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ФормувАнЕя тл ФушкцIо_н-уItlgg
лнглilлсьйоi гд лузшвоi тЕрмIнологII

У ПРОЦШСI РОЗВИТКУ АВIАЦII

у статгi дослiджено з позицiй когнiтивНОi О':."'.:r'11:ТllУРУ 'u
litKoHoMipHclcTi органiзаuiТ аигломовноТ авiщiйноi термlносистеми,

tlllиcaнo фаховi ацiацiйнi термiни у межах когнiтивiiоТ :лi:::.,лт""" 
*

кrttlI1епryальноi **.Й, Ьо"l,iЙеllлл1l$л}пу 
та закономrрностi

,,р,,пнiзачii англомсlвноТ авiацiйноi термlноаистеми,

Ключовi с.пова" когнi,l,ивна .лiнгвiстикао 
TepMiHo принципи

tсlrмiнотворення, етимологiяп термiносистема, арготична лексика,

п t it l t iйська авiачiйн,а термiносистема,

fIостаповка н ауко Boi проблешrи та'ff знпчешн я, Актуальнiсть

,,ш,Й"*"--- "1*o1J 
- 
до*й*:i::'" 

""ч;;Ё1_.,"",:;;ffi;;ну,,,)рrдпу"ч""я та систематизчо:,__-,,.ч":]:т::::; ;;
lс|lмiносистеми; потребою. оптимiзацii науковоТ комунlкацlr

;l.i;;i;r;;;;; ОчriuцЙ y",-*y,i авiацii шIlхом рацiонапьного вiдбору

GJl()l}отворчого iнструментарiю; зрос"а"""J """111_:1,лiйськоi
i.i,,,iiИй термiнолексики на розвиток словникового складу

t,чt|llсt{иХ МОВ. -__ _:..^_]

дпалiз дослипсешь цiеI проблеми, Сучасне термiнознавство

litlc,l,yпoвo виокремлюеться в самос,тiйну лiнгвiстичну г,tлузь,

Itll)tlктерною o,нuno* якоi е iнтеlрацiя з когнiтологiчними

;;;;,,;;""rrями. Термiнознавство, як наука, було започатковаЕо у

i;й;,-а. Ц"rп*й ,Щ,, Лотге, Г, B''HoKypa, В, ' Виноградова,

(l, l'сформат""*оrr,'Т. й""о"9.9, Е, Вюстiра та Х, Фельбера, На

;;";n О. Кубр"*овоi лiнгвiстiв 
л,.^,1::,п',опогiв 

об'еднуе завдання

tllJlучитй з власflе мовного матерiалу якомога бiпьше вiдомостей

l|pt) 1,1ього i про ,ге, що-стоiть за Цим матерiалом [ 11 ], тобто про

Струкryри "*roo*oOJ} 
когнi,гивнi npo,t"", Розглядаючи TepMiH як

tербплiзований концепт та визначаючи когнiтивну функuiю

;;i;;;;;;;;;; i 1, r 
-"ой""о 

з,яоувати когнi1l1r_ лроекцiю

flpttleciB ,aр",lrо""Ърення . та всrтановити спiввrдношення

fёрмiIIосистем p,."""i'""" i вiдгlовiдних фрагментiв HayKoBoi

iH|1,1llllи свlту.
дrlалiз HaykoBoi лiтераryри .з проблеми, формування та

фуrlкrцiонування спецiuл""оi термiнологii з9увiлч11 T:j:::T:
fJ|пlttlKe вивченI{я вiтчизня,ними та зарубiжними лlнгвlстами
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. 
The expeTiment 'fiý {,'ЖJ'оН JrБ Ычr,t у __in Lviv.,The t

KhaTkiv as well а9 in |he.ye,xT:.:#;-,";J;;i208 respondents f

ffitifi rf,f fi г,;i{f ;,.Ц;lж]TiliTi}:lтH:il;"i*i*,;

Ё:fr ь:Ё*:;::ч*;:.ч;:lж;l";"ьrн,,ТН*",,",ffi ;*,
of the ftаgmеПК are ry1''o?,i":::::;:-;;," ".d ойiы characteristic
movement,people,sn,"1l"фЦ;r::***,Ti*Y,H"*HTlT;rfi :j

- 
тhЪ analysis showeo ТПа[ urEl. *- -- ;;, <<elemenБ and_ nat

ffi'"Х'i#Т:",:"f; ;rЪ*rШ*^J,Ж;}fНрi"tr#,*I
Ж;h;;;;;Ъriсs connected уЦ l}_::::, "1'.1,n"". <<clothes, accessoriand charactenStlсS ýOtцrcvrwч ,!lgr ,__- 

udч>>. <<clothes, accessorrEýj

iT- -ontb,' .:"ч,:Ч r*"ffiýli,]%,,ll'ilin'огtйl""rn"пt", :.:,--:|:

ff."?ii"lJ;illf"liili]ЁJiiiЁ"",i",З"?пй,"*u*li*;illiт,iт,,,"

}h#lfl hтl|J;х,,щirн,I;***ж;жа;:жнтжJ,:жЁ;

ofyoungpreschool age, l .Lл+ tъаfё яtе, 25 main lexical_thematic
The analysts snowed that thеrе т: "*...", <<elements аfi

ffi ;,t#b-ffJ1*"*,,li:"Ё;,iffi ,Ё,жън:i;;r-ж;l--Ё1,:1
Taking into aTount tП€ Pcuurrat 

n ouo. that were singled out

fiтJ,,}"***;у*,жJiJ;"'чr;#r j:*:i;i;н*н;ту"ъ;
other rеsсаrсhеs DasrrrЁnuж;,Jb;d 

the examoles of the language

ffi Ж;Д:':Т:ii":ТiЖ.н*:iя;ь"н:"тglffi"у"-#ньrеанпg aS а resulT .r#*;;;"";";;_iй 
in orlr free associative ехре

жЁi""}; Тi ffl.Т ll:i#H ;:, ::*-н*ж:"f;:rfi'"":Ь"?

movement, р*р': :_,1":т;:н i;; ж;;;Б ;йй rеiешсh of the other

;:ý,;ыH*lx}frj;ii:;*l1;ý,i;?ii-жзГJ;;i**broi
Кеv w о r us ; """*]ircJn, -Йопоl'iпgчаl, bilinpal,

thematic groups, inner lexicon' lпoпollll$ual' utr

УДК 81 |.|t|,2' 2'l 6,6б36

Наталiя гJIУшАниЦя
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cyтHocтi понятгя {(тopмiн>.i Науковцями, дослiдя(ено
TepMiHa, Його ознаки, критерiТ рзм9жуsанця TepмiЁa i не TepMi
(G.Leech, Е.А. Nida, J, Noeso}rler; А. RеЬочl, J. Luсhеr:

Е. Клобуков, П. Лекаrrт) TepMiHa та нЬмена (Н, Маrсhапd),
та засоби творення TepMiHiB (Е. СкорохоДЕко, В.
Е. Геращеiiко), розробленi принципи побулови та упорядкуванt
науково-технiчних термiнологiй (I. Малино,вска, Л.
Е. Ряховска, Р. L{агалова). Лiнгвiсти визначають два ос

OcTaHHiM часом все бiльше вжива€ться на позначення с
стилiстично знижених, термiц (сленгD, який в перк.rrадi
англiйськоi мови означа€ мову :содiальrrо" g*r професi
вiдоrрепrленоТ г.вупи Еа протилежцiсть лiтературнiй MoBi; Bapi
розмовноi: мови (в тому числi ецсrIре€ивно забарвленi елемен,l
мови), що не спiвшдають з нормою лiтераryрноi:пдови [ 4 ]. Слечi
жергоrrнi ,слов& або вирази; розмовний, вар!ант Tiei чи i
ооцiальноI або црофесiйноi групи [ 5 J. Це цадзвичайно в

В. Вiлюман ,[ 2 ] запрополував розрiзнятк 1) загальний
тобто, той, що знаходиться за межами лiтера.турноi мови;
спецiальний сл9Ег, тобто Qлова та словоспопучеЕня того,ци iншо
профеоiйного чи то кJIасового жаргону. Спецiальнпй сленг вк.гдочi
в себе арго. Арго - мова якоi'сь вузькоi соцiальнqi чи професiйп
груm, штучно створювана з метою мовнопо
характеризуетъся головнип,l чино}t даявнjсдю слiв,rне:

Ъ В. Жирмунськпм, арго - ({ового роду цароль, з&;:

упiзнають один одного, ... i засiб професiйноi оргаrriзацii: в
гостроi соцiальноi боротьбш [ 7 ].

однаlt; вивченнд,: та аналiз дослiджснь з. зазначенрi
пока:!аJIи, що проблема формуванця та функцtонування англi
авiацiйноi термiнологiТ дослiдкена недостатньо, хоча нинi

Гуманiтарна ocBiTa в технiчн}D( RиIцпх навчальнкх закладах. JE 3l, КиiЪ,20l5

Мета i зав.Itання cTaTT,i - дослiдиr,и з позицiй когнiтивноi
л|llгвiстики структуру та закономiрностi органiзацii англомовноТ
еНiпцiЙноТ термiносистеми. i., ,,,i. :

впклад основного матерiалу й обrрукryвапня отриманпх
реrультатiв дtослiцrкення. , ,Щля, дослiдження Ъроц"";u
lсllмiнотворення та органiзацii терпriносистем 

""пор"".Ъ"й;;п|lиltципи когнiтивноi лiнгЁiстики, оскiльки 
"ur" 

,о"а, на:думку
frtl1,1Iiтивних лiнгвiстiв, вiдiграе провiдну роль у процесi пiзнання
llllвколишIньоi дiiiсностi та формуваЕня нових TepMiHiB t 8; 10 ].[{ауково-технiчна термiнологiя е робочим iHcTpyMeHToM
uкlде,нного користування,, оскiлькиl знанЕя науко"о-rЪхнiчноi
ърмiнологi[ та вмiння користуватися нею цають змогу ефективно
оflрацьовувати зростаючлй пdтiк iноземноi Hay*oBoi" iнформацii,
формують анйiтичнё yMiHH:t в'роботi з iнформЪцiurо ,lJo."r"r"
/tжсрел та вмiння працювати самостiйно з 

"еадъrrrованим 
науковим

lt*cTo' будь-як<lго рiвня складностi. Переклад TepMiHiB повинен
чi,l,ксl вiдповiдати значенням, прийнятим спецiалiстами' даrrоi
clIlcpll.

Спечифiка r,epMiHiB по.пягае в тому, що вони виникають уПРоцесi виробничоI та науково? дiяльностi i тому функцiонуютьЛише серед люлей, якi возrодirоть вiдповiднrrй пчуойми та
вltробничими умiнrrями'та навичка,ми. TepMiHaM притаманнi
нtl,t,онiмiя та iдiоматика. Наприкгtад, термiн 

-<<vаlче> 
в механiцi

0,1tlsчае (кпапан), в радiотехнiцi * келекгронfiа лампa'), в гiдравлiцi- КЗ&ТВОРD>>; TepMiH (powgD) у фiзицi означае п.rоryж"i"т"rr,
Keltepгi{rr; в математицi - ксryпi"ьu, в оптицi - ((сила зб'iльшення
lrirlзи>>.

TepMiH моке скJIадатисЯ з одногО чИ кiлькох 9лiв(тормiнологiчна _ група), Цравильнiсть перекладу "*Й"iТеJlмiнологiчних груп з4пФжить,вiд умiння. йо, *rЬ ,r"рq*чд*
вllявити структуру TepMiяa. (переклал англiйськоi термiно-догiчпоi
rрупи здiйснюетъся справа налiво), Як}: Можно представити утакому виглядi:

System - сис'ема; r_еfеrепсе system - система координат; inertial
re l'сrепсе system -. iнерцiйна с,истема коордиrrат,

Читан,ня термiнологiчних груrr rr"д"*удл викликае труднощi.
tbMy спостерiгаеться тенденцiя щодо, скорочення. ixHbqT назви.('корочення е ширшим поняттям, HiHt aKpoHiM або абревiаryра.
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AKpoHiMoM називаеться скороченняп фонетична структура якого
спiвпадас з фонетичною структурою заг{rльновживаних слiв. Для
уtворення aKpoHiMiB використовуються частини слiв, якi входять
до скJIаду термiнологiчних груп:

IMLI - import licence - дозвiл на ввезення
GNDCK - ground check - наземна перевiрка
PLNADD - additional flight plan * план польоту на додатковrдii

рейс
TRFM - mail transfer - передача почти
На вiдмiну вiд aKpoHiMiB, д;лlя утворення

FМСS - flight mапаgеmепt соmрчtеr system -
систеь{а управлiння польотом

GA - general aviation - авiацiя заг{шьного призначення
STOL - short take off and landing аirсrаft - повiтряне су

короткого зJБоту 1 посадки.
Абревiатури, якi використовуються для позначення aBi ацiй

TepMiHiB, rrоступово витiсняють на письмi повнi фо,

Найбiльша кiлькiсть заг.}пьних TepMiHiB запозичена
стародавнiх латинськоТ та грецькоi мов, Численна група технiч
термiнологiТ - це слова сучасних захiдноевропейських мов
основному англiйськоi). У звОязку зi швидким роз
аерокосмiчноТ технiки та iнформатики, створенням нових
повiтряних суден з'являються HoBi поняття, якi ще не зафi
галузевими термiнологiчними словниками. Зазвичай вони
носiями важливоI iнформацii. .Щля розкритгя ix значення
знати загшrьнi принципи термiнотворення, певний MiHi
латинських та грецьких KopeHiB, суфiксiв та префiксiв,
найчастiше використов)rються для утворення нових термlв,
вмiти практично застосовувати цi знання.
термiнологiчного скпаду мови вiлбуваеться за рахунок нових слi

)rтворених за допомогою афiксацii, KoHBepciT та запозичення. П

["yMaHiTapHa ocBiTa в технiчних l}иших навчiUI]ьпих закладzж. Jф 3l, КиiЪ,2015

Hl|il','X TepMiHiB сприяють *омбiнування та ,додавання лiвих та
l ll)Jl ll 1,1 х означень,цо основнопэ TepMiHy..

l\фiксацiя * це утворенн.:{ нових TepMiHiB шJUIхом додавання до
hll|)tJllеВИХ слiв зсtпози:чених з грецькоТ та латинськоi пtов префiксiв
l н суфiксiв, напрlIк[ад:

to ampli|y (пiдсилювати) + еr = amplifier (пiдсилювач)
to inject (вприскуватлr) + 116n = irrjection (вприскування)
rе + to direct (спрямовувати) : redirect (змiнювати напрям)
to rеtrасt (пiднiмати шасi) + abtre : retractable (те, що

rlрибирасться)

/Iодавання rтрефiкса мOже мtодифiкувати або змiнювати в
itl,tpiбHoMy напрямi значення вихiдцного TepMiHa. Наприклад,
tl;rct|liKc рrе- перЕдае iдею передуванн" 

" "u"i 
i прrэсторi, Якщо

,tl)lu],l,и йсlго до спецiальпс,го TepMiHa, то отримаемо змiни в
rlltl,tcI{Hi цього TepMiHa. Наприклад: рrе + -i*ing : premixing
(llllllсредне змiшувалня). Подiбнi префiкси в Teopii .r"р"*uлу
llll)lll\{алИ назву префiксiв зм,iщення. fIрефiкс sonic уr"ороЪ гру,tý,
t r,;lM i lliB, якi вiдрliзняються за параметlрами швидкостi. Fiаприклад:
ltrlrttsonic (iнфразвуковий); subsonic (дозвуковий); supersonic
|l|u/(,lвуковий). Iснують також префiкси, що використовуються для
.ir()l)cllНя TepMiHliB, пцо ма.ють вимiрюва;rьне та метрологiчне
ll lll l lcl Iня. ЕимiрrоваЛьнi преdрiкСи змiнюютЬ геометричНУ, бiЗ"rrrу,rtпli,tнY величин:у, яку вираЖае TepMiH, 

" ,r*urrb .rraоо разiв.llrrмilrювальний префiкс semi- нада€ значення половини вiд
trll1tllxceHoT первинЕим ,TepMiHoM , величини. Наприклад:
cгrrrihulkhead *,напiвшпангс)ут; semiooncluctor - напi*проЪiд""u;
Bl,tttiuxis HaпtiBBicb. Вилrriрювальяий префiкс rnulti- надае
llf llltинно]чпу TepTltiHy значенFLя багаторазовостi та повторюваностi.
llпrrриклад: mtrltimode -- багаторежимний; multistaged
Гlп r rt,l,tlступiнчаст,ий (компрес,ор, ryрбiна, ракета).lloBi термiни можуть також )лворюватись способом
t |l()lt()скJlадання. ,Щва T и бiлыце слOва (або ix основи) поеднуються,
фll|)МУЮЧи новиii TepMiH, наприкпад: wave + lепgtЙ : wavelength
(]l()ll)l(ина хвилi). ГIоеднаншr слiв мсlже вiдбуватися з або без
t'l,,lцtt,увальноi голосноi. HclBoyTBoperre скJIадне поняття мо;ке
!'liгi1,1,ись ptrloм чи через десРiс. Напрлlклад: air + С?f$о : aircargo
lцtlirrl(iйний вант;пж); life + time : lifetime (TepMiH сфжби), Iнодi
у lll()рений TaKLjtM способом TepMiH може повною мiрою
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вiдliзнятись вiд похiдного слов&. Наприклад: teeter-totter structuratri
integriý tests - вид вiбростендових випробувань конструкцii Haj
мiцнiсть.

" Конверсiя - це iнший спосiб творення нових на)жовю( понять.a;
З iснуючого слова чи TepMiHa утворюеться ,нове поня.ття, якеj
на"JIежять до iншоТ частини мовио наприкпад: ,t

to know + how : know horv (знання технологii.виробництва|
виробу) j

to jump (стрибати) - а jump (стрибок) i
Ьаrе (голий) - to Ьаrе (оголювати) I
Найпоширенiшим способом iъорення нових TepMiHiB 4

запозичонrrя з iнших мов, наприкJIад: "

antenna - антена (вiд лат. antenna) d
blanch - бiлий, срiблистий ( вiл HiM. blinken - сяяти) d
defend - захищати (вiд франч. dеfепdrеr - забороняти) ,4' advice - порада (вiд франц. avis - погляд) fl, Проfiес запозичення найiнтенсивнirпе вiдбувався в 1500-17Оф

роках, коли починаJIи закладziтись основи сучасноi мови науковф
технiчпого спiлкуванrтя. Видiляють 5 перiодiв розвитку авiацiйнф
термiносистеми, якi нерозривно пов'язанi з розвитком авiацii вfl

;1Ч"* 
ПОвiТряноТ кУлi братiв Монгольф'е в 1783 i до сьогод*Ч

Знання етимологiТ TepMiHiB iншомовного по*одже""{
дозвоЛIтгь уникнути ii Ееrц)авильнопо вживання. Вивчаючifl
авiацiйну термiнологiю, ми дiйшли висновку, що значна часткfl
TepMiHiB' е французького походкення. (а також латинського Tf
гречького). Ще пояснюеться тим, що HaBiTb на початку ХХ столiтт{
Франчii належали вагомi досягненЕя в галузi авiацii. Однак нf,
початку ХХ столiття в Аriглii та США вiдбуваеть"я активrrф
розвиток авiацii. Результатом цього е утворення цiлого рялу HoBHf
авiацiйних TepMiHiB та термirюлогiчних словоспо_тry.чен,flанглiйськогопоходження: f,

Ьооstёr - бустер, силовий гiдравлi.rний пристрiй у систелfl
керування лiтаком; ,|

stringer а- стрингер, призначений для пiдкрiплення обшивки f
спираеться flа шпангоути або ж нервюри; "ГИпdеm тандем, розташування однорiдних пристро'r'f
послiдовно по однiй oci; .;,,, 

I
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tumьlеr - тумблер, мапогабаритний механiчний перемикач на

;1lrlt, рiдше три положенЕя;
flutter флатер, незацжаючi :коЛИtsоНЦfl частин лiтака,

переважFIо I!рила, у польотiп якi вини*аrgль при досягненнi деякоi.ltltlидкостi, залrе;кноi вiд пру)кних, масовкх i аеродиrrамiчних
х ll рактеристик конструкцii;

liпег,_ лайнер, великий новiтнiй пасажпрсъкий лiтак далекогоllll(ulучення
Iншим,способом творенrи нових TepMiHiB е комбiнування

KiJll,Kox вище з.аданих споообiв. НаприкЛаД; TePMiH know h<lw
у,lторений за допо.могою cлoItoTBopeHHя ra,.Ko"uep"ii.

Складнi,термiнологiчнi групй можутъ уr"ор."ч""ся шJlяхом
Jl(U(аванЕя лiвих та правих означень до основного TepMiHa.
l l tt l lриклад: . mахjimum thTeshold speecl,* максим{tJIьЕо допустима|itttидкiсть прOхOдження пороry ВПГI; fuel t""И, irШЙе rate +
lllпидкiсть - загц)авки палрIвних бакiв. Кiлькiсть iохiдних
t.,llмiнологiчних цруп, якi створюються на oc*oBi базових TepMiHiB
,-пких як system, speed, range, rate, рrосеdчrе, аirсrаft, неп9рервно
||х)с,гае, IJe спрrrчиняе додагковi трудцнощi, пов'яза"i , .rо*у*оnn

'ellMiHa 
в м€жах гнiзда термiнолоiiчлlоi групи. Проц"" |о."r.оутe;lMiнологiчноi rрупи iнодi завершуеться процедурою скорOченЕя,

нко може входиlи до скпаду чiет групи. Наприйал: voir corrrýe
tliлlrt - полiт по маяку ВОР..

tIроцес формування авiацiйноi то,рмiнологii, як зазначаJIося
B}tlllg, пов'язаний iз запуском повiтряноi'кулi братами Монгольф'с( l7ttl] р. ). Поява IIових TepMiHiB 

"уйо"пйч о"оЪо""о"r"r,
}tt,'lВИТКу авiацiйноi науки i технiки. Вони зоявляютьс, у a"'ra*у aнеtlбхiднiстю нол,tiнування,нlэвих яtsищ у сферi авiацli.'семанrи*а
TepMilliB може зтuiнйватись, розширюватись, переосмислюватись у1в'я'ку з вiдкри,гrями у авiацiйнiЙ науцi та технiцl. Нurr|"ооал,
l,tpMiH (аеrопачt>, спочатку, мав знаLIенкя <<повiтроплацЁцы. З
п(|явою лiтальних апаратiв, важчих за повiтря, ,rru"*rrо'даного
al(l1,1ят,тя стЕUIи трактувати як <<пiлотr); з.освоенням космосу як
l( к()смонавт>. Селиацтичнi -трансформацii можуть буги результатомчмilr. у буловi, фУнкцiях самиi предметiв. Так, на 

"о.ruф ХХ
еtrl.ui. гя TepMiH <<aeroplane>>, о."ччч" лiтак,: сконструйо"аниr iз
!iЁlrсв'яних стiйок та парусиfitи; сьогод,ri цим TepMiHoir- rror"uru*r"
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повiтряне судно, скJlадну _j1,::::y^__i'""##;"r*"#
Нilr#Ь,;;;;""ч""й*о",тоr,rуиф::::U*^:нх;';,. , TepMiHo"""","* *р"*"з:i л To_1}ll1" :#;н",
.".;",i#;;;;;iii-;"-сшцi, котра з активного ск,'аду

переходити до пасивного 
.у-- тл::у_ i,.?*l{JiЖJ u'r.

llffi;Н;'i.i,р*ооособзйипе:::-.чrнlх,}1li,#jiчff 
*n,

паспвного скпаду "":о,:;;-i;Ы;;;, 
ТЬ т::rjуT ;;#JJ]

ж#Х'ffffiil#Ъ;Ё;"-анi*моторИСТ,ЦГryРМjlН'РаДИСТ)'
зумовлено *о*п"п"ьфацiею та автоматизацiею багатьох сик

управлiння, котра,Й"""11оч.."""р:::jня шffату екiпажу, Нау

термiлrи € основою #Ь;;i'Й взаемодi ф}тжfrlт'Жl;1
;.i;;";;; до'пiтераryруоi 1обто 

Еормативно марк

пексики. Однак 6*ЙЙ ,*уЪi цивiльноi авiацiТ та представ]

iншлтхферфахо*i;i"],",.Ф.":tз.:_Iч"ТJ:_1##;'-#; ;;"Йч п|офесйн"j "jiт:оi' 
в ст&Едартизо

офiuiйних*ч"о,"1iфi_11_:::Ж"#I";:j,,}#1iНii;офiчiйних ""т*]1 
.lýlrr.rry "vv-'J- 'га емоцiйну забарвленi

i,Ыроrrо"ниЙ, неофiцiйний характер :i:ý#:ъ;;;il
Ide лексика оS*"*""ЪJ"й"у, д" й "*u*o: 

професiоналi:

flPlurnarrs _J'-^ KyBaHIUl та ý ПlД
експресii у сферi щоденного _ спlлI

опецiальяого сленry. Й; icHYe i " :,фЗ:,1}Ч":,1":ГЖ
fiНffi;lЖ;ffi;;Ъ'"i" " *вlацiьit сферi за

*""fr 
T}Xfi*?I";""eHK* тархун 

^..л,Т:::'I;3}' JJ,i.-ý. на аеролрUмr' л:-;;:л-.,'.,Ъ""u*чrЕого цьому бензину
xapaкTepнoio reoe"o,o кольору, прЕта

борт_повiтряне"йiry:__т:. 
j-fJзжjа"ffi 

#,1Jl#ffixоорт - ll'',IfPrпv -'iоU"""Ёurо*у; 
таблетка * caHiTap'a

;:tr;*jЪiii 
j"H"*ooyB:IaMam111"*::"::g*::H",T

};;",""_Т;"рr^""", 
- 

"у,И". - 
розмiщений поряд вlиськовr4

аеродром. погода: ""Ьгiп 
Й"ъ,*L т#:ЪЖЖ1'.;Ж#

;Ё;t;;;;"Ыiо*, "p*u 
з моJIоком_-:уман з опfiдаI\,'и"l,лt

лiтака: вентипятор, }"*pyб"u. -, т_::::ч#р"i":жl
ЖЁ;;"#;;;;J;йиl tйbMi"Hi _111тки; 

дiрка, - 1люм

удавка - пасок ооо"Й роги - штурвшI; газета * свiтлосиI

табло,якезнаходит""1о{_""о**":",:,::р;у::""_ту"#,;gi1":Ж*;;;;;; ьr- 21 ;_ ласти ]_г:ризонтальЕий 
отаЬufl зато]

глазки - посадковi фари; зоб - нижнiй лtхтар кабiни пiлота, Люди

Гумаrriтарна ocBiTa в TexHi,IHEx вйщих rrавчмьних закладах,,Ns 3l, Киiв, 2015

Brriшцii: бортач j бopTMexarriK; птах-говорун - бортрадист;. господар

I ltiсtt,lи - диспет{ер кола; пеньки, чеРеПИ - СПеЦiаЛiСТi:]],":,Т:":

irr,,Ё,irrпй.Ь *o"t,""*cy; шнурок, ка,бан, мавпа - спецrыIlст з

Ёнiшr(iйного ,u puo*oJo"i,"po""o," обладнання; слон - TexHiK по

ttirшKy та двиryIqi. Жаргоннi фрази: дро:ч - те, що залишаеться вiд

l|д пiсля aBapii; про"ъ*чruти _ понiвечити лiтак; ((дрова булугь>

" ;;;;-Й;; ;;Й;uй aBapii; дер_ев' яний .-"""_y]:p_:_Y:]j
t,,,,,',ЙчuiИ"а'лiнiйкаf прилетiти Еа рогах - пiлотувати повrтряне

Б;;;;;Б;оr"аi "uio.,iooru.; 
махати крилами - здiйснювати полiт

1 llедостатнlм запасом паJIива чи, здiйснювати посадку з

|tесltравними двргунами; позолотити кiль - сiсти пiд захiд сонця;

пrrttний рот земл1 - *ч,ч"рофа; кинуr:и колеса - випустити шасi;

ti,lцt,t,и на лампочках - сiдЙрr-dкритичl*о маJIим залишком палива,

}ln,rrrll рiзних oi"*"""* ilup*i", A_iфus - арбуз; Ая-225 кМрiш -
сrlрlrконiжкч; Ъоiu.lсоdiк;Ъоiн" 73? -, маленький Боiнг; Боiнг 747

trlрбатий, "о".,опоЁ"ц]ЪоЬ"Тт7 
- ци топора; bт,12, Ан-74 -

чгtiурашка.
[} авiацiйному жаргонi iснують,слова, якi звучать однаково,

u,,,, *ur"" рiзнi значення, наприкJIад: 0апог - мiсце, куди штурман

tlrrMiltlyBaB голову, для того ,цЪб rюд"оитись у радiолокатор; сапог

= cr|lepa висот ,li""доо""t ГП; _сапог _ ::алвiйськово,
, р, 

", 
l 
"Ьрr"оi 

aBi ацiТ, ( сапог) - :убL:лlб 
ортового радlо1:11тор а,

[{аведенi приклали слугуlоть перекоилиВим докm}ом того, що

о",я 
"""r"ьки 

не лi,гсрат,урВе значення, що iнодi
Hpr llltiзмИ^n:IуJ:j 

cTi людини. Тому доречно
1,i,y,,y,o"" засобом приниження гlдно_стr л,.1:1:,1i:,;лlл,
у'й;" iх "*п*чrrя 

за допомогою активIIого використання

tepMiHiB.
l}иcHoBKlI та пsрспФктиви подilIьшого, дослЦжешня,

rru,,,*""-"Б"ао дае пiдстави ствердх(увати, щ9'1я_*коректного

;il;;;; термЬа необхiдrо визначити в ньому понятiйне,ядро,

ltltfii,tний смисл ,ч-Ъr,rоцiп"у оцiчЩ, Фаховi авiацiйнi термiни

Billlcnнo у ,"*uiJ *..rr]й"lrоi лiнгвiстики та концептуальноТ

ltrl,еl,раuii.,ЩослiLджено структуру та закономiрностi органiзачiТ

;;;ffi ;;".ЬiацiИноТ тегмiнз.lистеми

список використАноi лIтЕрАтури
l. Асмукович L в, ФормуранЕя та Р|зв;l"о* ангпiйськоi

nBittrtiйHoi r.p*i,ooo,ii,/ LЪ,-Асмутtовgч -ll Науковий вiоник
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ФормировАниЕ и Ф}frкцион[IровлниЕдllглийскойотрдслшвой-iЪЪйiiЪ"ffг'liй*впроцЕссЕ

в статье иссл.}дованы с позlиций когнlлтивной лингвистики структура|l ]закОномерЕоi]ти организации аЕглоязычной авuаапонной'}t!i)миносистемы, описано про,фессионаJIьные авиационньтс термины вllllc/(c,пax rtогнитиiвной лицгвистики в концецтуаль"Ьи-йо"рчцrr.
}lсq,llсдована cTpy*Tyja и .закOЕомерности организации англоязычЕой
ýnl tл 1,1ионной термIrносистемы.

Ключевьtе слова: когнитивнаrI лингвистика, термин, принципы
l t,llминообразован1.1я, этимология, терминOсисте;;, ;р;;;;;;;;;;;;;
tll l l Jl ]lI"Iская авиационная r"р"rrо"""ra"ч.

F,ORП4ATION AND ПUNCTIONING ОF, ENGLISH {NDUSTRY,1,1i;ltMINoLoGY 
IN тнЕ DЕчЕюййшт оп, AVIATION

'I'he article studies the struсturе апd regularities of English aviationlBrminology frоm tho stardpoint of cognitive linguistics. pTofessional aviation|erllts аrе described within the lirnits Ъf cognitive linguistics a;;#;#;i
l::lltllfiЁJ'e 

strurcture and regularities of Ёnglish чй;оп t*ййJйgу buu"
(]onsidering ttLe term as а verbalized concept and defining а cognitiveПttlciirln of terminolocical systern,, the cognitive projection of tЫ irо..rr.,hнч Ьсеп defined. Тйе correlation of Йrпriпоlоýiсаl systems of different|gtlgrrшges ald the alpropliate fгаgmепв оrrЬtiл. world has Ьееп found.Analysis of scientihc fitеrаЙrр о" tb.r,ibation and operation of speciallBrtrtirlo|ogy allowecl to distinguish the main сlйсtiопs of term Йау,"пutu." огtlte term, its characteristics (ё Leech, в, д. r.'iau, J. Noeschler, Д. Rebou1, J.[,ttt,ltor,), correlation of l9I} and concept ф Hdliday, L. Kasatkin, Р, Lckant),Etttt. and nomina (H.Marchand), bays and means of tегms оrеаtiоп(F, tikoгokhodko V. Ishclrenko, в. Ь"r**.й"йоL ргiпсiрlеs "f ".g*;i;;';ti€lB:ntiljc and technical terminology (l. ЙаЙочsК"; i.a;i;henko,

Е, ltyrthovska, R. Tsahalova).
lt has Ьееп determined. that_the specificit5, of tегms is that they оссuг in the

Fflrc€нs of industrial and,scienJific uciivity ancl therefore 
""iy o""i,r" йirо hачеlhс rol,Jvant scientific and productio" abiriue, anc skills use them.
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It has been noted that the accuracy of the tradslation of
teгminological grочрs dерепФ оп the franslator's ability to reveal the

ýtruchrre (t ur*tution of English terminological group is made from the ri
the left).

Tir" *uy, of teгminology replenishment with tho nevl words, which
fоrmеd using afixatiofio conversion, compounding and bonowing have t
analyzed.,

It has Ьееп recogrrized that understanding of etymology of the,terms]

it ьа* ье"r, dъtеrmiпеd that the development of aviation termi

inextricably linked with the development of aviation. The еmеrgепсе of
terms is caused Ьу the specific features of aviation science and techno]

Tt 
"y 

upp"", bryyse of the need to nominate the new phenomena in aviatio
, -'Thb 

specialists of civil aviation Sector, along with literaty voct

which is а mеапs of professional interaction in standardized, formal situat

actively use vocabulary, which is colloquial and informal. Тhе article gi

"*a.pi", 
ofjargon use in aviation according to the thematic grоuрs. It has Ь

proved that jаrдоп can sometimes serve as а mеапs of humiliation of
aigr,rty, therefore,it is bettcr to use tеrmý instead ofjargon.

key,words, cognitive linpistics, term,- principles of term

eýmology, terminological system, argot, ,English aviation ter

system.

Ключовi епова: синонiмо класифiкацiя' cиHoHiMiB, синонiмiчний

ряд, семантика, контекстуаJIьне значення.

Оdлше зщiмrпеrпя в урФrсьлсо< i закорлоrппоr мовшlавцiв

}lвiцщI викпикаJlи,проблrеlrшl доФiщФ*и oдioнiмft:. Досдliдпrуоtшл,'це,

питtlння ваэlссо бiйrися без вlшчеtпи clп{oнiмilс,I худФкнюю твору, адке

це не лише допомапле висвiтлпrпr зкономфносгi вIffФрI,Iс'гаIшя
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|'yMaHiTapHa ocBiTa в техвiчншr виIlшх навчаJlьIflr( закJIадах. Ns 31" КиiЪ, 20l5

нtiхttliмiчFllд( зафСiЬ Mom,I лис]rменникопц а ткож дас Malepia.Tl .чlш

F|Н lltl lot0 ВИВЧеНIlJl ГРlrРОДr СrЛrОНiМЬ

llиксрииаrпrя письfuIенниI€lпdи у худФш{iх mOрах piTпot вщЬ
ýttлu liMiB зумовrпос, поrребу дослiд{сeшш леlсем olpeTwoc творЬ та авrорiц

lцt е| цияс вIФiшеl*]по.багагюх суиасrшос гщоtiлем сшюнiмii.
'l-rюмiж усiхl.всппr мови ldшюва HaiбfuшI qсшьнi до уворех*я,

ншнrlliмiчлплхзв'язrtiв. Л,А Буlа,,rовоъrсйзаз}fiIтие, щодi€сJIово шлеrЕO{ъдо

,эýlикс>tрмамчних мrегuрй яd мilоIъ ммгатrlту cl,rroHiMФ.

J|Ftulimra cшloнiMir<a були прдчrегом доаIri;р{еlъ fuгатюх мовOзнiшцiв: :

A"l , liсвзеlшсо, В.С. Iшihа JLC, ГIаmпларrув, А.Г. EroBoiTa iH.

Дrсгуа.тьнiФь, стtrгti зумоRJIеIIа пшребою qдйсrilши .досJIiщЕФItrя

sttllliйB на мtrrФiajli худФш{iх TBopiB певrшшr аmорш,лпя tlл,rркого й

ПЕ{ цl rl огп{су сlлюнiмir' ylgalrrcbKoi лiтерагур,ноt плови,

(б'стсrом дослiФ{сer*rя е дiсслЬнi cшroHitvm,l худо)шъоi I]рQвLI.Iрши :

Hfurl.1p; пред{flON{ l*lа"тliзу - дiослliшппl синонiйцilй рflь що IrаJI€цqть,до

tвrtltttt,llloT груи ак]у мовпен}я. Мев пOJtяпlе в з|ясущ*{i

rur*KlMipHocteй вIшФрисплшш .пеircхfiню( сшrонiмЬ улра,iiюысоi мови

фitKrl<l t}irьде.
(,]инонtiми вlшзнаLIаються як устzulенi в мовцом)a вжитку,

pi rrli ,lш звуковою,формою паlэи або ряд;и лексичних одиниць, щр
llЕilе)l(а,гь ,llo однiеi частини мови i характериз)rються спiлыrим
,|Fll(lиllним значеiшям; а також частковою взасмозамiннiсткl [l6,
Bl/|.

Маючи спiльне загЕuIьне значення, синонiми мож)ль
аlll;li,ttlятися один .вiд одного додатковими вiдтiнками, бути,

ttlliпыlокореневиIуtи чи рiзноr:ореневими, не наJIежати до одного

ёllllllo мOвлення, давати рiзну емошiйну оuiнку позначуваному.

Кrrrlсифiкацiя синонiмiв основана, яIi правило, на xapaKTepi

,i. l lU1,1,кових значень.
l}иокремлюкrть iдеографiчнi (поня,rгевi, логiчнi) синоцiми,

rrl шiдрiзняються один вiд одного знi}ченневими вiдтiнками; i
еrtlltiстичнi або стцльбвi, еплоцiйно-еI(спресивнi синонiми, що
llJtlri,rняються фуrrкцiонально-мовним або емоцiйно-оцiнним
il|а,lеl,tнями. При цьому iдеографiчнi синонiми розглядаються як

€,l,ttltiстично нейrральнi, а сз:илiстичнi, вiдповiдно, як TaKi, що
|lallc)I(&Tb до рiзнlлх функчiональних стилiв мови.

У сучасному мовознавствi подiл синонiмiв,на семантичнi,

е l ltl t i с,гичнi, семантико-стилiотичнi е традицiйним.
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