 
сепаратний договір قرارداد جداگانھ separate agreement 
колективна безпека امنیت گروھی collective security 

Соціальна зумовленість розширення військової терміносистеми передбачає 

розгляд діяльнісного механізму її становлення як соціального феномену та 

використання як соціального інструменту. Сучасні соціальні зміни зумовлюють 

становлення та використання CВТ, що передбачає відображення в новій 

термінологічній системі процесів, які характеризують новий глобалізований 

соціальний простір загалом і соціум як мовне середовище зокрема. 
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Сучасні воєнні конфлікти. Розширюється спектр воєнних конфліктів. 

Традиційна межа між миром та війною стає розмитою. У сучасних світових 

перетвореннях навіть воєнний конфлікт набуває нового наповнення як за 

змістом бойових дій, так і за типом суперечок, які вирішуються. Йдеться про 

соціально-політичні передумови виникнення конфліктів, етноконфесійні та 

територіальні суперечки, сепаратизм, елементарну боротьбу за владу, 

економічні проблеми тощо, що призвели до збільшення кількості як 

міжнародних, так і внутрішньодержавних небезпечних соціально-політичних 

конфліктів, а останні, у більшості випадків, переросли в локальні, регіональні 

конфлікти з участю коаліцій держав проти однієї держави, внаслідок чого 

виокремився ще один фактор, що безумовно впливає на оновлення військового 

термінологічного корпусу. Терміни вже не утворюються за класичною 

опозицією концептів війна та мир, оскільки суть війни постійно змінюється, 

розширюється парадигма її сприйняття. 

Таблиця 4.2.3. Приклади термінів, 
що вербалізують концепт війна 

 
війна جنگ war 

холодна війна جنگ سرد cold war 

ядерна війна جنگ ھستھ ای nuclear warfare 

Перша світова війна جنگ جھانی اول world War I 

Друга світова війна جنگ جھانی دوم world War II 

ядерна війна ای جنگ ھستھ  nuclear warfare/atomic 
warfar/e thermonuclear 
warfare 

локальна війна جنگ محلی local war 

регіональна війна جنگ منطقھ ای global war 

світова війна جنگ جھانی world war 

інформаційна війна جنگ اطالعاتی information war 
третя світова війна جنگ جھانی سوم world war III 
війна проти тероризму جنگ با تروریسم war on terrorism 
психологічна війна جنگ روانی psychological warfare 

(PSYWAR) 
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мережева війна جنگ شبکھ ای netwar 
оголошення війни اعالن جنگ declaration of war 
кібервійна نگرایاج نبرد مجازی، جنگ  

 سایبری
cyber-warfare 

конфлікт در گیری/  مناقشھ  conflict, clash 
локальний воєнний 
конфлікт 

 local military conflict  محلی جنگیدر گیری

асиметричний конфлікт جنگ نامتقارن 
 

asymmetric conflict 

прикордонний конфлікт اختالف مرزی border conflict, frontier 
conflict 

врегулювання 
конфлікту 

اختالف/ مناقشھ حل   settlement of a conflict 

внутрішній збройний 
конфлікт 

 درگیری ھای مسلحانھ داخلی
 

internal armed conflict 
 

воєнно-політичний 
виклик  

 چالش نظامی و سیاسی
 

military and political 
challenge 
 

воєнно-політичний 
ризик 

 خطر نظامی و سیاسی
 

military and political risk 
 

загроза застосування 
воєнної сили 

 تھدید استفاده از زور نظامی
 

the threat of military force 
 

сектор безпеки і 
оборони 

 بخش امنیتی
 

security sector 
 

Певні знаки вираження нового змісту, нових фрагментів дійсності стають 

термінами та термінологічними сполученнями, стають зрозумілими і 

доступними для розуміння не тільки комунікантів військового дискурсу, але й 

інших індивідів саме через існування загальної, нової, соціальної реальності.   

Події на Сході України (2014-2016 рр.) та інші світові конфлікти 

призвели до виникнення поняття, яке ще не отримало статус офіційного 

терміна –  «гібридна війна». Це поняття  відсутнє в міжнародно-правових 

документах та у Воєнній доктрині України – документі, що є національною 

системою керівних поглядів на причини виникнення, сутність і характер 

сучасних воєнних конфліктів. Не застосовується це поняття і у воєнних 

доктринах ІРІ та Сполучених Штатів Америки.  

  У Сполучених Штатах Америки на певному етапі окремі військові 

експерти почали вживати визначення «hybrid warfare», що українською 

перекладають як «гібридна війна». Але в англійській мові є слово «war», яке 
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якраз і перекладається на українську як «війна». Термін «warfare» має інше 

значення. Відповідно до Доктрини Збройних Сил США [402; 403] згадані 

терміни визначені таким чином: 

 «war» (укр. «війна») – соціально санкціоноване насилля для досягнення 

політичної цілі; 

 «warfare» – механізм, метод або спосіб ведення збройного конфлікту 

проти ворога. Це те, яким чином ведеться війна 

(http://osvita.mediasapiens.ua/media_law/law/scho_vidbuvaetsya_na_skhodi_ukraini

_sche_raz_pro_terminologiyu/).  

«Доктрина Збройних Сил США офіційно визнає лише два типи ведення 

війни: звичайний (conventional warfare) та нестандартний (irregular warfare). 

Концепція «гібридного» типу не є офіційною та вживається американськими 

військовими для характеристики такого механізму, методу або способу ведення 

війни, коли має місце поєднання звичайного та нестандартного типів» 

(http://osvita.mediasapiens.ua/media_law/law/scho_vidbuvaetsya_na_skhodi_ukraini

_sche_raz_pro_terminologiyu/). 

Миротворчі операції (операції на підтримання миру та операції на 

примус до миру). Зміни характеру конфліктів і загроз безпеці в сучасному світі 

потребують певного переосмислення основних принципів миротворчої 

діяльності. З появою нових загроз та викликів у сучасному світі, в умовах 

переважання внутрішньодержавних конфліктів, які виникають на релігійному, 

міжнаціональному, етнічному підґрунті, процеси миротворчої діяльності 

набули деяких нових характеристик. Можна говорити про виокремлення 

поняття «миротворчого дискурсу» у його первинному – англомовному варіанті, 

і українському варіанті – як похідному. «Миротворчий дискурс є особливою 

комунікативною підсистемою, своєрідним інтертекстом, у якому взаємодіють 

фрагменти різних дискурсів, зокрема політичного та військового. Англомовний 

миротворчий дискурс стрімко розвивається, мова поповнюється новими 

лексичними одиницями як приймаючих країн (host nations), так і країн, що 

надають сили та засоби (contributing nations). Найістотніший вплив на розвиток 
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англомовного миротворчого дискурсу здійснюють США, Велика Британія та 

Канада, і, в першу чергу, завдяки активній участі цих країн у військових 

операціях (military operations) у багатьох куточках планети. Сюди відносяться 

як локальні і глобальні війни (local and global wars) згаданих країн, так і 

операції невоєнного типу (operations other than war/OOTW)» [279]. У результаті 

англо-американізми становлять переважну більшість лексичного складу 

миротворчого дискурсу.  

У світі регулярно проводяться спеціальні курси з вивчення військової 

термінології, наприклад, у миротворчих центрах ЗС Фінляндії (FINCENT), ЗС 

Швеції (SWEDINT), ЗС Угорщини тощо. В Україні на базі навчально-наукового 

центру міжнародної миротворчої діяльності Національного університету 

оборони України імені Івана Черняховського у період із 19 січня по 13 лютого 

2015 року також проводився курс «Військової термінології за стандартами НАТО 

та ООН». Цей захід проводився із метою вдосконалення фахової підготовки 

особового складу Збройних Сил України, який щорічно бере участь у 

багатонаціональних навчаннях, а також для забезпечення мовної взаємосумісності 

органів управління, військових частин та підрозділів Збройних Сил України з 

військовими формуваннями міжнародних організацій та країн-партнерів у межах 

реалізації заходів міжнародного співробітництва та підготовки військ (сил). 

Домінування культури англомовних країн констатуємо у процесі 

стандартизації штабних процедур, матеріально-технічної бази та термінології 

НАТО. 

Таблиця 4.2.4. Приклади військової термінології                                             
миротворчих операції 

міжнародний мир та 
безпека 

  international peace and  صلح و امنیت بین المللی
security 

війська ООН з 
підтримання миру 

-United Nations peace نیروھای حفظ صلح سازمان ملل متحد
keeping police force 

превентивна дипломатія دیپلماسی پیشگیرانھ preventive diplomacy 
зміцнення миру   تحکیم صلح strengthening of peace   
сили підтримання миру نیروھای حفظ صلح peace-keeping forces 
збереження миру  حفظ صلح peacekeeping 
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процес європейського 
та регіонального 
співробітництва 

 process of European جریان ھمکاری اروپای ومنطقھ ای
and regional 
cooperation   

операції з підтримки 
миру 

 peace support  عملیات پشتیبانی از صلح
operations 

мирне врегулювання 
конфлікту 

 peaceful settlement of حل مسالمت آمیز مسئلھ
a conflict 

врегулювання 
прикордонних 
конфліктів 

 settlement of border تسویھ اختالف ھای مرزی
conflict 

всезагальне роззброєння  خلع سالح ھمگانی universal  disarmament 
припинення вогню  آتش بس cease-fire, ceasefire 

Транснаціональні загрози (тероризм як зворотний бік глобалізації). Серед 

транснаціональних загроз дослідники виокремлюють транснаціональний 

тероризм, організовану злочинність, у тому числі й кіберзлочинність)              

[170, c. 8]. Транснаціональний тероризм, що виступає своєрідним різновидом 

міждержавного тероризму, до якого вдаються недержавні угруповання або 

окремі приватні особи, на відміну від «чисто» міжнародного тероризму, за 

протиправними діями якого приховуються інтереси конкретної держави [105]. 

Вагомий фактор змін військового термінологічного корпусу – міжнародний 

тероризм – форма силового зіткнення цивілізацій в умовах глобалізованого 

світу. Якщо раніше йшлося про протистояння іудейської та мусульманської 

цивілізацій, сьогодні  в цю боротьбу втягується і християнська цивілізація   

[106]. В умовах глобалізації міжнародних відносин боротьба з тероризмом 

тільки в національних межах виявляється малоефективною, тому  відбувається 

об’єднання зусиль різних держав на парламентському, урядовому та 

суспільному рівнях. Таким чином, відбувається перетин картин світу 

різномовних цивілізацій у боротьбі з міжнародним тероризмом, що сприяє 

формуванню спільного когнітивного та термінологічного простору. 

Таблиця 4.2.5. Приклади термінів, 
що вербалізують концепт тероризм 

 
тероризм تروریسم terrorism 
державний тероризм دولتیتروریسم  state terrorism 
релігійний тероризм تروریسم دینی religious terrorism 
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ісламський тероризм تروریسم اسالمی islamic terrorism 
політичний тероризм تروریسم سیاسی political terrorism 
кібертероризм سایبر تروریسم cyberterrorism 
піратство دزد دریایی piracy 
повітряний тероризм تروریسم ھوایی skyjacking, air piracy 
морський тероризм تروریسم دریایی sea terrorism  

міжнародний тероризм تروریسم بین المللی international terrorism 

ядерний тероризм تروریسم ھستھ ای nuclear terrorism  

боротьба з тероризмом مبارزه با تروریسم battle against terrorism, fight 
against terrorism, suppression 
of terrorism 

терористичний акт عملیات تروریستی act of terrorism 

терористична діяльність فعالیت تروریستی terrorist activities 

терористична організація  سازمان تروریستی terrorist organization 

шахід شھید shahid 

терорист-смертник بمب گذار انتحاری suicide bomber 

нетрадиційний тероризм غیر سنتیتروریسم  nontraditional terrorism 

недержавний тероризм غیر ملیتروریسم ّ  nonstate terrorism 

антитерористична операція عملیات ضد تروریستی 
  

anti-terrorist operation 
  

Відбувається розширення поля концептів тероризм, війна з тероризмом. 

Наприклад, поняття «війна проти тероризму» («війна з тероризмом») вперше було 

використано у пресі країн Заходу наприкінці XIX ст. для позначення зусиль урядів 

Російської імперії та країн Європи щодо боротьби з атаками анархістів проти 

міжнародних політичних лідерів, а в новому значенні було відроджено після 

терористичних нападів 11 вересня 2001 року, коли Джордж Буш молодший заявив: 

«… і ми виграємо війну проти тероризму». Надалі це поняття стало вживатися все 

частіше. Пізніше, формулюючи доктрину війни проти тероризму, Джордж Буш 

заявив: «… сьогоднішня війна з тероризмом подібна до Холодної війни. Це 

ідеологічна боротьба з ворогом, який зневажає свободу та переслідує тоталітарні цілі 

…» (http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/infocus/nationalsecurity/faq-what .html).  

Сьогодні цей термін широко використовується для позначення 
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скоординованих, зокрема на рівні ООН, зусиль різних країн щодо протидії 

терористичним організаціям. 

Кіберзлочинність – новий вид загрози, що спровокував утворення 

поняття, а згодом у 1980-х роках – терміна кібертероризм – вид терористичної 

діяльності, який полягає в навмисній комплексній атаці на комп’ютерну 

інформацію, включаючи захоплення, виведення з ладу й руйнування об’єктів, 

що створює загрозу виникнення надзвичайної ситуації в телекомунікаційних 

мережах, заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших суспільно 

небезпечних наслідків. Таке вчиняють із метою порушення громадської 

безпеки, залякування населення, провокацій військового конфлікту, 

ускладнення міжнародних відносин, здійснення впливу на органи влади або 

привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших 

організацій. Характерною відмінністю кібертероризму від кіберзлочинності є 

його відкритість, коли вимоги терориста широко сповіщаються 

(http://www.viche.info/journal/3018). 

Термінологія, яка використовується для опису нових загроз, активно 

перешкоджає інноваційному мисленню. Іноді терміни мають негативне 

формулювання – наприклад, вони фіксують/номінують якості, чим сучасне 

терористичне середовище не є, не номінуючи, чим воно є: нетрадиційний, 

недержавний, неортодоксальний і нерегулярний (англ. unconventional, 

nonstate, nontraditional, unorthodox  and irregular; перс. 

 .عادی ّغیر متعارف ، غیر ملی ، غیر سنتی و غیر

Безсумнівно, термінологія впливає на здатність людини чітко мислити. 

Характеристики загроз сучасного світу можуть слугувати підставою для 

створення термінології, яка краще визначає певну загрозу. Оскільки нові 

загрози походять не тільки від держав, основою підходу для визначення 

номінації певного явища чи поняття повинні стати не лише міжнародні 

відносини –  вивчення взаємодії держав, а й соціолінгвістика – вивчення 

соціальних ролей, груп, статусу, інститутів і відносин із групами населення 

тощо та їхній вплив на формування мовних знаків. 
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Терміни розглядаються як прийоми впорядкування хаосу [213, с. 7], який 

сприймається спочатку людиною за виникнення певних нових соціальних змін. 

Тобто, нові терміни військового/воєнного дискурсу обслуговують нові інтереси 

суспільства, виступають інструментами соціальної взаємодії, розширюються 

поля концептів військовий простору та світової безпеки. Сучасна військова 

термінологія як фахова мова формує нові матриці сприйняття, через які 

інтерпретуються нові світові глобальні зміни.  

Отже, до трендів розвитку СВТ різних мов початку ХХІ ст., що 

сприяють розширенню військового когнітивного простору та розвитку 

військового термінологічного корпусу, віднесено такі: політика стримування 

та нова ракетно-ядерна ера, глобалізація, мілітаризація, колективна безпека, 

транснаціональні загрози (тероризм, організована злочинність, у тому числі й 

кіберзлочинність), сучасні воєнні конфлікти, миротворчі операції (операції на 

підтримання миру та операції на примус до миру). Зазначені тренди 

зумовлюють формування й уточнення нових термінологічних прошарків 

військового/воєнного дискурсу. 

 

4.3 Терміни-коди як фактор формування національного/глобального 

військового/воєнного дискурсу 

 

У сучасному світі проблема національної та міжнародної безпеки 

повсякчас загострюється. Як системи прийнятих у державі офіційних поглядів 

на безпеку й оборону існують воєнні доктрини та стратегії/концепції 

національної безпеки й оборони, в яких фіксуються складові концепції 

національної безпеки та оборони певної країни, основоположні настанови і 

принципи щодо організації та забезпечення безпеки людини, суспільства, 

держави шляхом політичних, дипломатичних, економічних і воєнних заходів.  

Засади національної безпеки та оборони держави в тому чи іншому вигляді 

задекларовані в таких базових документах країн, мова яких досліджується: 

Конституція [407], Воєнна доктрина [398; 399; 402; 403; 406], «Біла книга» [379; 
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380; 381; 382; 383 тощо], законодавчі документи (закони України «Про основи 

національної безпеки України» [393], «Про оборону України» [392],  «Про 

боротьбу з тероризмом» [391], Указ Президента України «Про Стратегію 

національної безпеки України» [400]) тощо. 

Зазначені документи визначають стратегію державної політики певної 

країни у сфері безпеки та оборони, є основотворчим базисом національного 

військового/воєнного дискурсу, де зафіксовано вербалізований досвід мислення з 

певним способом кодування/декодування та концептуалізації знань у цій галузі. 

Оскільки існує причиново-наслідковий зв’язок між зовнішніми загрозами, 

національною безпекою і питаннями оборони певної країни, у воєнних 

дискурсах різних мов формується термінологія, так звані терміни-коди 

тематичного поля «Національна безпека та оборона», що містять ключові 

значення документа.   

Так, термінами-кодами воєнного дискурсу, що визначають стратегію 

діяльності ЗС ІРІ у перськомовних документах [406; 407], на яких ґрунтується 

діяльність РНБО Ірану, є такі: відданість ісламу (اسالمی بودن), національна 

безпека (امینت ملی ), народність армії ( ارزشھای ) ісламські цінності ,( ارتشمردمی بودن

 самодостатність ,(والیت فقیھ) політико-правова доктрина велаєте-факіх ,(اسالمی

 ,(دفاع بودن) обороноздатність ,(سادگی) простота ,(انضباط) дисципліна ,(خودکفایی)

міць (اقتدار) тощо. 

ІРІ є державою, ціннісна система якої зумовлена ідеологією норм 

ісламу: و تعالیم دینی مبتنی بر  است کھ راھبردھا و دکترینش والیینظام جمھوری اسالمی ایران یک نظام 

ھیچ کشوری /دکترین جمھوری اسالمی ایران مبتنی بر بازدارندگی است .آموزه ھای بزرگان اسالم است

 .(/http://www.yjc.ir/fa/news/5188386)  جرأت حملھ نظامی بھ ایران را نداد

Вплив ісламу, збереження та захист ісламських духовних цінностей ( تالش

ھای اسالمی داخل ارتش ارزشحفظ مداوم جھت  آماده نمودن مردم جھت دفاع نظامی از کشور و نظام   ,

 ,визначають стратегію національної безпеки й оборони ІРІ [406] (اسالمی

утворюючи основу воєнно-політичної доктрини держави як альтернативу 

Західній та іншим моделям суспільного розвитку, що безпосередньо впливає і 

формує НМКС, НККС, ВСКК ІРІ. На базі ідейно-політичних принципів і 
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морально-етичних критеріїв ісламу формуються й головні тенденції 

політичного та воєнного дискурсів ІРІ, що досить відчутно позначається на 

сучасних міжнародних відносинах.  

У сучасному світі зростає роль ісламу як глобального політико-

утворюючого чинника, й ІРІ посідає особливе місце в процесі так званого 

«ісламського відродження», що визначається й однією із головних позицій 

воєнно-політичної доктрини ІРІ, а саме експорт ісламської революції (صدورانقالب 

 .в інші країни світу  [406] (اسالمی

Розглянемо терміни-коди, що визначають стратегію державної політики 

України у сфері безпеки та оборони. Так, «Воєнна доктрина України – це 

система керівних поглядів на причини виникнення, сутність і характер 

сучасних воєнних конфліктів, принципи і шляхи запобігання їм, підготовку 

держави до можливого воєнного конфлікту, а також на застосування воєнної 

сили для захисту державного суверенітету, територіальної цілісності, інших 

життєво важливих національних інтересів» [398; 399]. Доктрина затверджена 

відповідно до статті 2 Закону України «Про основи національної безпеки 

України» [393], який визначає основні засади державної політики, спрямованої 

на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки людини, 

суспільства й держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах 

життєдіяльності. 

Перед формулюванням основних засад цього закону подається стаття 1 

щодо визначень основних термінів-кодів (національна безпека, національні 

інтереси, загрози національній безпеці, воєнна організація держави, 

правоохоронні органи), на яких базується текст усього документа. 

Базотворчими термінами воєнної доктрини України до 2015 року були 

визнані такі терміни-коди: воєнно-політичні відносини, воєнно-політична 

обстановка, воєнно-політичний ризик, воєнно-політичний виклик,  загроза 

застосування воєнної сили, воєнний конфлікт, воєнна політика України,  

визначення (декодування) яких подається в Указі Президента України «Про 

Воєнну доктрину України» перед розкриттям основ та засад воєнної доктрини 
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для безпосереднього розуміння суті цього документа. 

Проте «тимчасова окупація Російською Федерацією частини території 

України − Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, розпалювання 

Росією збройного конфлікту в Східних регіонах України та руйнування системи 

світової та регіональної безпеки і принципів міжнародного права» [398] 

зумовили перегляд та уточнення доктринальних положень щодо формування й 

реалізації воєнної політики України. З огляду на це 24 вересня 2015 року було 

внесені зміни до нормативного акта й оновлено певні базові терміни-коди 

доктрини України, які сьогодні є такими: воєнна політика України, воєнно-

політична обстановка, воєнно-політичні відносини, воєнний конфлікт, 

збройний конфлікт, міжнародний збройний конфлікт, збройний конфлікт на 

державному кордоні, внутрішній збройний конфлікт, локальна війна, 

регіональна війна, воєнно-політичний виклик, воєнно-політичний ризик, загроза 

застосування воєнної сили, оборонно-промисловий комплекс, сектор безпеки і 

оборони, сили безпеки, сили оборони, спроможності сил оборони, стратегічні 

комунікації тощо (Додаток Б). 

Подібні зміни відбулися і щодо термінів-кодів «Білої книги» України 

(щорічник «Біла книга» видається відповідно до Закону України «Про 

демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і 

правоохоронними органами держави» для систематичного інформування 

громадськості про діяльність Збройних Сил України, а також про оборонну 

політику держави, проблеми, що виникають у цій сфері, та шляхи їх 

розв’язання). Аналізуючи десяте видання щорічника «Біла книга – 2014. Збройні 

Сили України», присвячене питанням оптимізації та реорганізації Збройних Сил 

України, можна виокремити такі терміни-коди, що висвітлюють стан Збройних 

Сил, основні напрями подальшого військового будівництва, протистояння 

зовнішнім викликам тощо: анексія, сепаратистський рух, порушення 

територіальної цілісності, гібридна війна проти суверенної держави, реальні 

бойові дії, тимчасово окуповані території, багатопланова боротьба, оборонний 

бюджет, часткова та повна мобілізація, міжвидові угруповання військ, 
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антитерористична операція (АТО), оборонне планування, кадровий резерв армії, 

незаконні збройні формування, порушення територіальної цілісності, ескалація 

конфлікту, позаблоковий статус, агресія тощо. 

Закон України «Про боротьбу з тероризмом» визначає такі терміни-коди: 

тероризм, терористичний акт, технологічний тероризм, терористична 

дiяльнiсть, міжнародний тероризм, терорист, терористична група, 

терористична органiзацiя, боротьба з тероризмом, антитерористична 

операція, район проведення антитерористичної операції, режим в районі 

проведення антитерористичної операції, заручник (Додаток Б). 

Наведені приклади яскраво ілюструють, як під впливом зовнішніх загроз 

розширюється/змінюється концептуальний простір термінів-кодів воєнного 

дискурсу держави. 

На початку ХХІ століття глави країн-членів ОБСЄ заявляють про 

формування вільного, демократичного, єдиного регіону ОБСЄ. У межах таких 

скоординованих дій було створено низку спільних документів, зокрема «Хартія 

європейської безпеки» [401] та «Договір про звичайні збройні сили в Європі» 

[389] тощо. Ці документи є яскравим прикладом формування глобального 

воєнного дискурсу. 

У глобальному документі «Договір про звичайні збройні сили в Європі» 

подається визначення таких термінів-кодів (Додаток Б): група Держав-

учасниць – group of States Parties, район застосування – area of application, 

бойовий танк – battle tank, бойова броньована машина – armoured combat 

vehicle, бронетранспортер – armoured personnel carrier, бойова машина піхоти 

– armoured infantry fighting vehicle, бойова машина з важким озброєнням – 

heavy armament combat vehicle, суха вага – unladen weight, артилерія – artillery, 

розташовані звичайні збройні сили – stationed conventional armed forces, 

позначене місце постійного складського зберігання – designated permanent 

storage site, танковий мостоукладальник – armoured vehicle launched bridge, 

звичайні озброєння і техніка, обмежувані Договором – conventional armaments 

and equipment limited by the Treaty, бойовий літак – combat aircraft, бойовий 
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гелікоптер – combat helicopter, ударний гелікоптер – attack helicopter, 

спеціалізований ударний гелікоптер – specialised attack helicopter, 

багатоцільовий ударний гелікоптер – multi-purpose attack helicopter, гелікоптер 

бойового забезпечення – combat support helicopter, звичайні озброєння і техніка, 

які підпадають під дію Договору – conventional armaments and equipment subject 

to the Treaty,  які перебувають на озброєнні – in service, бронетранспортер-

подібний і бойова машина піхоти-подібна – armoured personnel carrier look-alike 

and armoured infantry fighting vehicle look-alike, місце скорочення – reduction site, 

норма скорочення – reduction liability.  

Існують кодові позначення (англ. NATO reporting names) (Додаток В), що 

використовуються НАТО для позначення військової та авіаційної техніки СРСР 

(тепер Росії), Китаю і в окремих випадках інших країн. Вони використовуються 

для уніфікації іншомовних (для країн НАТО) найменувань і заміни справжньої 

назви, яка зазвичай залишається невідомою для військових НАТО, наприклад:  

- кодові літери: A – ракета «повітря-повітря» (англ. Air to Air); B – літак-

бомбардувальник (англ. Bomber); C – транспортний літак (англ. Cargo);             

F – тактичний літак, винищувач (англ. Fighter); G – ракета «земля-повітря» 

(англ. Ground to Air); H – вертоліт (англ. Helicopter); K – ракета «повітря-земля» 

(від англійської транскрипції букви Х – назви радянських ракет «повітря-

поверхня» (напр. Х-22 – як «Kh»)); M – багатоцільові літаки, які не підпадають 

під інші категорії (англ. Miscellaneous); S – ракети «земля-земля» (англ. Surface 

to Surface); 

- позначення модифікацій: модифікації позначаються додаванням до 

основної назви літери за абеткою, наприклад, «Bear-A» (літери I і O не 

використовуються); при незначних змінах конструкції використовується 

позначка «Mod.», наприклад, «Bear-F Mod.IV»; відомі два випадки додавання 

позначки «Modifie» – це «Badger-C Modified» і «Badger-G Modified»; додається 

буквено-цифровий суфікс, наприклад, «Fulcrum-A2» або «Foxbat-B5»; додається 

позначка «variant n», де n – цифра від 1, наприклад, «Flanker-E variant » або 

«Flanker-Evariant 2». 
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  Для кодифікації ракет використовуються розширені кодові позначення 

НАТО. Використовується літерний код із цифровим індексом: AA – ракета 

«повітря-повітря» (англ. «Air-to-Air Missiles»); ABM – антибалістична ракета 

(англ. «Anti-Ballistic Missiles»); AS – ракета «повітря-поверхня» (англ. «Air-to-

Surface Missiles»); AT – протитанкова ракета (англ. «Anti-Tank Missiles»); FRAS 

– некерована ракета для боротьби з підводними човнами (англ. «Free Rocket 

Anti-Submarine»); FROG – некерована тактична ракета (англ. «Free Rocket Over 

Ground»); SA – ракета «земля-повітря» (англ. «Surface-to-Air Missiles»); SA-N – 

ракета «корабель-повітря» (англ. «Naval Surface-to-Air Missiles»); SS – ракета 

«земля-земля» (англ. «Surface-to-Surface Missiles»); SS-N – ракета «корабель-

корабель» (англ. «Naval Surface-to-Surface Missiles»); SUW-N – ракета 

«корабель-підводний човен» (англ. «Naval S urface-to-Underwater Missiles»); SL 

– космічна ракета (англ. «Space Launcher»); DR – БПЛА (англ. «Drone») [394]. 

Унаслідок впливу глобалізації в цих термінах-кодах закріплені нові 

фрагменти знань про дійсність, вони формують єдиний когнітивно-

прагматичний простір Європи у військовій сфері, відіграють 

дискурсоутворювальну роль у міждержавному військовому/воєнному дискурсі, 

стратегії якого спрямовані на «відвернення будь-якого воєнного конфлікту в 

Європі, несення спільної  відповідальності за те, щоб досягти більшої 

стабільності та безпеки в Європі, прагнення замінити воєнну конфронтацію 

новим   характером  відносин  безпеки між усіма Державами-учасницями на 

основі мирного співробітництва і тим самим зробити внесок у  запобігання  

розділу Європи» тощо [389].  

Подібне розширення прагматики дискурсу пояснюється тенденціями до 

глобалізації сучасного світу. 

Надані вище терміни є кодифікованою основою певних документів, 

входять до складу терміносистеми, яка формує основу 

національного/глобального військового/воєнного дискурсу. Такий вид знання є 

знанням коду чи просто кодом, а визначення (декодування) таких термінів 

формує в людини метаінформаційне знання [100, с. 40], що є засобом розуміння 
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інформації, зафіксованої в нормотворчих документах, обізнаність у 

визначеннях зазначених термінів дає змогу здійснювати успішну комунікацію             

будь-якого рівня – від внутрішньоінституційної до міждержавної.   

Визначення (декодування) згаданих вище термінів-кодів формують певну 

МКС держави, завдяки чому досягається вихід на спільний код розуміння та 

спілкування на державному й міждержавному рівнях, що відбувається в межах 

конкретного каналу спілкування та регулюється стратегіями і тактиками 

учасників.  

Кодифікуючі терміни є основою формування національного/глобального 

військового/воєнного дискурсу, що може бути охарактеризований як певне 

смислове поле, певна реальність, яка розвивається відповідно до певних 

законів. Такі дискурси можуть впливати на соціальні, культурні та глобальні 

зміни.  

Отже, терміни-коди  – це кодифікована основа певного документа, що 

забезпечує номінацію ключових термінопонять, які активують певні 

терміноконцепти як спеціалізовані фрагменти знань про конкретну предметну 

галузь, забезпечують інформативний код доступу до фрагментів знань 

зафіксованих у цих документах. Терміни-коди відіграють 

дискурсоутворювальну роль у національних та міжнародних комунікаціях, є 

засобом формування спільного мовного коду в національному/глобальному 

військовому/воєнному дискурсах, формуються, змінюються та уточнюються 

під впливом сучасних викликів та загроз, стають засобом формування 

національного когнітивного і єдиного міжнародного когнітивного 

військового/воєнного простору. Володіння термінами-кодами зумовлює 

стратегію комунікації та ефективність дискурсивних практик інститутів сектору 

безпеки й оборони.  

 

4.4  Лакунарність як когнітивно-прагматичний механізм розвитку  

військової термінології 

Міжкультурна комунікація, на відміну від монокультурної, є 
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інформаційним обміном співрозмовників, належних до різних культур                       

[222, с. 303]. На сучасному етапі явища та проблеми міжкультурної комунікації 

все частіше стають об’єктом лінгвістичних досліджень. Для учасників 

комунікації певні фрагменти КС можуть бути не автохтонні, тобто йдеться про 

існування лакун – прогалин на «семантичній карті» образів свідомості 

(комунікантів) [165, с. 12]. За наявності лакун чужого культурного досвіду 

мовець може компенсувати ці лакуни кодом рідної культури, що нерідко 

призводить до парадоксів міжкультурної комунікації, зокрема, псевдо 

комунікації, що характеризується ілюзією спілкування, непорозумінням, 

частковим блокуванням каналів комунікації [222, с. 305].  

На прикладі ПВТ, УВТ та АВТ теж можна простежити й дослідити явище 

міжмовних словесних і концептуальних лакун. 

Порівнюючи ПВТ, УВТ та АВТ, наведемо кілька прикладів, що 

відповідають класифікації «є концепт, є семема, є лексема» [198, с. 86].  

Таблиця 4.4.1. Приклади нелакунарних термінів за класифікацією                     
«є концепт, є семема, є лексема» 

 
 збройні сили armed forces نیروھای مسلح
 військово-повітряні сили  air forces نیروی ھوایی
 сухопутні війська   land (ground) forces نیروی زمینی
 генеральний штаб General Staff ستاد کل
 штаб staff, headquarters ستاد
               головнокомандувач ЗС commander in chief of فرمانده کل نیروھای مسلح

the armed forces 
 міністр оборони defence minister وزیر دفاع
 танк tank تانک

Проте в ситуаціях міжкультурного спілкування, у військовому дискурсі, 

трапляються випадки, коли за наявності слова, що вербалізує концепт в одній 

мові чи одному стилі, в іншій мові чи іншому стилі відповідного слова може не 

бути. Отже, утворюється  словесна лакуна [198, с. 80].   

Можна вказати на такі сигнали лакунарності лексичної одиниці (слова, 

терміна, поняття): 

- розгорнута пояснювальна дефініція слова у двомовному словнику 
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(можливе позначення – «в Ірані», «в США»);  

- наявність номінації за межами літературної норми (в жаргоні, 

професійній підмові, діалекті, вульгарній лексиці) за відсутності одиниці в 

літературній мові. Наприклад, слово «прапор» у значенні прапорщик не 

вживається в літературній мові, а є лексемою професійного неформального 

дискурсу та певним концептом військової концептосфери, чи слово greenie 

«зелений», «дух», «молодий солдат» [22, с. 54].  

У зв’язку з проблемою лексичної лакунарності  постає питання про те, чи 

означає наявність лексичної лакуни  відсутність і відповідного концепту в 

концептосфері певного народу. Так, відсутність стабільного мовного 

вираження для певного концепту ще не є свідченням про відсутність власне 

концепту, оскільки концепти: 

- можуть бути особистісними та належати невеликій групі людей (тоді 

вони матимуть тільки особисті чи групові назви, але не загальномовні, 

наприклад, слова й концепти, що є складовою військової професійної 

концептосфери та відомі тільки представникам цієї професії); 

- можуть бути комунікативно не релевантними, тобто можуть не 

потребувати обговорення, хоча при цьому залишаються структурними 

одиницями мислення [198, с. 80]. 

Невербалізовані концепти досить важко ідентифікувати. Проте один із 

надійних способів виявлення невербалізованих концептів – контрастивне 

дослідження, що дає змогу віднайти певні одиниці, які не мають 

перекладацького відповідника, в одній із досліджуваних мов. Розглянемо деякі 

приклади. 

Організаційна структура ЗС ІРІ має специфічну особливість, яка полягає в 

наявності в її складі двох незалежних регулярних збройних формувань – Армії 

та КВІР, що мають власні СВ, ВПС та ВМС. Верховним головнокомандувачем  

ЗС ІРІ є духовний лідер країни (рахбар). Як результат, особливості ідеології, 

структури та організації ЗС ІРІ також накладають свій відбиток на мовні 

особливості текстів військової тематики, зумовлюють наявність термінів-реалій 
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відсутніх в інших мовах.  

Наприклад, в українській мові, порівнянно із перською, з’ясовується 

відсутність лексичного позначення для таких концептів (як правило, реалій) 

військової сфери:  

Басідж (як організація) بسیج 
басідж (як мобілізація) بسیج 
басідж (як військовослужбовець)  یبسیج  
рахбар, духовний лідер  країни та 
Верховний головнокомандувач ЗС ІРІ 

 رھبر

КВІР  سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
людина, що померла мученицькою смертю 
за віру та ідею 

 شھید

державний орган, покликаний забезпечити 
наступність верховного релігійно-
політичного керівництва 

 شورای خبرگان

моджахед – борець за віру, свободу, ідею ھدمجا  
В українській мові, порівняно з англійською, з’ясовується відсутність 

лексичного позначення для таких концептів військової термінології: 

«ефект Гулівера», репрезентує випадок, 
коли велика мішень атакується ворогом 
одночасно з різних напрямків 

gulliver effect 

«феєрверк», під час війни в Перській 
затоці  набуло метафоричного значення –
перші повідомлення про бомбардування 
Багдада 

fireworks display 

бої зі змінним успіхом see-saw, ding-dong, tug of war 
важкий бій up-hill struggle 
використання ядерної зброї проти 
великого населеного пункту 

Hiroshima 

досвідчений парашутист airborne  
евакуація морем значної групи військ 
після  відступу 

Dunkirk 

знищення захопленого гарнізону 
укріпленого пункту 

Dien Bien Phu 

крутий вигин дороги, тобто у вигляді            
літери s  

ess 

нездолана фортеця Verdun 
означає людину, яка підтримує війну, хоча 
в минулому доклала великих зусиль, щоб 
уникнути військової служби 

chicken hawk 

підводний флот silent service 
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повний розгром значного угруповання в 
результаті оточення 

Cannae 

ракета на рухливій пусковій установці Shoot-and-scoot missile 
раптовий напад Pearl Harbor 
спускатися з крутої гори на мотузці abseil 
термоядерна зброя Doom's Day weapon 
той, що без керівництва acephalous 
у ВМС ірон. моряк admiral 

У перській та англійській мовах не існує лексем для позначення таких 

українських концептів, як гетьман, сотня, булава, плащ-намет, шапка-

вушанка, хорунжий, прапорщик тощо.  

У всіх згаданих прикладах йдеться про міжмовні лакуни. 

Міжмовні лакуни поділяються на вмотивовані та невмотивовані                    

[198, с. 82].   

Вмотивовані лакуни в мові пояснюються відсутністю відповідного 

предмета чи явища у певній національній культурі. У ПЛК: рахбар, басідж, 

сепах, намаз, відданість ідеям ісламської революції тощо; в УЛК: гетьман, 

хорунжий, булава, сотник тощо; в АЛК: Pentagon (американська воїнщина) 

тощо. 

Невмотивовані лакуни не можуть бути пояснені відсутністю явища, 

концепту чи предмета, адже у кожній із досліджувальних мов є явище 

«нездолана фортеця», «повний розгром значного угруповання в результаті 

оточення», «раптовий напад», але ці явища не є номінованими в певній 

лінгвокультурній спільноті через те, що вони комунікативно не релевантні для 

того чи іншого народу.   

Тільки стосовно вмотивованих лакун можна говорити про те, що 

наявність міжмовної лакуни означає відсутність у певного народу концепту. 

Перській та англійській ККС не властиві певні концепти, наприклад, 

гетьман, а українській та англійській – концепт басідж чи рахбар, оскільки 

таке явище чи поняття відсутнє в культурах (вмотивована лакуна). Засвоєння 

концепту, притаманного ПЛК, відбувається в разі входження до неї носія іншої 

ЛК. Так, за необхідності використання концепту рабхар представники іншої ЛК 
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можуть або використати в мовленні транслітероване слово «рахбар», або 

звернутися до визначення концепту через опис: рахбар – «лідер Ісламської 

Республіки Іран», «верховний вождь». У своєму листі рахбар (верховний 

вождь) Ісламської Республіки Іран чемно, але наполегливо рекомендував 

радянському лідерові відмовитися від ідеології комунізму, переглянути 

політику своїх попередників, яка «полягала в зреченні суспільством Бога та 

релігії» і обрати в ролі нової державної ідеології для радянської імперії, що 

вступила в період глибоких перетворень, … іслам (http://gazeta.dt.ua/ 

personalities/svyaschennosluzhitel-yakiy-stvoriv-teokratichnu-derzhavu-iran-_.html). 

Niruyeh Moghavemat Basij (Mobilisation Resistance Force) The Pasdaran was given 

the mandate of organizing a large people's militia, the Basij, in 1980. Islamic 

Revolution Guards (Vezarat-e Sepah Pasdaran-e Enqelab-e Islamic) is in charge of 

the paramilitary national Mobilization of the Oppressed (Baseej-e Mostazafan) 

Organisation. It is from Basij ranks that volunteers were drawn to launch «human 

wave» attacks against the Iraqis, particularly around Basra 

(http://www.globalsecurity.org/ intell/world/iran/basij.htm).  

Безеквавілентні концепти  часто застосовуються для означення певних 

реалій як носіїв етнокультурної інформації, не властивої для об’єктивної 

дійсності мови-сприймача в певний історичний момент. Наприклад, у ПВТ є 

слово  зі значенням «людина (воїн), що померла мученицькою смертю за شھید 

віру та ідею»: اند بلکھ زنده بھ حیات ابدی شدند و در نزد خدا متنعم   راه خدا مردهشھیدان البتھ نپندارید کھ

 https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF) خواھند بود

#ref_qoran). 

В англійській чи перській ЛК немає концептів, що відповідають 

українському «начальник козацького війська та верховний правитель України», 

«особа, що очолювала військову і адміністративно-територіальну одиницю – 

сотню – сотник» тощо: «Ще тоді було акцентовано, що військові звання 

мають бути виразно національні: стрілець, старший стрілець, ройовий, 

четовий, бунчужний, підхорунжий, хорунжий, підпоручик, поручик, сотник, 

отаман, підполковник, полковник, генерал-хорунжий…Бо це, на наш погляд, 
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нині, в умовах неоголошеної Україні війни, найважливіше. Тим часом, 

запропоновані нові зразки знаків розрізнення на погонах й далі призначені для 

рядових і сержантів, лейтенантів, капітанів і майорів… І це в Українській 

державі?» (http://www.pravda.com.ua/columns/2015/05/9/7067256/?attempt=1). 

В іншомовній концептосфері немає такого концепту у зв’язку з відсутністю 

певного явища, предмета чи жесту в притаманній їй невербаліці тощо.  

Отже, наявність певних лакун у військовій сфері пояснюється, 

безсумнівно, відсутністю комунікативної потреби, в результаті чого не 

здійснена номінація. Але й відсутність комунікативної потреби теж потребує 

обґрунтування з позицій способу життя, менталітету, релігії тощо. У процесі 

міжкультурного спілкування простежується взаємна адаптація національних 

свідомостей культур-комунікантів, між якими відбувається обмін фрагментами 

вербального та невербального досвіду, внаслідок якого може здійснюватися 

елімінування лакун. 

 

4.5 Функціональні особливості термінів у військовому дискурсі 

 

Погляди вчених на питання однозначності тeрмінів та їх незалежність від 

контeксту відрізняються черeз різне розуміння  поняття контексту. Протe 
більшість науковців вважає, що тeрмін перебуває поза контекстом. 

Терміни існують не просто в мові, а у складі певної термінології. Якщо в 

загальній мові (поза термінологією) слово може бути багатозначним, то, 

потрапляючи у відповідну терміносистему, воно набуває однозначності               

[263, с. 24]. 

Наприклад, слово  ,вживається в таких значеннях: загальний  مشترک

спільний; змішаний. Проте під час використання у військовій термінології СВ 

термін набуває характеру однозначності: ر محسن فرمان بھ دکتر فیروزآبادی و سرلشک
ستاد«تغییر عنوان  رضایی برای ستاد کل سپاه پاسداران«و » ستاد کل نیروھای مسلح«بھ » قوا فرماندھی کل   

ستاد مشترک سپاه پاسداران انقالب اسالمی«بھ » انقالب اسالمی  (http://farsi.khamenei.ir/message-

content?id=2556). У наведеному прикладі ستاد مشترک перекладається як 

об’єднаний штаб. 



 170 

О. Реформаторський писав, що термінологія для терміна є тим  «полем», 

яке надає йому точності й однозначності, та поза яким слово втрачає свою 

характеристику терміна [204, с. 29]. 

Терміни становлять/формують мову науки. Відомо, що будь-яка мова 

науки називає предмети та явища, позначаючи таким чином хаотичну дійсність. 

Наукова мова сприяє баченню світу під певним кутом зору, вона не тільки 

передає інформацію, відтворює зміст, але й організовує її певним чином. 

Відомо, що людина, яка володіє іноземною мовою та не має достатніх 

знань, наприклад, у військовій справі, не зможе професійно перекласти текст, 

наповнений спеціальною військовою термінологією, навіть якщо в її 

розпорядженні будуть спеціалізовані словники, оскільки свідомості цієї 

людини  не притаманна понятійна модель певної галузі [204, с. 30]. 

Система військових понять, вербальним відображенням яких є терміни, 

об’єднані у певну макро- чи мікротерміносистему, формує та виражає певну 

концепцію й має свою класифікацію. Саме на базі класифікації понять, на 

думку Дж. Мілля,  створюється терміносистема. Поняття отримує номінацію, 

базуючись на ознаці, що характеризує поняття в межах певної класифікації 

[172, с. 15]. 

Проте дискусійною бачиться думка Г. Стрілковського, який наголошує, 

що «в межах кожного виду військової термінології усі терміни даної галузі 

військової справи завжди однозначні, що означає відсутність синонімів у 

термінів» [240]. Термінологія перської мови після руху Машрует зазнала 

значних змін. Спроба Академією перської мови замінити усі поширені 

запозичені терміни перськими призвела до того, що нові терміни не змогли 

відразу витіснити з мови старі. Тому протягом певного часу вони вживалися 

паралельно зі старими. Ця обставина призвела до того, що деякий час для 

вираження одного науково-технічного поняття в мові паралельно вживалися 

два або три терміни, а це зумовило наявність у мові синонімічних термінів. 

Наприклад, таблиця 4.5. демонструє синонімічні терміни, які широко 

вживаються у перській мові, незалежно від їхньої етимології, що доводить 

помилковість визначення Г. Стрілковського. 
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Таблиця 4.5. Синонімічні терміни, що широко вживаються у перській мові 
 

Перський термін Арабський термін Переклад 

 кулемет مسلسل تیربار
 оборона دفاع پدافند
 атака ھجوم تک

 озброєння تجھیزات جنگافزار
 частина, підрозділ واحد یگان

Г. Стрілковський також зазначає, що для всіх видів термінології властива 

ієрархічна системність, тобто наявність родових і видових понять, 

взаємозв’язок між поняттями, що належать до тієї чи іншої галузі [240, с. 155]. 

Так, наприклад, за різними ознаками можна виокремити системність у 

існуванні різних видів мін (як у перс., так і в укр. та англ.): 

1) за призначенням:  

 протипіхотна міна antipersonnel mine مین ضد نفر

 протитанкова міна antitank mine مین ضد تانك

ده ضد نفرمین جھن  вистрибуюча 
протипіхотна міна 

bounding mine 

2) за способом приведення в дію: 

 керована міна guided mine مین دورفرمان

 міна уповільненої дії  delayed-action mine مین تأخیري

Наприклад, така ж системність властива й таким термінам: 

 зосереджений вогонь concentrated fire آتش متمرکز
 перехресний вогонь crossfire آتش  متقاطع

 освітлювальний вогонь illuminating fire آتش روشن کننده
 швидкий вогонь rapid fire آتش سریع

 загороджувальний آتش پدافندی
вогонь 

defensive fire  

ش مستقیمآت  вогонь прямим 
наведенням 

 direct fire 

 вогонь на придушення deterrent fire آتش خنثی کننده
 вогонь на знищення destruction fire آتش تخریبی
 розосереджений вогонь distributed fire آتش گسترده

Усі ці терміни вживаються для систематизації позначення різноманітних 

видів вогню артилерії. Тобто, можна зауважити про прагматичну 

функціональну здатність терміна систематизовувати знання про певні 
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фрагменти дійсності. 

Залежно від сфери використання військові терміни поділяються на 

загальнозрозумілі (широковідомі) та вузькоспеціальні. Для прикладу першої 

категорії військових термінів, а саме загальнозрозумілих, наведемо такі: 

 війна war جنگ

 гвинтівка rifle توفنگ

 ракета missile موشک

Прикладом другої категорії військових термінів, а саме 

вузькоспеціальних, які є відомими, як правило, винятково фахівцям військової 

справи, можуть слугувати такі: 

 вогняна перевага fire advantage برتری اتشی

پایھ توپ/قنداق  лафет carriage 

Питома вага багатозначних термінів та їхня абсолютна кількість у 

загальній масі термінів певної галузі знань у різних мовах неоднакові.  

Необхідно враховувати, що військова сфера пов’язана з іншими 

виробничими сферами, які мають свої власні, притаманні будь-якій 

термінології характеристики, наприклад, військового характеру.  

Для утворення військових термінів використовуються слова класичної 

мови, які переосмислюються з огляду на особливості військової термінології, 

але їх первинне значення продовжує існувати та відчувається в термінах у ролі 

внутрішньої форми. Нове значення військових термінів ґрунтується на значенні 

початкового слова за асоціацією. Докладніше цей процес із прикладами було 

розглянуто у попередньому розділі.  

Оскільки військова галузь має вeлику кількість споживачів із різними 

рівнями знань та підготовки, то військові терміни повинні відповідати щe 

одному перeлікові вимог, а самe бути зрозумілими, простими, доступними для 

сприйняття, адeкватними, чітко та однозначно сформульованими. В основному 

цим вимогам повинні відповідати військові тeрміни, призначeні для 

забeзпечення загальнокомунікативного аспeкту. Наприклад: команди, 
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термінологія наказів, доповідей, розпоряджень, загального військового 

докумeнтообігу тощо. Вони повинні бути чіткими, лаконічними, зрозумілими 

та спрямованими на різний рівeнь військово-професійної та загальноосвітньої 

підготовки кінцeвого споживача.  

Проведене дослідження також виявило факт, що така ознака, як 

системність військових термінів, характерна для всіх аналізованих мов. 

Отже, в когнітивно-прагматичному висвітленні ВТ постає як основна 

одиниця закріплення знань про фрагменти дійсності спеціальних галузей та 

сфер діяльності людини у  військовій сфері, що не лише називає процеси й 

об’єкти, а й одночасно слугує засобом пізнання та систематизації знань про 

навколишній світ та є результатом і підґрунтям ефективної комунікативної 

діяльності у військовій сфері. Слід розрізняти терміни тактичні, організаційні, 

військово-технічні, терміни, що належать до різних родів військ та видів 

збройних сил тощо. 

 

4.6 Український військовий сленг як феномен неформального 

професійного  військового дискурсу   

                                                             

На сьогодні військовий  сленг досліджено поверхово та нерівномірно: 

найбільша кількість робіт присвячена англомовному сленгу [302; 321; 370], 

україномовний військовий сленг вивчав В. Балабін [22], вивчення 

перськомовного військового сленгу не є широковідомими.   

Формування і функціонування військового сленгу нерозривно повязано із 

процесом формування й розвитку військової термінології.  

За визначенням В. Балабіна, під українським військовим сленгом розуміється 

ненормативна, неформальна, стилістично знижена, функціонально обмежена, 

переважно розмовна мова військовослужбовців та працівників ЗСУ, що 

використовується з метою здійснення певних функцій (експресивної, оціночної, 

корпоративної, пейоративної, евфемістичної тощо) і складається з одиниць – 

військових сленгізмів, які мають різну лексикографічну маркованість [22, с. 70]. 
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Важливу роль у створенні військових сленгізмів відіграють 

соціолінгвістичні чинники, а також універсальний принцип мовної економії під 

час неформального спілкування.  

Ще двадцять років тому дослідники зазначали: «Українська військова 

термінологія формувалася в умовах, які важко назвати сприятливими, і у 

періоди бездержавності вона не мала першооснови розвитку – комунікативної 

відтворюваності. Як наслідок, її генеза була не еволюційною, а 

фрагментарною» [280, с. 169]. Цей факт В. Балабін пояснював тим, що 

«відсутність української державності призвела до того, що на сьогодні у 

Збройних Силах України не склалася належним чином ані термінологічна 

система, ані власний сленг. На сьогодні в українському військовому дискурсі 

переважає той військовий сленг, який склався за часів існування російської 

імперії та радянської армії й зазнав впливу так званого українсько-російського 

військового «суржику», що має місце у військовому середовищі» [22, с. 73]. 

«Суржик є формою просторіччя в ситуації двомовності» [22, с. 72] та 

мовою неформального спілкування українських військовослужбовців у 

позаслужбовий час, наприклад: «зальот» – порушення дисципліни, «секретка» – 

відділ таємного діловодства тощо. 

ВС є продуктом неформального спілкування і виникає тоді, коли існують 

власні збройні сили держави та чітка військова термінологічна система. Проте 

не можна категорично стверджувати, що українських військових сленгізмів 

ніколи не існувало навіть у невеликі періоди української державності. Так, у 

праці Я. Яремка, подано лексичні одиниці – яничарка, шомполка, ординка 

тощо, які автор називає першими українськими термінами [280, с. 169]. Із їх 

форми видно, що це розмовні варіанти назв певних видів зброї, які із часом у 

процесі термінологізації стали термінами. Цей факт ще раз підтверджує те, що 

сленг є потужним продуктивним джерелом формування термінології. 

УВС є джерелом поповнення української літературної мови. Наприклад, 

колишні суто військові сленгізми перейшли зі складу УВС до літературної 

мови і заповнили лакуни або витіснили офіційні терміни: 



 175 

«зелені/малинові/крапові берети», «спецназівці» – військовослужбовці елітних 

підрозділів спеціального призначення; «блакитні шоломи» – військові 

спостерігачі та миротворці зі складу сил ООН; «гарячі точки» – райони з 

нестабільною вибухонебезпечною обстановкою; «дідівщина» – нестатутні 

стосунки між військовослужбовцями строкової служби [22, с. 73]. 

Вживання абревіатур та певних скорочень у НВД, наприклад, у 

військовому сленгу, набуває дещо іншого прагматичного застосування.  

У НВД прагматичні установки й мотивації можуть бути різні: прагненням 

до комічної експресії та епатажу, іронічного ставлення, маніпулювання 

свідомістю адресата тощо. Вживання абревіатури є показником того, що 

закодований фрагмент мовної дійсності зрозуміють тільки «свої». Тут можна 

говорити про мовну гру: певне кодування, маскування інформації, 

висловлювання певного оцінного (іронічного чи негативного) ставлення тощо. 

У більшості випадків зв’язок між абревіатурою та словосполученням, яке вона 

уособлює, є нечітким або взагалі невідомим у свідомості не тільки носіїв іншої 

мови, але й у свідомості носіїв однієї спільної мови, якщо вони не є 

комунікантами ВД. Таким чином, на основі НВД утворюється своєрідний 

комунікативний абревіатурний простір. 

Наприклад, щодо УВТ комуніканти військового дискурсу розуміють, що 

КП – це командний пункт, НП – надзвичайна подія, НГШ – начальник 

Генерального штабу, ЦАМО – центральний апарат Міністерства оборони, 

КЕЧ – квартирно-експлуатаційна частина, РГ, або ергешка – ручна граната, 

НФП – настанови з фізичної підготовки, АК або ака, калаш – автомат 

Калашникова, ке-ме (км) – забіг на кілометр. В АВТ – WTO –  Washington 

theater of operations – іронічно Вашингтонський театр операцій  називають 

Пентагон [22, с. 272], SOS –  sh*t on the shingle – beat on toast – бутерброди з 

яловичиною (звичайна їжа, яку можна замовити в солдатській їдальні)                   

[22, с. 258] тощо. Тобто, подібне вживання абревіатур свідчить, що певні 

фрагменти мовної дійсності будуть зрозумілі тільки «своїм».  

Суспільно значущі події, національні стреси, виклики в житті певного 
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народу сприяють оновленню НМКС та ККС, активному оновленню мови, 

бурхливій словотворчості. Яскравим прикладом цього явища є АТО на Сході 

України, за час проведення якої з’явилися нові поняття, в результаті чого 

лексикон військовослужбовців встиг набути нових сленгізмів, тобто 

відбувається розширення/оновлення НВД. Деякі лексеми були позичені з 

класичного військового сленгу, але значна частина викресталізувалася  саме у 

процесі цієї війни. 

Таблиця 4.6. Сленгізми, що виникли під час антитерористичної операції           
на Сході України (2014-2015 рр.) 

 
аватари, семисоті  бійці, що «вийшли з ладу» через вживання 

алкогольних напоїв та «спіймали білочку» 
бобри інженерний підрозділ (бобри, бо вони увесь час або 

щось будують, або щось ламають) 
гідросолдати військовослужбовці морської піхоти 

глаза, ночнік прилад нічного бачення 

єноти десантники (тому що в єнотів хвости смугасті, а в 
десантників – тільняшки) 

ніштяки смаколики, які привезли волонтери 

НЛО, п’ятисоті п’яні військовослужбовці 

консерви так російські військові називають сепаратистів, бо 
вони для росіян як гарматне м’ясо 

мішкі танковий підрозділ (за однією версією це на честь 
одного з перших танкістів у зоні АТО, якого звали 
Михайло (Мішка),  за іншими даними один із перших 
танкових підрозділів в зоні АТО узяв собі за талісман 
плюшевого ведмедика та «катав» його на броні) 

Ксюха, Ксюша протитанкова гармата або автомат АКСУ 

мультик, мультики універсальне камуфльоване забарвлення для різних 
місцевостей 

мильниця 
(фотоапарат) 

реактивний протитанковий гранатомет «муха» 
(мильниця, тому що постріл здійснюється після слів: 
«а тепер посміхаємось, зараз вилетить муха») 

нацикі бійці Нацгвардії 

нора бліндаж 

400-і  військові та добровольці, які, потрапивши на фронт, 
байдикують 
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подарунки  

 

боєприпаси, які прилетіли зі сторони противника. У 
відповідь надсилається свій залп – «есемеска» 

есемеска боєприпаси, які надсилаються у сторону противника 
шишига вантажний автомобіль ГАЗ-66 
цифра, піксель нова форма Збройних Сил України 
таблетка медична машина 
сумраки розвідники 
ватник (ватниця, вата)  один із застарілих термінів, набув популярності ще за 

часів захоплення адмінбудівель у Донецьку та Луганську. 
Ватник – людина з проросійською позицією та зазвичай 
вкрай обмеженим світоглядом.  Сліпо вірить російській 
пропаганді, критикує українців, Європу та США 
(http://dn.depo.ua/ukr/dn/chomu-vatnik-krashche-za-
popolchentsya-analiz-viyskovogo-novoyazu--
19062015155300)  

колорад те ж саме, що і ватник, але з георгіївською стрічкою 
сепаратист, сєпар, 
сепаратюга, сепаратор 

громадяни України, які воюють за «ДНР» та «ЛНР», 
або просто вороги 

тер (тери) скорочення від слова терорист, але більш неформальне 
ОРДО та ОРЛО термін, що вигадало командування ЗСУ для 

позначення окупованих територій. Дослівно 
розшифровується як окремі райони Донецької області 
та окремі райони Луганської  області 

ватнікленд окупована територія Донецької та Луганської областей 
ГОППник російські війська, яких, за словами сепаратистів, на 

Донбасі «немає». дослівно – гібридні окупаційні 
підрозділи Путіна 

інтеграли так називають кримчан – офіцерів СБУ, які 
переприсягнули та інтегрувалися у російську систему 
ФСБ 

орки сепаратисти, але орками частіше називають 
найостогидліших та найжорстокіших. Орки люблять 
викладати в соцмережах відео, як вони обстрілюють 
позиції українських бійців 

Спостерігається відродження суто українських слів, таких як «орда», 

«сотня» й похідні від них «сотник» та поява поняття «Небесна сотня» тощо. 

При дослідженні військового сленгу доречно й актуально говорити про 
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виникнення мовних та концептуальних лакун та можливості і труднощі щодо 

їхнього елімінування.  

Доцільно виокремити два напрямки у формуванні УВС та новітньої 

українській військовій термінології, зокрeма: в основі першого – орієнтація на мову, 

яка сформувалася в радянський пeріод і зафіксована словниками та іншими 

довідниково-рeкомeндаційними виданнями,  другий спрямований на відновлення 

автeнтичності СВТ, використовуючи рeсурси власне української мови (оптимальнe 

використання власне питомих мовних рeсурсів та врахування досягнeнь 

міжнародної практики термінотворення) під впливом сучасних викликів та загроз у 

процесі оновленeння української МКС та ККС. Літературна українська мова має 

посісти головне місце у формуванні свідомості, культури, потeнціалу, оновленні 

УВТ ЗСУ та у військово-патріотичному вихованні, адже становлення новітньої 

УВТ та УВС відбуватимeться за умови поширення української мови на сфeру 

формального та неформального спілкування військовослужбовців, у разі 

використання української (а не російської) мови як на офіційному, так і на 

неофіційному рівнях. 

Отже, ВС існує як соціолінгвістичне явище, функціонує у притаманному 

йому середовищі усного/писемного мовлення, обслуговуючи та формуючи 

НВД, є джерелом поповнення лексичного складу й елімінування лакун 

літературної мови, також може виступати джерелом термінологізації, джерелом 

мовних та концептуальних лакун, елімінування яких можливе відповідником 

певної мови завдяки чисельним спільним рисам: функціями та сферою 

застосування, подібністю за складом, можливістю вираження емоційних 

конотацій мови, способом утворення тощо. 
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Висновки до розділу 4 

 

Проведене дослідження показало, що терміносистема певної галузі знань 

засвідчує її досягнення на певному історичному етапі розвитку суспільства. 

Військова термінологія не є винятком, оскільки на її 

формування/розвиток/становлення особливий вплив мають історичні та 

соціополітичні чинники. Під їхнім впливом військова термінологія може 

творитися на основі переважно національної мови народу або на основі чужої 

мови, пристосованої для вираження понять певної галузі людських знань, тому 

важливо дослідити лінгвокультурну історію формування військової 

термінології задля якісного розуміння її дискурсоутворювальної ролі. 

У сучасному світі відбувається розширення та оновлення 

термінологічного простору – системи категорій групової свідомості, за 

допомогою якої в межах певної національної лінгвокультурної спільноти 

здійснюється оцінка і класифікація різних об’єктів та понять сучасності. Під 

впливом глобальних сучасних світових процесів формується глобальна 

прагматична термінологія – спільний код знань про нові фрагменти дійсності у 

військовій галузі. 

Серед головних тенденцій розвитку СВТ різних мов початку ХХІ ст., що 

сприяють розширенню військового когнітивного простору та розвитку військового 

термінологічного корпусу, було визначено такі: політика стримування та нова 

ракетно-ядерна ера, глобалізація, мілітаризація, колективна безпека, 

транснаціональні загрози (тероризм, організована злочинність, у тому числі 

кіберзлочинність), сучасні воєнні конфлікти, миротворчі операції (операції на 

підтримання миру та операції на примус до миру). 

Світові соціальні зміни безпосередньо відображаються у СВТ. Під впливом 

цих факторів у процесі мовної комунікації суспільством формуються та 

уточнюються нові термінопоняття, термінологічні прошарки СВТ, утворюються 

певні  терміни-коди національного та глобального військового/воєнного 

дискурсу, що закріплюються в основних документах держави/спільноти держав. 
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Ці терміни-коди змінюються та уточнюються під впливом сучасних викликів і 

загроз, стають засобом формування терміноконцептів, єдиного національного та 

єдиного міжнародного військового/воєнного когнітивного простору, НМКС чи 

глобальної  МКС та концептосфери єдиного співтовариства задля забезпечення 

успішності комунікантів військового дискурсу. 

Для розуміння дискурсоутворювальної ролі військової термінології 

важливі також аспекти теорії лакунарності: виявлення міжмовних словесних і 

концептуальних лакун та принципів їх елімінування.  

За функціональними та тематичними особливостями у військовому 

дискурсі слід розрізняти терміни тактичні, організаційні, військово-технічні, 

терміни, що належать до різних родів військ та видів збройних сил тощо. 

На прикладі УВС можна зробити висновок, що військовий сленг існує, 

формується під впливом зовнішніх факторів, функціонує як соціолінгвістичне 

явище, обслуговуючи та формуючи НВД, є джерелом поповнення лексичного 

складу й елімінування лакун певної літературної мови, може виступати 

джерелом термінологізації тощо. 

Кожна мова членує світ по-своєму, таким чином, відображаючи певний 

спосіб сприйняття й організації світу. У СВТ спостерігаються унікальні 

параметри вираження соціального простору, які відтворюються у МКС певного 

народу, тотожні тенденції вираження й фіксації в мові єдиної системи поглядів 

на світові перетворення, глобалізованої філософії всього соціуму – носіїв 

різних мов. Це призводить до розширення певним чином структурованої 

сукупності знань і уявлень про зміни у світі, яким володіє певний соціум, 

національна лінгвокультурна спільнота, тобто до розширення когнітивного 

колективного та  військового простору зокрема.  

Основні положення цього розділу висвітлено у працях автора                            

[3; 5; 6; 11; 109]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Теоретико-методологічна концепція дисертації базується на таких 

положеннях: 1) експансіонізм, експланаторність, етноцентризм та 

антропоцентризм – важливі принципи формування й дослідження військової 

термінології. Принцип експансіонізму зумовлює використання здобутків 

маргінальних наук (лінгвокогнітології, лінгвопрагматики, лінгвокультурології 

тощо) в дослідженні механізмів формування термінології; принцип 

експланаторності сприяє інтерпретації функціонування військових 

термінологічних систем; принцип етноцентризму дозволяє пояснити 

специфіку національних терміносистем, їхню здатність транслюватися у 

міжкультурних комунікаціях; принцип антропоцентризму відображається у 

вивченні впливу людського чинника на процес становлення галузевих 

терміносистем у різні історичні періоди; 2) військові терміни відіграють 

дискурсоутворювальну роль, оскільки фіксують загальну парадигму певної 

сфери військової комунікації; 3) методологічною основою роботи є 

комплексний підхід, що передбачає поєднання методів,  спрямованих на аналіз 

усіх рівнів організації військової термінології, які доповнюють один одного та 

ґрунтуються на тріаді:  мікрорівень (військовий термін) – макрорівень 

(військова терміносистема) – мегарівень (військовий/воєнний дискурс);  

4) військова термінологія має досліджуватися за когнітивно-прагматичним та 

лінгвокультурним підходами. Когнітивно-прагматичний підхід дає змогу 

розглядати термінологію як результат трансакції знань, певну кодову систему, 

що забезпечує розуміння фахівців певної військової сфери та формує «коло 

своїх». Лінгвокультурний підхід дає можливість пояснити стан розвитку 

військової термінології, що зумовлений рівнем розвитку певного суспільства на 

певному історичному етапі та міжнародними трендами у сфері безпеки й 

оборони; 5) елімінування лакун – когнітивно-прагматичний механізм 

поповнення військової термінології під час міжкультурних комунікацій; 

6) вищим рівнем формування військової термінології є виникнення термінів-

кодів, нижчим – наявність військового сленгу як можливого джерела 
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поповнення військової термінології. 

У результаті дослідження було зроблено такі висновки: 

І. Теоретичні засади вивчення військової термінології базуються на 

розумінні військової термінології як одиниці військової субкультурної картини 

світу та військової професійної концептосфери. Під військовою субкультурною 

картиною світу (військовою професійною картиною світу) розуміється 

картина світу, що властива певній військовій спільноті (окремому військовому 

угрупованню, роду військ тощо). Відповідно, мова, що обслуговує військову 

субкультуру, створює, насамперед, образ користувача цієї субкультури та мови 

– образ військової субкультурної мовної особистості; військова (професійна) 

концептосфера розуміється як стала та впорядкована сукупність концептів 

військової сфери, інформаційної бази мислення, що містить схеми, настанови, 

поняття, команди, розпорядження, накази, певні сценарії розвитку подій 

тактичного або стратегічного рівнів. Дослідження військової термінології в 

системі мікрорівень (термін) – макрорівень (терміносистема) – мегарівень 

(дискурс) передбачає визначення одиниць аналізу. Військовий термін 

(мікрорівень) – вербалізований носій конденсованої і водночас максимально 

конкретної інформації про позначене, номінація, що фіксує спеціальне поняття 

військової сфери, що з’являється й удосконалюється в процесі пізнання, 

обмежується дефініцією, а також вступає в системні відношення з іншими 

одиницями певної військової терміносистеми. Військова терміносистема 

(макрорівень) – сукупність термінів, що поєднуються спільним змістом і 

відображають поняттєву, предметну та функціональну схожість військових 

явищ. Складається з офіційної військової спеціальної лексики (термінології), а 

також сленгової лексики та емоційно забарвлених елементів військової 

лексики, і є базовотворчим елеметом військового дискурсу. Військовий дискурс 

(мегарівень) – інституційний вид дискурсу, тип соціальної поведінки, який 

припускає певну систему обмежень, певний тип комунікативної поведінки, що 

знаходить висвітлення в специфічній організації комунікації на різних рівнях – 

професійному (неформальному), професійно-субординаційному, тактико-
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організаційному, державно-стратегічному (воєнний дискурс). 

ІІ. Застосування комплексного підходу має здійснюватися за трирівневою 

моделлю (мікро-, макро-, мегарівні) в парадигмі термін – терміносистема  –  

дискурс. 

Алгоритм аналізу містить такі кроки.  

1. Визначення ролі військової термінології у формуванні військової 

терміносистеми та військового дискурсу за мікро-, макро- та мегарівнями: 

- визначення мікро-, макро- та мегарівнів формування військової 

термінології;  

- теоретичне обґрунтування та лексикографічний опис понять, актуальних 

для вивчення військової термінології: військовий термін, субкультурна 

військова  картина світу, військова (професійна) концептосфера, мовна та 

комунікативна свідомість військових;  

- дистрибутивний та лексико-семантичний аналіз понять військовий і 

воєнний дискурси;  

- обґрунтування когнітивно-прагматичних механізмів формування 

військової термінології.  

2. Дослідження військової термінології на мікро- й макрорівнях: вивчення 

способів творення військової термінології та механізмів формування 

військових терміносистем: 

- морфологічний спосіб творення військової термінології (афіксальний, 

напівафіксальний, безафіксний способи); 

- лексико-семантичний спосіб творення військової термінології; 

- морфологічно-синтаксичний спосіб творення військової термінології; 

- творення військової термінології на основі запозичення як трансакція 

знань; 

 - компресія знань у терміні за допомогою абревіації.  

3. Дослідження військової термінології на мегарівні: визначення 

дискурсоутворювальної ролі військової термінології:  

- лінгвокультурна історія формування військової термінології;  
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- дискурс-аналіз міжнародних комунікацій, що зумовлюють розширення 

військового когнітивного простору та оновлення військової терміносистеми; 

- концепт-аналіз термінів-кодів як фактора формування 

національного/глобального військового/воєнного дискурсу; 

- механізми делакунізації військової термінології в міжнародному 

дискурсі; 

- військовий сленг як когнітивно-прагматичний процес формування 

професійного неформального  військового дискурсу.                

ІІІ. Лексикографічний аналіз та дискурс-аналіз законодавчих і 

нормотворчих документів підтвердив, що поняття військовий дискурс у 

більшості випадків застосовується на тактичному комунікативному рівні, а 

воєнний  – на державно-стратегічному рівні. Загалом, поняття військовий та 

воєнний дискурс мають ознаки й об’єктивної тотожності, й водночас 

перманентної протилежності, що залежить від того, якою державною 

структурою відпрацьовувався конкретний документ, та чи залучалися для його 

відпрацювання фахівці силових відомств. Військовий дискурс є різнорівневим 

інституційним дискурсом: 

- перший рівень професійний (неформальний) притаманний комунікації 

осіб, які перебувають на одному щабелі ієрархічних взаємин (між командирами 

або між підлеглими) на професійні теми, та, як правило, має непублічний 

характер і підлягає під категорію неформального військового дискурсу; 

- другий рівень інституційного дискурсу у збройних силах та 

мілітаризованих структурах (професійно-субординаційний) притаманний 

спілкуванню командирів і підлеглих. Таке спілкування має офіційний характер, 

розгортається у форматі певних жанрів, пов’язаних із несенням служби тощо. Цей 

вид комунікації реалізовується у визначених межах статусно-рольових відносин 

усної комунікації та через стандартизовані й структуровані тексти (накази, 

розпорядження, директиви, рапорти, довідки тощо); 

- третій рівень (тактико-організаційний) має організаційний характер та 

підтримує статусну ієрархію військової соціальної інституції як такої. Письмові 
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тексти – документи вищі за рівнем важливості, ніж на другому рівні: 

нормативно-правові документи, статути, правила тощо. Відрізняється від 

попереднього рівня тим, що в рамках третього рівня комунікація здійснюється з 

метою організації, регламентації діяльності певної структури для успішної 

реалізації поставлених завдань; 

- четвертий рівень (державно-стратегічний) розмежовує військовий та 

воєнний дискурси, репрезентує контакт військової організації певної країни із 

світом та суспільством, зокрема визначає стратегію воєнної організації у сфері 

безпеки й оборони на державному рівні. Письмові тексти цього рівня: воєнні 

доктрини, договори, хартії, концепції, стратегії, закони, укази президентів тощо. 

Таким чином, військовий дискурс як вид інституційного розгортається в 

ієрархічних межаж військової інституції та воєнної організації держави, 

здійснюється комунікантами відповідно до їхніх професійних ролей. 

Специфічність спілкування в межах армійської системи (точність, чіткість, 

лаконічність) передбачає жорстку структуру документації, чітке формулювання 

цілей, логічну послідовність поставлених завдань. 

IV. Дослідження показало, що для формування СВТ різноструктурних 

мов задіюються морфологічний (афіксальний, напівафіксальний, безафіксний 

способи), лексико-семантичний та морфолого-синтаксичний способи 

словотворення. 

У межах морфологічного способу словотворення використання  

суфіксального та префіксального способів спільне для всіх досліджуваних мов. 

Специфічним є використання у процесі творення ПВТ та АВТ активного 

префіксального інструментарію відповідних мов; в УВТ префіксальний спосіб, 

як правило, значно поступається продуктивністю суфіксальному способу 

словотворення, більш активно використовуються запозичені префікси. 

Префіксально-суфіксальний спосіб словотворення виявився малопродуктивним 

у всіх досліджуваних мовах.  

Специфічним для ПВТ є висока продуктивність напівафіксального 

способу, який не використовується для створення АВТ та УВТ.   
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Спільним для всіх досліджуваних мов є використання безафіксного 

способу, осново- і словоскладання, специфічним для досліджуваних мов є 

низька продуктивність способу зрощення в УВТ та компресивного 

словотворення в ПВТ.  

Людина в процесі діяльності є одним із головних елементів ВКС та 

ключовою фігурою термінологічних перетворень, це пояснює значну кількість 

утворення іменників у військовій термінології.  

У межах лексико-семантичного способу військового термінотворення 

такі процеси, як термінологізація, транстермінологізація, простежуються у всіх 

досліджуваних мовах. Також актуальним є утворення нових термінів 

різноструктурних мов, що  ґрунтується на зведенні у свідомості представників 

військової сфери асоціативних «мостів» (за допомогою метафори та метонімії). 

Тісний зв’язок термінологічної лексики із загальномовною лексичною 

системою слугує підґрунтям полісемії в процесі термінологізації у 

різноструктурних мовах та підтверджує факт їхнього розвитку за спільними 

закономірностями. Мовна економія, необхідність вираження мовної експресії, 

потреба номінації лежать в основі полісемії.  

У межах морфолого-синтаксичного способу словотворення військових 

термінів процес запозичення відіграє досить активну роль, що є наслідком 

глобалізації комунікативного військового простору, забезпечує полегшення 

розуміння представників різних ЛК, формування глобального 

воєнного/військового дискурсу, заповнення лакун на позначення нових понять 

у військовій галузі. Необхідність номінації, специфічна прагматика, висока 

комунікативна актуальність –  основні причини запозичення.  

Абревіація відкриває можливості компресії та концентрації певного 

професійного знання у військовій термінології. Спільним для всіх 

досліджуваних мов є вживання абревіатури як спільного коду всіх  учасників 

військового дискурсу, наявність спільних закономірностей у процесі творення і 

вживання абревіатур в УВТ та АВТ. Зазначене дає змогу стверджувати, що 

абревіація – універсальний процес, який детермінований когнітивними та 
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прагматичними тенденціями розвитку комунікації у військовій/воєнній сфері 

європейського простору, на відміну від ПВТ, де абревіація майже не розвинута, 

що зумовлено певними труднощами сприйняття скорочення слів в арабській 

графіці й пояснюється сталими історичними практиками іранського 

суспільства, в якому найменшою мірою, ніж в європейських країнах, діють 

сучасні процеси глобалізації та міжнародного діалогу. 

Спільними для всіх досліджуваних мов є комунікативні функції 

військового термінотворення, а саме:  

- орієнтація на створення нових найменувань, що обслуговують 

спілкування комунікантів військового дискурсу та визначають, формують 

військову субкультурну концептуальну/мовну картину світу; 

- створення більш короткої номінації, що концентрує суттєвий 

когнітивно-прагматичним зміст; 

- активізація засобів вираження, що відповідають тій чи іншій сфері 

військової комунікації тощо.  

КПП дослідження термінології дає змогу розглядати термін як мікросвіт, 

тобто в когніції та семантиці слова закладено об’ємний ідеальний зміст, а його 

словотворча структура відображає реальні, прагматичні зв’язки з дійсністю.  

Словотвір у процесі термінологізації відкриває можливості для 

інтерпретації дійсності. Він допомагає зрозуміти, які елементи позамовної 

дійсності та як словотворчо маркуються, чому фіксуються свідомістю, адже 

вже сам вибір того чи іншого явища дійсності в ролі об’єкта термінологізації є 

свідченням його важливості для носіїв певної мови. 

V. У результаті проведеного дослідження було визначено 

дискурсоутворювальну роль військової термінології, її зумовленість 

міжнародними факторами сучасності, що активізують розширення військового 

когнітивного простору та оновлення військового термінологічного корпусу, а 

саме: нова ракетно-ядерна ера, глобалізація, мілітаризація, колективна 

безпека, транснаціональні загрози (тероризм, організована злочинність, 

кіберзлочинність), сучасні воєнні конфлікти, миротворчі операції. 
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Було досліджено та запропоновано визначення поняття «терміни-коди». 

Світові соціальні зміни безпосередньо відображаються у СВТ. Під впливом цих 

факторів у процесі мовної комунікації суспільством формуються й уточнюються 

нові термінологічні прошарки СВТ, утворюються певні терміни-коди 

національного та глобального військового/воєнного дискурсу, що закріплюються 

в основних державних/міждержавних документах. Ці терміни-коди формуються, 

змінюються та уточнюються під впливом сучасних викликів та загроз, стають 

засобом формування міжнародного й національного воєнних концептуальних 

просторів; забезпечують успішність комунікацій  у військовій сфері різних 

рівнів.  

Визначено, що поповнення СВТ відбувається за рахунок елімінування 

міжмовних словесних та концептуальних лакун.  

Встановлено, що за функціональними та тематичними особливостями у 

військовому дискурсі терміни розрізняються як: тактичні, організаційні, 

військово-технічні терміни, що відносяться до різних родів військ та видів 

збройних сил тощо. 

VI. Визначено, що військовий сленг функціонує у притаманному йому 

середовищі усного/писемного мовлення, обслуговує та формує НВД, є 

джерелом елімінування лакун військової термінології. Доцільно виокремити 

два напрямки у формуванні військового сленгу: орієнтація на мову-донора та 

спрямованість на відновлення автентичності сучасної військової термінології із 

використанням ресурсів власної мови. 

Проведений у дисертаційній роботі аналіз військової термінології не є 

вичерпним. Перспективами подальших досліджень можуть бути 

лексикографічні дослідження, укладання термінологічних 

словників/довідників, а також розроблення рекомендацій щодо застосування 

термінології інститутами сектору безпеки та оборони в різних сферах їхньої 

дискурсивної діяльності.  
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ДОДАТОК А 

Приклади сучасних військових та військово-політичних терміносистем  

Таблиця «Військові звання» 

 

 рядовий private سرباز

 рядовий 2- ї категорії private second class سربازدرجھ دو

 рядовий 1- ї категорії private first class سربازدرجھ یک

 єфрейтор corporal سرجوخھ

 молодший сержант sergeant first class گروھبان سھ

 сержант sergeant گروھبان دو

 старший сержант master sergeant گروھبان یک

 старшина 2- ї категорії petty officer 2nd class استواردرجھ دو

 старшина 1- ї категорії petty officer 1st class استواردرجھ یک

 молодший лейтенант second lieutenant ستوان سھ

 лейтенант first lieutenant ستوان دو

 старший лейтенант senior lieutenant ستوان یک

 капітан captain سروان

 майор major سرگرد

 підполковник lieutenant colonel سرھنگ دو

 полковник colonel سرھنگ 

 генерал-майор major general سرتیپ

 генерал-лейтенант lieutenant general سرلشگر

 генерал-полковник general-colonel سپھبد
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Таблиця «Структурно-ієрархічна побудова збройних сил» 

 відділення element; section (armour) جوخھ

 взвод platoon دستھ

 рота company گروھان

 батальйон battalion گردان

 полк regiment ھنگ

 бригада brigade تیپ

 дивізія division لشکر

 корпус corps سپاه

 армія army ارتش

 група армій army group گروه ارتش

Таблиця «Види підрозділів»  
 підрозділ unit یگان

 піхотний підрозділ rifle unit واحد پیاده نظام

واحد پیاده نظام 
 سبک

легкий піхотний 
підрозділ 

light rifle unit 

 механізований واحد مکانیزه
підрозділ 

mechanized unit  

 танковий підрозділ tank unit واحد تانک

 бронетанковий واحد زرھی
підрозділ 

armor unit 

 розвідувальний واحد شناسایی
підрозділ 

reconnaissance element 

 повітряно-десантний واحد ھوابرد
підрозділ 

airborne unit 

 
 
 
 
 
 



 233 

Таблиця «Терміни ракетно-ядерної ери» 
 

 політика стримування سد نفوذ
 
 

containment 

وشک بالیستیکیم  балістична ракета ballistic missile 

 балістична ракета موشک بالیستیکی دریایی
морського базування 

sea-based ballistic 
missile 

 крилата ракета  cruise missile موشک کروز

 міжконтинентальна موشک بالیستیکی قاره پیما 
балістична ракета  

intercontinental ballistic 
missile 

 нерозповсюдження ядерної عدم گسترش سالح ھای ھستھ ای
зброї 

non-proliferation  

 протиповітряна оборона antiaircraft defence, air دفاع ضد ھوایی
defence; air raid 
precautions 

 ракета missile موشک 

 ракета «повітря-поверхня» air-to- surface missile موشک ھوا بھ زمین

 ракета «повітря-повітря» air-to-air missile موشک ھوا بھ ھوا

 самонавідна ракета  self-guided missile موشک ھدایت خود کار  

 стратегічна ракета strategic missile موشک استراتژیک

 стратегічні сили strategic(al) forces نیروھای استراتژیک

سد نفوذ بازدارنده  ядерне стримування nuclear deterrence 

 ядерний тероризм nuclear terrorism  ھستھ ایتروریسم

 ядерні випробування nuclear tests آزمایشھای ھستھ ای

 ядерні сили triad نیروھای ھستھ ای
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Таблиця «Вербалізація концепту війна» 
 

گجن  війна war 

 холодна війна cold war جنگ سرد

 ядерна війна nuclear warfare جنگ ھستھ ای

 Перша світова війна world War I جنگ جھانی اول

 Друга світова війна world War II جنگ جھانی دوم

ای جنگ ھستھ  ядерна війна nuclear warfare/atomic 
warfar/e thermonuclear 
warfare 

 локальна війна local war جنگ محلی

 регіональна війна global war جنگ منطقھ ای

 світова війна world war جنگ جھانی

 інформаційна війна information war جنگ اطالعاتی
 третя світова війна world war III جنگ جھانی سوم
 війна проти тероризму war on terrorism جنگ با تروریسم

 психологічна війна psychological warfare جنگ روانی
(PSYWAR) 

 мережева війна netwar جنگ شبکھ ای
 оголошення війни declaration of war اعالن جنگ

نبرد مجازی، جنگ  رایاجنگ
 سایبری

кібервійна cyber-warfare 

در گیری/  مناقشھ  конфлікт conflict, clash 
 локальний воєнний  محلی جنگیدر گیری

конфлікт 
local military conflict 

 جنگ نامتقارن
 

асиметричний конфлікт asymmetric conflict 

 прикордонний конфлікт border conflict, frontier اختالف مرزی
conflict 

اختالف/ مناقشھ حل   врегулювання 
конфлікту 

settlement of a conflict 

 درگیری ھای مسلحانھ داخلی
 

внутрішній збройний 
конфлікт 

internal armed conflict 
 

 چالش نظامی و سیاسی
 

воєнно-політичний 
виклик  

military and political 
challenge 

 خطر نظامی و سیاسی
 

воєнно-політичний 
ризик 

military and political risk 
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 اده از زور نظامیتھدید استف
 

загроза застосування 
воєнної сили 

the threat of military force 
 

 بخش امنیتی
 

сектор безпеки і 
оборони 

security sector 
 

 
Таблиця «Приклади військової термінології                                              

миротворчих операцій» 

نیروھای حفظ صلح سازمان ملل 
 متحد

війська ООН з 
підтримання миру 

United Nations peace-keeping 
police force 

 врегулювання تسویھ اختالف ھای مرزی
прикордонних 
конфліктів 

settlement of border conflict 

 всезагальне роззброєння universal  disarmament خلع سالح ھمگانی 

 збереження миру peacekeeping حفظ صلح 
   зміцнення миру  strengthening of peace تحکیم صلح 

 мирне врегулювання حل مسالمت آمیز مسئلھ
конфлікту 

peaceful settlement of a 
conflict 

 міжнародний мир та  صلح و امنیت بین المللی
безпека 

international peace and    
security 

 операції з підтримки عملیات پشتیبانی از صلح
миру 

 peace support operations 

 превентивна дипломатія preventive diplomacy دیپلماسی پیشگیرانھ
 припинення вогню  cease-fire, ceasefire آتش بس

جریان ھمکاری اروپای ومنطقھ 
 ای

процес європейського 
та регіонального 
співробітництва 

process of European and 
regional cooperation   

 сили підтримання миру peace-keeping forces نیروھای حفظ صلح
 

Таблиця «Приклади термінів, 
що вербалізують концепт тероризм» 

 
 тероризм terrorism تروریسم
 державний тероризм state terrorism  دولتیتروریسم

 релігійний тероризм religious terrorism تروریسم دینی
 ісламський тероризм islamic terrorism تروریسم اسالمی
 політичний тероризм political terrorism تروریسم سیاسی
 кібертероризм cyberterrorism سایبر تروریسم

 піратство piracy دزد دریایی
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 повітряний тероризм skyjacking, air piracy تروریسم ھوایی
  морський тероризм sea terrorism تروریسم دریایی

 міжнародний тероризм international terrorism تروریسم بین المللی

  ядерний тероризм nuclear terrorism تروریسم ھستھ ای

 боротьба з тероризмом battle against terrorism, fight مبارزه با تروریسم
against terrorism, suppression 
of terrorism 

 терористичний акт act of terrorism عملیات تروریستی

 терористична діяльність terrorist activities فعالیت تروریستی

 терористична سازمان تروریستی
організація  

terrorist organization 

 шахід shahid شھید

 терорист-смертник suicide bomber بمب گذار انتحاری

 нетрадиційний  غیر سنتیتروریسم
тероризм 

nontraditional terrorism 

ّ غیر ملیتروریسم  недержавний тероризм nonstate terrorism 

 عملیات ضد تروریستی
  

антитерористична 
операція 

anti-terrorist operation 
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ДОДАТОК Б 
Терміни-коди (тлумачення) 

 
активи, що пов'язані з фінансуванням тероризму 
Активи, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових 
операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій 
Ради Безпеки ООН, – кошти, майно, майнові і немайнові права, що повністю або 
частково, прямо чи опосередковано належать або перебувають під контролем осіб, 
що пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано 
міжнародні санкції, та активи, які отримані або походять від таких коштів, майна, 
майнових і немайнових прав, а також інші активи зазначених осіб. 
Джерело: Закон України «Про боротьбу з тероризмом» 
антитерористична операція  
Комплекс скоординованих спеціальних заходів, спрямованих на попередження, 
запобігання та припинення терористичної діяльності, звільнення заручників, 
забезпечення безпеки населення, знешкодження терористів, мінімізацію 
наслідків терористичної діяльності.  
Джерело: Закон України «Про боротьбу з тероризмом» 
артилерія 
Системи великого калібру, здатні влучати у наземні цілі, головним чином, із  
закритих вогневих позицій. Такі артилерійські системи забезпечують 
загальновійськовим формуванням основну вогневу підтримку із закритих 
вогневих позицій. 
Джерело: Договір звичайні збройні сили в Європі   
багатоцільовий ударний гелікоптер 
Ударний гелікоптер, сконструйований для виконання різних воєнних функцій і 
оснащений для застосування керованої зброї. 
Джерело: Договір звичайні збройні сили в Європі 
бойова броньована машина 
Самохідна машина, яка має бронезахист і прохідність по пересічній місцевості.  
Бойові броньовані машини включають бронетранспортери, бойові машини 
піхоти і бойові машини з важким озброєнням. 
Джерело: Договір звичайні збройні сили в Європі 
бойова машина з важким озброєнням 
Бойова броньована машина з вбудованою або штатною гарматою калібру не 
менше 75 міліметрів для ведення вогню прямою наводкою, яка має суху вагу не 
менше 6-ти метричних тонн і не підпадає під визначення бронетранспортера, 
бойової машини піхоти або бойового танка. 
Джерело: Договір звичайні збройні сили в Європі 
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бойова машина піхоти 
Бойова броньована машина, сконструйована та обладнана головним чином для 
транспортування бойового піхотного відділення, яка звичайно забезпечує 
десанту можливість вести вогонь з машини під прикриттям броні і яка озброєна 
вбудованою або штатно встановлюваною гарматою калібру не менше 20 
міліметрів та інколи пусковою установкою протитанкових ракет. Бойові машини 
піхоти становлять основну систему зброї мотопіхоти або механізованих 
танкових або механізованих формувань і частин сухопутних військ. 
Джерело: Договір звичайні збройні сили в Європі 
бойовий гелікоптер 
Гвинтокрилий літальний апарат, озброєний і оснащений для влучення в ціль або 
оснащений для виконання інших воєнних функцій. Термін «бойовий  
гелікоптер» включає ударні гелікоптери та гелікоптери бойового забезпечення.  
Термін «бойовий гелікоптер» не включає неозброєні транспортні гелікоптери. 
Джерело: Договір звичайні збройні сили в Європі 
бойовий літак 
Літак з незмінюваною або змінюваною геометрією крила, озброєний і оснащений 
для влучення в ціль шляхом використання керованих ракет, некерованих ракет, 
бомб, кулеметів, гармат чи інших засобів ураження, а також будь-яку іншу 
модель  або варіант такого літака, які виконують інші воєнні функції, такі як 
повітряна розвідка або радіоелектронна боротьба. Термін «бойовий літак» не 
включає учбово-тренувальні літаки. 
Джерело: Договір звичайні збройні сили в Європі 
бойовий танк 
Самохідна броньована бойова машина, яка має велику вогньову потужність, 
головним чином завдяки основній гарматі з великою початковою швидкістю 
снаряда для ведення вогню прямою наводкою, необхідною для завдання поразки 
броньованим та іншим цілям, високу мобільність на пересіченіймісцевості,  
високій рівень захищеності і яка не сконструйована і не обладнана головним 
чином для транспортування бойових військ. Такі броньовані машини є основною 
системою зброї танкових та інших бронетанкових формувань сухопутних військ. 
Джерело: Договір звичайні збройні сили в Європі 
боротьба з тероризмом  
Діяльність щодо запобігання, виявлення, припинення, мінімізації наслідків 
терористичної діяльності. 
Джерело: Закон України «Про боротьбу з тероризмом» 
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бронетранспортер 
Бойова броньована машина, сконструйована та обладнана для транспортування 
бойового піхотного відділення, яка, як правило, озброєна вбудованою або 
штатно встановлюваною зброєю калібру до 20 міліметрів.  
Джерело: Договір звичайні збройні сили в Європі 
бронетранспортер-подібний і бойова машина піхоти-подібна 
Броньована машина,  що базується на тому самому  шасі,  що  й 
бронетранспортер або бойова машина піхоти, і зовнішньо схожа на них, 
відповідно, яка не має   гарматного озброєння калібру 20 міліметрів або більше і 
яка була утворена або модифікована таким чином, що при цьому неможливе 
транспортування бойового  піхотного відділення. З урахуванням положень 
Женевської конвенції «Про поліпшення долі поранених і хворих у діючих 
арміях» від 12 серпня 1949 року,  які надають спеціального статусу санітарним 
машинам, бронетранспортери-санітарні машини не вважаються бойовими 
броньованими машинами або бронетранспортерами-подібними. 
Джерело: Договір звичайні збройні сили в Європі 
воєнна доктрина україни 
Система поглядів на причини виникнення, сутність і характер сучасних воєнних 
конфліктів, принципи і шляхи запобігання їх виникненню, підготовку держави 
до можливого воєнного конфлікту, а також на застосування воєнної сили для 
захисту державного суверенітету, територіальної цілісності, інших життєво 
важливих національних інтересів. 
Джерело: Воєнна доктрина України 
воєнна організація держави  
Сукупність органів державної влади, військових формувань, утворених 
відповідно до законів України, діяльність яких перебуває під демократичним 
цивільним контролем з боку суспільства і безпосередньо спрямована на захист 
національних інтересів України від зовнішніх та внутрішніх загроз. 
Джерело: Закон України «Про основи національної безпеки України» 
воєнна політика України  
Діяльність суб'єктів забезпечення національної безпеки держави, пов'язана із 
запобіганням воєнним конфліктам, організацією та здійсненням військового 
будівництва і підготовкою Збройних Сил України, Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної спеціальної 
служби транспорту, інших утворених відповідно до законів України військових 
формувань, правоохоронних органів спеціального призначення до збройного 
захисту національних інтересів 

Джерело: Воєнна доктрина України  
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воєнний конфлікт 
Форма розв'язання міждержавних або внутрішньодержавних суперечностей із 
двостороннім застосуванням воєнної сили; основними видами воєнних 
конфліктів є війна та збройний конфлікт. 
Джерело: Воєнна доктрина України 
воєнно-політична обстановка 
Стан воєнно-політичних відносин на певний момент (у певний період). 
Джерело: Воєнна доктрина України 
воєнно-політичний виклик  
Наміри або дії однієї зі сторін воєнно-політичних відносин, що спрямовані на 
досягнення власних цілей без урахування інтересів іншої сторони, з 
усвідомленням можливості заподіяння шкоди таким інтересам. 
Джерело: Воєнна доктрина України 
воєнно-політичний ризик 
Наміри або дії однієї зі сторін воєнно-політичних відносин, які за певних умов 
можуть заподіяти шкоди національним інтересам іншої сторони. 
Джерело: Воєнна доктрина України 
воєнно-політичні відносини  
Сукупність намірів і дій сторін (держав, коаліцій держав, міжнародних 
корпорацій, політичних партій, суспільних рухів), спрямованих на досягнення 
власних інтересів із застосуванням воєнних інструментів разом із усіма 
наявними іншими інструментами у політичній, воєнній, економічній та інших 
сферах життєдіяльності. 
Джерело: Воєнна доктрина України 
гелікоптер бойового забезпечення 
Бойовий гелікоптер, який не відповідає вимогам, що ставляться до ударного 
гелікоптера, і який може бути оснащений різною зброєю самооборони і влучення  у 
цілі великої площі, такою як кулемети, гармати і некеровані ракети, бомби або 
бомбові ракети, або який може бути оснащений для виконання інших воєнних 
функцій. 
Джерело: Договір звичайні збройні сили в Європі 
група Держав-учасниць    
Група Держав-учасниць, які підписали Варшавський Договір 1955 року, що  
включає Республіку Болгарія, Угорську Республіку, Республіку Польща, 
Румунію, Союз Радянських Соціалістичних Республік та Чеську і Словацьку 
Федеративну   Республіку, або групу Держав-учасниць, які підписали чи 
приєдналися до Брюссельського договору 1948 року або Вашингтонського 
договору 1949 року, що включає Королівство Бельгія, Федеративну Республіку 
Німеччина, Грецьку   Республіку, Королівство Данія, Республіку Ісландія, 
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Королівство Іспанія, Італійську Республіку, Канаду, Велике Герцогство 
Люксембург, Королівство Нідерландів,  Королівство Норвегія, Португальську 
Республіку, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії, 
Сполучені Штати Америки,  Турецьку Республіку і Французьку Республіку. 
Джерело: Договір звичайні збройні сили в Європі 
загроза застосування воєнної сили  
Наміри або дії однієї зі сторін воєнно-політичних відносин, які свідчать про 
готовність до застосування воєнної сили проти іншої сторони з метою 
досягнення власних цілей. 
Джерело: Воєнна доктрина України 
загрози національній безпеці  
Наявні та потенційно можливі явища і чинники, що створюють небезпеку 
життєво важливим національним інтересам України. 
Джерело: Закон України «Про основи національної безпеки України» 
заручник  
Фізична особа, яка захоплена і (або) утримується з метою спонукання 
державного органу, підприємства, установи чи організації або окремих осіб 
здійснити якусь дію або утриматися від здійснення якоїсь дії як умови 
звільнення особи, що захоплена і (або) утримується. 
Джерело: Закон України «Про боротьбу з тероризмом» 
збройний конфлікт  
Збройне зіткнення між державами (міжнародний збройний конфлікт, збройний 
конфлікт на державному кордоні) або між ворогуючими сторонами в межах 
території однієї держави, як правило, за підтримки ззовні (внутрішній збройний 
конфлікт). 
Джерело: Воєнна доктрина України 
звичайні озброєння і техніка, обмежувані Договором 
Бойові танки, бойові броньовані машини, артилерія, бойові літаки та ударні 
гелікоптери, які підпадають під кількісні обмеження, встановлені у статтях IV, V і 
VI. 
Джерело: Договір звичайні збройні сили в Європі 
звичайні озброєння і техніка, які підпадають під дію Договору 
Бойові танки, бойові броньовані машини, артилерія, бойові літаки, учбово-
тренувальні літаки, неозброєні літаки, бойові гелікоптери, неозброєні 
транспортні гелікоптери, танкові мостоукладальники, бронетранспортери-
подібні та бойові машини піхоти-подібні, які підлягають  обміну інформацією 
згідно з Протоколом про обмін інформацією. 
Джерело: Договір звичайні збройні сили в Європі 
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локальна війна 
Війна між двома чи більше державами, у якій воєнні дії обмежені територіями 
воюючих держав та переслідують воєнно-політичні цілі, що зачіпають переважно 
інтереси лише цих держав (територіальні, політичні, економічні тощо). 
Джерело: Воєнна доктрина України 
міжнародний тероризм  
Здійснювані у світовому чи регіональному масштабі терористичними 
організаціями, угрупованнями, у тому числі за підтримки державних органів 
окремих держав, з метою досягнення певних цілей суспільно небезпечні 
насильницькі діяння, пов'язані з викраденням, захопленням, вбивством ні в чому не 
винних людей чи загрозою їх життю і здоров'ю, зруйнуванням чи загрозою 
зруйнування важливих народногосподарських об'єктів, систем життєзабезпечення, 
комунікацій, застосуванням чи загрозою застосування ядерної, хімічної, біологічної 
та іншої зброї масового ураження. 
Джерело: Закон України «Про боротьбу з тероризмом» 
національна безпека 
Захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і 
держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, 
запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам у 
сферах правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, прикордонної діяльності та 
оборони, міграційної політики, охорони здоров'я, освіти та науки, науково-технічної та 
інноваційної політики, культурного розвитку населення, забезпечення свободи слова 
та інформаційної безпеки, соціальної політики та пенсійного забезпечення, житлово-
комунального господарства, ринку фінансових послуг, захисту прав власності, 
фондових ринків і обігу цінних паперів, податково-бюджетної та митної політики, 
торгівлі та підприємницької діяльності, ринку банківських послуг, інвестиційної 
політики, ревізійної діяльності, монетарної та валютної політики, захисту інформації, 
ліцензування, промисловості та сільського господарства, транспорту та зв'язку, 
інформаційних технологій, енергетики та енергозбереження, функціонування 
природних монополій, використання надр, земельних та водних ресурсів, корисних 
копалин, захисту екології і навколишнього природного середовища та інших сферах 
державного управління при виникненні негативних тенденцій до створення 
потенційних або реальних загроз національним інтересам. 
Джерело: Закон України «Про основи національної безпеки України» 

національні інтереси 
Життєво важливі матеріальні, інтелектуальні і духовні цінності Українського 
народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади в Україні, визначальні 
потреби суспільства і держави, реалізація яких гарантує державний суверенітет 
України та її прогресивний розвиток. 
Джерело: Закон України «Про основи національної безпеки України» 
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оборонно-промисловий комплекс 
Сукупність підприємств, установ і організацій промисловості та науки, що 
розробляють, виробляють, модернізують і утилізують продукцію військового 
призначення, виконують послуги в інтересах оборони для оснащення та 
матеріального забезпечення сил безпеки і оборони, а також здійснюють 
постачання товарів військового призначення та подвійного використання, 
надання послуг військового призначення під час виконання заходів військово-
технічного співробітництва України з іноземними державами. 
Джерело: Воєнна доктрина України 
позначене місце постійного складського зберігання 
Місце з чітко визначеною фізичною межею, в якому містяться звичайні   
озброєння і техніка, обмежувані Договором, які зараховуються до загальних 
граничних рівнів, але не підпадають під обмеження на звичайні озброєння і   
техніку, обмежувані Договором, у регулярних частинах. 
Джерело: Договір звичайні збройні сили в Європі 
правоохоронні органи  
Органи державної влади, на які Конституцією і законами України покладено 
здійснення правоохоронних функцій. 
Джерело: Закон України «Про основи національної безпеки України» 
район застосування  
Сухопутна територія Держав-учасниць в  Європі від Атлантичного океану до 
Уральських гір, яка включає всі європейські острівні території Держав-учасниць, 
включаючи Фарерські острови Королівства Данія, Свальбард (Шпицберген),  
включаючи острів Ведмежий Королівства Норвегія, Азорські острови і Мадейру 
Португальської Республіки, Канарські острови Королівства Іспанія і Землю 
Франца-Йосифа і Нову Землю Союзу Радянських Соціалістичних Республік. У 
випадку Союзу Радянських Соціалістичних Республік район застосування 
включає всю територію, що простягається на захід від річки Урал і Каспійського 
моря. У  випадку Турецької Республіки район застосування включає територію 
Турецької Республіки на північ і захід від лінії, що простягається від точки 
перетину  турецького кордону з 39-ю паралеллю до Мурадиє, Патноса, Караязі, 
Текмана, Кемаліє, Феке, Джейхана, Доганкента, Гезне і далі до моря. 
Джерело: Договір звичайні збройні сили в Європі 
район проведення антитерористичної операції  
Визначені керівництвом антитерористичної операції ділянки місцевості або 
акваторії, транспортні засоби, будівлі, споруди, приміщення та території чи 
акваторії, що прилягають до них і в межах яких проводиться зазначена операція.  
Джерело: Закон України «Про боротьбу з тероризмом» 
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регіональна війна 
Війна, що охоплює певний регіон (частину континенту) за участю всіх чи 
більшості держав регіону та з метою досягнення воєнно-політичних цілей, що 
зачіпають інтереси цих держав. 
Джерело: Воєнна доктрина України 
режим у районі проведення антитерористичної операції 
Особливий порядок, який може вводитися в районі проведення 
антитерористичної операції на час її проведення і передбачати надання суб'єктам 
боротьби з тероризмом визначених цим Законом спеціальних повноважень, 
необхідних для звільнення заручників, забезпечення безпеки і здоров'я громадян, 
які опинилися в районі проведення антитерористичної операції, нормального 
функціонування державних органів, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, організацій. 
Джерело: Закон України «Про боротьбу з тероризмом» 
розташовані звичайні збройні сили 
Звичайні збройні сили Держави-учасниці, розташовані в межах району  
застосування на території іншої Держави-учасниці. 
Джерело: Договір звичайні збройні сили в Європі 
сектор безпеки і оборони  
Охоплена єдиним керівництвом сукупність органів державної влади, Збройних 
Сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 
України, Державної спеціальної служби транспорту, інших утворених відповідно 
до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального 
призначення, діяльність яких за функціональним призначенням відповідно до 
Конституції та законів України спрямована на захист національних інтересів від 
зовнішніх і внутрішніх загроз національній безпеці України. 
Джерело: Воєнна доктрина України 
сили безпеки  
Державні правоохоронні та розвідувальні органи, сили цивільного захисту та 
органи загальної компетенції, на які Конституцією та законами України 
покладено функції із забезпечення національної безпеки України. 
Джерело: Воєнна доктрина України 
сили оборони  
Збройні Сили України, Державна служба спеціального зв'язку та захисту 
інформації України, Державна спеціальна служба транспорту, інші утворені 
відповідно до законів України військові формування, а також правоохоронні та 
розвідувальні органи, в частині залучення їх до виконання завдань з оборони 
держави. 
Джерело: Воєнна доктрина України 
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спеціалізований ударний гелікоптер 
Ударний гелікоптер, сконструйований головним чином для застосування 
керованої зброї. 
Джерело: Договір звичайні збройні сили в Європі 
спроможності сил оборони  
Здатність досягти необхідного результату під час виконання завдань з питань 
оборони у певних умовах відповідно до визначених сценаріїв дій та з 
використанням наявних ресурсів. 
Джерело: Воєнна доктрина України 
стратегічні комунікації  
Скоординоване і належне використання комунікативних можливостей держави – 
публічної дипломатії, зв'язків із громадськістю, військових зв'язків, 
інформаційних та психологічних операцій, заходів, спрямованих на просування 
цілей держави. 
Джерело: Воєнна доктрина України 
суха вага 
Вага машини без урахування ваги боєприпасів, пального, мастила; зйомної 
реактивної броні, запасних частин, інструментів та приладдя; зйомного 
обладнання для підводного водіння; екіпажу та його особистого майна. 
Джерело: Договір звичайні збройні сили в Європі 
танковий мостоукладальник 
Самохідна броньована машина транспортер-укладальник, здатна нести і за 
допомогою вбудованих механізмів установлювати та знімати мостову 
конструкцію. Така машина з мостовою конструкцією діє як єдина система. 
Джерело: Договір звичайні збройні сили в Європі 
тероризм  
Суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому 
застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, 
тортур, залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на 
життя чи здоров'я ні в чому не винних людей або погрози вчинення злочинних 
дій з метою досягнення злочинних цілей. 
Джерело: Закон України «Про боротьбу з тероризмом» 
терорист 
Особа, яка бере участь у терористичній діяльності. 
Джерело: Закон України «Про боротьбу з тероризмом» 
терористична група  
Група з двох і більше осіб, які об'єдналися з метою здійснення терористичних актів. 
Джерело: Закон України «Про боротьбу з тероризмом» 
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терористична діяльність  
Діяльність, яка охоплює: 
- планування, організацію, підготовку та реалізацію терористичних актів; 
- підбурювання до вчинення терористичних актів, насильства над фізичними 
особами або організаціями, знищення матеріальних об'єктів у терористичних 
цілях; 
- організацію незаконних збройних формувань, злочинних угруповань 
(злочинних організацій), організованих злочинних груп для вчинення 
терористичних актів, так само як і участь у таких актах; 
- вербування, озброєння, підготовку та використання терористів; 
пропаганду і поширення ідеології тероризму; 
- фінансування та інше сприяння тероризму. 
Джерело: Закон України «Про боротьбу з тероризмом» 
терористична організація  
Стійке об'єднання трьох і більше осіб, яке створене з метою здійснення 
терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, 
встановлено певні правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки 
і вчинення терористичних актів. Організація визнається терористичною, якщо 
хоч один з її структурних підрозділів здійснює терористичну діяльність з відома 
хоча б одного з керівників (керівних органів) усієї організації. 
Джерело: Закон України «Про боротьбу з тероризмом» 
терористичний акт  
Злочинне діяння у формі застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших 
дій, відповідальність за які передбачена статтею 258 Кримінального кодексу 
України. У разі, коли терористична діяльність супроводжується вчиненням 
злочинів, передбачених статтями 112, 147, 258-260, 443, 444, а також іншими 
статтями Кримінального кодексу України , відповідальність за їх вчинення 
настає відповідно до Кримінального кодексу України.  
Джерело: Закон України «Про боротьбу з тероризмом» 
технологічний тероризм   
Злочини, що вчиняються з терористичною метою із застосуванням ядерної, 
хімічної, бактеріологічної (біологічної) та іншої зброї масового ураження або її 
компонентів, інших шкідливих для здоров'я людей речовин, засобів 
електромагнітної дії, комп'ютерних систем та комунікаційних мереж, включаючи 
захоплення, виведення з ладу і руйнування потенційно небезпечних об'єктів, які 
прямо чи опосередковано створили або загрожують виникненням загрози 
надзвичайної ситуації внаслідок цих дій та становлять небезпеку для персоналу, 
населення та довкілля; створюють умови для аварій і катастроф техногенного 
характеру. 
Джерело: Закон України «Про боротьбу з тероризмом» 
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ударний гелікоптер 
Бойовий гелікоптер, оснащений для застосування протитанкової керованої зброї, 
керованої зброї класу «повітря-земля» або «повітря-повітря» та обладнаний  
комплексною системою управління вогнем та наведення цієї зброї. Термін 
«ударний гелікоптер» включає спеціалізовані ударні гелікоптери та 
багатоцільові ударні гелікоптери. 
Джерело: Договір звичайні збройні сили в Європі 
фінансування тероризму  
Надання чи збір активів будь-якого роду з усвідомленням того, що їх буде 
використано повністю або частково для організації, підготовки і вчинення 
окремим терористом або терористичною організацією визначеного 
Кримінальним кодексом України. 
Джерело: Закон України «Про боротьбу з тероризмом» 
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Term-codes  
 

acceptability 
The joint operation plan review criterion for assessing whether the contemplated 
course of action is proportional, worth the cost, consistent with the law of war; and is 
militarily and politically supportable. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 

access  
In counterintelligence and intelligence use, a. a way or means of approach to identify a 
target; or b. exploitable proximity to or ability to approach an individual, facility, or 
information that enables target to carry out the intended mission. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
access to classified information  
The ability and opportunity to obtain knowledge of classified information by persons 
with the proper security clearance and a need to know of specified classified information. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
accompanying supplies  
Unit supplies that deploy with forces. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
accountability 
The obligation imposed by law or lawful order or regulation on an officer or other person 
for keeping accurate record of property, documents, or funds. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
acoustic intelligence  
Intelligence derived from the collection and processing of acoustic phenomena. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
acquisition and cross-servicing agreement  
Agreement, negotiated on a bilateral basis with United States allies or coalition partners, 
that allow United States forces to exchange most common types of support, including 
food, fuel, transportation, ammunition, and equipment. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
actionable intelligence  
Intelligence information that is directly useful to customers for immediate exploitation 
without having to go through the full intelligence production process. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
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action phase  
In amphibious operations, the period of time between the arrival of the landing forces of 
the amphibious force in the operational area and the accomplishment of their mission.   
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
activation  
Order to active duty (other than for training) in the federal service.   
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
active air defense  
Direct defensive action taken to destroy, nullify, or reduce the effectiveness of hostile air 
and missile threats against friendly forces and assets. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
active defense  
The employment of limited offensive action and counterattacks to deny a contested area 
or position to the enemy. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
active duty  
Full-time duty in the active military service of the United States, including active duty or 
full-time training duty in the Reserve Component.   
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
active duty for special work  
A tour of active duty for reserve personnel authorized from military and reserve 
personnel appropriations for work on active or reserve component programs. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
active duty for training  
A tour of active duty that is used for training members of the Reserve Component to 
provide trained units and qualified persons to fill the needs of the Armed Forces in time of 
war or national emergency and such other times as the national security requires. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
active guard and reserve  
National Guard and Reserve members who are on voluntary active duty providing full-
time support to National Guard, Reserve, and Active Component organizations for the 
purpose of organizing, administering, recruiting, instructing, or training the Reserve 
Components. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
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activity  
1. A unit, organization, or installation performing a function or mission.   
2. A function, mission, action, or collection of actions. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
act of mercy  
In personnel recovery, assistance rendered to evaders by an individual or elements of the 
local population who sympathize or empathize with the evaders’ cause or plight. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
acute radiation dose  
Total ionizing radiation dose received at one time and over a period so short that 
biological recovery cannot occur. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
acute radiation syndrome  
An acute illness caused by irradiation of the body by a high dose of penetrating radiation in a 
very short period of time. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
adaptive planning and execution system 
A Department of Defense system of joint policies, processes, procedures, and reporting 
structures, supported by communications and information technology, that is used by the 
joint planning and execution community to monitor, plan, and execute mobilization, 
deployment, employment, sustainment, redeployment, and demobilization activities 
associated with joint operations. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
adequacy  
The joint operation plan review criterion for assessing whether the scope and concept of 
planned operations can accomplish the assigned mission and comply with the planning 
guidance provided. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
administrative chain of command  
One of the two branches of the chain of command described in Joint Publication 1, 
Doctrine for the Armed Forces of the United States, through which command is 
exercised from the President through the Secretary of Defense to the Secretaries of the 
Military Departments, and from which forces are assigned  to  combatant  commands  
to  compose  the  operational  command  structure baseline. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
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administrative command structure  
The organizational hierarchy through which administrative leadership is exercised, as 
contrasted by the operational command structure through which operational authority is 
exercised. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
administrative contracting officer  
Contracting officer whose primary duties involve contract administration.   
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
administrative control 
Direction or exercise of authority over subordinate or other organizations in respect to 
administration and support. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
administrative loading 
A loading method that gives primary consideration to achieving maximum utilization of 
troop and cargo space without regard to tactical considerations. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
advanced force operations  
Operations conducted to refine the location of specific, identified targets and further 
develop the operational environment for near-term missions. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
advance guard  
Detachment sent ahead of the main force to ensure its uninterrupted advance; to protect 
the main body against surprise; to facilitate the advance by removing obstacles and 
repairing roads and bridges; and to cover the deployment of the main body if it is 
committed to action. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
adversary  
A party acknowledged as potentially hostile to a friendly party and against which the 
use of force may be envisaged. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
adversary template  
A model based on an adversary’s known or postulated preferred methods of operation 
illustrating the disposition and activity of adversary forces and assets conducting a 
particular operation unconstrained by the impact of the operational environment. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
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aegis  
A ship-based combat system that can detect, track, target, and engage air, surface, and 
subsurface threats, including ballistic missiles on some modified ships. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
aerial port  
An airfield that has been designated for the sustained air movement of personnel and 
materiel as well as an authorized port for entrance into or departure from the country 
where located. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
aeromedical evacuation  
The movement of patients under medical supervision to and between medical treatment 
facilities by air transportation. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
aeromedical evacuation control team  
A core team assigned to a component-numbered air force air operations center air 
mobility division that provides operational planning, scheduling, and execution of 
theater aeromedical evacuation missions and positioning of aeromedical evacuation 
ground forces.   
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
aeromedical evacuation unit  
An operational medical organization concerned primarily with the management and 
control of patients being transported via an aeromedical evacuation system or system 
echelon. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
aeronautical chart  
A specialized representation of mapped features of the Earth, or some part of it, 
produced to show selected terrain, cultural and hydrographic features, and supplemental 
information required for air navigation, pilotage, or for planning air operations. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
aerospace defense  
1. All defensive measures designed to destroy or nullify attacking enemy aircraft and 
missiles and also negate hostile space systems.  
2. An inclusive term encompassing air defense, ballistic missile defense, and space 
defense.   
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
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afloat pre-positioning force  
Shipping maintained in full operational status to afloat pre- position military equipment 
and supplies in support of combatant commanders’ operation plans, consisting of the 
three maritime pre-positioning ships squadrons, the Army’s afloat pre-positioning stocks-
3 ships, and the Defense Logistics Agency, and the Air Force ships. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
ballistic missile 
Any missile which does not rely upon aerodynamic surfaces to produce lift and 
consequently follows a ballistic trajectory when thrust is terminated.   
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
barrier  
A coordinated series of natural or man-made obstacles designed or employed to 
channel, direct, restrict, delay, or stop the movement of an opposing force and to impose 
additional losses in personnel, time, and equipment on the opposing force. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
barrier, obstacle, and mine warfare plan  
A comprehensive, coordinated plan that includes responsibilities; general location of 
unspecified and specific barriers, obstacles, and minefields; special instructions; 
limitations; coordination; and completion times; and may designate locations of obstacle 
zones or belts. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
base boundary  
A line that delineates the surface area of a base for the purpose of facilitating 
coordination and deconfliction of operations between adjacent units, formations, or 
areas. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
base defense zone  
An air defense zone established around an air base and limited to the engagement 
envelope of short-range air defense weapons systems defending that base. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
campaign  
A series of related major operations aimed at achieving strategic and operational 
objectives within a given time and space. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
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campaign plan  
A joint operation plan for a series of related major operations aimed at achieving 
strategic or operational objectives within a given time and space.   
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
candidate target list  
A list of objects or entities  submitted by component commanders, appropriate 
agencies, or the joint force commander’s staff for further development and inclusion on 
the joint target list and/or restricted target list, or moved to the no-strike list. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
civil-military team  
A temporary organization of civilian and military personnel task- organized to 
provide an optimal mix of capabilities and expertise to accomplish specific 
operational and planning tasks.   
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
cyberspace  
A global domain within the information environment consisting of the interdependent 
network of information technology infrastructures and resident data, including the 
Internet, telecommunications networks, computer systems, and embedded processors 
and controllers. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
cyberspace operations  
The employment of cyberspace capabilities where the primary purpose is to achieve 
objectives in or through cyberspace. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
cyberspace superiority  
The degree of dominance in cyberspace by one force that permits the secure, reliable 
conduct of operations by that force, and its related land, air, maritime, and space forces 
at a given time and place without prohibitive interference by an adversary. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
damage assessment  
1. The determination of the effect of attacks on targets.   
2. A determination of the effect of a compromise of classified information on national 
security. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
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damage criteria  
The critical levels of various weapons effects required to create specified levels of 
damage. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
damage estimation  
A preliminary appraisal of the potential effects of an attack. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
damage estimation  
A preliminary appraisal of the potential effects of an attack. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
danger close  
In close air support, artillery, mortar, and naval gunfire support fires, the term included in 
the method of engagement segment of a call for fire that indicates that friendly forces 
are within close proximity of the target.   
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
effective United States-controlled ships  
United States-owned foreign flag ships that can be tasked by the Maritime 
Administration to support Department of Defense requirements when necessary. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
electro-explosive device  
An explosive or pyrotechnic component that initiates an explosive, burning, electrical, 
or mechanical train and is activated by the application of electrical energy. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
electromagnetic battle management 
The dynamic monitoring, assessing, planning, and directing of joint electromagnetic 
spectrum operations in support of the commander’s scheme of maneuver. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
flight deck  
1. In certain airplanes, an elevated compartment occupied by the crew for operating the 
airplane in flight.   
2. The upper deck of an aircraft carrier that serves as a runway.  The deck of an air-
capable ship, amphibious aviation assault ship, or aircraft carrier used to launch and 
recover aircraft. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
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flight deck officer  
Officer responsible for the safe movement of aircraft on or about the flight deck of an 
aviation-capable ship. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
information management  
The function of managing an organization’s information resources for the handling of 
data and information acquired by one or many different systems, individuals, and 
organizations in a way that optimizes access by all who have a share in that data or a 
right to that information. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
information operations  
The integrated employment, during military operations, of information-related 
capabilities in concert with other lines of operation to influence, disrupt, corrupt, or 
usurp the decision-making of adversaries and potential adversaries while protecting our 
own.   
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
information operations force  
A force consisting of units, staff elements, individual military professionals in the 
Active and Reserve Components, and DOD civilian employees who conduct or directly 
support the integration of information-related capabilities against adversaries and 
potential adversaries during military operations as well as those who train these 
professionals. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
information operations intelligence integration  
The integration of intelligence disciplines and analytic methods to characterize and 
forecast, identify vulnerabilities, determine effects, and assess the information 
environment. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
joint civil-military operations task force  
A joint task force composed of civil-military operations units from more than one 
Service.   
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
joint combined exchange training  
A program conducted overseas to fulfill United States forces training requirements and at 
the same time exchange the sharing of skills between United States forces and host 
nation counterparts. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
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joint communications network  
The aggregation of the joint multichannel trunking and switching system and the joint 
command and control communications system(s) in a theater. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
joint concept  
Links strategic guidance to the development and employment of future joint force 
capabilities and serve as “engines for transformation” that may ultimately lead to 
doctrine, organization, training, materiel, leadership and education, personnel and 
facilities (DOTMLPF) and policy changes. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
National Military Command System  
The priority component of the Global Command and Control System designed to 
support the President, Secretary of Defense, and Joint Chiefs of Staff in the exercise of 
their responsibilities. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
national military strategy  
A document approved by the Chairman of the Joint Chiefs of Staff for distributing and 
applying military power to attain national security strategy and national defense strategy 
objectives.   
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
national operations center  
The primary national hub for domestic incident management operational coordination 
and situational awareness. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
national policy  
A broad course of action or statements of guidance adopted by the government at the 
national level in pursuit of national objectives. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
national security  
A collective term encompassing both national defense and foreign relations of the 
United States with the purpose of gaining:   a. A military or defense advantage over 
any foreign nation or group of nations; b. A favorable foreign relations position; or c. A 
defense posture capable of successfully resisting hostile or destructive action from 
within or without, overt or covert. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
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obstacle intelligence  
Those collection efforts to detect the presence of enemy and natural obstacles, determine 
their types and dimensions, and provide the necessary information to plan appropriate 
combined arms breaching, clearance, or bypass operations to negate the impact on the 
friendly scheme of maneuver. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
obstacle restricted areas  
A command and control measure used to limit the type or number of obstacles within 
an area. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
obstacle zone  
A division-level command and control measure, normally done graphically, to designate 
specific land areas where lower echelons are allowed to employ tactical obstacles. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
readiness  
The ability of military forces to fight and meet the demands of assigned missions. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
Ready Reserve  
The Selected Reserve and Individual Ready Reserve liable for active duty as prescribed 
by law (Title 10, United States Code, Sections 10142, 12301, and 12302). 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
ready-to-load date  
The date when a unit will be ready to move from the origin, i.e., mobilization station. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
Realistic Military Training  
Department of Defense training conducted off federal property utilizing private or non-
federal public property and infrastructure. 
Source:  Doctrine for the Armed Forces of the USA 
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ДОДАТОК В 
«Основні кодові позначення НАТО» 

 
1.1. Кодові літери  
A – ракета «повітря-повітря» (англ. A ir to Air) 

B – літак-бомбардувальник (англ. Bomber)  

C – транспортний літак (англ. Cargo)  

F – тактичний літак, винищувач (англ. Fighter)  

G – ракета «земля-повітря» (англ. Ground to Air)  

H – вертоліт (англ. Helicopter)  

K – ракета «повітря-земля» (від англійської транскрипції букви Х - назви 

радянських ракет «повітря-поверхня» (напр. Х-22) - як «Kh»)  

M – багатоцільові літаки, які не підпадають під інші категорії  англ. Miscellaneous)  

 S – ракети «земля-земля» (англ. Surface to Surface)  

1.2. Позначення модифікацій  
Модифікації позначаються додаванням до основної назви літери за абеткою, 

наприклад, «Bear-A» (літери I і O не використовуються).  

При незначних змінах конструкції використовується позначка «Mod.», 

наприклад, «Bear-F Mod.IV».  

Відомі два випадки додавання позначки «Modified» –  це «Badger-C 

Modified» і «Badger-G Modified».  

Додається буквено-цифровий суфікс, наприклад, «Fulcrum-A2» або «Foxbat-B5».  

Додається позначка «variant n», де n –  цифра від 1, наприклад, «Flanker-E 

variant 1» або «Flanker-E variant 2».  

2. Кодифікація для ракет  
AA – ракета «повітря-повітря» (англ. «A ir-to-A ir Missiles»)  

ABM – антибалістична ракета (англ. «A nti-B allistic M issiles»)  

AS – ракета «повітря-поверхня» (англ. «A ir-to-S urface Missiles»)  
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AT – протитанкова ракета (англ. «A nti-T ank Missiles»)  

FRAS – некерована ракета для боротьби з підводними човнами (англ. «F ree             

R ocket A nti-S ubmarine»)  

FROG – некерована тактична ракета (англ. «F ree R ocket O ver G round»)  

SA – ракета «земля-повітря» (англ. «S urface-to-A ir Missiles»)  

SA-N – ракета «корабель-повітря» (англ. «N aval S urface-to-A ir Missiles»)  

SS – ракета «земля-земля» (англ. «S urface-to-S urface Missiles»)  

SSC – ракета «земля-земля» (англ. «S urface-to-S urface Missiles»),                   

(ВМС, Берегова охорона)  

SS-N – ракета «корабель-корабель» (англ. «N aval S urface-to-S urface Missiles»)  

SUW-N – ракета «корабель-підводний човен» (англ. «N aval S urface-to-U 

nderwater Missiles»)  

SL – космічна ракета (англ. «S pace L auncher»)  

DR – БПЛА (англ. «DR one»)  

2.1. AA – ракети класу «повітря-повітря» 

AA-1 Alkali - РС-1У, РС-2У  AA-7 Apex - Р-23  
AA-2 Atoll - Р-3С AA-8 Aphid - Р-60  
AA-3 Anab - Р-8 AA-9 Amos - Р-33  
AA-4 Awl - К-9 AA-10 Alamo - Р-27  
AA-5 Ash - Р-4  AA-11 Archer - Р-73  
AA-6 Acrid - Р-40 AA-12 Adder - Р-77 (РВВ-АЕ)  
AAM-L - KC-172  AA-13 Arrow - Р-37  

 
2.2. ABM – протиракети (ракети систем протиповітряної оборони) 

ABM-1 Galosh - A-35 «Алдан» ABM-X-3 - З-225  
ABM-X-2 - А-350  ABM-4 Gazelle - А-135  

 
2.3. AS – ракети класу «повітря-земля» 
 

AS-1 Kennel - КС-1  AS-11 Kilter - Х-58  
AS-2 Kipper - К-10С  AS-12 Kegler - Х-25, Х-27  
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AS-3 Kangaroo - Х-20 AS-13 Kingbolt - Х-59  
AS-4 Kitchen - Х-22  AS-14 Kedge - Х-29  
AS-5 Kelt - КСР-11 AS-15 Kent - Х-55  
AS-6 Kingfish - КСР-5 AS-16 Kickback - Х-15  
AS-7 Kerry - Х-23 і Х-66  AS-17 Krypton - X-31П  
AS-8 - Штурм-В 9М114В  AS-18 Kazoo - Х-59М  
AS-9 Kyle - Х-28  AS-X-19 Koala - 3М25А «Метеорит-A» 
AS-10 Karen - Х-25 AS-20 Kayak - Х-35 «Уран», Х-37  

 
2.4. AT – протитанкові ракети 
 

АТ-1А Snipper - 3М6 «Джміль»  AT-9 Spiral-2 - 9М120 «Атака»  
AT-2 Swatter - 9М17 «Фаланга»  AT-10 Stabber - 9М117 «Бастіон» 
AT-3 Sagger - 9М14 «Малютка»  AT-11 Sniper - 9М119 «Рефлекс» 
AT-4 Spigot - 9М111 «Фагот»  AT-12 Swinger - 9М117 «Кастет»/ «Шексна» 
AT-5 Spandrel - 9М113 «Конкурс» АТ-13 Saxhorn-2 - 9К115М «Метис-М» 
AT-6 Spiral - 9М114 «Штурм»  АТ-14 Spriggan - «Корнет»  
AT-7 Saxhorn - 9М115 «Метис»  АТ-15 Springer - 9К123 «Хризантема» 
AT-8 Songster - 9М112 «Кобра»  АТ-16 Scallion - 9К121 «Вихор» 

 
2.5. FROG – тактичні ракети класу «земля-земля» 
 

FROG-1 - «Філін»  FROG-5 - «Луна» (3Р10)  
FROG-2 - «Марс»  FROG-6 - досвідчена «Луна»  
FROG-3 - «Луна» (3Р8)  FROG-7 - «Луна-М»  
FROG-4 - «Луна» (3Р9)  FROG-9 - «Точка»  

 
2.6. SA – ракети протиповітряної оборони 
 

SA-1 Guild - С-25 «Беркут»  SA-12A Gladiator - С-300В (9А83) 
SA-2 Guideline - С-75 «Двіна» SA-13 Gopher - 9К35 «Стріла-10» 
SA-3 Goa - С-125 «Нева»  SA-14 Gremlin - 9К34 «Стріла-3»  
SA-4 Ganef - 2К11 «Круг»  SA-15 Gauntlet - 9К330 «Тор»  
SA-5 Gammon - С-200 «Ангара»  SA-16 Gimlet - 9К310 «Игла-1»  
SA-6 Gainful - «Куб»  SA-17 Grizzly - «Бук-М1-2» («Урал»)  
SA-7 Grail - 9К32 «Стріла-2» SA-18 Grouse - 9К38 «Игла»  
SA-8 Gecko - 9К33 «Оса» SA-19 Grison - 2К22 «Тунгуска» 
SA-9 Gaskin - 9К31 «Стріла-1»  SA-20 Gargoyle - С-300ПМУ2 «Фаворит»  
SA-10 Grumble - С-300П  SA-21 Growler - С-400 «Тріумф»  
SA-11 Gadfly - 9К37 «Бук»  SA-22 Greyhound - Панцир-С1  
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SA-X-23 - С-300ВМ SA-24 Grinch - 9К338 «Игла-С» 
 

2.7. SA-N – ракети морських систем протиповітряної оборони 
 
SA-N-1A Goa - В-600 (комплекс 
4К90 М-1 «Хвиля»)  

SA-N-6 Grumble - 5В55 / 48Н6Е 
(комплекс С-300Ф «Форт» / «Риф») 

SA-N-1B Goa - В-601 (комплекс 
4К91 М-1М «Волна-М»)  

SA-N-7 Gadfly - 9М38 (9М38М1) / 
9М317МЕ (комплекс М-22 «Ураган» / 
3С90 «Штиль»)  

SA-N-2 Guideline - В-753 
(комплекс М-2 «Волхов-М»)  

SA-N-8 Gremlin - «Стріла-3» (комплекс 
9К34)  

SA-N-3 Goblet - В-611 (комплекс 
4К60 М-11 «Шторм» / «Шквал»)  

SA-N-9 Gauntlet - 9М330 (9М331) / 
9М330-2 (комплекс 3К95 «Клинок» / 
«Кинджал»)  

SA-N-3B Goblet - В-611М 
(комплекс 4К65 М-11 «Шторм-М» 
(4К65) / «Шквал»)  

SA-N-10 Grouse - «Голка» (комплекс 
9К38)  

SA-N-4 Gesko - 9М33 (комплекс 
4К33 «Оса-М»)  

SA-N-11 Grisom - 9М311 (комплекс 3М87 
«Кортик» / «Каштан»)  

SA-N-5 Graile - «Стріла-2», 
«Стріла-3»  

SA-N-12 Grizzly - 3K37 Смерч/Штіль-1  

  
2.8. SS – ракети «земля-земля» 

 
SS-1a Scunner - Р-1  SS-X-15 Scrooge - РТ-20  
SS-1b Scud - Р-11  SS-16 Sinner - «Темп-2С» (РС-14)  
SS-2 Sibling - Р-2  SS-17 Spanker - МР УР-100 (РС-16)  
SS-3 Shyster - Р-5  SS-18 Satan - Р-36М (РС-20)  
SS-4 Sandal - Р-12  SS-19 Stiletto - УР-100Н (РС-18)  
SS-5 Skean - Р-14  SS-20 Saber - РСД-10 «Піонер»  
SS-6 Sapwood - Р-7  SS-21 Scarab - «Точка»  
SS-7 Saddler - Р-16  SS-22 Scaleboard - «Темп-С» 
SS-8 Sasin - P-9  SS-23 Spider - «Ока» 
SS-9 Scarp - Р-36  SS-24 Scalpel - РТ-23 (РС-22) 
SS-X-10 Scrag - ГР-1 SS-25 Sickle - РТ-2ПМ «Тополь» 
SS-11 Seqo - УР-100 (РС-10)  SS-26 Stone - «Іскандер» 
SS-12 Scaleboard - «Темп-С» SS-X-26 -  «Кур'єр»  
SS-13 Savage - РТ-2 (РС-12) SS-27 Sickle-B - «Тополь-М» (РС-12м2)  
SS-X-14 Scapegoat - РТ-15  SS-X-28 - РСД-10 Mod 3  
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2.8.1. SSC – Берегові ракетні комплекси 
 

SSC-1 Sepal - С-5  SSC-X-4 Slingshot - РК-55  
SSC-2 Samlet - С-2 «Сопка»  SSC-X-5 Scorpion - «Метеорит-Н»  
SSC-3 Sallen - 4К40 «Рубіж»  SSC-X-5 Stooge - 3К55 «Бастіон»  

SSC-6 Sennight - 3К60 «Бал» 
 
2.9. SS-N – морські ракети класу «земля-земля» 
 

SS-N-1 Scrubbe - КСЩ  SS-N-15 Starfish - РПК-2 «Завірюха» (81Р)  
SS-N-2 Styx - П-15 «Терміт» SS-N-16 Stallion - УРПК-6 «Водоспад»  
SS-N-2B Styx - П-15у Терміт»  SS-N-17 Snipe - Р-31 (РСМ-50)  
SS-N-2С Styx - П-15М «Терміт»  SS-N-18 Stingray - Р-29Р (РСМ-50)  
SS-B-3A Shaddock - П-5  SS-N-19 Shipwreck - П-700 «Граніт» 
SS-N-3 Shaddock - П-35  SS-N-20 Sturgeon - Р-39 (РСМ-52)  
SS-N-4 Sapk - Р-13  SS-N-21 Sampson - C-10 «Гранат» (РК-55)  
SS-N-5 Sark - Р-21  SS-N-22 Sunburn - 3М80 «Москіт»  
SS-N-6 Serb - Р-27 (РСМ-25) SS-N-23 Skiff - Р-29РМ (РСМ-54)  
SS-N-7 Starbright - П-70 «Аметист» SS-N-24 Scorpion - П-750 «Грім» (3М25 

«Метеорит-М»)  
SS-N-8 Sawfly - Р-29 (РСМ-40) SS-N-25 Switchblade - ЗМ24 «Уран» 
SS-N-9 Siren - П-120 «Малахіт»  SS-N-26 Strobile - П-800 «Онікс»  
SS-N-10 Silex - УРПК-3 «Заметіль»  SS-N-27 Sizzler - 3К54 «Калібр» (П-900, 

«Club-N (S, M)»)  
SS-N-11  SS-NX-28 - Р-39УТТХ «Барк»  
SS-N-12 Sandbox - П-500 
«Базальт» ( П-1000 «Вулкан»)  

SS-N-29 - РПК-9 «Капустянка»  

SS-N-14 Silex - УРПК-3 «Заметіль» SS-NX-30 - Р-30 (РСМ-56) «Булава» 
 

2.10. SUW-N – ракети класу «корабель-підводний човен».  
SUW-N-1 Ugra - УРПК-3 «Заметіль»  

2.11. SL – Ракети-носії  

Коди ракет-носіїв 
Позначення  
МО США 

Позначення  
по Шелдон Тип ракети Типове корисне навантаження  

(Супутник, космічний корабель і т. п.) 
SL-1  A  «Супутник» «Супутник-1»  
SL-2  A  «Супутник»  « Супутник-2», «Супутник-3»  
 Am  «Схід»  «Політ»  
SL-3  A-1  «Восток»  « Схід», «Місяць», «Космос»  
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Коди ракет-носіїв 
Позначення  
МО США 

Позначення  
по Шелдон Тип ракети Типове корисне навантаження  

(Супутник, космічний корабель і т. п.) 
 A-1-m  «Восток»  «Космос»  

SL-4  A-2  «Союз»  «Схід», «Союз», «Прогрес», 
«Космос»  

SL-5  B-1  «Космос»  «Космос», «Інтеркосмос»  

SL-6  A-2-e  «Блискавка»  «Блискавка», «Місяць «4-14», 
«Венера 1-8», «Космос»  

 A-2-m  «Блискавка»  «Космос»  

SL-7  C-1  «Космос-2»  «Космос», «Інтеркосмос», 
«Bhaskara»  

SL-8  F-1  
«Циклон» 2-
ступінчастий,  
«Космос-3М»  

«Космос»  

SL-9  D  «Протон»  
2-ступінчастий  «Протон» 1-3  

SL-10  F-1-r  «Циклон»  «Космос» (орбітальні супутники)  
SL-11  F-1-m  «Циклон»  «Космос»  

SL-12  D-1-e  «Протон»  
4-ступінчастий  

«Місяць» 15-24, «Марс» 2-7, 
«Зонд» 5-8, «Фобос»  

 D-1-m  «Протон»  
4-ступінчастий  

«Горизонт», «Райдуга», «Екран», 
«Гранат»  

SL-13  D-1-H  «Протон»  
3-ступінчастий  

«Салют», «Світ», «Квант», 
«Космос»  

 
Коди ракет-носіїв 

Позначення  
МО США 

Позначення  
по Шелдон Тип ракети Типове корисне навантаження  

(Супутник, космічний корабель і т. п.) 

SL-14  F-2  «Циклон-3»  
3-ступінчастий  «Метеор», «Космос»  

SL-15  G-1  Н-1  Орбітальна станція (проект)  
 G-1-e  Н-1  Місячний модуль (проект)  
SL-16  J-1  «Зеніт»  «Космос»  

SL-17   «Енергія»,  
2-ступінчаста  Космічний човник «Буран»  

SL-18   «Старт»  Комерційні ШСЗ ( ДЗЗ)  
SL-19   « Рокот»  Комерційні ШСЗ (ДЗЗ)  
SL-21   «Штиль»  Дослідницькі ШСЗ  
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Коди ракет-носіїв 
Позначення  
МО США 

Позначення  
по Шелдон Тип ракети Типове корисне навантаження  

(Супутник, космічний корабель і т. п.) 

SL-23   «Зеніт-3SLБ»  Комерційні ШСЗ, у тому числі 
геостаціонарні  

SL-24   «Дніпро»  Комерційні ШСЗ (ДЗЗ)  

SL-26   «Союз-ФГ» з РБ  
«Фрегат»  

Комерційні ШСЗ, у тому числі 
системи Галілео  

CSL-1 [1]   CZ-1  «Дунфанхун»  

CSL-2 [1]   CZ-2  Double Star, Ірідіум, Шеньчжоу, 
Яогань Вейсінь  

CSL-3 [1]   CZ-3  «Червоний Схід»  

З 1962 року для позначення експериментальних ракет використовується 

буква X, наприклад, SS-X-10, SS-NX-25.  

3. Список кодових імен НАТО для авіатехніки  

Умовні найменування авіатехніки узгоджені з Координаційним комітетом з 

авіастандартізаціі (Air Standardization Coordinating Committee - ASCC), до якого 

входять Австралія, Великобританія, Канада, Нова Зеландія і США.  

3.1. Бомбардувальники  

«Backfin» – Ту-98  «Beagle» – Іл-28 і Харбін H-5 (Китай) 
«Backfire» – Ту-22М  «Bear» – Ту-95 / 142 «Ведмідь» 
«Backfire-B» – Ту-22М2  «Beast» – Іл-10 
«Backfire-C» – Ту-22М3  «Beauty» – Пізніше «Blinder» / Т-22 
«Badger» – Ту-16 «Барсук» «Bison» – М-4 / М-6 
«Bank» – B-25 «Мітчелл» ( США)  «Bison-B» – 3М   
«Barge» – Ту-85  «Blackjack» –Ту-160  
«Bark» – Іл-2  «Blinder» – Ту-22 
«Bat» – Ту-2  «Blowlamp» – Іл-54  
«Bob» – Іл-4 «Boot» – Ту-91 
«Bosun» – Ту-14  «Bounder» – М-50 / 52 
«Box» – A-20 «Хевок» ( США) «Brassard» – Пізніше «Brewer» / Як-28 
«Brawny» – Спочатку «Browing» / Іл-40  «Brewer» – Спочатку «Brassard» / Як-28  
«Buck» – Пе-2 «Bull» – Ту-4 

«Butcher» – Ту-82 
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3.2. Винищувачі  
 

«Faceplate» –  Е-2 (прототип МіГ-21)  «Flanker F» – Су-37  
«Fagot» – МіГ-15  «Flashlight» – Як-25  
«Faithless» – Е-231 (прототип МіГ-23ПД)  «Flipper» – Е-152  
«Falcon» – Пізніше «Fagot» - МіГ-15  «Flogger» – МіГ-23 / МіГ-27  

«Fang» – Ла-11  «Flora» – Як-23  
«Fantail» – Ла-15  «Flounder» – Xian JH-7  
«Fantan» – Nanchang Q-5 / A-5 (Китай)  «Forger» – Як-38  
«Fargo» – МіГ-9  «Foxbat» – МіГ-25  
«Farmer» – МіГ-19 / Shenyang J-6 (Китай)  «Foxhound» – МіГ-31  
«Feather» – Як-15 / Як-17  «Frank» – Як-9  
«Fencer» – Су-24  «Fred» – P-63 «Кінгкобра» ( США)  

«Fiddler» – Ту-128  «Freehand» – Як-36  
«Fin» – Ла-7  «Freestyle» – Як-141  

«Finback» – Shenyang J-8 ( Китай)  «Fresco» – МіГ-17 / Shenyang J-5 ( 
Китай)  

«Firebar» – Як-28П  «Fritz», «Freedse» – Ла-9  
«Firkin» – Су-47  «Frogfoot» – Су-25 / Су-28 / Су-39  
«Fishbed» – МіГ-21 / Chengdu J-7 (Китай)  «Fulcrum A» – МіГ-29  
«Fishpot» – Су-9В / Су-11  «Fulcrum B» – МіГ-29УБ  
«Fitter» – Су-7 / Су-17 / Су-20 / Су-22  «Fulcrum C» – МіГ-29С  
«Flagon» – Су-15  «Fulcrum D» – МіГ-29К  
«Flanker A» – Т-10 ( прототип Су-27)  «Fulcrum E» – МіГ-33  
«Flanker B» – Су-27C / Shenyang J-11 
(Китай)  

«Fulcrum F» – МіГ-35  

«Flanker C» – Су-27УБ / Су-30  «Frosty» – Ту-10  
«Flanker D» – Су-27К / Су-33  «Fullback» – Су-34 / Су-32  

«Flanker E» – Су-27М / Су-35 
 

3.3. Транспортні  
 
«Cab» – Лі-2  «Colt» – Ан-2  
«Camber» – Іл-86  «Condor» – Ан-124  
«Camel» – Ту-104  «Cooker» – Ту-110  
«Camp» – Ан-8  «Cookpot» – Ту-124  
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«Candid» – Іл-76  «Coot» – Іл-18 / -20 / -22 / -24  
«Careless» – Ту-154 / -155  «Cork» – Як-16  
«Cart» – Ту-70 / Ту-75  «Cossack» – Ан-225  
«Cash» – Ан-28  «Crate» – Іл-14  
«Cat» – Ан-10  «Creek» – Як-12M  
«Charger» – Ту-144  «Crib» – Як-6 / -8?  
«Clam» – Іл-18 (1946)  «Crow» – Як-12  
«Clank» – Ан-30  «Crusty» – Ту-134/334  
«Classic» – Іл-62  «Cub» – Ан-12  
«Cleat» – Ту-114  «Cuff» – Бе-30 / Бе-32  
«Cline» – Ан-32  «Curl» – Ан-26  
«Clobber» – Як-42  «Coaler» – Ан-72 / Ан-74  
«Clod» – Ан-14  «Cock» – Ан-22  
«Coach» – Іл-12  «Codling» – Як-40  

«Coke» – Ан-24 
 

3.4. Вертольоти  
 

«Halo» – Мі-26  «Hip» – Мі-8 / 9 / 13 / 17 / 19 /-171 /-172  
«Hare» – Мі-1  «Hog» – Ка-18  
«Harke» – Мі-10/10K  «Hokum» – Ка-50  
«Harp» – Ка-20  «Homer» – Мі-12  
«Hat» – Ка-10  «Hoodlum» – Ка-26 / -126 / -226  
«Havoc» – Мі-28  «Hook» – Мі-6  
«Haze» – Мі-14  «Hoop» – Ка-22  
«Helix» – Ка-27 / -28 / -29 / -31 / -32  «Hoplite» – Мі-2  
«Hen» – Ка-15  «Hormone» – Ка-25  
«Hermit» – Мі-34  «Horse» – Як-24  
«Hind» – Мі-24 / -25 / -35  «Hound» – Мі-4 і Z-5 ( Китай)  

 
3.5. Змішані типи  

 
«Madcap» – Ан-71, Aн-74 ДРЛО («Ан-72 
AWACS»)  

«Maya» – Аеро L-29 (ЧССР) 

«Madge» – Бе-6  «Mermaid» – Бе-42  
«Maestro» – Як-28У  «Midas» – Іл-78  
«Magnet» – Як-17УТІ  «Midget» – МіГ-15УТИ  
«Magnum» – Як-30  «Mink» – Як УТ-2  
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«Maiden» – Су-9У  «Mist» – З-25  
«Mail» – Бе-12  «Mitten» – Як-130  
«Mainstay» – А-50 («Іл-76 AWACS»)  «Mole» – Бе-8  

«Mallow» – Бе-10  «Mongol» – МіГ-21У  
«Mandrake» – Як-25 РВ  «Moose» – Як-11  

«Mangrove» – Як-25 Р /-27Р, Як-121  «Mop» – GST (Consolidated PBY-5, 
США)  

«Mantis» – Як-30 / 32  «Moss» – Ту-126  
«Mare» – Як-14  «Mote» – МБР-2  
«Mark» – Як-7У  «Moujik» – Су-7У  
«Mascot» – Іл-28У  «Mouse» – Як-18М  
«Max» – Як-18 і CJ-5 / -6 ( Китай)  «Mug» – МДР-6 і Бе-4  
«Maxdome» – Іл-86ВКП / Іл-80  «Mule» – По-2  
«May» – Іл-38  «Mystic-A» – М-17  

«Mystic-B» – М-55 
 

4. Інші позначення МО США для радянської та китайської авіації та ракет  

4.1. Позначення «Type» каталогу ВВС США (1946-1955)  

Type 1  МіГ-9, пізніше – «Fargo»  Type 21  Ла-15, пізніше – «Fantail»  
Type 2  Як-15  Type 22  Туполєв, Проект 64  
Type 3  Ла-150  Type 23  Су-12  
Type 4  Ла-152  Type 24  Як-14  
Type 5  Ла-156  Type 25  Цибін З-25  
Type 6  Ла-160  Type 26  Як-17УТІ  
Type 7  Як-19  Type 27  Іл-28  
Type 8  Су-9 (К)  Type 28  Як-23, пізніше – «Flora»  
Type 9  Ту-12  Type 29  МіГ-15УТИ, пізніше – «Midget» 
Type 10  Іл-22  Type 30  Іл-28У  
Type 11  МіГ І-270  Type 31  Ту-85, пізніше – «Barge»  
Type 12  Ту-14, пізніше – «Bonsun»  Type 32  Мі-1, пізніше – «Hare»  
Type 13  Не використовувалося  Type 33  Бе-8, пізніше – «Mole»  
Type 14  МіГ-15, пізніше – «Falcon», 

«Fagot-A»  
Type 34  Бе-6, пізніше – «Madge»  

Type 15  Ла-168  Type 35  Ту-14, пізніше – «Bosun»  
Type 16  Як-17  Type 36  Мі-4, пізніше – «Hound»  
Type 17  Су-11 (ЛК)  Type 37  М-4, пізніше – «Bison»  
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Type 18  Су-15 (П)  Type 38  Як-24, пізніше – «Horse»  
Type 19  МіГ КС-1 «Сопка» – ракета  Type 39  МіГ-17  
Type 20  Ту-16, пізніше – «Badger»  Type 40  Ту-95, пізніше – «Bear»  
 

4.2. Позначення експериментальних літаків і прототипів  
 

Коди радянських регіонів:  

CASP – Каспійське море RAM – Раменське  
KAZ – Казань  SIB – Експериментальний полігон 

(Новосибірськ)  
NOVO – Аеропорт ( Новосибірськ) TAG – Таганрог ( Чорне море) 
 

Коди китайських регіонів: 
 
HARB – Харбін  
XIAN – Сіань  

NAN – Наньчан  

4.3. Позначення дослідних та експериментальних ракет  
Список кодів радянських і російських випробувальних полігонів:  

BL – Барнаул (ВПС)  

EM – Емба (ППО)  

KY – Капустін Яр  

NE – Ненокса (ВМФ)  

PL – Плесецьк  

SH – Сари-Шаган  

TT – Тюратам ( Байконур)  

VA – Володимирівка ( Гліцил)  

Список кодів китайських випробувальних полігонів:  

SC – Шуанченцзи ( Цзюцюань)  

4.4. Позначення радіолокаційних станцій  
Станції далекого виявлення ПРО  

«Doghouse» – Дунай-3 «Steel Yard» – Дуга  
«Cathouse» – Дунай-3У «Pillbox» – Дон-2Н 

 



 270 

 
5. Список кодових імен НАТО для підводних човнів  
5.1. Дизель-електричні підводні човни  
 

«Zulu» – Проекту 611 «Tango» – Проект 641Б «Сом»  
«Whiskey» – Проекту 613 «Kilo» – Проект 877 «Палтус» 
«Quebec» – Проект А615  «Improved Kilo» – Проект 636 

«Варшав'янка»  
«Foxtrot» – Проекту 641 

 
5.2. Дизель-електричні підводні човни з крилатими ракетами  

«Whiskey Twin Cylinder» – Проект 644  «Julliett» – Проект 651  
«Whiskey Long Bin» – Проект 665  «Lada» – Проект 677 «Лада / Амур» 

5.3. Дизель-електричні підводні човни з балістичними ракетами  

«Zulu V» – Проект 611АВ  «Golf III» – Проект 601 
«Golf I» – Проектів 629 «Golf IV» – Проект 605  
«Golf II» – Проект 629А  «Golf V» – Проект 619 

 
5.4. Атомні підводні човни торпедні і багатоцільові  
 

«November» - Проект 627, 627А «Кит»  «Alfa» - Проект 705, 705К «Ліра» 
«Victor I» - Проект 671 «Йорж» «Sierra I» - Проект 945 «Барракуда» 
«Victor II» - Проект 671РТ «Сьомга»  «Sierra II» - Проект 945А «Кондор» 
«Victor III» - Проект 671РТМ (К) «Щука» «Sierra III» - Проект 945Б «Марс»  
«Mike» - Проект 685 «Плавець» «Akula» - Проект 971 «ЩУКА-Б» 

«Graney» - Проект 885 «Ясень» 
 
 
5.5. Атомні підводні човни з крилатими ракетами  

 
«Echo I» - Проект 659 (659Т) «Charlie I» - Проект 670 «Скат»  
«Echo II» - Проект 675 «Charlie II» - Проект 670M «Чайка» / 

«Скат-М» 
«Papa» - Проект 661 «Анчар» «Charlie III» - Проект 06704 «Чайка-Б»  
«Yankee-Notch» - Проект 667AT «Груша» «Oscar I» - Проект 949 «Граніт» 
«Yankee-Sidecar» - Проект 667M «Oscar II» - Проект 949A «Антей»  
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«Андромеда» 
 

5.6. Атомні підводні човни з балістичними ракетами  
 
«Hotel I, II» - Проект 658, 658M, 658T «Delta II» - Проект 667БД «Мурена-М» 
«Hotel III» - Проект 701 «Delta III» - Проект 667БДР «Кальмар» 
«Yankee I» - Проект 667А «навага»,  
667АУ «Минь»  

«Delta IV» - Проект 667БДРМ 
«Дельфін»  

«Yankee II» - Проект 667AM «навага-М»  «Typhoon» - Проект 941 «Акула» 
«Delta I» - Проект 667Б «Мурена» «Borei» - Проект 955, 955А «Борей»  
 

5.7. Підводні човни спеціального призначення та експериментальні  
 
«Bravo» - Проект 690 «Кефаль»  «Whale» - Проект 617 
«India» - Проект 940 «Льонок»  «Yankee-Strench» - Проект 09774 

(667АН)  
«Lotos» - Проект 865 «Піранья» «Yankee Big Nose» - Проект 09780 

«Аксон-2»  
«Beluga» - Проект 1710 «макрель»  «Uniform» - Проект 1910 «Кашалот» 
«Lima» - Проект 1840  «X-Ray» - Проект 1851 «Палтус»  
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ДОДАТОК Г 
Персько-український військовий словник-мінімум  

базових лексико-термінологічних одиниць 
 

 альянс اتحاد

 броньована машина اتومبیل زره پوش

 виконання наказів اجرای اوامر

  оточення احاطھ

 вводити в бій резерви احتیاط را بھ کار بردن

ھای سیاسیاحزاب و گروه   партії та політичні угруповання 

 кампанія з набору на військову احضار بھ خدمت
службу 

)بھ خدمت( احضار  призов на службу 

 прикордонний конфлікт اختالف مرزی

عزل/ اخراج از خدمت  усунення з посади 

 управління розвідки اداره اطالعات و حفاظت اطالعات

اره آمادگاهاد    управління тилового забезпечення 

 управління пенсійного забезпечення اداره بازنشستگی

 управління бюджетної та фінансової اداره بودجھ و بزرسی مالی
інспекції 

 управління особового складу اداره پرسنل

 управління тилу  اداره لجستیکی/اداره تدارکات

 розвідувальне управління اداره شناسایی

 اداره صنایع تسلیحاتی
управління військової 
промисловості 

 оперативне управління اداره عملیات 

 управління кадрів اداره کارگزینی

 управління прикордонної служби ІРІ اداره مرزبانی

 здійснювати управління збройними اداره نیروھای مسلح را بعھده داشتن
силами 

)ادارات( اداره  управління, керівництво 

 прийняття присяги ادای سوگند

 «система розпізнавання «свій-чужий ادوات تشخیص ھویت

 зв’язок ارتباط 
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  дротовий зв'язок ارتباط باسیم 

 встановлювати зв’язок  ارتباط برقرارکردن

  телефонний  зв'язок ارتباط تلفنی 

 телеграфний зв’язок ارتباط تلگرافی

 постійний зв’язок ارتباط دایمی

 забезпечувати зв’язок  ارتباط را تامین کردن

 підтримувати зв’язок  ارتباط را حفظ کردن

) بی سیم(ارتباط رادیو یی  зв’язок по радіо 

  радіотелефонія ارتباط رادیوتلفنی  

 радіозв’язок ارتباط رادیویی

 радіолінійний зв’язок ارتباط رلدیورلھ 

 звуковий зв’язок  ارتباط صوتی 

 зв’язок через ретрансляційні станції ارتباط غیر مستقیم

 зв’язок командування ارتباط فرماندھی

 прямий зв’язок ارتباط مستقیم 

 армія ارتش

ش منظمارت  регулярна армія 

 висота ارتفاع

 радіолокаційний висотомір ارتفاع سنج  راداری

 підвищення у військовому званні ارتقای درجھ نظامی 

مخابره/ ارسال  силова передача 

 старшинство (за рангом, посадою) ارشدیت

 консультативний орган із питань ارگان مشورتی امورامنیت و دفاع کشور
безпеки держави та оборони 

 виходити з оточення از احاطھ خارج شدن

 знищення бойових літальних از بین بردن دستگاھھای رزمی پرنده
апаратів 

 звільнятися з військової служби از خدمت مرخص شدن

 відновлення дипломатичних از سر گرفتن روابط سیاسی 
відносин 

 відновлення переговорів از سرگیری مذاکرات

)عبور کردن(از مانع گذشتن  долати перешкоди 
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 стріляти впритул از نزدیک تیراندازی کردن

 звільняти зі служби ازخدمت معاف کردن

مقررات/ اساسنامھ  статут 

 маскування, камуфляж استتار

 маскувати استتار کردن

بھ خدمت رفتن/ ستخداما  вступ на військову службу 

  стратегія استراتژی

 стратегія національної безпеки استراتژی امنیت ملی

 стратегія національного розвитку استراتژی رشد ملی

 радіоперехоплення استراق سمع

 використання успіху استفاده از موفقیت 

 розташування استقرار

 забезпечення порядку та безпеки استقرار نظم و امنیت

 національна незалежність استقالل ملی

استقالل و تمامیت ارضي جمھوري اسالمي 
 ایران را بر عھده داشتن

забезпечувати незалежність та 
територіальну цілісність ІРІ 

 старшина 2-ї категорії استواردرجھ دو

ستواردرجھ یکا  старшина 1-ї категорії 

 корпус літака اسکلت ھواپیما

 супровід десанту бойовими اسکورت مسلحانھ
гелікоптерами 

 атомна зброя اسلحھ آتمی

 учбова зброя اسلحھ آموزشی

 електрична зброя اسلحھ برقی

 пневматична зброя اسلحھ پنوماتیک

 стрілецька зброя اسلحھ پیاده نظام  

 наступальна зброя اسلحھ تھاجمی

 бойова   зброя اسلحھ جنگی

افزار سرد جنگ/ اسلحھ سرد  холодна зброя 

 мисливська зброя اسلحھ شکاری

 протиракетна зброя اسلحھ ضد موشکی

  зброя масового ураження اسلحھ کشتارجمعی
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 вогнепальна зброя  اسلحھ گرم

لحھ مکانیکیاس  механічна зброя 

 спортивна зброя  اسلحھ ورزشی

 ядерна зброя اسلحھ ھستھ ای

افزار جنگ/ سالح/ اسلحھ  зброя 

 штабні документи اسناد ستاد

 військово-політичні документи اسناد نظامی و سیاسی

 альфа-промені اشعھ آلفا

 бета-промені اشعھ بتا

 гамма-промені اشعھ گاما

 лазерний промінь اشعھ لیزر

 займати оборону اشغال مواضع دفاعی 

 правила застосування сил اصول استفاده از نیروھا

 основи військової служби اصول خدمت نظامی

 основи державної політики اصول سیاست دولتی 

 військова розвідка اطالعات  نظامی

بھ انقالب اسالمیاعتقاد   віра в ісламську революцію 

 оголошення війни اعالم جنگ 

 декларація прав людини  حقوق بشراعالمیھ

 накладання санкцій اعمال مجازات ھا

 зміна метеорологічних умов اغتشاشات جوی

 офіцер افسر

 офіцер зв’язку افسر ارتباطی

 офіцер розвідки افسر اطالعاتی

 штабний офіцер افسر ستاد

 кадровий офіцер افسر کادر

 старші офіцери افسران ارشد

 молодші офіцери افسران جزء

 видимий горизонт افق حسی

 зона ураження  افق خطرناک

 акт агресії проти когось اقدام بھ تجاوز علیھ کسی
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وری اقدام علیھ انقالب اسالمی و نظام جمھ
 اسالمی ایران

дії проти ісламської революції та 
державного ладу ІРІ 

 матеріальні засоби اقالم آمادی

 продукція (воєнної) оборонної اقالم دفاعی
промисловості 

 стратегічна розвідка اکتشاف استراتژیک

 бактеріологічна розвідка اکتشاف باکتریولوژی

اتیاکتشاف عملی  оперативна розвідка 

فعالیت ھای شناسایی انجام / اکتشاف کردن
 دادن

вести розвідку 

)اوامر(امر  розпорядження 

 вищий офіцерський склад امرا

  підписання договору امضای قرارداد 

 безпека امنیت

 міжнародна безпека امنیت بین المللی

 безпека держави امنیت کشور

 колективна безпека امنیت گروھی

 національна безпека امنیت ملی

 регіональна безпека امنیت منطقھ ای

 радіолокаційні хвилі امواج راداری

 оперативний امور عملیاتی 

 проведення операції انجام دادن عملیات 

 ведення розвідувальної діяльності انجام فعالیت ھای شناسایی 

 відхилення від маршруту انحراف از مسیر

 атомна енергія انرژی اتمی

 вибух انفجار

 повітряний вибух انفجار ھوایی

 вибухонебезпечний انفجارآمیز

 революція انقالب

 уран اورانیم

 національні цілі اھداف ملی

 ізотоп ایزوتوپ

 радіостанція ایستگاه رادیو 
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ستگاه سمت یابای  радіопеленгатор 

 польова радіостанція  ایستگاه صحرایی

  передавальна радіостанція ایستگاه فرستنده 

  радіостанція, що приймає сигнал ایستگاه گیرنده 

 портативна радіостанція ایستگاه متحرک

 державна коаліція ائتالف دولتی

 зосереджувальний вогонь  آ تش متمرکز

 прибережні води آبھای ساحلی

 припинення вогню або військових дій آتش بس

 фланговий вогонь آتش پھلویی 

 вогонь на знищення آتش تخریبی

 вогонь на придушення آتش خنثی کننده 

 загороджувальний вогонь آتش سد کننده

 розпочати вогонь آتش گشودن

تش متقاطعآ  перехресний вогонь 

 вогонь прямим наведенням  آتش مستقیم

 вогонь чергами آتش مسلسل

 стримуючий вогонь آتش ممانعت 

تیراندازی/ آتش  вогонь 

 ознаки злочину آثار 

 обладнання місцевості آرایش زمین 

 обладнання позицій آرایش موضع

 польова армія آرتش صحرایی

 ядерні випробування آزمایشھای ھستھ ای

 бунт, заворушення آشوب

 готовність до самопожертви آماد گی فداکاری

 фізична підготовка آمادگی جسمانی

 попередня підготовка آماده سازی قبلی 

  санітарна машина آمبوالنس

 початкова підготовка آموزش ابتدایی

 професійне навчання  حرفھ ایآموزش
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 політична освіта آموزش سیاسی  

 військова підготовка آموزش نظامی

 загальновійськова підготовка آموزش نظامی عمومی

 офіцерська школа آموزشگاه افسری

 вищий військовий навчальний آموزشگاه عالی نظامی
заклад  

 військове училище آموزشگاه نظامی

 військовий коледж آموزشگاه نظامی

 антена آنتن

  антена, що приймає та передає آنتن ارسال و  دریافت  موج 

  антена телескопічна آنتن تلسکوپی

تیراندازی کردن... با   вести вогонь з ... 

 пострілом з пістолета با تیر تپانچھ

شدنبا مقاومت مسلحانھ روبرو   зустріти збройний опір 

 стріляти з пістолета با ھفت تیر تیراندازی کردن

 спускати на воду باب انداختن

 батарея باتری  

 порох باروت

 інспектування بازرسی

 державний контроль  بازرسی دولتی

 інспектування та слідство بازرسی و تحقیق

 базука بازوکا

زمانیبافت سا  організаційна структура 

 корпус ракети بدنھ موشک

 на основі принципу рівної безпеки بر پایھ اصول امنیت عدالت آمیز

فرمانبر حسب   відповідно до наказу 

 встановлення миру بر قرار کردن صلح 

 розв’язання війни برپا کردن جنگ 

 вогнева перевага برتری آتش 

 повітряна перевага برتری ھوایی

 башта برجک

   командирська башта برجک فرماندھی 
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 дальність польоту برد پرواز

 дальність стрільби برد تیر

 встановлення режиму برقرار کردن رژیم 

  розгортання зв’язку برقراری  ارتباط 

 укладання миру بستن پیمان صلح 

 мобілізація (підготовка) بسیج

آموزی بسیج دانش  навчальна підготовка 

 підготовка службовців بسیج کارمندی

 інженерна підготовка بسیج مھندسی 

 мобілізація (загальна) بسیج ھمگانی

 оптичний зв’язок  ارتباط بصری 

)ناتو( سازمان پیمان آتالنتیک شمالیبلوک   блок НАТО 

ولی بمب ا  номінальна бомба 

 фугасна бомба بمب منفجره قوی

 ядерна бомба  ھستھ ایبمب

 воднева бомба بمب ھیدرژنی

اقتصادی) ظرفیت( بنیھ   економічний потенціал 

  стартовий двигун بوستر

 злітати بھ پرواز در آمدن

 досягати всесторонньої بھ توافق ھمھ جانبھ رسیدن
домовленості  

 переходити в атаку بھ حملھ پرداختن

)گرفتن(بھ خدمت پذیرفتن   приймати на службу 

 призвати на військову службу بھ خدمت زیر پرچم احضار کردن

رفتن بھ خدمت قراردادی    вступ на військову службу за 
контрактом 

 прийти до влади بھ قدرت رسیدن

ن حملھ کردنبھ مواضع  دشم  атакувати позиції ворога 

 відкривати вогонь по позиціях بھ مواضع تیراندازی کردن

 стріляти по наземних цілях بھ ھدفھای زمینی تیراندازی کردن

 порушувати стабільність بھ ھم زدن ثبات 

 дестабілізація обстановки بی ثبات کردن وضع
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 незахищений بی دفاع

 викладення, пояснення بیان

 плавучий шпиталь بیمارستان شناور

 морська хвороба بیماری دریایی

 охорона, захист پاسداری 

 охорона завоювань революції پاسداری از دستاوردھای انقالب

 корма پاشنھ

 стартова позиція پایگاه پرتاب موشک

 військово-морська база پایگاه دریایی

 морська база پایگاه دریایی

مخابره/  پخش  передача 

دفاع ضد ھوایی/ پدافند ھوایی  протиповітряна оборона 

 гальмівна педаль پدال ترمز

 запуск ракети з підводного پرتاب موشک از زیر آب
положення 

 особовий склад  پرسنل

 протон پروتون

 тил پشت جبھھ 

یبانیپشت  забезпечення (усіх видів, у тому 
числі бойових дій, оперативне, 
спеціально-технічне та бойове) 

  вогнева підтримка پشتیبانی آتشی

 матеріально-технічне забезпечення پشتیبانی عملیات
бойових дій 

 повітряна підтримка پشتیبانی ھوایی

  наплавний  міст پل شناور

 плутоній پلوتونیم

 поліція پلیس 

 таємна поліція پلیس کاراگاھی

 військова поліція پلیس نظامی

 броньований захист پوشش زرھی

 зенітне ракетно-артилерійське پوشش موشکی توپخانھ ای ضد ھوایی
прикриття 
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  прикриття винищувальної авіації پوشش ھواپیمایی شکاری 

حمایت  / پوشش  прикриття 

 гільза پوکھ

 мотопіхота پیاده مکانیزه

 піхота پیاده نظام

پیشروی/ پیشرو  зближатися з противником 

 вторгнення پیشروی

  передовики پیشگامان

 пропозиція щодо позбавлення پیشنھاد محرومیت از ترفیع
звання 

 укласти договір پیمان بستن

یمان دفاعیپ  пакт про оборону 

 мирний договір پیمان صلح

 підписати мир پیمان صلح امضا کردن

 колективний договір پیمان گروھی

قرارداد/ پیمان  договір 

 радіація تابش

 теплове випромінювання تابش گرما

 органи оснащення تاسیسات تدارکاتی

 тактика تاکتیک

یت تامین امن  забезпечення безпеки 

 забезпечення загального та تامین آسایش عمومی و فردی
особистого спокою 

 медичне забезпечення військ تأمین پزشکی نیروھا

 танк-мостоукладач تانک پل گذار 

 об’єкти національної безпеки تآسیسات امنیت ملی

 політична пропаганда تبلیغات سیاسی

 пістолет-кулемет تپانچھ مسلسل

 агресія تجاوز

 збройна агресія تجاوز مسلحانھ

 поповнення запасів боєприпасів تجدید مھامت

 розщеплення تجزیھ
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 озброєння تجھیزا ت  نظامی

 обладнання для перехоплення تجھیزات برای پیشگیری

 комплексне обладнання تجھیزات مجتمع

 знаходитися під вартою تحت الحفظ بودن

 під охороною, під конвоєм تحت حفاظت

 під командуванням تحت فرماندھی 

 узяти під охорону تحت محافظت قرار دادن

 рухомість تحرک

 повітряна мобільність تحرک ھوایی

  розслідування تحقیق

تقویت امنیت/ تحکیم امنیت  зміцнення безпеки 

  зміцнення миру تحکیم صلح 

 приведення до присяги تحلیف سوگند

انفجاری/ تخریبی  фугасний 

 евакуація населення з міста تخلیھ اھالی از شھر

 повітряна евакуація تخلیھ ھوایی

 матеріальне забезпечення تدارکات 

 підвищення по службі ترفیع

ایترکش ھستھ   ядерний вибух 

 гальма ترمز

 тероризм تروریسم

 врегулювання прикордонних تسویھ اختالف ھای مرزی
конфліктів 

 світлове випромінювання تشعشع حرارتی

 радіоактивне випромінювання تشعشع رادیواکتیو

 заохочення تشویق 

  захоплення об’єкта تصرف ھدف

 схвалення, прийняття, ратифікація تصویب

 співставляти تطبیق دادن

 наступальний бій  جنگ تعرضی

  переслідування تعقیب

 ремонт та евакуація تعمیر و تخلیھ
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 зміна висоти تغییر ارتفاع

 гвинтівка تفنگ

 автомат تفنگ خودکار

 морський піхотинець تفنگدار دریایی

 морська піхота تفنگداران دریایی

 адміністративний розподіл країни تقسیمات اداری کشور

 зміцнення оборони країни تقویت قدرت دفاعی کشور 

 бронетанкова техніка تکنیک زرھی

 військова техніка تکنیک نظامی

 людські жертви تلفات جانی

  службова телеграма تلگراف خدمتی 

 територіальна цілісність تمامیت ارضی

 штабні навчання تمرینات ستادی

 пониження у званні تنزیل درجھ 

 пристрілка تنظیم تیراندازی

مقدورات عملیاتی/ توان رزمی  бойові можливості 

 гармата توپ

 зброя середнього калібру  توپ کالیبر متوسط

 зброя великого калібру  توپ کالیبربزرگ

 малокаліберна зброя توپ کالیبرکوچک

 тягач توپ کش

 гаубиця توپ لولھ کوتاه

 артилерист توپچی

 артилерія توپخانھ

 берегова артилерія توپخانھ  ساحلی

 легка артилерія توپخانھ  سبک

 важка артилерія توپخانھ  سنگین

 зенітна артилерія توپخانھ  ضد ھوایی

 ракетна артилерія   موشکیتوپخانھ

 самохідна артилерія  توپخانھ خودرو

 польова артилерія توپخانھ صحرایی
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 протитанкова артилерія توپخانھ ضد تانک

 реактивна артилерія توپخانھ فشفشھ ای

 дивізійна артилерія توپخانھ لشکری

 корабельна артилерія توپخانھ ملوان

 топографія توپوگرافی

 масований вогонь توده آتش

 доставка повідомлень توزیع گزارشھا

ھستھ ایتولید انرژی   отримання ядерної енергії 

 внутрішні та зовнішні загрози تھدیدات داخلی و خارجی

 підготовка تھیھ

 бригада تیپ

  швидкий вогонь تیر سریع

  навісний вогонь تیر قائم

 вогонь із закритих вогневих позицій تیر مستور

تفنگ دار/ تیرانداز  стрілок 

  стрільба تیراندازی 

 стріляти تیراندازی کردن

 вогонь у відповідь  تیراندازی متقابل

 ручний кулемет تیربار سبک

 станковий кулемет تیربار سنگین

 зенітний кулемет تیربار ضد ھوایی

مسلسل/ یربارت  кулемет 

 внутрішньополітична стабільність ثبات سیاسی داخلی

 міжнародна спільнота جامعھ بین المللی

 заступник جانشین

 фронт جبھھ

 проступок جرم

 маса атомного ядра جرم اتمی

 процес європейського та جریان ھمکاری اروپای ومنطقھ ای
регіонального співробітництва 

 рульовий механізм جعبھ فرمان

 запобігання небезпеці виникнення جلوگیری  از خطر بروز جنگ 
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війни 

 злочин جنایت

 злочинець جنایت کار

 національно-визвольний рух جنبش رھایی بخش ملی

 війна جنگ

 міжнародна війна جنگ بین المللی

 світова війна جنگ جھانی

 партизанська війна جنگ چریکی

 громадянська війна جنگ داخلی

 психологічна війна جنگ روانی

 холодна війна جنگ سرد

 локальна війна جنگ منطقھ ای

  ядерна війна جنگ ھستھ ای  

  тотальна війна جنگ ھمھ جانبھ

افزار انفرادی جنگ  особиста зброя 

افزار جمعی جنگ  колективна зброя 

افزار متعارف            جنگ  звичайна зброя 

 бойові засоби  وسایل جنگی

 винищувач-бомбардувальник جنگیده

 відділення جوخھ

 постачання/забезпечення جیره

 ;знаходитися на забезпеченні جیره گرفتن
забезпечуватися 

مشتعل کننده/ چاشنی  капсуль 

 повітряна яма چاه ھوایی

 якірний вогонь چراغ عقب

 головна передача چرخ دنده

رل ماشین/ چرخ  кермо 

 Державний суверенітет України حاکمیت دولتی اوکراین 

حکومت/ قدرت/ حاکمیت  влада 

 стан підвищеної бойової готовності حالت آماده باش فوق العاده 

کامل حالت آماده باش   стан повної бойової готовності 
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 стан війни حالت جنگی

 температура حرارت

 обхід  احاطھ وسیع/حرکت دورانی

 охорона народного надбання حفاظت از دارایی ملی

 охорона кордону حفاظت از مرز

حفظ/ پاسداری/ حفاظت  охорона 

 охорона військового майна حفظ اموال نظامی

منطقھحفظ ثبات در   підтримання стабільності в регіоні 

 охорона прав та свобод حفظ حقوق و آزادی ھا

 збереження миру حفظ صلح 

 збереження міжнародного миру та  حفظ صلح و امنیت بین المللی
безпеки 

 право вибору професії حق انتخاب حرفھ

 право на національний суверенітет حق حاکمیت ملی

 міжнародне право حقوق بین المللی

 надбавка за вислугу років حقوق ساالنھ

 конституційні права та свободи حقوق و آزادی ھای قانون اساسی

  грошове забезпечення حقوق؛ تامین پولی

 ставити когось на грошове حکم تامین پولی کسی را صادر کردن
забезпечення  

 військовий стан حکومت نظامی

 мирне врегулювання проблеми حل مسالمت آمیز مسئلھ

اختالف/ مناقشھ حل   врегулювання конфлікту 

 прорвати коло оточення حلقھ احاطھ را شکافتن

  транспортування особового складу حمل و نقل سربازان

 повітряні перевезення حمل و نقل ھوایی

 наступ حملھ

 здійснювати рейд у тил ворога حملھ بھ پشت جبھھ دشمن 

 تعرض بھ مواضع /حملھ بھ مواضع دفاعی
 دفاعی

наступ на оборонні позиції 

 вести наступ حملھ کردن

تعرض کردن/ حملھ کردن  наступати 

 контрудар, контратака حملھ متقابل
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گھانیحملھ نا  раптова  атака 

 повітряний напад حملھ ھوایی

یورش/ حملھ  рейд 

)خدمات(خدمت   служба 

 нести службу خدمت کردن

 проходити військову службу خدمت نظام را گذراندن

نظام وظیفھ/ خدمت نظامی  військова служба 

 екіпаж літака خدمھ ھواپیما

 метальний (пороховий) заряд خرج پرتاب

 вибуховий заряд خرج منفجره

 канал радіозв’язку خط ارتباطی ھوایی

 лінія горизонту خط افق 

 балістична траєкторія خط سیر بالستیکی  

مخاطره/ خطر  загроза 

 загроза національній безпеці خطربرای امنیت ملی

 загроза миру خطربرای صلح

 пілот خلبان

  роззброєння  سالحخلع

 всезагальне роззброєння خلع سالح ھمگانی 

 міномет خمپاره انداز

 машина خودرو

  ремонтно-евакуаційна машина خودرو تخلیھ کن 

 бойова машина піхоти خودرو رزمی زرھی

 машина інженерного загородження خودرو ضد موانع

 повітряний коридор داالن ھوایی

  амплітуда دامنھ

 амплітуда коливань دامنھ نوسنات

 курсант авіаційного училища دانشجوی  آموزشگاه ھوایی

 курсант військового училища دانشجوی آموزشگاه نظامی

 офіцерське училище دانشکده افسری

 відділення військових наук دانشکده علوم نظامی
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دھی و ستاددانشکده فرمان  командне училище 

 військова академія دانشگاه جنگ

 університет стратегічних наук دانشگاه علوم استراتژیک

 доброволець داوطلب

 вступ на військову службу на داوطلبانھ بھ خدمت رفتن
добровільних  засадах  

 політично-ідеологічний відділ دایره سیاسی و عقیدتی

 потрапляти в оточення در احاطھ افتادن

 знаходитися в оточенні  در احاطھ بودن

 на малих глибинах در آبھای کم عمق

 давати свідчення під присягою در برابر ادای سوگند شھادت دادن

  знаходитися в стані війни در حال جنگ بودن

 в стані оборони در حالت تدافعی  

 упіймати на місці злочину در حین ارتکاب جرم گرفتن

 під час війни در زمان جنگ

 під час проходження служби در زمان خدمت

 в умовах зникнення протистояння в در شرایط از میان رفتن مقابلھ در اروپا  
Європі 

 брати участь у миротворчих در عملیات حفاظت صلح شرکت داشتن 
операціях 

 зарахувати на постачання در فھرست جیره بگیران جای دادن

 виникнення конфлікту در گرفتن مناقشھ 

اختالف داشتن/ در گیر بودن  конфліктувати  

 воєнний конфлікт  جنگیدر گیری

 офіцерське звання  درجھ افسری

 військовий унтер-офіцерського درجھ دار
складу 

 військове звання درجھ نظامی

 релігійний конфлікт درگیری ھای مذھبی

 збройний конфлікт درگیری ھای مسلحانھ

  отримати офіцерське звання دریافت درجھ افسری

 приймати радіозв’язок دریافت عالمت رادیویی 

 морський دریایی
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 морський десант دسانت دریایی

اورددست  успіх 

  апаратура دستگاه 

 механічний пристрій сканування دستگاه تجسس مکانیزه

قطب نمای بیسیم/ دستگاه جھت یابی  радіокомпас 

 передавач دستگاه فرستنده

رادیو/ دستگاه گیرنده  приймач 

 взвод دستھ

آتشبار/ دستھ آتش  вогнева секція 

 противник دشمن

نیت و بھبود ملتدفاع از ام  захист безпеки та добробуту нації 

در مواضع دفاعی / دفاع دشمن را شکافتن
 دشمن رخنھ کردن

прорвати оборону противника 

  протиракетна оборона دفاع ضد موشکی

 активна оборона دفاع فعال

 мобільна оборона دفاع متحرک 

 цивільна оборона دفاع مردمی

پدافند/ اعدف  оборона 

 оборонний دفاعی

 відбиття атаки دفع حمالت 

 відбивати повітряний напад دفع حملھ ھوایی دشمن 
противника 

 Воєнна доктрина України دکترین نظامی اوکراین

 причини злочину دالیل جرم

 задня передача دنده عقب

 курс підготовки пілотів دوره  آموزش خلبان

 період знаходження в резерві دوره احتیاط 

 первинна військова підготовка دوره آموزش مقدماتی نظامی

آموزش خصوصی/ دوره تخصصی  спеціальна підготовка 

 відслужити військову службу دوره خدمت سربازی را بھ پایان رساندن

 держава دولت 

ل متحد سازمان ملدولت ھا عضو  держави-члени ООН 
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 превентивна дипломатія دیپلماسی پیشگیرانھ

 продовольчі резерви ذخایر خواروبار

 мати в резерві ذخیره داشتن

 радіоактивні частинки ذرات رادیواکتیو

  радіолокаційна станція رادار

 радіолокаційна станція пошуку رادار تجسس

و کنترل رادار تجسس   радіолокаційна станція виявлення та 
наведення  

 навігаційна радіолокаційна станція رادار سمت یاب 

 ставати радіоактивним رادیواکتیو شدن 

 ракетний двигун, що працює на راکت با سوخت مایع
рідкому паливі 

 зустрічний бій رزم تصادفی 

 ближній бій رزم نزدیک

 крейсер رزمناو

 легкий крейсер رزمناو سبک

 важкий крейсер رزمناوسنگین

 бойовий رزمی

سازمان ملل متحدرسالت   місія ООН 

 рід військ رستھ رزمی

 введення в бій резервів رعایت احتیاط

 дотримання прав людини رعایت حقوق بشر

 рух кораблів رفت و آمد کشتی ھا

مز کردن اطالعاتر  кодування повідомлень 

دیپلماتیک/ روابط سیاسی   дипломатичні відношення 

ویزا/ رویداد  віза 

 духовний лідер ІРІ رھبر جمھوری اسالمی ایران

 політичне керівництво  رھبری سیاسی

 радіоактивні опади ریزش

 начальник штабу ВМС رئیس  ستاد نیروی دریایی

 کل نیروھای مسلح  فرماندھیرئیس ستاد
 اوکراین

Начальник Генерального штабу 
Збройних Сил України  

 начальник генерального штабу رئیس ستاد کل
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 начальник штабу ППО رئیس ستاد نیروی پدافند ھوایی   

 начальник штабу СВ رئیس ستاد نیروی زمینی

 начальник штабу ВПС  رئیس ستاد نیروی ھوایی

 голова вищої ради національної رئیس شورای عالی امنیت ملی
безпеки 

 броня زره

  стальна броня زره فوالدی 

 нерівна місцевість زمین ناھمواری 

 під прикриттям вогню زیر پوشش آتش

 підводний човен زیر دریایی

 атомний підводний човен زیر دریایی اتمی موشک انداز

 звичайний підводний човен زیر دریایی غیر آتمی

 службовий стаж (вислуга) سابقھ خدمت

)ناتو( سازما ن پیمان آتالنتیک شمالی  Організація Північноатлантичного 
договору (НАТО) 

 розвідка (організація) سازمان اطالعاتی

  Служба безпеки України سازمان امنیت اوکراین

 Організація з питань безпеки та سازمان امورامنیت و ھمکاری در اروپا
співробітництва в Європі   

 організація мілітаризованих سازمان بسیج مستضعفین 
підрозділів 

 установи тилу СВ, ВПС,ВМС سازمان لجستیکی نیروھای سھ گانھ

  Організація Об’єднаних Націй سازمان ملل متحد

  призовний орган سازمان نظام وظیفھ 

 воєнна організація держави سازمان نظامی دولت 

 органи державної безпеки سازمانھای امنیت دولتی

 вищі органи державної влади سازمانھای عالی دولتی

 Корпус вартових ісламської سپاه پاسداران انقالب اسالمی
революції  

بدنھ/ سپاه  корпус 

 генерал-полковник سپھبد

 штаб ستاد

 генеральний штаб ستاد کل
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 головний штаб Сил охорони ستاد کل نیروھای انتظامی
правопорядку 

ستاد کل نیروھای مسلح جمھوری اسالمی 
 ایران

Генеральний штаб ЗС ІРІ  

 головний штаб сухопутних військ ستاد کل نیروی زمینی 

 об’єднаний штаб Армії ستاد مشترک آرتش

 об’єднаний штаб КВІР  سپاه پاسداران انقالب اسالمیستاد مشترک

 лейтенант ستوان دو

 молодший лейтенант ستوان سھ

 старший лейтенант ستوان یک

 перехоплювати سد نمودن

 рядовий سرباز

مسرباز دو  рядовий 2-ї категорії 

 рядовий 1-ї категорії سرباز یکم

 генерал-майор سرتیپ

  бригадний генерал 2-ї категорії سرتیپ دوم

 єфрейтор سرچوخھ

 швидкість злету سرعت بلند شدن

 понадзвукова швидкість سرعت سوپر سونیک

 звукова швидкість  سرعت صوت

 крейсерська швидкість سرعت مسافری

  швидкість посадки سرعت نشستن

 швидкість світла سرعت نور

 повітряна швидкість سرعت ھوایی

  придушення повстання سرکوب شورش

 майор سرگرد

 генерал-лейтенант سرلشگر

 капітан سروان

 національний гімн سرود ملی

 служба (система штатних органів та سرویس
військових формувань для 
забезпечення та обслуговування 
військ) 
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 технічна служба سرویس   تکنیکی

  служба безпеки سرویس ا منیت 

 адміністративна служба سرویس اداری

 медична служба سرویس پزشکی

خدمت ترابری/ سرویس حمل و نقل  транспортна служба 

رویس لجستیکس  тил (служба) 

 фінансова служба سرویس مالی

 військово-медична служба سرویس نظامی  و پزشکی

 військово-юридична служба سرویس نظامی  و حقوقی

 полковник سرھنگ 

 підполковник سرھنگ دوم

 рівень технічної майстерності سطح مھارت فنی

 межа польоту سقف پرواز

 оборонне озброєння سالح تدافعی

  військове вітання سالم نظامی

 віддавати військове вітання سالم نظامی دادن

  фізичне та психічне здоров’я سالمت روانی و جسمی

  субординація سلسلھ مراتب

 азимут سمت

 вік призовників سن مشموالن

 окоп سنگر 

 вислуга سوابق استخدامی

 пальне سوخت

 тверде паливо سوخت جامد

  дозаправка паливом у повітрі سوخت گیری در ھوا

 приводити до присяги سوگند  دادن

 порушувати присягу سوگند خود را شکستن

 давати присягу سوگند خوردن 

 військова присяга سوگند نظامی

 присягнути на вірність سوگند وفاداری  خوردن

قسم/ سوگند  присяга 
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 порушення присяги سوگندشکنی

 вмикач, перемикач سوئیچ

 політика національної безпеки سیاست امنیت ملی

 політика в галузі озброєння سیاست تسلیحاتی

  проводити мирну політику سیاست صلح آمیز اجرا کردن

 національна політика سیاست ملی

 система передачі графічної سیستم   انتقال  تصویری اطالعات 
інформації 

  система орієнтування سیستم  جھت یابی 

  система визначення координат سیستم  موضع یابی 

 система управління військами سیستم اداره نیروھا 

 система зв’язку سیستم ارتباط

 електромагнітна система зв’язку  ارتباط الکترو مغناطیسیسیستم

 зональна система зв’язку  سیستم ارتباط منطقھ ای

 регіональна система безпеки سیستم امنیت منطقھ ای

  протипожежна система سیستم آتش نشانی 

 система транспортування سیستم حمل و نقل

یسیستم داده ھای ھوای  система обробки даних щодо 
повітряної ситуації 

 оборонна система سیستم دفاعی

 радіолокаційна система визначення سیستم سمت یابی رادیویی
координат 

 система виявлення цілі سیستم کشف ھدف

 радіоелектронне допоміжне سیستم کمکی الکترونیک
обладнання 

 система управління вогнем  آتشسیستم کنترل

 радіолокаційна система управління سیستم کنترل آتش راداری
вогнем 

  інфрачервона система سیستم مادون قرمز 

 аеронавігаційне обладнання سیستم ناوبری

  система наведення سیستم ھدایت 

 інерційна система наведення  سیستم ھدایت اینرسی

 комбінована система наведення  سیستم ھدایت ترکیبی
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 телевізійна система наведення  سیستم ھدایت تلویزیونی 

 автономна система наведення سیستم ھدایت خودکار

 радіолокаційна система наведення  سیستم ھدایت راداری

 командна система наведення  سیستم ھدایت فرماندھی

 лазерна система наведення  سیستم ھدایت لیزر

سیستم کنترل/ سیستم ھدایت  система управління 

شبکھ/ سیستم  система  

 система сповіщення سیسنم نمایش دھنده

 радіосигнал سیگنال رادیویی 

 мережа شبکھ

)رادیویی(شبکھ بی سیم / شبکھ مخابراتی  радіомережа 

احضار بھ خدمتمومی شرایط ع  загальні умови прийняття на службу 

 бойовий радіус дії شعاع تاکتیکی

 радіус дії شعاع عمل

 радіус повороту شعاع گردش

جنگنده/ شکاری  літак-винищувач 

 прорив кола оточення شکافتن حلقھ محاصره 

  завдавати поразки شکست دادن

 рельєф شکل زمین

 бойова розвідка (із нанесенням شناسایی مسلحانھ
удару) 

اکتشاف/ شناسایی  розвідка 

 Рада національної безпеки та شورای  امنیت ملی و دفاع اوکراین
оборони України  

 Рада безпеки ООН شورای امنیت سازمان ملل متحد

 медична рада شورای پزشکی

 Всесвітня Рада Миру شورای جھانی صلح

 рада оборони شورای دفاع

 вища рада національної безпеки شورای عالی امنیت ملی

شورای عالی امنیت ملی جمھوری اسالمی 
 ایران

Вища рада національної безпеки 
Ісламської Республіки Іран  

 вища військова рада شورای عالی جنگ
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الب اسالمیشورای عالی سپاه پاسداران انق  Вища рада КВІР 

 заворушення, бунт شورش 

 театр воєнних дій صحنھ جنگ

 бойові якості صفات جنگی

 політична компетентність صالحیت سیاسی

 мир (відсутність ворожості, війни) صلح

تیرانداز/ صندلی توپچی  сидіння наводчика 

 сидіння командира صندلی فرمانده

 антивоєнний ضدجنگ

 антидержавний ضددولتی

 амортизатор ضربھ گیر

 ядерний удар ضربھ ھستھ ای

 повітряний удар  ضربھ ھوایی

 відповідно до договору طبق قرارداد  

افزارھا بندی جنگ طبقھ  класифікація зброї 

امنیت گروھیطرفداران   прихильники колективної безпеки 

 прихильники миру طرفداران صلح

مناقشھ/ طرفین در گیر  конфліктуючі сторони 

 вільний прохід (кораблів) عبور و مرور آزاد

 відсутність наркозалежності عدم اعتیاد بھ مواد مخدر

 відсутність судимості عدم محکومیت

 світова арена عرصھ جھانی

المللعرصھ حفظ صلح وامنیت بین   сфера підтримання міжнародного 
миру і безпеки 

 широта (географічна) عرض

 честь عزت

 відхід عقب نشینی

 термоядерна реакція عکس العمل حرارت و ھستھ

   радіокод عالیم مخابرات

 морська глибина عمق دریا

 операція عملیات

 стримуючі дії عملیات  بازدارنده
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لیات استراتژیکیعم  бойові дії оперативно-стратегічного 
значення 

 операції з підтримки миру عملیات پشتیبانی از صلح

 бойові дії тактичного значення عملیات تاکتیکی

 терористичний акт عملیات تروریستی

 наступальна операція عملیات تعرضی 

 бойові дії عملیات جنگی

لیات جنگی دفاعیعم  оборонні воєнні дії 

 смуга бойових дій  منطقھ عملیات جنگی

 миротворчі операції عملیات حفاظت صلح

 масштабна операція عملیات دامنھ دار

 участь в операції شرکت درعملیات 

 оборонна операція عملیات دفاعی

 проводити операцію عملیات را انجام دادن

 морська десантна операція عملیات گروه دریابرد

 загальновійськові операції عملیات مشترک نظامی

 повітряно-десантна операція عملیات ھوابرد

 одностороння операція عملیات یک طرفھ

 захоплювати військові трофеї غنایم جنگی گرفتن

 трофей غنیمت 

الفاصلھ بین دو نوک ب  розмах крила 

 далекомір فاصلھ یاب

 азбука Морзе الفبای مرس

 дезертирство فرار از خدمت

 органи управління فرامین

 ретранслятор فرستنده کمکی

  частота فرکانس 

  основна частота فرکانس اصلی 

  денна частота فرکانس روز 

  нічна частота فرکانس شب 

ر فرکانس کا  робоча частота  

 наказ فرمان
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را بعھده داشتن ... فرمان دادن؛ فرماندھی  командувати 

 радіокоманди فرمان رادیویی

 наказ міністра оборони فرمان وزیر دفاع

دستھفرمانده    командир взводу 

 командування тилу فرمانده پشت جبھھ

 командир відділення    جوخھفرمانده

 головнокомандувач КВІР فرمانده سپاه

فرمانده عالی نیروھای مسلح جمھوری 
 اسالمی ایران

Верховний Головнокомандувач      
ЗС ІРІ 

 Головнокомандувач ЗС ІРІ فرمانده کل نیروھای  نظامی ایرا ن

گروھانفرمانده   командир роти 

 командування فرماندھی

 бойове командування فرماندھی رزمی

 резервне командування فرماندھی رزمی احتیاط 

 верховне командування فرماندھی عالی

  об’єднане оперативне командування فرماندھی عملیاتی مشترک

 об’єднане командування فرماندھی مشترک

 узяти на себе командування فرماندھی نیروھا را بھ عھده گرفتن
військами 

 аеродром فرودگاه

 атмосферний тиск فشار معمولی جو

 ударна хвиля فشار موج

 тиск повітря فشار ھوا

 патрон فشنگ

 бойовий патрон فشنگ جنگی

 холостий патрон فشنگ خالی

 стріляний патрон فشنگ مصرف شده

 ядерна реакція فعل و انفعال ھستھ ای

ی آب و ھوافوق العاده بد  надбавка за службу в місцевостях із 
несприятливими кліматичними 
умовами 

 надбавка за участь у бойових діях فوق العاده عملیاتی

 пристосований для повітряних قابل حمل با ھواپیما
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перевезень 

 надійність قابلیت اطمینان

 контрабанда قاچاق

بھ خارجقاچاق کاال   контрабанда товарів за кордон 

 контрабандист قاچاقچی

 вогнева міць قدرت آتش

 оборонний потенціал قدرت بالقوه دفاعی

پشت جبھھقدرت   міцність тилу 

 мобільність قدرت تحرک

 морська міць قدرت دریایی

 державна влада قدرت دولتی

 знаходитися при владі قدرت را در دست داشتن  

 передавати владу قدرت را واگذار کردن

توان رزمی/ قدرت جنگی/ قدرت رزمی  бойова міць 

 ударна сила                                                قدرت ضربت

 договір про безпеку قرارداد امنیتی

 договір про припинення вогню قرارداد آتش بس

ارداد بین کشورھاقر  міждержавний договір 

 сепаратний договір قرارداد جداگانھ

 договір про ненапад قرارداد عدم تجاوز

 договір про незастосування сили قرارداد عدم توسل بھ زور

 договір про нерозповсюдження قرارداد عدم گسترش سالح ھای ھستھ ای
ядерної зброї  

اهقرارگ  злітний майданчик 

 припинення тиску قطع فشار 

 сфера впливу قلم رو

 влада (повноваження державних قوه
органів) 

مقننھ/ قوه قانون گذاری  законодавча влада 

 судова влада قوه قضائیھ

 збройне повстання قیام مسلحانھ

   офіцерський склад کادر افسران
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 кадровий склад کادر ثابت

فرماندھیکادر   командний склад 

 карабін کارابین

 бойова ефективність کارایی عملیاتی

 професійна підготовка کارآموزی حرفھ ای

 конвой کاروان

 радіоканал کانال 

 послаблення загрози війни کاھش خطر جنگ

 зниження ефективності ударів کاھش کارایی ضربات

 електрон الکترون

 отримування розвідувальних даних کسب اخبار

 отримання розпоряджень کسب دستور

 відкрити вогонь по комусь کسی زیر آتش گرفتن

 корабель зв’язку کشتی ارتباط

 вантажне судно کشتی باری

 допоміжне судно کشتی پشتیبانی عملیاتی

  бойовий корабель کشتی جنگی

 мінний тральник کشتی مین جمع کن

 мінний загороджувач کشتی مین گذار

 танкер کشتی نفتکش

 десантний корабель کشتی نیروبر

ھواناو/ کشتی ھاورکرافت  корабель на повітряній подушці 

 навігація کشتیرانی

 бойовий заряд کالھک جنگی

 хімічна бойова частина کالھک شیمیایی

  ядерна бойова частина کالھک ھستھ ای

سرموشک/ کالھک  бойова частина 

  антенний перемикач کلید الکترونیکی قطع و وصل فرستنده 

 гуманітарна допомога کمک انسانی

 спеціальний комітет з питань کمیتھ مخصوص امور حفظ صلح
підтримання миру 

 управління вогнем کنترل آتش
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 контроль над озброєнням کنترل تسلیحاتی

حاکمیت در دریا/ کنترل دریایی  панування на морі 

 державний переворот کودتا

 основний крок گام اساسی

 проходження військової служби گذراندن خدمت وظیفھ عمومی

 проходити професійну підготовку گذراندن دوره کارآموزی حرفھ ای 

 проходження первинної підготовки گذراندن دوره مقدماتی 

 батальйон گردان

 батальйон зв’язку گردان ارتباطی

 мотопіхотний батальйон گردان پیاده مکانیزه

 піхотний батальйон گردان پیاده نظام

 розвідувальний батальйон گردان تجسس

رتفاعگردونھ ا  маховик підйомного механізму 

 маховик поворотного механізму گردونھ سمت

 бойова група گروه رزمی

 оперативний ешелон گروه عملیاتی

 рота گروھان

 розвідувальна рота گروھان شناسایی

 сержант گروھبان دوم

 молодший сержант گروھبان سوم

 старший сержант گروھبان یکم

 морський вузол گره دریایی

 рапорт گزارش 

  розосереджувальний вогонь  آتش گسترده 

 патрулювання گشت 

 куля گلولھ

  протитанковий керований снаряд  گلولھ ضد تانک

پرتابھ/ گلولھ  снаряд 

 шаблони та моделі الگو ھا ومدلھایی

  воронка گودال

یگیرنده رادیوی  радіоприймач 
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 тиловий  (належить до сил та لجستیکی
засобів, призначених для тилового 
забезпечення, та служб тилу 
технічного забезпечення) 

 бафтинґ لرزش

 дивізія لشکر

 розірвання договору لغو قرارداد 

 кидати якір لنگر انداختن

 ствол لولھ 

الولھ انتقال ھو  повітропровід  

 вибухова речовина ماده منفجره 

 фугасна вибухова речовина ماده منفجره قوی

  матеріально-технічний مادی و فنی

 надлишок مازاد

 підривач ماسوره

  головний підривач ماسوره  سر

 підривач сповільненої дії ماسوره تاخیری

  донний підривач ماسوره تھ

  дистанційний підривач ماسوره زمانی

  хімічний підривач ماسوره شیمیایی 

  ударний підривач ماسوره ضربتی

 ударний підривач миттєвої дії ماسوره ضربتی آنی

  механічний підривач ماسوره مکانیکی 

اسلحھماشھ   спусковий гачок 

 літальний апарат ماشین پرنده

شین جنگی شنیدارما  гусенична бойова машина 

  гусенична машина ماشین شنیدار

 бойова задача ماموریت

 пошуково-рятувальна операція ماموریت جستجو و نجات

 бойова задача щодо ведення ماموریت شناسایی
розвідки 

مانع پوششی/  مانع  حفاظتی  захисне загородження  

میلی مانع تک  додаткове загородження  
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 невибухове  (інженерне) مانع مکانیکی 
загородження 

 маневр مانور

 маневрувати  مانور کردن

 супутник зв’язку ماھواره مخابراتی

 боротьба з тероризмом مبارزه با تروریسم

 боротьба за незалежність مبارزه برای استقالل

صلحمبارزه برای   боротьба за мир 

 виклик مبارزه طلبی

 агресор متجاوز

 Генеральна Асамблея ООН مجمع عمومی سازمان ملل متحد

 морська блокада محاصره دریایی

 обмеження стратегічних озброєнь محدود کردن سالح ھای استراتژی

 продукт розщеплення محصول تجزیھ

  боєукладка محفطھ ذخیره خرج گلولھ

 місце запуску ракети محل پرتاب موشک

 війська зв’язку مخابرات

پخش کردن/ مخابره کردن  передавати 

بودن... مخالف  бути в опозиції 

 географічні координати مختصات جغرافیایی

 паралель مدار

 переговори про мир مذاکرات صلح

 прямі переговори مذاکرات مستقیم

 церемонія приведення до присяги مراسم تحلیف سوگند

 пункти охорони مراکز حفاظتی

         військово-морські центри КВІР مراکز نظامی دریایی سپاه

 центри та етапи підготовки مراکز و دوره ھای آموزشی نظامیان
військовослужбовців 

 вчинити злочин مرتکب جرم شدن

 Державна прикордонна служба مرزبانی دولتی اوکراین
України 

 надійні кордони مرزھای مطمئن
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 пункт набору مرکز احضار

 вузол зв’язку مرکز ارتباط

آموزشی نظامیمرکز   військовий навчальний центр 

 евакуаційний пункт مرکز تخلیھ

  командний пункт  پست فرماندھی/مرکز فرماندھی

 прикордонний пункт مرکز مرزی

 площа крила مساحت بال

 питання міжнародної безпеки مسایل امنیت بین المللی

 внутрішньополітичні питання مسایل سیاست داخلی

اختالفمسایل مورد   конфліктні проблеми 

 траєкторія مسیر

 визначальна особливість مشخص ترین ویژگی نقشھ ھای توپوگرافی
топографічних карт 

 координати مشخصات

  військовозобов’язаний مشموالن خدمت وظیفھ عمومی

 призовники на  військову службу مشموالن خدمت وظیفھ عمومی

 недоторканість مصونیت

  звільнення зі служби معافیت از خدمت 

  відстрочка за станом здоров’я معافیت پزشکی

 відстрочка для продовження معافیت تحصیلی
навчання 

 відстрочка за сімейними معافیت کفالت
обставинами 

 заступник міністра оборони معاون وزیر دفاع

 посада заступника чи помічника معاونت

 протистояння مقابلھ

 посада مقام

 посадова особа КВІР مقام رسمی سپاه

 опір (протидія) مقاومت

 штаб-квартира مقر

 масштаб مقیاس

)مکتشفین(مکتشف  розвідник 

 нація ملت 
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 національний ملی

 матеріально-технічні ресурси منابع مادی و فنی

 національні інтереси منافع ملی

 внутрішні конфлікти مناقشات داخلی

ر گیرید/  مناقشھ  конфлікт 

 крива траєкторія منحنی مسیر

 графічне зображення منحنی نمایش

 Хартія Європейської безпеки منشور امنیت اروپا

 призначення  (на посаду)  بھ مقام گماشتن/منصوب کردن

 прибережний район منطقھ ساحلی

انفجاری/ منفجره  вибуховий 

لیموارد تأمین امنیت م  суб’єкти забезпечення національної 
безпеки 

 оборона (система оборонних споруд) مواضع دفاعی

توربین/ موتو  двигун 

  турбогвинтовий двигун موتور توربوپراپ

 турбореактивний двигун موتور توربوجت

 двигун із турбонагнітачем موتور توربوچارجر

)ربوفنتو(موتور توربوفان   турбовентиляторний двигун  

 стаціонарний двигун موتور ثابت دیزل
(електрогенератор) 

  чотиритактний двигун موتور چھار زمانھ

  ракетний двигун موتور راکت

 вибухова хвиля موج انفجاری

 довга хвиля موج بلند

 ракета موشک 

 стратегічна ракета موشک استراتژیک

  некерована балістична ракета  موشک آزاد

 ракета на комбінованому паливі موشک با سوخت ترکیبی

 ракета на твердому паливі  موشک با سوخت سفت

 ракета на рідкому паливі موشک با سوخت مایع

 балістична ракета малої дальності موشک بالستیکی با برد کوتاه
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ستیکی با برد متوسطموشک بال  керована ракета середньої дальності  

 балістична ракета наземного موشک بالستیکی زمینی
базування 

 міжконтинентальна балістична موشک بالستیکی قاره پیما 
ракета  

  балістична ракета موشک بالیستیک

 балістична ракета морського موشک بالیستیکیی دریایی
базування 

 тактична ракета موشک تاکتیکی 

 ракета-перехоплювач موشک ضد موشک

 зенітна ракета موشک ضد ھواپیما

موشک بالدار/ موشک کروز  крилата ракета 

  самонавідна ракета موشک ھدایت خود کار  

  керована ракета موشک ھدایت شونده

 «ракета «повітря-поверхня  موشک ھوا بھ زمین

 «ракета «повітря-корабель  موشک ھوا بھ زیر دریا

 «ракета «повітря-повітря   موشک ھوا بھ ھوا

 позиція موضع  

   основна позиція موضع اصلی

   хибна позиція موضع فریبنده

   укріплена позиція موضع مستحکم 

   закрита позиція موضع مستور

ع مکشوفموض  відкрита позиція   

   бойова позиція موضع نبرد 

 навчальний постріл مھمات آموزشی

 боєприпаси مھمات جنگی

 холостий  постріл مھمات مانوری

 пробний постріл مھمات مشقی 

 стрільбище میدان تیر

 поле бою  میدان نبرد/میدان رزم

 міра میزان

 швидкопідйомність میزان اوجگیری

 миля میل
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 граната نارنجک

 автоматичний гранатомет نارنجک انداز خودکار

 фугасна граната نارنجک تخریبی

  учбовий корабель ناو آموزشی

 підводний корабель ناو زیر آب

  флагманський корабель ناو سرفرماندھی

 ескадрений міноносець ناو شکن

یکوپتر برناو ھل  авіаносець транспортно-десантних 
гелікоптерів 

 авіаносець ناو ھواپیما بر

کشتی/ ناو  корабель 

 водіння літака ناوبری ھواپیما

کشتی جنگی/ ناوجنگی  військовий корабель 

 корабель на підводних крилах ناوچھ بالدار

 флот ناوگان

  бій نبرد

 морський бій نبرد دریایی

 протитанковий бій نبرد ضد تانک    

  лінійний корабель نبرد ناو

 оптичний приціл نشانھ روی بصری  

 наведення на ціль نشانھ روی بھ ھدف

 здійснювати наведення نشانھ روی کردن     

   меридіан نصف النھار

نظام اداری نیروھای مسلح جمھوری 
 اسالمی ایران

система управління ЗС ІРІ 

 ісламський режим نظام اسالمی

 демократичний режим نظام دموکراتیک

 дисциплінарний статут نظام نامھ انضباطی

 статут внутрішньої служби نظام نامھ داخلی

رژیم/ نظام  режим 

  правопорядок نظم قانونی

تانک) خدمھ(نفرات  екіпаж танка 
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بر زرھینفر  бронетранспортер 

 визначати орієнтири نقاط سمت را تعیین کردن

 карта نقشھ

 картограф نقشھ بردار

 картографія نقشھ برداری

 топографія місцевості نقشھ برداری محل

 топографічна карта نقشھ توپوگرافی

 географічна карта نقشھ جغرافیایی

 карта світу نقشھ جھان نما

 фізична карта نقشھ طبیعی

 планшет повітряної обстановки نقشھ ناوبری ھوایی

 військово-стратегічні плани نقشھ ھای استراتژیک نظامی

 порушення прав людини та نقض حقوق بشرو حق بین المللی
міжнародного права 

 порушення договору نقض قرارداد 

 порушення державного кордону نقض مرز دولتی

 центр вибуху نقطھ ترکش

 населений пункт نقطھ مسکونی

اقدامات تامینی/ نکات و ضوابط حفاظتی  заходи безпеки 

 техобслуговування نگھداری

 утримування оборони نگھداری مواضع دفاعی 

 дипломатична місія نمایندگی سیاسی

 нейтрон نوترون

 вид зв’язку نوع ارتباط

 вид військового підрозділу  نظامینوع واحد

 рід авіації نوع ھواپیمایی

 бойові сили نیروھای  رزمی

 бронетанкові війська نیروھای  زرھی

 сили забезпечення внутрішнього نیروھای ا نتظامی
правопорядку 

 стратегічні сили نیروھای استراتژیک

یروھای امنیتین  сили безпеки 
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  сили охорони правопорядку نیروھای انتظامی

 війська ООН із підтримки миру نیروھای پاسدار صلح سازمان ملل متحد

...نیروھای تحت فرماندھی   війська під командуванням ... 

 хімічні війська نیروھای شیمیایی

  зенітні ракетні війська نیروھای ضد ھوایی

                                         ударні війська                                           نیروھای ضربتی

 сили спеціального призначення نیروھای مخصوص
(спецназ) 

نیروھای نظامی/  نیروھای مسلح   збройні сили 

بسیجنیروھای مقاومت   Сили опору Басідж  

 інженерні війська نیروھای مھندسی

 ядерні сили نیروھای ھستھ ای

  війська протиповітряної оборони نیروی پدافند ھوایی  

  військово-морські сили نیروی دریای

         Військово-морські сили КВІР  سپاه پاسداراننیروی دریایی

 сухопутні війська نیروی زمینی 

         Сухопутні війська КВІР  سپاه پاسداراننیروی زمینی

 рухома сила نیروی محرکھ

  військово-повітряні сили نیروی ھوایی

         Військово-повітряні сили КВІР  سپاه پاسداراننیروی ھوایی

 вільний електрон نیوترون آزاد

  оперативне з’єднання واحد بزرگ عملیاتی

پشتیبانی جنگیواحد   частина (підрозділ) бойового 
забезпечення 

پیاده نظامواحد   піхотний підрозділ 

 легкий піхотний підрозділ  پیاده نظام سبکواحد

 танковий підрозділ  تانکواحد

 артилерійський підрозділ  توپخانھواحد

زرھیواحد   бронетанковий підрозділ 

 розвідувальний підрозділ  شناساییواحد

 зенітний підрозділ  ضد ھواییواحد

 підрозділ зв’язку واحد مخابرات
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 механізований підрозділ واحد مکانیزه

 інженерний підрозділ  مھندسیواحد

 зразковий підрозділ واحد نمونھ

 військові підрозділи واحد ھای نظامی

ردواحد ھواب  повітряно-десантний підрозділ 

واحدھای بزرگ عملیاتی نیروھای دریایی 
 ارتش و سپاه پاسداران انقالب اسالمی

оперативні з'єднання ВМС Армії та 
КВІР 

پشت جبھھواحدھای   тилові частини 

 миротворчий контингент واحدھای حافظ صلح

 легкі сили флоту واحدھای سبک ناوگان

 вступати в бій وارد رزم شدن

وارد شدن بھ سیستمھای امنیت منطقھ ای و 
 عمومی

входження в системи універсальної 
та регіональної безпеки 

 Міністерство державної безпеки وزارت اطالعا ت
Ірану 

 міністерство внутрішніх справ وزارت امور داخلی

  міністерство оборони وزارت دفاع

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح 
 جمھوری اسالمی ایرا ن

Міністерство оборони та підтримки 
ЗС ІРІ 

 Міністерство внутрішніх справ Ірану وزارت کشور

 стартова вага وزن بارگیری

 вага гелікоптера з вантажем وزن ھلیکوپتربا تجھیزات کامل 

لی وزن ھلیکوپترخا  вага гелікоптера без палива 

 міністр оборони وزیر دفاع

 Міністр оборони України وزیر دفاع اوکراین

 міністр внутрішніх справ وزیر کشور

 засоби зв'язку وسایل ارتباط

 піротехнічні засоби وسایل پیروتکنیک

  підривні засоби وسایل تخریب 

 невоєнні засоби у забезпеченні  تامین امنیت نظامیوسایل غیر نظامی برای
воєнної безпеки 

 озброєння та військова техніка وسایل و تجھیزات

 транспортний засіб وسیلھ نقلیھ
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اختالف آمیزوضع   конфліктна ситуація 

 вибухонебезпечна ситуація وضع انفجارآمیز

ثباتوضع با   стабільна ситуація 

 повітряна обстановка وضع ھوایی

 статус без'ядерної держави وضع یک کشور غیر ھستھ ای

 бойове положення وضعیت تیر 

 похідне положення وضعیت راھپیمایی

 завдання національної безпеки وظایف امنیت ملی

 виконувати функції وظایف را بعھده داشتن

 завдання ППО  وظیفھ پدافند ھوایی

 священний громадянський обов’язок وظیفھ دینی و ملی

سپاه پاسداران انقالب اسالمیوظیفھ   завдання КВІР 

 присяга на вірність سوگند وفاداری

 віза на виїзд ویزای خروج

 віза на в’їзд ویزای ورود

 наведення ھدایت

  об’єкт ھدف

  важливий об’єкт ھدف مھم

 ядро атома ھستھ اتم

تپانچھ/ ھفت تیر  пістолет 

 гелікоптер групи тилової підтримки ھلیکوپتر گروه لجیستیکی

بالگرد/ ھلیکوپتر  гелікоптер 

  санітарний гелікоптер ھلیکوپترآمبوالنس

  ударний гелікоптер ھلیکوپترتھاجمی 

  багатоцільовий гелікоптер ھلیکوپترچند ماموریتھ 

  швидкісний гелікоптер ھلیکوپترسریع  

 гелій ھلیوم

  співробітництво ھمکاری

 полк ھنگ

 літак ھواپیما

 літак зв’язку ھواپیمای ارتباطی
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  учбовий літак ھواپیمای آموزشی

 вантажний літак ھواپیمای باربری

 літак-бомбардувальник ھواپیمای بمب افکن

مای جتھواپی  реактивний літак 

 бойовий літак ھواپیمای جنگی

  багатоцільовий літак ھواپیمای چند منظوره

)ترابری(ھواپیمای حمل و نقل   транспортний літак  

 літак-розвідник ھواپیمای شناسایی

 літак з вертикальним злетом та ھواپیمای عمود پرواز
посадкою 

 літак-неведимка  ھواپیمای نامریی

 авіація ھواپیمایی

 транспортна авіація ھواپیمایی باربری

 бомбардувальна авіація ھواپیمایی بمباران کننده

 штурмова авіація ھواپیمایی تھاجمی

 реактивна авіація ھواپیمایی جت

 винищувальна авіація ھواپیمایی شکاری

 розвідувальна авіація ھواپیمایی شناسایی

 цивільна авіація ھواپیمایی کشوری

 морська авіація ھوادریایی

 дипломатичний корпус ھیات دیپلماتیک

 записка, нота یادداشت

 криголам یخ شکن

 буксир یدک کش

 підрозділ یگان
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ДОДАТОК Д 
Українсько-перський військовий словник-мінімум  

базових лексико-термінологічних одиниць 
 

авіаносець ناو ھواپیما بر 
авіаносець транспортно-десантних 
гелікоптерів 

 ناو ھلیکوپتر بر

авіація ھواپیمایی 
автомат تفنگ خودکار 
автоматичний гранатомет ارنجک انداز خودکارن  
автономна система наведення سیستم ھدایت خودکار 
агресія تجاوز 
агресор متجاوز 
адміністративна служба سرویس اداری 
адміністративний розподіл країни تقسیمات اداری کشور 
аеродром فرودگاه 
аеронавігаційне обладнання سیستم ناوبری 
азбука Морзе الفبای مرس 
азимут سمت 
акт агресії проти когось اقدام بھ تجاوز علیھ کسی 
активна оборона دفاع فعال 
альфа-промені اشعھ آلفا 
альянс اتحاد 
амортизатор ضربھ گیر 
амплітуда  دامنھ 
амплітуда коливань دامنھ نوسنات 
антена آنتن 
антена телескопічна   تلسکوپیآنتن  
антена, що приймає та передає   آنتن ارسال و  دریافت  موج 
антенний перемикач   کلید الکترونیکی قطع و وصل فرستنده 
антивоєнний ضدجنگ 
антидержавний ضددولتی 
апаратура   دستگاه 
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армія ارتش 
артилерист توپچی 
артилерійський підрозділ توپخانھواحد  
артилерія توپخانھ 
атакувати позиції ворога بھ مواضع  دشمن حملھ کردن 
атмосферний тиск فشار معمولی جو 
атомна енергія انرژی اتمی 
атомна зброя اسلحھ آتمی 
атомний підводний човен زیر دریایی اتمی موشک انداز 
багатоцільовий гелікоптер   ھلیکوپترچند ماموریتھ 
багатоцільовий літак  ھواپیمای چند منظوره 
базука بازوکا 
бактеріологічна розвідка اکتشاف باکتریولوژی 
балістична ракета  موشک بالیستیک 
балістична ракета малої дальності موشک بالستیکی با برد کوتاه 
балістична ракета морського 
базування 

اییموشک بالیستیکیی دری  

балістична ракета наземного 
базування 

 موشک بالستیکی زمینی

балістична траєкторія   خط سیر بالستیکی 
батальйон گردان 
батальйон зв’язку گردان ارتباطی 
батарея   باتری 
бафтинґ لرزش 
башта برجک 
безпека امنیت 
безпека держави امنیت کشور 
берегова артилерія توپخانھ  ساحلی 
бета-промені اشعھ بتا 
бій  نبرد 
ближній бій رزم نزدیک 
блок НАТО  ناتو( سازمان پیمان آتالنتیک شمالیبلوک(  
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боєприпаси مھمات جنگی 
боєукладка  محفطھ ذخیره خرج گلولھ 
бойова   зброя اسلحھ جنگی 
бойова група گروه رزمی 
бойова ефективність کارایی عملیاتی 
бойова задача ماموریت 
бойова задача щодо ведення 
розвідки 

 ماموریت شناسایی

бойова машина піхоти خودرو رزمی زرھی 
бойова міць توان رزمی/ قدرت جنگی/ قدرت رزمی  
бойова позиція    موضع نبرد 
бойова розвідка (із нанесенням 
удару) 

نھشناسایی مسلحا  

бойова частина سرموشک/ کالھک  
бойове командування فرماندھی رزمی 
бойове положення  وضعیت تیر 
бойовий رزمی 
бойовий заряд کالھک جنگی 
бойовий корабель  کشتی جنگی 
бойовий літак ھواپیمای جنگی 
бойовий патрон فشنگ جنگی 
бойовий радіус дії شعاع تاکتیکی 
бойові дії عملیات جنگی 
бойові дії оперативно-стратегічного 
значення 

 عملیات استراتژیکی

бойові дії тактичного значення عملیات تاکتیکی 
бойові засоби وسایل جنگی  
бойові можливості مقدورات عملیاتی/ توان رزمی  
бойові сили نیروھای  رزمی 
бойові якості یصفات جنگ  
бомбардувальна авіація ھواپیمایی بمباران کننده 
боротьба з тероризмом مبارزه با تروریسم 
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боротьба за мир مبارزه برای صلح 
боротьба за незалежність مبارزه برای استقالل 
брати участь у миротворчих 
операціях 

 در عملیات حفاظت صلح شرکت داشتن 

бригада تیپ 
бригадний генерал 2-ї категорії  سرتیپ دوم 
бронетанкова техніка تکنیک زرھی 
бронетанковий підрозділ  زرھیواحد  
бронетанкові війська نیروھای  زرھی 
бронетранспортер نفربر زرھی 
броньована машина اتومبیل زره پوش 
броньований захист پوشش زرھی 
броня زره 
буксир یدک کش 
бунт, заворушення آشوب 
бути в опозиції بودن... مخالف  
в стані оборони   در حالت تدافعی 
в умовах зникнення протистояння в 
Європі 

 در شرایط از میان رفتن مقابلھ در اروپا  

вага гелікоптера без палива  وزن ھلیکوپترخالی 
вага гелікоптера з вантажем  وزن ھلیکوپتربا تجھیزات کامل 
важка артилерія توپخانھ  سنگین 
важкий крейсер رزمناوسنگین 
важливий об’єкт  ھدف مھم 
вантажне судно کشتی باری 
вантажний літак ھواپیمای باربری 
введення в бій резервів رعایت احتیاط 
вводити в бій резерви احتیاط را بھ کار بردن 
ведення розвідувальної діяльності  انجام فعالیت ھای شناسایی 
верховне командування فرماندھی عالی 
Верховний Головнокомандувач      
ЗС ІРІ 

فرمانده عالی نیروھای مسلح جمھوری 
 اسالمی ایران

вести вогонь з ...  تیراندازی کردن... با  
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вести наступ حملھ کردن 
вести розвідку فعالیت ھای شناسایی انجام / اکتشاف کردن

 دادن
взвод دستھ 
вибух انفجار 
вибухова речовина  ماده منفجره 
вибухова хвиля موج انفجاری 
вибуховий انفجاری/ منفجره  
вибуховий заряд خرج منفجره 
вибухонебезпечна ситуація وضع انفجارآمیز 
вибухонебезпечний انفجارآمیز 
вид військового підрозділу نظامینوع واحد  
вид зв’язку نوع ارتباط 
видимий горизонт افق حسی 
визначальна особливість 
топографічних карт 

 مشخص ترین ویژگی نقشھ ھای توپوگرافی

визначати орієнтири نقاط سمت را تعیین کردن 
викладення, пояснення بیان 
виклик مبارزه طلبی 
виконання наказів اجرای اوامر 
виконувати функції وظایف را بعھده داشتن 
використання успіху  استفاده از موفقیت 
виникнення конфлікту  در گرفتن مناقشھ 
винищувальна авіація ھواپیمایی شکاری 
винищувач-бомбардувальник جنگیده 
вислуга ق استخدامیسواب  
висота ارتفاع 
виходити з оточення از احاطھ خارج شدن 
вища військова рада شورای عالی جنگ 
Вища рада КВІР شورای عالی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
вища рада національної безпеки شورای عالی امنیت ملی 
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Вища рада національної безпеки 
Ісламської Республіки Іран  

شورای عالی امنیت ملی جمھوری اسالمی 
 ایران

вищий військовий навчальний 
заклад  

 آموزشگاه عالی نظامی

вищий офіцерський склад امرا 
вищі органи державної влади سازمانھای عالی دولتی 
відбивати повітряний напад 
противника 

 دفع حملھ ھوایی دشمن 

відбиття атаки  دفع حمالت 
віддавати військове вітання سالم نظامی دادن 
відділення جوخھ 
відділення військових наук دانشکده علوم نظامی 
відкривати вогонь по позиціях بھ مواضع تیراندازی کردن 
відкрита позиція   موضع مکشوف 
відкрити вогонь по комусь  گرفتنکسی زیر آتش  
відновлення дипломатичних 
відносин 

 از سر گرفتن روابط سیاسی 

відновлення переговорів از سرگیری مذاکرات 
відповідно до договору   طبق قرارداد 
відповідно до наказу  فرمانبر حسب  
відслужити військову службу دوره خدمت سربازی را بھ پایان رساندن 
відстрочка для продовження 
навчання 

 معافیت تحصیلی

відстрочка за сімейними 
обставинами 

 معافیت کفالت

відстрочка за станом здоров’я  معافیت پزشکی 
відсутність наркозалежності عدم اعتیاد بھ مواد مخدر 
відсутність судимості عدم محکومیت 
відхилення від маршруту ف از مسیرانحرا  
відхід عقب نشینی 
віза ویزا/ رویداد  
віза на в’їзд ویزای ورود 
віза на виїзд ویزای خروج 
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війна جنگ 
війська зв’язку مخابرات 
війська ООН із підтримки миру نیروھای پاسدار صلح سازمان ملل متحد 
війська під командуванням ...  نیروھای تحت فرماندھی...  
війська протиповітряної оборони    نیروی پدافند ھوایی 
військова академія دانشگاه جنگ 
військова підготовка آموزش نظامی 
військова поліція پلیس نظامی 
військова присяга سوگند نظامی 
військова розвідка اطالعات  نظامی 
військова служба فھنظام وظی/ خدمت نظامی  
військова техніка تکنیک نظامی 
військове вітання  سالم نظامی 
військове звання درجھ نظامی 
військове училище آموزشگاه نظامی 
військовий коледж آموزشگاه نظامی 
військовий корабель کشتی جنگی/ ناوجنگی  
військовий навчальний центр  آموزشی نظامیمرکز  
військовий стан حکومت نظامی 
військовий унтер-офіцерського 
складу 

 درجھ دار

військові підрозділи واحد ھای نظامی 
військовозобов’язаний  مشموالن خدمت وظیفھ عمومی 
військово-медична служба سرویس نظامی  و پزشکی 
військово-морська база پایگاه دریایی 
військово-морські сили  نیروی دریای 
Військово-морські сили КВІР         سپاه پاسداراننیروی دریایی  
військово-морські центри КВІР         مراکز نظامی دریایی سپاه 
військово-повітряні сили  نیروی ھوایی 
Військово-повітряні сили КВІР         سپاه پاسداراننیروی ھوایی  
військово-політичні документи اسناد نظامی و سیاسی 
військово-стратегічні плани نقشھ ھای استراتژیک نظامی 
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військово-юридична служба سرویس نظامی  و حقوقی 
вік призовників سن مشموالن 
вільний електрон نیوترون آزاد 
вільний прохід (кораблів) عبور و مرور آزاد 
віра в ісламську революцію اعتقاد بھ انقالب اسالمی 
влада حکومت/ قدرت/ حاکمیت  
влада (повноваження державних 
органів) 

 قوه

вмикач, перемикач سوئیچ 
внутрішні конфлікти مناقشات داخلی 
внутрішні та зовнішні загрози تھدیدات داخلی و خارجی 
внутрішньополітична стабільність ثبات سیاسی داخلی 
внутрішньополітичні питання مسایل سیاست داخلی 
вогнева міць قدرت آتش 
вогнева перевага  برتری آتش 
вогнева підтримка  پشتیبانی آتشی 
вогнева секція آتشبار/ دستھ آتش  
вогнепальна зброя اسلحھ گرم  
вогонь تیراندازی/ آتش  
вогонь із закритих вогневих позицій تیر مستور 
вогонь на знищення آتش تخریبی 
вогонь на придушення  آتش خنثی کننده 
вогонь прямим наведенням آتش مستقیم  
вогонь у відповідь تیراندازی متقابل  
вогонь чергами آتش مسلسل 
водіння літака ناوبری ھواپیما 
воднева бомба ب ھیدرژنیبم  
Воєнна доктрина України دکترین نظامی اوکراین 
воєнна організація держави  سازمان نظامی دولت 
воєнний конфлікт جنگیدر گیری  
воронка  گودال 
врегулювання конфлікту  اختالف/ مناقشھ حل  
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врегулювання прикордонних 
конфліктів 

 تسویھ اختالف ھای مرزی

всезагальне роззброєння  خلع سالح ھمگانی 
Всесвітня Рада Миру شورای جھانی صلح 
встановлення миру  بر قرار کردن صلح 
встановлення режиму  برقرار کردن رژیم 
встановлювати зв’язок ارتباط برقرارکردن  
вступ на військову службу بھ خدمت رفتن/ استخدام  
вступ на військову службу за 
контрактом 

رفتن بھ خدمت قراردادی    

вступ на військову службу на 
добровільних  засадах  

 داوطلبانھ بھ خدمت رفتن

вступати в бій وارد رزم شدن 
вторгнення پیشروی 
вузол зв’язку مرکز ارتباط 
входження в системи універсальної 
та регіональної безпеки 

وارد شدن بھ سیستمھای امنیت منطقھ ای و 
 عمومی

вчинити злочин مرتکب جرم شدن 
гальма ترمز 
гальмівна педаль پدال ترمز 
гамма-промені اشعھ گاما 
гармата توپ 
гаубиця توپ لولھ کوتاه 
гвинтівка تفنگ 
гелій ھلیوم 
гелікоптер بالگرد/ ھلیکوپتر  
гелікоптер групи тилової підтримки ھلیکوپتر گروه لجیستیکی 
генерал-лейтенант سرلشگر 
генерал-майор سرتیپ 
генерал-полковник سپھبد 
Генеральна Асамблея ООН مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
генеральний штаб ستاد کل 
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Генеральний штаб ЗС ІРІ   ستاد کل نیروھای مسلح جمھوری اسالمی
یرانا  

географічна карта نقشھ جغرافیایی 
географічні координати مختصات جغرافیایی 
гільза پوکھ 
голова вищої ради національної 
безпеки 

 رئیس شورای عالی امنیت ملی

головна передача چرخ دنده 
головний підривач  ماسوره  سر 
головний штаб Сил охорони 
правопорядку 

 ستاد کل نیروھای انتظامی

головний штаб сухопутних військ  ستاد کل نیروی زمینی 
Головнокомандувач ЗС ІРІ فرمانده کل نیروھای  نظامی ایرا ن 
головнокомандувач КВІР فرمانده سپاه 
готовність до самопожертви آماد گی فداکاری 
граната نارنجک 
графічне зображення منحنی نمایش 
громадянська війна جنگ داخلی 
грошове забезпечення  حقوق؛ تامین پولی 
гуманітарна допомога کمک انسانی 
гусенична бойова машина ماشین جنگی شنیدار 
гусенична машина  ماشین شنیدار 
давати присягу  سوگند خوردن 
давати свідчення під присягою بر ادای سوگند شھادت دادندر برا  
далекомір فاصلھ یاب 
дальність польоту برد پرواز 
дальність стрільби برد تیر 
двигун توربین/ موتو  
двигун із турбонагнітачем موتور توربوچارجر 
дезертирство فرار از خدمت 
декларація прав людини حقوق بشراعالمیھ  
демократичний режим نظام دموکراتیک 
денна частота   فرکانس روز 
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держава  دولت 
держави-члени ООН سازمان ملل متحددولت ھا عضو  
державна влада قدرت دولتی 
державна коаліція ائتالف دولتی 
Державна прикордонна служба 
України 

 مرزبانی دولتی اوکراین

державний контроль بازرسی دولتی  
державний переворот کودتا 
десантний корабель کشتی نیروبر 
дестабілізація обстановки بی ثبات کردن وضع 
дивізійна артилерія توپخانھ لشکری 
дивізія لشکر 
дипломатична місія نمایندگی سیاسی 
дипломатичний корпус ھیات دیپلماتیک 
дипломатичні відношення دیپلماتیک/  سیاسی روابط  
дистанційний підривач  ماسوره زمانی 
дисциплінарний статут نظام نامھ انضباطی 
дії проти ісламської революції та 
державного ладу ІРІ 

اقدام علیھ انقالب اسالمی و نظام جمھوری 
 اسالمی ایران

доброволець داوطلب 
довга хвиля موج بلند 
договір قرارداد/ یمانپ  
договір про безпеку قرارداد امنیتی 
договір про незастосування сили قرارداد عدم توسل بھ زور 
договір про ненапад قرارداد عدم تجاوز 
договір про нерозповсюдження 
ядерної зброї  

 قرارداد عدم گسترش سالح ھای ھستھ ای

договір про припинення вогню قرارداد آتش بس 
додаткове загородження   مانع تکمیلی 
дозаправка паливом у повітрі  سوخت گیری در ھوا 
долати перешкоди عبور کردن(از مانع گذشتن(  
донний підривач  ماسوره تھ 



 324 

допоміжне судно کشتی پشتیبانی عملیاتی 
доставка повідомлень توزیع گزارشھا 
досягати всесторонньої 
домовленості  

 بھ توافق ھمھ جانبھ رسیدن

дотримання прав людини رعایت حقوق بشر 
дротовий зв'язок   ارتباط باسیم 
духовний лідер ІРІ رھبر جمھوری اسالمی ایران 
евакуаційний пункт مرکز تخلیھ 
евакуація населення з міста تخلیھ اھالی از شھر 
екіпаж літака خدمھ ھواپیما 
екіпаж танка تانک) خدمھ(نفرات  
економічний потенціал  اقتصادی) ظرفیت( بنیھ  
електрична зброя اسلحھ برقی 
електромагнітна система зв’язку سیستم ارتباط الکترو مغناطیسی 
електрон الکترون 
ескадрений міноносець ناو شکن 
єфрейтор سرچوخھ 
забезпечення (усіх видів, у тому 
числі бойових дій, оперативне, 
спеціально-технічне та бойове) 

 پشتیبانی

забезпечення безпеки  تامین امنیت 
забезпечення загального та 
особистого спокою 

 تامین آسایش عمومی و فردی

забезпечення порядку та безпеки امنیتاستقرار نظم و  
забезпечувати зв’язок ارتباط را تامین کردن  
забезпечувати незалежність та 
територіальну цілісність ІРІ 

استقالل و تمامیت ارضي جمھوري اسالمي 
 ایران را بر عھده داشتن

завдавати поразки  شکست دادن 
завдання КВІР  سپاه پاسداران انقالب اسالمیوظیفھ  
завдання національної безпеки وظایف امنیت ملی 
завдання ППО  وظیفھ پدافند ھوایی 
заворушення, бунт  شورش 
загальні умови прийняття на службу  احضار بھ خدمتشرایط عمومی  
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загальновійськова підготовка آموزش نظامی عمومی 
загальновійськові операції عملیات مشترک نظامی 
загороджувальний вогонь آتش سد کننده 
загроза مخاطره/ خطر  
загроза миру خطربرای صلح 
загроза національній безпеці خطربرای امنیت ملی 
задня передача دنده عقب 
займати оборону  اشغال مواضع دفاعی 
законодавча влада مقننھ/ قوه قانون گذاری  
закрита позиція   موضع مستور 
заохочення  تشویق 
записка, нота یادداشت 
запобігання небезпеці виникнення 
війни 

 جلوگیری  از خطر بروز جنگ 

запуск ракети з підводного 
положення 

 پرتاب موشک از زیر آب

зарахувати на постачання در فھرست جیره بگیران جای دادن 
засоби зв'язку  ارتباطوسایل  
заступник جانشین 
заступник міністра оборони معاون وزیر دفاع 
захисне загородження  مانع پوششی/  مانع  حفاظتی  
захист безпеки та добробуту нації دفاع از امنیت و بھبود ملت 
заходи безпеки اقدامات تامینی/ نکات و ضوابط حفاظتی  
захоплення об’єкта  ھدفتصرف  
захоплювати військові трофеї غنایم جنگی گرفتن 
збереження миру  حفظ صلح 
збереження міжнародного миру та 
безпеки 

  حفظ صلح و امنیت بین المللی

зближатися з противником پیشروی/ پیشرو  
збройна агресія تجاوز مسلحانھ 
збройне повстання قیام مسلحانھ 
збройний конфлікт درگیری ھای مسلحانھ 
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збройні сили  نیروھای نظامی/  نیروھای مسلح  
зброя افزار جنگ/ سالح/ اسلحھ  
зброя великого калібру توپ کالیبربزرگ  
зброя масового ураження  اسلحھ کشتارجمعی 
зброя середнього калібру توپ کالیبر متوسط  
зв’язок  ارتباط 
зв’язок командування ارتباط فرماندھی 
зв’язок по радіо بی سیم(ارتباط رادیو یی (  
зв’язок через ретрансляційні станції ارتباط غیر مستقیم 
звичайна зброя افزار متعارف            جنگ  
звичайний підводний човен زیر دریایی غیر آتمی 
звільнення зі служби  مت معافیت از خد  
звільняти зі служби ازخدمت معاف کردن 
звільнятися з військової служби از خدمت مرخص شدن 
звукова швидкість سرعت صوت  
звуковий зв’язок  ارتباط صوتی  
здійснювати наведення      نشانھ روی کردن 
здійснювати рейд у тил ворога  حملھ بھ پشت جبھھ دشمن 
здійснювати управління збройними 
силами 

 اداره نیروھای مسلح را بعھده داشتن

зенітна артилерія توپخانھ  ضد ھوایی 
зенітна ракета موشک ضد ھواپیما 
зенітне ракетно-артилерійське 
прикриття 

 پوشش موشکی توپخانھ ای ضد ھوایی

зенітний кулемет تیربار ضد ھوایی 
зенітний підрозділ ضد ھواییواحد  
зенітні ракетні війська  نیروھای ضد ھوایی 
злітати بھ پرواز در آمدن 
злітний майданчик قرارگاه 
злочин جنایت 
злочинець جنایت کار 
зміна висоти تغییر ارتفاع 
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зміна метеорологічних умов اغتشاشات جوی 
зміцнення безпеки یت امنیتتقو/ تحکیم امنیت  
зміцнення миру   تحکیم صلح 
зміцнення оборони країни  تقویت قدرت دفاعی کشور 
знаходитися в оточенні در احاطھ بودن  
знаходитися в стані війни  در حال جنگ بودن 
знаходитися на забезпеченні; 
забезпечуватися 

 جیره گرفتن

знаходитися під вартою حفظ بودنتحت ال  
знаходитися при владі   قدرت را در دست داشتن 
зниження ефективності ударів کاھش کارایی ضربات 
знищення бойових літальних 
апаратів 

 از بین بردن دستگاھھای رزمی پرنده

зона ураження افق خطرناک  
зональна система зв’язку سیستم ارتباط منطقھ ای  
зосереджувальний вогонь آ تش متمرکز  
зразковий підрозділ واحد نمونھ 
зустріти збройний опір با مقاومت مسلحانھ روبرو شدن 
зустрічний бій  رزم تصادفی 
ізотоп ایزوتوپ 
інерційна система наведення سیستم ھدایت اینرسی  
інженерна підготовка  بسیج مھندسی 
інженерний підрозділ مھندسیواحد  
інженерні війська نیروھای مھندسی 
інспектування بازرسی 
інспектування та слідство بازرسی و تحقیق 
інфрачервона система   سیستم مادون قرمز 
ісламський режим نظام اسالمی 
кадровий офіцер افسر کادر 
кадровий склад کادر ثابت 
кампанія з набору на військову 
службу 

 احضار بھ خدمت
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канал радіозв’язку خط ارتباطی ھوایی 
капітан سروان 
капсуль مشتعل کننده/ چاشنی  
карабін کارابین 
карта نقشھ 
карта світу نقشھ جھان نما 
картограф نقشھ بردار 
картографія نقشھ برداری 
кермо رل ماشین/ چرخ  
керована ракета  موشک ھدایت شونده 
керована ракета середньої дальності  موشک بالستیکی با برد متوسط 
кидати якір لنگر انداختن 
класифікація зброї افزارھا بندی جنگ طبقھ  
кодування повідомлень رمز کردن اطالعات 
колективна безпека امنیت گروھی 
колективна зброя جمعیافزار  جنگ  
колективний договір پیمان گروھی 
командир взводу   دستھفرمانده  
командир відділення جوخھفرمانده    
командир роти  گروھانفرمانده  
командирська башта    برجک فرماندھی 
командна система наведення سیستم ھدایت فرماندھی  
командне училище و ستاددانشکده فرماندھی  
командний пункт  پست فرماندھی/مرکز فرماندھی  
командний склад  فرماندھیکادر  
командування فرماندھی 
командування тилу فرمانده پشت جبھھ 
командувати را بعھده داشتن ... فرمان دادن؛ فرماندھی  
комбінована система наведення سیستم ھدایت ترکیبی  
комплексне обладнання تجھیزات مجتمع 
конвой کاروان 
конституційні права та свободи حقوق و آزادی ھای قانون اساسی 
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консультативний орган із питань 
безпеки держави та оборони 

 ارگان مشورتی امورامنیت و دفاع کشور

контрабанда قاچاق 
контрабанда товарів за кордон  کاال بھ خارجقاچاق  
контрабандист قاچاقچی 
контроль над озброєнням کنترل تسلیحاتی 
контрудар, контратака حملھ متقابل 
конфлікт در گیری/  مناقشھ  
конфліктна ситуація  اختالف آمیزوضع  
конфліктні проблеми  اختالفمسایل مورد  
конфліктувати  اختالف داشتن/ در گیر بودن  
конфліктуючі сторони مناقشھ/ طرفین در گیر  
координати مشخصات 
корабель کشتی/ ناو  
корабель зв’язку کشتی ارتباط 
корабель на підводних крилах ناوچھ بالدار 
корабель на повітряній подушці ھواناو/ کشتی ھاورکرافت  
корабельна артилерія توپخانھ ملوان 
корма نھپاش  
корпус بدنھ/ سپاه  
Корпус вартових ісламської 
революції  

 سپاه پاسداران انقالب اسالمی

корпус літака اسکلت ھواپیما 
корпус ракети بدنھ موشک 
крейсер رزمناو 
крейсерська швидкість سرعت مسافری 
крива траєкторія منحنی مسیر 
криголам یخ شکن 
крилата ракета موشک بالدار/ موشک کروز  
кулемет مسلسل/ تیربار  
куля گلولھ 
курс підготовки пілотів دوره  آموزش خلبان 
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курсант авіаційного училища دانشجوی  آموزشگاه ھوایی 
курсант військового училища دانشجوی آموزشگاه نظامی 
лазерна система наведення سیستم ھدایت لیزر  
лазерний промінь اشعھ لیزر 
легка артилерія توپخانھ  سبک 
легкий крейсер رزمناو سبک 
легкий піхотний підрозділ پیاده نظام سبکواحد  
легкі сили флоту واحدھای سبک ناوگان 
лейтенант ستوان دو 
лінійний корабель  نبرد ناو 
лінія горизонту  خط افق 
літак ھواپیما 
літак з вертикальним злетом та 
посадкою 

 ھواپیمای عمود پرواز

літак зв’язку ھواپیمای ارتباطی 
літак-бомбардувальник ھواپیمای بمب افکن 
літак-винищувач جنگنده/ شکاری  
літак-неведимка  ھواپیمای نامریی 
літак-розвідник ھواپیمای شناسایی 
літальний апарат ندهماشین پر  
локальна війна جنگ منطقھ ای 
людські жертви تلفات جانی 
майор سرگرد 
малокаліберна зброя توپ کالیبرکوچک 
маневр مانور 
маневрувати مانور کردن  
маса атомного ядра جرم اتمی 
маскування, камуфляж استتار 
маскувати استتار کردن 
масований вогонь توده آتش 
масштаб مقیاس 
масштабна операція عملیات دامنھ دار 
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матеріальне забезпечення  تدارکات 
матеріальні засоби اقالم آمادی 
матеріально-технічне забезпечення 
бойових дій 

 پشتیبانی عملیات

матеріально-технічний  مادی و فنی 
матеріально-технічні ресурси ی و فنیمنابع ماد  
мати в резерві ذخیره داشتن 
маховик підйомного механізму گردونھ ارتفاع 
маховик поворотного механізму گردونھ سمت 
машина خودرو 
машина інженерного загородження خودرو ضد موانع 
медична рада شورای پزشکی 
медична служба سرویس پزشکی 
медичне забезпечення військ تأمین پزشکی نیروھا 
межа польоту سقف پرواز 
мережа شبکھ 
меридіан   نصف النھار 
метальний (пороховий) заряд خرج پرتاب 
механізований підрозділ واحد مکانیزه 
механічна зброя اسلحھ مکانیکی 
механічний підривач   ماسوره مکانیکی 
механічний пристрій сканування دستگاه تجسس مکانیزه 
миля میل 
мир (відсутність ворожості, війни) صلح 
мирне врегулювання проблеми حل مسالمت آمیز مسئلھ 
мирний договір پیمان صلح 
миротворчий контингент واحدھای حافظ صلح 
миротворчі операції عملیات حفاظت صلح 
мисливська зброя سلحھ شکاریا  
міждержавний договір قرارداد بین کشورھا 
міжконтинентальна балістична 
ракета  

 موشک بالستیکی قاره پیما 
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міжнародна безпека امنیت بین المللی 
міжнародна війна جنگ بین المللی 
міжнародна спільнота جامعھ بین المللی 
міжнародне право یحقوق بین الملل  
міністерство внутрішніх справ وزارت امور داخلی 
Міністерство внутрішніх справ Ірану وزارت کشور 
Міністерство державної безпеки 
Ірану 

 وزارت اطالعا ت

міністерство оборони  وزارت دفاع 
Міністерство оборони та підтримки 
ЗС ІРІ 

 مسلح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای
 جمھوری اسالمی ایرا ن

міністр внутрішніх справ وزیر کشور 
міністр оборони وزیر دفاع 
Міністр оборони України وزیر دفاع اوکراین 
мінний загороджувач کشتی مین گذار 
мінний тральник کشتی مین جمع کن 
міномет خمپاره انداز 
міра میزان 
місія ООН  ان ملل متحدسازمرسالت  
місце запуску ракети محل پرتاب موشک 
міцність тилу  پشت جبھھقدرت  
мобілізація (загальна) بسیج ھمگانی 
мобілізація (підготовка) بسیج 
мобільна оборона  دفاع متحرک 
мобільність قدرت تحرک 
молодший лейтенант ستوان سھ 
молодший сержант گروھبان سوم 
молодші офіцери افسران جزء 
морська авіація ھوادریایی 
морська база پایگاه دریایی 
морська блокада محاصره دریایی 
морська глибина عمق دریا 
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морська десантна операція عملیات گروه دریابرد 
морська міць قدرت دریایی 
морська піхота تفنگداران دریایی 
морська хвороба بیماری دریایی 
морський دریایی 
морський бій نبرد دریایی 
морський вузол گره دریایی 
морський десант دسانت دریایی 
морський піхотинець تفنگدار دریایی 
мотопіхота پیاده مکانیزه 
мотопіхотний батальйон گردان پیاده مکانیزه 
на малих глибинах  کم عمقدر آبھای  
на основі принципу рівної безпеки بر پایھ اصول امنیت عدالت آمیز 
наведення ھدایت 
наведення на ціль نشانھ روی بھ ھدف 
навігаційна радіолокаційна станція  رادار سمت یاب 
навігація کشتیرانی 
навісний вогонь  تیر قائم 
навчальна підготовка آموزی بسیج دانش  
навчальний постріл مھمات آموزشی 
надбавка за вислугу років حقوق ساالنھ 
надбавка за службу в місцевостях із 
несприятливими кліматичними 
умовами 

 فوق العاده بدی آب و ھوا

надбавка за участь у бойових діях فوق العاده عملیاتی 
надійні кордони مرزھای مطمئن 
надійність قابلیت اطمینان 
надлишок مازاد 
наказ فرمان 
наказ міністра оборони فرمان وزیر دفاع 
накладання санкцій اعمال مجازات ھا 
наплавний  міст  پل شناور 
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населений пункт نقطھ مسکونی 
наступ حملھ 
наступ на оборонні позиції  تعرض بھ مواضع /دفاعیحملھ بھ مواضع 

 دفاعی
наступальна зброя اسلحھ تھاجمی 
наступальна операція  عملیات تعرضی 
наступальний бій جنگ تعرضی  
наступати تعرض کردن/ حملھ کردن  
національна безпека امنیت ملی 
національна незалежність استقالل ملی 
національна політика سیاست ملی 
національний ملی 
національний гімн سرود ملی 
національні інтереси منافع ملی 
національні цілі اھداف ملی 
національно-визвольний рух جنبش رھایی بخش ملی 
нація  ملت 
начальник генерального штабу رئیس ستاد کل 
Начальник Генерального штабу 
Збройних Сил України  

 کل نیروھای مسلح  فرماندھیرئیس ستاد
 اوکراین

начальник штабу ВМС رئیس  ستاد نیروی دریایی 
начальник штабу ВПС  رئیس ستاد نیروی ھوایی 
начальник штабу ППО    رئیس ستاد نیروی پدافند ھوایی 
начальник штабу СВ رئیس ستاد نیروی زمینی 
невибухове  (інженерне) 
загородження 

 مانع مکانیکی 

невоєнні засоби у забезпеченні 
воєнної безпеки 

 وسایل غیر نظامی برای تامین امنیت نظامی

недоторканість مصونیت 
незахищений بی دفاع 
нейтрон نوترون 
некерована балістична ракета  موشک آزاد  
нерівна місцевість  زمین ناھمواری 
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нести службу خدمت کردن 
нічна частота   فرکانس شب 
номінальна бомба  بمب اولی 
об’єднане командування فرماندھی مشترک 
об’єднане оперативне командування  فرماندھی عملیاتی مشترک 
об’єднаний штаб Армії ستاد مشترک آرتش 
об’єднаний штаб КВІР ان انقالب اسالمی سپاه پاسدارستاد مشترک  
об’єкт  ھدف 
об’єкти національної безпеки تآسیسات امنیت ملی 
обладнання для перехоплення تجھیزات برای پیشگیری 
обладнання місцевості  آرایش زمین 
обладнання позицій آرایش موضع 
обмеження стратегічних озброєнь محدود کردن سالح ھای استراتژی 
оборона پدافند/ دفاع  
оборона (система оборонних споруд) مواضع دفاعی 
оборонна операція عملیات دفاعی 
оборонна система سیستم دفاعی 
оборонне озброєння سالح تدافعی 
оборонний دفاعی 
оборонний потенціал قدرت بالقوه دفاعی 
оборонні воєнні дії عیعملیات جنگی دفا  
обхід احاطھ وسیع/حرکت دورانی  
оголошення війни  اعالم جنگ 
одностороння операція عملیات یک طرفھ 
озброєння تجھیزا ت  نظامی 
озброєння та військова техніка وسایل و تجھیزات 
ознаки злочину  آثار 
окоп  سنگر 
оперативна розвідка اکتشاف عملیاتی 
оперативне з’єднання  واحد بزرگ عملیاتی 
оперативне управління  اداره عملیات 
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оперативний  امور عملیاتی 
оперативний ешелон گروه عملیاتی 
оперативні з'єднання ВМС Армії та 
КВІР 

واحدھای بزرگ عملیاتی نیروھای دریایی 
 ارتش و سپاه پاسداران انقالب اسالمی

операції з підтримки миру عملیات پشتیبانی از صلح 
операція عملیات 
опір (протидія) مقاومت 
оптичний зв’язок  ارتباط بصری  
оптичний приціл   نشانھ روی بصری 
органи державної безпеки سازمانھای امنیت دولتی 
органи оснащення تاسیسات تدارکاتی 
органи управління فرامین 
організаційна структура بافت سازمانی 
Організація з питань безпеки та 
співробітництва в Європі   

 سازمان امورامنیت و ھمکاری در اروپا

організація мілітаризованих 
підрозділів 

 سازمان بسیج مستضعفین 

Організація Об’єднаних Націй  سازمان ملل متحد 
Організація Північноатлантичного 
договору (НАТО) 

)ناتو( سازما ن پیمان آتالنتیک شمالی  

основи військової служби اصول خدمت نظامی 
основи державної політики  اصول سیاست دولتی 
основна позиція   موضع اصلی 
основна частота   فرکانس اصلی 
основний крок گام اساسی 
особиста зброя افزار انفرادی گجن  
особовий склад پرسنل  
оточення  احاطھ 
отримання розпоряджень کسب دستور 
отримання ядерної енергії  ھستھ ایتولید انرژی  
отримати офіцерське звання  دریافت درجھ افسری 
отримування розвідувальних даних کسب اخبار 
офіцер افسر 
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офіцер зв’язку افسر ارتباطی 
офіцер розвідки افسر اطالعاتی 
офіцерська школа آموزشگاه افسری 
офіцерське звання درجھ افسری  
офіцерське училище دانشکده افسری 
офіцерський склад   کادر افسران 
охорона حفظ/ پاسداری/ حفاظت  
охорона військового майна حفظ اموال نظامی 
охорона завоювань революції پاسداری از دستاوردھای انقالب 
охорона кордону حفاظت از مرز 
охорона народного надбання حفاظت از دارایی ملی 
охорона прав та свобод حفظ حقوق و آزادی ھا 
охорона, захист  پاسداری 
пакт про оборону پیمان دفاعی 
пальне سوخت 
панування на морі حاکمیت در دریا/ کنترل دریایی  
паралель مدار 
партизанська війна جنگ چریکی 
партії та політичні угруповання احزاب و گروه ھای سیاسی 
патрон فشنگ 
патрулювання  گشت 
первинна військова підготовка دوره آموزش مقدماتی نظامی 
переговори про мир مذاکرات صلح 
передавальна радіостанція   ایستگاه فرستنده 
передавати پخش کردن/ مخابره کردن  
передавати владу قدرت را واگذار کردن 
передавач دستگاه فرستنده 
передача مخابره/  پخش  
передовики  پیشگامان 
переслідування  تعقیب 
переходити в атаку بھ حملھ پرداختن 
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перехоплювати سد نمودن 
перехресний вогонь آتش متقاطع 
період знаходження в резерві  دوره احتیاط 
питання міжнародної безпеки مسایل امنیت بین المللی 
під командуванням  تحت فرماندھی 
під охороною, під конвоєм تحت حفاظت 
під прикриттям вогню زیر پوشش آتش 
під час війни در زمان جنگ 
під час проходження служби در زمان خدمت 
підвищення по службі ترفیع 
підвищення у військовому званні  ارتقای درجھ نظامی 
підводний корабель ناو زیر آب 
підводний човен زیر دریایی 
підготовка تھیھ 
підготовка службовців بسیج کارمندی 
підписання договору   امضای قرارداد 
підписати мир پیمان صلح امضا کردن 
підполковник سرھنگ دوم 
підривач ماسوره 
підривач сповільненої дії ماسوره تاخیری 
підривні засоби   وسایل تخریب 
підрозділ یگان 
підрозділ зв’язку واحد مخابرات 
підтримання стабільності в регіоні  منطقھحفظ ثبات در  
підтримувати зв’язок ارتباط را حفظ کردن  
пілот خلبان 
піротехнічні засоби وسایل پیروتکنیک 
пістолет تپانچھ/ ھفت تیر  
пістолет-кулемет تپانچھ مسلسل 
піхота پیاده نظام 
піхотний батальйон گردان پیاده نظام 
піхотний підрозділ  ده نظامپیاواحد  
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плавучий шпиталь بیمارستان شناور 
планшет повітряної обстановки نقشھ ناوبری ھوایی 
площа крила مساحت بال 
плутоній پلوتونیم 
пневматична зброя اسلحھ پنوماتیک 
повітропровід  لولھ انتقال ھوا 
повітряна евакуація تخلیھ ھوایی 
повітряна мобільність حرک ھواییت  
повітряна обстановка وضع ھوایی 
повітряна перевага برتری ھوایی 
повітряна підтримка پشتیبانی ھوایی 
повітряна швидкість سرعت ھوایی 
повітряна яма چاه ھوایی 
повітряний вибух انفجار ھوایی 
повітряний коридор داالن ھوایی 
повітряний напад ییحملھ ھوا  
повітряний удар ضربھ ھوایی  
повітряні перевезення حمل و نقل ھوایی 
повітряно-десантна операція عملیات ھوابرد 
повітряно-десантний підрозділ واحد ھوابرد 
позиція   موضع 
поле бою میدان نبرد/میدان رزم  
політика в галузі озброєння سیاست تسلیحاتی 
політика національної безпеки سیاست امنیت ملی 
політична компетентність صالحیت سیاسی 
політична освіта   آموزش سیاسی 
політична пропаганда تبلیغات سیاسی 
політичне керівництво رھبری سیاسی  
політично-ідеологічний відділ دایره سیاسی و عقیدتی 
поліція  پلیس 
полк ھنگ 
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полковник  سرھنگ 
польова армія آرتش صحرایی 
польова артилерія توپخانھ صحرایی 
польова радіостанція ایستگاه صحرایی  
понадзвукова швидкість سرعت سوپر سونیک 
пониження у званні  تنزیل درجھ 
попередня підготовка  آماده سازی قبلی 
поповнення запасів боєприпасів تجدید مھامت 
порох باروت 
портативна радіостанція ایستگاه متحرک 
порушення державного кордону نقض مرز دولتی 
порушення договору  نقض قرارداد 
порушення прав людини та 
міжнародного права 

 نقض حقوق بشرو حق بین المللی

порушення присяги سوگندشکنی 
порушувати присягу سوگند خود را شکستن 
порушувати стабільність  بھ ھم زدن ثبات 
посада مقام 
посада заступника чи помічника معاونت 
посадова особа КВІР مقام رسمی سپاه 
послаблення загрози війни کاھش خطر جنگ 
постачання/забезпечення جیره 
постійний зв’язок اط دایمیارتب  
пострілом з пістолета با تیر تپانچھ 
потрапляти в оточення در احاطھ افتادن 
похідне положення وضعیت راھپیمایی 
початкова підготовка آموزش ابتدایی 
пошуково-рятувальна операція ماموریت جستجو و نجات 
правила застосування сил اصول استفاده از نیروھا 
право вибору професії حق انتخاب حرفھ 
право на національний суверенітет حق حاکمیت ملی 
правопорядок  نظم قانونی 
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превентивна дипломатія دیپلماسی پیشگیرانھ 
прибережний район منطقھ ساحلی 
прибережні води آبھای ساحلی 
приведення до присяги تحلیف سوگند 
приводити до присяги سوگند  دادن 
придушення повстання  سرکوب شورش 
призвати на військову службу بھ خدمت زیر پرچم احضار کردن 
призначення  (на посаду) بھ مقام گماشتن/منصوب کردن  
призов на службу بھ خدمت( احضار(  
призовний орган   سازمان نظام وظیفھ 
призовники на  військову службу مشموالن خدمت وظیفھ عمومی 
приймати на службу  گرفتن(بھ خدمت پذیرفتن(  
приймати радіозв’язок  دریافت عالمت رادیویی 
приймач رادیو/ دستگاه گیرنده  
прийняття присяги ادای سوگند 
прийти до влади بھ قدرت رسیدن 
прикордонний конфлікт مرزیاختالف  
прикордонний пункт مرکز مرزی 
прикриття حمایت  / پوشش  
прикриття винищувальної авіації   پوشش ھواپیمایی شکاری 
припинення вогню або військових 
дій 

 آتش بس

припинення тиску  قطع فشار 
пристосований для повітряних 
перевезень 

 قابل حمل با ھواپیما

пристрілка تنظیم تیراندازی 
присяга قسم/ سوگند  
присяга на вірність سوگند وفاداری 
присягнути на вірність سوگند وفاداری  خوردن 
прихильники колективної безпеки  امنیت گروھیطرفداران  
прихильники миру طرفداران صلح 
причини злочину دالیل جرم 
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пробний постріл مشقی مھمات  
проведення операції  انجام دادن عملیات 
проводити мирну політику  سیاست صلح آمیز اجرا کردن 
проводити операцію عملیات را انجام دادن 
продовольчі резерви ذخایر خواروبار 
продукт розщеплення محصول تجزیھ 
продукція (воєнної) оборонної 
промисловості 

الم دفاعیاق  

пропозиція щодо позбавлення 
звання 

 پیشنھاد محرومیت از ترفیع

прорвати коло оточення حلقھ احاطھ را شکافتن 
прорвати оборону противника در مواضع دفاعی / دفاع دشمن را شکافتن

 دشمن رخنھ کردن
прорив кола оточення  شکافتن حلقھ محاصره 
проступок جرم 
противник دشمن 
протиповітряна оборона دفاع ضد ھوایی/ پدافند ھوایی  
протипожежна система   سیستم آتش نشانی 
протиракетна зброя اسلحھ ضد موشکی 
протиракетна оборона  دفاع ضد موشکی 
протистояння مقابلھ 
протитанкова артилерія توپخانھ ضد تانک 
протитанковий бій     نبرد ضد تانک 
протитанковий керований снаряд  گلولھ ضد تانک  
протон پروتون 
професійна підготовка کارآموزی حرفھ ای 
професійне навчання آموزش حرفھ ای 
проходження військової служби گذراندن خدمت وظیفھ عمومی 
проходження первинної підготовки ره مقدماتی گذراندن دو  
проходити військову службу خدمت نظام را گذراندن 
проходити професійну підготовку  گذراندن دوره کارآموزی حرفھ ای 
процес європейського та 
регіонального співробітництва 

 جریان ھمکاری اروپای ومنطقھ ای
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прямий зв’язок  ارتباط مستقیم 
прямі переговори مذاکرات مستقیم 
психологічна війна جنگ روانی 
пункт набору مرکز احضار 
пункти охорони مراکز حفاظتی 
Рада безпеки ООН شورای امنیت سازمان ملل متحد 
Рада національної безпеки та 
оборони України  

 شورای  امنیت ملی و دفاع اوکراین

рада оборони شورای دفاع 
радіація تابش 
радіоактивне випромінювання تشعشع رادیواکتیو 
радіоактивні опади ریزش 
радіоактивні частинки ذرات رادیواکتیو 
радіоелектронне допоміжне 
обладнання 

 سیستم کمکی الکترونیک

радіозв’язок ارتباط رادیویی 
радіоканал  کانال 
радіокод   عالیم مخابرات 
радіокоманди فرمان رادیویی 
радіокомпас قطب نمای بیسیم/ دستگاه جھت یابی  
радіолінійний зв’язок  ارتباط رلدیورلھ 
радіолокаційна система визначення 
координат 

 سیستم سمت یابی رادیویی

радіолокаційна система наведення سیستم ھدایت راداری  
радіолокаційна система управління 
вогнем 

 سیستم کنترل آتش راداری

радіолокаційна станція  رادار 
радіолокаційна станція виявлення та 
наведення  

 رادار تجسس و کنترل 

радіолокаційна станція пошуку رادار تجسس 
радіолокаційний висотомір ارتفاع سنج  راداری 
радіолокаційні хвилі راداریامواج  
радіомережа رادیویی(شبکھ بی سیم / شبکھ مخابراتی(  
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радіопеленгатор ایستگاه سمت یاب 
радіоперехоплення استراق سمع 
радіоприймач گیرنده رادیویی 
радіосигнал  سیگنال رادیویی 
радіостанція  ایستگاه رادیو 
радіостанція, що приймає сигнал  ایستگاه گیرنده  
радіотелефонія    ارتباط رادیوتلفنی 
радіус дії شعاع عمل 
радіус повороту شعاع گردش 
ракета  موشک 
ракета «повітря-корабель» موشک ھوا بھ زیر دریا  
ракета «повітря-поверхня» موشک ھوا بھ زمین  
ракета «повітря-повітря» موشک ھوا بھ ھوا   
ракета на комбінованому паливі موشک با سوخت ترکیبی 
ракета на рідкому паливі موشک با سوخت مایع 
ракета на твердому паливі موشک با سوخت سفت  
ракета-перехоплювач موشک ضد موشک 
ракетна артилерія توپخانھ  موشکی 
ракетний двигун  موتور راکت 
ракетний двигун, що працює на 
рідкому паливі 

 راکت با سوخت مایع

рапорт  گزارش 
раптова  атака حملھ ناگھانی 
реактивна авіація ھواپیمایی جت 
реактивна артилерія توپخانھ فشفشھ ای 
реактивний літак ھواپیمای جت 
революція انقالب 
регіональна безпека امنیت منطقھ ای 
регіональна система безпеки سیستم امنیت منطقھ ای 
регулярна армія ارتش منظم 
режим رژیم/ نظام  
резервне командування  فرماندھی رزمی احتیاط 
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рейд یورش/ حملھ  
релігійний конфлікт درگیری ھای مذھبی 
рельєф شکل زمین 
ремонт та евакуація تعمیر و تخلیھ 
ремонтно-евакуаційна машина  لیھ کن خودرو تخ  
ретранслятор فرستنده کمکی 
рівень технічної майстерності سطح مھارت فنی 
рід авіації نوع ھواپیمایی 
рід військ رستھ رزمی 
робоча частота   فرکانس کار 
розв’язання війни  برپا کردن جنگ 
розвідка اکتشاف/ شناسایی  
розвідка (організація) یسازمان اطالعات  
розвідник مکتشفین(مکتشف(  
розвідувальна авіація ھواپیمایی شناسایی 
розвідувальна рота گروھان شناسایی 
розвідувальне управління اداره شناسایی 
розвідувальний батальйон گردان تجسس 
розвідувальний підрозділ شناساییواحد  
розгортання зв’язку  ط برقراری  ارتبا  
роззброєння  خلع سالح 
розірвання договору  لغو قرارداد 
розмах крила فاصلھ بین دو نوک بال 
розосереджувальний вогонь   آتش گسترده  
розпорядження اوامر(امر(  
розпочати вогонь آتش گشودن 
розслідування  تحقیق 
розташування استقرار 
розщеплення تجزیھ 
рота گروھان 
рульовий механізм جعبھ فرمان 
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рух кораблів رفت و آمد کشتی ھا 
рухома сила نیروی محرکھ 
рухомість تحرک 
ручний кулемет تیربار سبک 
рядовий سرباز 
рядовий 1-ї категорії سرباز یکم 
рядовий 2-ї категорії سرباز دوم 
самонавідна ракета  کار  موشک ھدایت خود  
самохідна артилерія توپخانھ خودرو  
санітарна машина  آمبوالنس 
санітарний гелікоптер  ھلیکوپترآمبوالنس 
світлове випромінювання تشعشع حرارتی 
світова арена عرصھ جھانی 
світова війна جنگ جھانی 
священний громадянський обов’язок وظیفھ دینی و ملی 
сепаратний договір قرارداد جداگانھ 
сержант گروھبان دوم 
сидіння командира صندلی فرمانده 
сидіння наводчика تیرانداز/ صندلی توپچی  
сили безпеки نیروھای امنیتی 
сили забезпечення внутрішнього 
правопорядку 

 نیروھای ا نتظامی

Сили опору Басідж   یجبسنیروھای مقاومت  
сили охорони правопорядку  نیروھای انتظامی 
сили спеціального призначення 
(спецназ) 

 نیروھای مخصوص

силова передача مخابره/ ارسال  
система  شبکھ/ سیستم  
система визначення координат   سیستم  موضع یابی 
система виявлення цілі سیستم کشف ھدف 
система зв’язку سیستم ارتباط 
система наведення   سیستم ھدایت 
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система обробки даних щодо 
повітряної ситуації 

 سیستم داده ھای ھوایی

система орієнтування   سیستم  جھت یابی 
система передачі графічної 
інформації 

 سیستم   انتقال  تصویری اطالعات 

система розпізнавання «свій-чужий» ادوات تشخیص ھویت 
система сповіщення سیسنم نمایش دھنده 
система транспортування سیستم حمل و نقل 
система управління سیستم کنترل/ سیستم ھدایت  
система управління військами  سیستم اداره نیروھا 
система управління вогнем سیستم کنترل آتش 
система управління ЗС ІРІ  نظام اداری نیروھای مسلح جمھوری

 اسالمی ایران
служба  خدمات(خدمت(  
служба (система штатних органів та 
військових формувань для 
забезпечення та обслуговування 
військ) 

 سرویس

служба безпеки   سرویس ا منیت 
Служба безпеки України  کراینسازمان امنیت او  
службова телеграма   تلگراف خدمتی 
службовий стаж (вислуга) سابقھ خدمت 
смуга бойових дій منطقھ عملیات جنگی  
снаряд پرتابھ/ گلولھ  
спеціальна підготовка آموزش خصوصی/ دوره تخصصی  
спеціальний комітет з питань 
підтримання миру 

 کمیتھ مخصوص امور حفظ صلح

співробітництво  ھمکاری 
співставляти تطبیق دادن 
спортивна зброя اسلحھ ورزشی  
спускати на воду باب انداختن 
спусковий гачок  اسلحھماشھ  
стабільна ситуація  ثباتوضع با  
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ставати радіоактивним  رادیواکتیو شدن 
ставити когось на грошове 
забезпечення  

امین پولی کسی را صادر کردنحکم ت  

стальна броня   زره فوالدی 
стан війни حالت جنگی 
стан підвищеної бойової готовності  حالت آماده باش فوق العاده 
стан повної бойової готовності  حالت آماده باش کامل 
станковий кулемет تیربار سنگین 
стартова вага وزن بارگیری 
стартова позиція پایگاه پرتاب موشک 
стартовий двигун  بوستر 
старший лейтенант ستوان یک 
старший сержант گروھبان یکم 
старшина 1-ї категорії استواردرجھ یک 
старшина 2-ї категорії استواردرجھ دو 
старшинство (за рангом, посадою) ارشدیت 
старші офіцери شدافسران ار  
статус без'ядерної держави وضع یک کشور غیر ھستھ ای 
статут مقررات/ اساسنامھ  
статут внутрішньої служби نظام نامھ داخلی 
стаціонарний двигун 
(електрогенератор) 

 موتور ثابت دیزل

ствол  لولھ 
стратегічна ракета موشک استراتژیک 
стратегічна розвідка  استراتژیکاکتشاف  
стратегічні сили نیروھای استراتژیک 
стратегія  استراتژی 
стратегія національного розвитку استراتژی رشد ملی 
стратегія національної безпеки استراتژی امنیت ملی 
стримуючий вогонь  آتش ممانعت 
стримуючі дії عملیات  بازدارنده 
стрілецька зброя پیاده نظام  اسلحھ  
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стрілок تفنگ دار/ تیرانداز  
стрільба   تیراندازی 
стрільбище میدان تیر 
стріляний патрон فشنگ مصرف شده 
стріляти تیراندازی کردن 
стріляти впритул از نزدیک تیراندازی کردن 
стріляти з пістолета با ھفت تیر تیراندازی کردن 
стріляти по наземних цілях بھ ھدفھای زمینی تیراندازی کردن 
суб’єкти забезпечення національної 
безпеки 

 موارد تأمین امنیت ملی

субординація  سلسلھ مراتب 
судова влада قوه قضائیھ 
супровід десанту бойовими 
гелікоптерами 

 اسکورت مسلحانھ

супутник зв’язку ماھواره مخابراتی 
сухопутні війська  نیروی زمینی 
Сухопутні війська КВІР  سپاه پاسداراننیروی زمینی  
сфера впливу قلم رو 
сфера підтримання міжнародного 
миру і безпеки 

 عرصھ حفظ صلح وامنیت بین الملل

схвалення, прийняття, ратифікація تصویب 
таємна поліція پلیس کاراگاھی 
тактика تاکتیک 
тактична ракета  موشک تاکتیکی 
танкер کشتی نفتکش 
танк-мостоукладач  تانک پل گذار 
танковий підрозділ تانکواحد  
тверде паливо سوخت جامد 
театр воєнних дій صحنھ جنگ 
телевізійна система наведення  سیستم ھدایت تلویزیونی  
телеграфний зв’язок یارتباط تلگراف  
телефонний  зв'язок   ارتباط تلفنی 
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температура حرارت 
теплове випромінювання تابش گرما 
територіальна цілісність تمامیت ارضی 
термоядерна реакція عکس العمل حرارت و ھستھ 
тероризм تروریسم 
терористичний акт عملیات تروریستی 
технічна служба یسرویس   تکنیک  
техобслуговування نگھداری 
тил  پشت جبھھ 
тил (служба) سرویس لجستیک 
тиловий  (належить до сил та 
засобів, призначених для тилового 
забезпечення, та служб тилу 
технічного забезпечення) 

 لجستیکی

тилові частини  پشت جبھھواحدھای  
тиск повітря فشار ھوا 
топографічна карта نقشھ توپوگرافی 
топографія توپوگرافی 
топографія місцевості نقشھ برداری محل 
тотальна війна  جنگ ھمھ جانبھ 
траєкторія مسیر 
транспортна авіація ھواپیمایی باربری 
транспортна служба خدمت ترابری/ سرویس حمل و نقل  
транспортний засіб یھوسیلھ نقل  
транспортний літак   ترابری(ھواپیمای حمل و نقل(  
транспортування особового складу  حمل و نقل سربازان 
трофей  غنیمت 
турбовентиляторний двигун   توربوفن(موتور توربوفان(  
турбогвинтовий двигун  موتور توربوپراپ 
турбореактивний двигун موتور توربوجت 
тягач توپ کش 
ударна сила قدرت ضربت                                                
ударна хвиля فشار موج 
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ударний гелікоптер   ھلیکوپترتھاجمی 
ударний підривач  ماسوره ضربتی 
ударний підривач миттєвої дії ماسوره ضربتی آنی 
ударні війська                                         نیروھای ضربتی                                           
узяти на себе командування 
військами 

 فرماندھی نیروھا را بھ عھده گرفتن

узяти під охорону تحت محافظت قرار دادن 
укладання миру  بستن پیمان صلح 
укласти договір پیمان بستن 
укріплена позиція    موضع مستحکم 
університет стратегічних наук دانشگاه علوم استراتژیک 
упіймати на місці злочину در حین ارتکاب جرم گرفتن 
управління бюджетної та фінансової 
інспекції 

 اداره بودجھ و بزرسی مالی

управління військової 
промисловості اتیاداره صنایع تسلیح  

управління вогнем کنترل آتش 
управління кадрів اداره کارگزینی 
управління особового складу اداره پرسنل 
управління пенсійного забезпечення اداره بازنشستگی 
управління прикордонної служби ІРІ اداره مرزبانی 
управління розвідки عاتاداره اطالعات و حفاظت اطال  
управління тилового забезпечення اداره آمادگاه   
управління тилу اداره لجستیکی/اداره تدارکات  
управління, керівництво ادارات( اداره(  
уран اورانیم 
успіх دستاورد 
установи тилу СВ, ВПС,ВМС سازمان لجستیکی نیروھای سھ گانھ 
усунення з посади عزل/  خدمتاخراج از  
утримування оборони  نگھداری مواضع دفاعی 
участь в операції  شرکت درعملیات 
учбова зброя اسلحھ آموزشی 
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учбовий корабель  ناو آموزشی 
учбовий літак  ھواپیمای آموزشی 
фізична карта نقشھ طبیعی 
фізична підготовка آمادگی جسمانی 
фізичне та психічне здоров’я  سالمت روانی و جسمی 
фінансова служба سرویس مالی 
флагманський корабель  ناو سرفرماندھی 
фланговий вогонь  آتش پھلویی 
флот ناوگان 
фронт جبھھ 
фугасна бомба بمب منفجره قوی 
фугасна вибухова речовина ماده منفجره قوی 
фугасна граната نارنجک تخریبی 
фугасний انفجاری/ تخریبی  
Хартія Європейської безпеки منشور امنیت اروپا 
хибна позиція   موضع فریبنده 
хімічна бойова частина کالھک شیمیایی 
хімічний підривач   ماسوره شیمیایی 
хімічні війська نیروھای شیمیایی 
холодна війна جنگ سرد 
холодна зброя افزار سرد جنگ/ رداسلحھ س  
холостий  постріл مھمات مانوری 
холостий патрон فشنگ خالی 
центр вибуху نقطھ ترکش 
центри та етапи підготовки 
військовослужбовців 

 مراکز و دوره ھای آموزشی نظامیان

церемонія приведення до присяги مراسم تحلیف سوگند 
цивільна авіація ایی کشوریھواپیم  
цивільна оборона دفاع مردمی 
частина (підрозділ) бойового 
забезпечення 

پشتیبانی جنگیواحد   

частота   فرکانس 



 353 
 

честь عزت 
чотиритактний двигун  موتور چھار زمانھ 
шаблони та моделі الگو ھا ومدلھایی 
швидкий вогонь  تیر سریع 
швидкісний гелікоптер    ھلیکوپترسریع 
швидкість злету سرعت بلند شدن 
швидкість посадки  سرعت نشستن 
швидкість світла سرعت نور 
швидкопідйомність میزان اوجگیری 
широта (географічна) عرض 
штаб ستاد 
штаб-квартира مقر 
штабний офіцер افسر ستاد 
штабні документи اسناد ستاد 
штабні навчання تمرینات ستادی 
штурмова авіація ھواپیمایی تھاجمی 
ядерна бойова частина  کالھک ھستھ ای 
ядерна бомба ھستھ ایبمب  
ядерна війна    جنگ ھستھ ای 
ядерна зброя اسلحھ ھستھ ای 
ядерна реакція فعل و انفعال ھستھ ای 
ядерний вибух ترکش ھستھ ای 
ядерний удар ضربھ ھستھ ای 
ядерні випробування آزمایشھای ھستھ ای 
ядерні сили نیروھای ھستھ ای 
ядро атома ھستھ اتم 
якірний вогонь چراغ عقب 
 


