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СПОСОБИ ТЕХНIЧНОГО ПЕРtrКЛАДУ НАУКОВИХ TEKCTIB
двIдцIйноi тЕмдтики (нд IIриклддI днгло -укрдIнськоI
-_ 

БEpcri нормдтивно_твхнIчноi докумЕнтдцIi Iкдо)

Анотацiя. У cTaTTi розглядаються проблеми перекJIаду

англомовноi науково,технiчноi лiтержури авiачiйноi те-

матики в лiцгвокогнiтивпому аспектi мови. Основна увага

придiляеться виокремJIенню ефективних видiв Еерекла-

лу спешифiчнот авiацiйнот термiнологiт англiйськот мови

украiЪською.
Ключовi сJIова: TepMiH, авiацiйна термiнологiя, науко-

во-техкiчний текст, способи перекJIад/.

Постановка проб.гrеми. Стрiмкий рOзвитOк авiацiйноi на-

уки та технiки зуйовлюе необхiднiсть лiнгвiстичною дослi-

дженнJ{ авiацiйноi пiдмови. Актуальностi набувае вивчоtig;l та

аналiз решiзачii gтилiстичних особливоfiей функцiонування
певноi йови в перекJIадних науково-тохнiчних текстах iз метою

пiдвищення якостi i'x перекпаду. Акгуальнiсть представJlеногo

дослiдження зумовлена спря}lуванням сучаснlо( дослiджень

перекJIадOзнавства на комплексний пrдхiд до пOдOлання тр}ц-

нощiв перекладу англiйськоi авiаuiйноi термiнологii,

Сучасна лiнгвiстична теорiя переклаry розглядае перо-

кIIад як особливу форму мiжмовноi комунiкацiТ у всiй су-

купностi мOвних та екстралiнгвiстичнлtх факгорiв. Переклц

науково-технiчноi лiтераry,ри займае окр€му площину в ца-

ринi переклал,ч та характеризусться лоriчною послiдовнiffю

BIIKIIaд/, уflорядкованою систе}юю зв'язкlв мlж частинами

висJIовлюваннJI, точнiстю, стисjllстю, однозначнlию пlд час

передачi змiсry. Науковий переклад вимагае вiд перекладача

осЬбливих iнтелекгу,альних зусиль, звzDкаючи на спецiальний

харакгер знання, що мlститься в текст&\ означенOго стилю

(Л.М. Алексеева Т.0. Фесенко, Т.Р. Кияк, 0.Щ. Oryй), Тому

сучасне перекJIадозпавство рOзгjшдаеться не лише з позицiй

лiнгвiстики (Л.С. Бархуларов, В.Н, KoMicapB, Я.I. Рецкер,

А.В. Фодоров, 0.Щ. Швейчер та iншi), але й у свiтлiкогнiтивноi

парадигми наукOвою знilння (А.Р. Мухтарулiнц Л.А. Нефьоло-

ua, т.о. Фесенко, B.I. Хайрl,лiн, М.Я. Щвiллiнг), Такiтенденцii

розвитку пOрекладознавчоi науки 1адlють науковому пере-

кладу визначноi ролi в забезпеченнi якiсноi мiжrсультурноi та

лtiжгмузевоi Kol,ryHiKauii. 0днак проблема недOсташьою ви-

вчення аспекry перекпаду авiацiйноi термiнопогii та Еезначна

кiлькiсть праць, присвячеflих llрактичним IIитанням перекладу,

потребуе rрунтOвноm опрацювання та висвiтдення в HayKOBI,il(

колах. Умовою правильЕOю вибору потрiбних засобiв MoBHoro

виракення iз чиспатих, якi слугуmь передачею TepMiHa вихiд-

ною тексту в рiзних його значеннrIх, е пpaBI,LTIbHe розумiння гли-

бинних зв'язкiв мiж явищами та ii назвами. Нерозумiння пере-

кладачем гдибинних зв'язкiв повiдомлення л,lоже rtризвесги до

перекр,yчення глибинноi струкry,ри та смислу вихiдного TeKcTli

що призведе д0 некOректнOг0 переклцу орипнальнOго науко-

вою тексту. Переклад TepMiHiB вимага€ знання Tici галузi, якоi

стOсуеться [ерекJiад, 
. 
рOзул,tiння змiсry TepMiHiB англiйською

мовою та знання термiнологii рiдною мовою. Пiд час перекладч

науково-технiчноi лiтераry,ри авiацiйноi тематики вzDкливе зна-

чення il{ac взаемодiя TepMiHa з кOнтекстом, який с вирiшальним

факгором для визнаqення засобу перекладу апглOмOвного тер-

MiHa тауточнення одноm з багатьох можливих значень сJIOва

А.Я. Коваленко визнача€ два етапи в процесi здiйснення пере-

кладу TepMiHa: з'ясування значоння TepMiHa в KoHTeKcTi та пере-

клад значенш рiдною мовою [1]. Науковсl-технiчний переклад

(повинен тOчно передавати змlст орипнал}; мlстити загально-

прийняry в MoBi перекладу термiнологiю й вiдповiдати нOрмам

шауково-технiчноi лiтератури, перектIад якоi здiйснюегься>

t2, с. 5б], Якiсть перекладу визначаегься його лiнгвiстичною,

термiнологiчною та фшrовою правильнiстю, а такOж прагма-

тичною адекватнiстю, 0значена гаJIузь е предметом науковOго

iHTepecy вiтчизняних та зарубiжних лiнвiстiв [3-7].
Меrою представленоi пауковоi розвiдки е дослiдження про-

блем перекладу науково-технiчних TeKcTiB авiацiйноi тематики

в лiнгвокогнiтивному аспектi мови, визначення ефекгивних ви-

дiв перекладу опецифiчноi авiацiйноi термiнологiТ англiйськоi

мови украiнською.
Внклад 0слIOвнOrо матерiалу дослhiкенпя. Ir4aTepiaлoM

дослiдження дпя ошсу рiзних типiв перекладу слугувала

авiацiйна терлtiнологiя представлена в англо-украiнськiй

Bepcii нормативно-технiчноi документацii Мiжнаролноi ор-

ганiзацii цивiльноi авiацii (дмi- IKA0). у вiдповiдних стан-

дартах i в термiнологiчних словника,х.

Ввакасмо доцiльнипt акцентуваги уваry на тошtу, що aBia-

цiйно-технiчнi текоти е специфiчними за викOристаýням окре-

мих лексем. зворотiв, якi можl,ть мати рiзне значеЕнrI в paKypci

зага,IьнOвживаном,ч та спецiальному,, Тому професiйно виправ-

даним с такий методичний прийоIrl здiйснення перекJlаду, як

звернення до ýorcyMeHTa IKAO 97 1 З <Irrtemational Civi1 Aviation

Vocabularp (кСловпик мiжнародноi цивiльноi авiацi}D, що

був опублiкований у 1998 poui i замiнив Щокумент 9294 KICAO

Lexicorul (<Збiрка TepMiHiB IK{OI) l986 ро,ry.

У текgгж англiйськоtо мовOю ширOко викOристовуються

абревiаryри та акронiми фаiовоi мови авiацii. На нашу лумку,

у так!D( ситуацiях методично доцirьним е вибiр тих видiв пере-

кладу, якi харакгернi англiйськiй науковiй та технiчнiй лiтера-

rypi: трансколування (транскрибувапня або транслiтерчвання)

скOрочен}lJ{; переклад вiдповiдною повнOю формою слова або

сJIовOспол!,ченням; передача ашлiйського скOрочен}lя eKBiBa-

лентним чкраiЪським скOроченням або, iнакше кажучи, пере-

клад вiдповiдним скорочен}u{м; транскOдування повноi (вихiд-

ноi) форми вiдповiдного скOрOченfiя [8, с. 448].
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Спосiб ТРаНСКОД}.-ВаНня (трансlqибуваннЯ або.гр*,пi.г*ру- Ечurпm_еý - тlризначена для I{аземних тренажерiв широкOку-

вання) скороченш{ засгосовуегься щодоширOк0 вжившшх_ск0- :::т:::;:r*:*ЖН:ф"'#1ý fi:*?}l}ffi}Hвання) скороченш{ засгосовуегься щOдоширOк0 вж 
t 0зЕаченою методу е лексична громiздкiсть TepMiHa

fuffi'rНЫ#rж#lТЁЖХХ'J;,ffifi:,3;"*1fi: ;ЪН:il,' до йоm перетворенЕя;,;;;;"' зuорот 1urЪсоu-

ДЕРОСДТ (Рuа з викOрисtання супутникiв on" йJО uйl, 
"о 

lnR*.r*oT мови), щ0 призводить здебiльшою до руйнаuii

дFIL (ail_frled пiд prrnlliбr:i,i"ъp_iy"n iз борц, план по_ струкг),ри реченш{. 0скiльки авiацiйнi тексти е лакоЕlчними,

льоф, СЕДС (Comrnitt* f;;Ъ;r-.йlirrр*. сJййJьО - ,о'iчпйt 
''Ёrод 

,rnop""rory.,u", у випяткOвих випадках за не-

сЕдк (европейський координацiйний KoMiTeT iз виIФристання. можливосТi ВИ*ОРИСrаННЯ iНШИХ ВИДiВ 
''еРеКПаДУ' 

КОЛИ Kp}ITe-

повiтряного прочгору). Транскодування ur,чцrrrоr r.рi,i*по.ii рiй точносгi мае пер.важати критерiй лаонiчноuтi TepMiHa,

вносить вагомий вкIад у створення сдиноl глOOал,;.Ji iipy,Ц- {оlетолl 
прямою зzlлозичення в украiЪську T\loBy зверта-

погiчноi бази шляхом нцан}u{ TepMiHaM сдиноi звуковоi або Bi- tогься ПiД uui П.Р.-uЛУ..IПrаРОК ЛiТаЛЬНrХ аПаРаТiВ: В737-200'

зуальноi форшrи. проr. л.r*i,овЪзнавцi**опr.i,iru n;;;p;- ATR42, ЪС-*-ji; аriuЦiИП^ ДВИГУНiВ: RTM322' TRE331-14'

вадженнi сlтю украilrських спiв на пOзначенн, Й * i"riй шrsп_4; iiлотйпо_п*ьчцiйиой обладнання: дN/дс182,

TepMiHiB iз меmю збереження HeпoBTopEocTi ynp*.o*oi i.rr. LRN500;ASR360. У сучаснiй Teopii запозичеIlь виOкремлюють

Наприклад, аir{rоуЗ -. летовищо (а не аеродром),- аоИtЬп - два .cHoBHi види: матёрiальнt_запозшIення та кмькування, Пiл

авiяцiЯ (а не авtацtя,, аlr engine - авiарушiЙ 1а не Ьiалвигун), часматерiального залOзичення з iншоi мови беруть i мrгерiаль,

indicatol _ передавач (а не iндикагор), 
' -'.*"" '' :' :r. t,]_Y, 

("у*:Liб':i9:Т*:'*"еННЯ СЛОВа-IIРOГOТИПЦ а

Переклад uiдпоriдпоо nou"olo Цорrою слова або словос- пiдчас п,,ч.lч,"1--1,].ч:i:пч:"ня або семаtличну Фрукry-

пOлучоннямвикOристовуетьсятодi,iопивмовi";й;;i;lо- руiншоМОВНОiЛеКСtlЧНОiОДИНИЦi[10'С' 
1l4-115]'

сутне вiдповiдп. .*орй""я, для перекIIчоу ,.оЁiй;;_ Суть методу створе*y нового украiнського скOрочеЕня

чLrти IIoBlIy бор"у .поро".пп;;;riоригiналу (за Йвником ч*:i: в гrереклалi англiйського скорочення та cTBopeнtll на

або TeKcToTnl оригiналу;l й;il;;о, СД (gliding angle) - qчт ocHoBi перекладу яOвою скOрочення в украiнськiй MoBi (на-

планерування, ESRO .ffiЁжý,iй},чй,6,яЙirutiоп)- приклад, ЬНГ 1supertrlgh frequencv) _ нвч (нцвисOка част0-

Свропейська органrзаIriя з косшtiчних 
"lt.r"И*.ir, БiilФ (fi.у).- rп'ir"о,по.uдЙuu,"y,u;RRS (radio relay

ДIDS (aircraft intergTaЫdata system) -_*l,у:-;;^йй stаiiопl-РРС(рiлiорелейнастанцiя),

система збирання i r*опrйr"7дu*r' ВДВs ййl;ь з й*rо,о ,йЬпrення обсяry письмOвог0 тексгу та екOном11

ьоасоп system) _ система гIриводу лiтакiв ,u прЬй",пi рuлiо_ y::a:::** зусиль в ав_iацiйнiй начково_технiчнiй пiтера-

маяка [9, с, з7]. 
Ма ГIРИВОДУ ЛiТаКiВ За ПР 

rypi широко ,*r**ru., р1{.скорочення: Ti, ЩО ЗафiКСОВаНi

СпосiбперекладувiДповiДнимскороЧеннямширкоВико.,.по,*,п*,атакожавторськi,оказiональнi,сТВоренlТшЬки

ристOвусться для позначення фiзичних Benr""u, й"i"цu u"*! 
"u 

*ffii Ъ""й iЪ,Оiксованi лише в одному TeKcTi

рюванЕя. I{априклад: Й Ш;;; ;l'".f-.dф:;;;;*i:: [1l, с,61j2], виокремлюютьтри види скOрOчень:

як пФ - пiко фарали. 6;;.;;й спосiб перелбачае наявнiсть -бчквенiскорченнJl;

еквiвалента в MoBi перекЛаду, У цьомУ випадкУ скоро:чlня -складовiсюрOченнJI;

}rгвOрю€ться ,un .*o,"rnйri ор".iйу. напри*лад, дJЕ _ _ урiзанi слова,

прщ повiтряно_р.uоruп"й ой", uoo ,ri"*#"io#r","r.- byKreHi сЮРОЧеННЯ ОlY|l*О'u*ЬСЯ ЯК ТеКСТOВ1 СКOРО-

приктIад, bкg pwd _ вil:;й;;#й.u"пu. t.ny. йй biu- чення шифрiв ,u ,uупоuо-**"iЧНi ТЬРМiНИ. TeKcToBi СКOРОЧеН-

цiйниХ скOрочеЕь, ,*, ,uйЬ*i вiдпоriдн"ки', y*pa,".r*in n, u,п"ru*iuся з метOю уникнення чаgtою пOmOрення TepMlHa

MoBi: Асс 1чr.u .опt оГй;' _ рдц (районний,лйспетчер_ та Фворення бi"" :::_,jо:;:l**r* шjuIхOм збереження

ський центр);дGс (й;;ii. g.b .Йф _ Арп (автоматичне Буквенi скОРОЧеНШl 'П'"'ffiЁ_?'rЫ.:1; ,

реýпюванняПiд."п.ппriДРli_(ачхiliаryрО*ойit)-дсУ(до- 
по"rпй* лiтер TepMiHa: с - катOд; В - багаж; а - пOвlтря-

помiжна силOва установка); ARp (аеюdrоmе ,йr.o.b'poini) - fiе Йil - ПОЪ*"t ОПiР; screening checkPoint - SCP - КОН-

КТА (контрольна точка аородром,) [9, о. 6?].л рооu"Ь-проrrУскний гryню; act of йаwful interference - AUI -

спосiб rрuп.*о.луuur*, пЬвноi (викiдноr)лформи вilпlв_r,1 i,::;,;й;,о 
*ру,Ъп*, у бiльшостi випадкiв скорчекня

ног0 скорOчоЕня рtдко заgгосовуеIься пiд час перклалу aBia_ 
:Л:l:споJlучень 

вI,IмOвдяються по пiтераь вiдповiдно до ix ал-

цiйних TeKcTiB. BiH використов}€Iься, кOли ornu".". .*оро,,."- бuuir"оiоЬr": e,m.f. (i: еm ef) electromotive fОrСе - еjIеКГРРУ-

пя с пазвою органrзачii., компанii, *оlо 59.*1. й;.;й;", 'ro", 
.rrп'r.r. i;, .ii : -ЙЫ i"qu'n'Y - uu"ОГа СИГНаЛУ' IНОДi

MoBi переклалу (наприклц, воАС (British .verseas AiTways початковi лiтери скорочепня..vтвODюють нOве слов0, яке ви-

соmрапу) - авiацiйна компанiя, y*pailgl*gp мовою ii назива- ,nоuПЙ 
'Й;БiО".Ъ9 

uНГЛiiС'КИХ НОРМ ВИМОВИ: IN.ERFA-

rсrгьБрiтiшов.р.ъ.руыtпоiiпь,wиzдп-Бйзвiр,кLм- "r;;ЙЬ Й;;]tЙСВРОД,:rаДiЯ ПеРОРВНОСТi. ЗУСГРiЧаtОГЬ-

кей Еп Елф та 
",о 

r;::';}Ё;;i"llБ:ф:-раiъською мо- ,r.порйо", ýловоспоЛУЧеНЬ, Де СКОРОЧУСГЬСЯ ЛИШе ПеРШе

вою (наприклц. англiйсьЙ aKpHiM вдсьЁ i!i.rБЪrеr. :lo::, 
i },твOрене. скорOчення ,'"ru.rr.*r* u алфавiтi: R-wire -

guidance equipmcnt) ".ЙЬ; 
як кIгл>, тюбiо перодаи,ься riпgwirе-дрiт,з'еднанийiздзвOником,

вимOва самого .по"i-iJ'lоi,пцае зi .*,."#,,liuiý;;;;; -.l хri;ъиi##ýжп,"ffi:щ*-ЁLi,#нJ
птаха - орел).

OKpiM зазначеЕ,nх вице, iсщ-rогь iншi способи перекпа- no* .noru, lnt - Antonov - Антонов (лiтак), TU - Tuplev -

ду: описовий; метод пря}rоrc запозичеЕн,l - уЙrп.Й'-r,у, 111у",Ё"*iyiЦ]*О*Ьч-Яювлев(лiтак),Агr-аrriчаl-
метод cTBOpeHtUI новою rrФаiясьlою .*pr.;*, описовии llрrdу*r].Ё,tiЙЬ-,uС,р*ивисOry,2-D-мо-dimепsiопаl-

ТпtеТОД, ЯКИй зберiгае зхiсmве кшовпення Оу,л,-,*о' 
"рппi"оло- 

двовимiрний, дВD - аЬоаrd - закордон,

гiчноi одиницi, виt<орпсгоц.сгъсЕ Tofl, *,* i-*Й ";;;^у 
' 

РозшифроВКа СКОРОЧеНЬ ВИМаГае ВОЛОДiНЯЯ ТаКПМП Вn'Да-

не icHye еквiвалекга, а тощ fщчч вЕкOрисr{rи розюрЕу- ," ;;;;;ш;; r* u*rb T.n"ry, 
використаЕЕя словникiв та

тий опис слова (напршшал ýlDE _wrооrglii"i'r,ilЬЬЪirу l"й'допоriжних матерiалiв, аНаЛiЗ СТР}КГ}'РИ СКОРЧеНЬ



;:,,,::нШу;Ё.т:-};ж,## жн;*"тн; ,,d;ЁЁ;i,йБ;,;; iёilйнтролю) ФДД СШД 
9о'{u1_:

в iдмiнио Й,*opo"on, АС С - Area 
9,,'n1lo 

l С,_nI: 
_ }1:,:::i

-]
Jll

I

I

]

4.

t

9-

l[

Функцit: ..__;л*,л_ачаgгинислова(F\с_flightсопtrоl- диспетчерський центр, r-ч:З:: В IKAO ТаВ еВРОКОНТРОЛt'

- 0значати меж1 слlв т

керування поJlьотами, д iB - ,J irйьi - ьi*im"й вантаж, с проте в€мерикаЕСЬКOМУ BaPiaHTi ЗВУЧИТЬ ЯК ARTCC -Air Route

1f];#T:gx;.#i:.ffiliffixT;Jltl}:*lЖ ',Чý#:liнl,Ji.пооо.*пняврiзних.р,*iy]::j:lj'-

_ ширина зони); 
,ролOгIчЕID( уМ"-*]_^ 

,] 
начають рiзнi поняття. TiK, KCA?I в СврОКОНТРОЛ1 (СаРаСltР,

- замiнюваги прийменники та сполучIlики (L \ А - lighы u u rкдоI u. Continuing Airworthiness Panel (Група експертtв tз

tban a]r _ ле.ш. поъl"р,,ТiТ --й^ii..,ы. ] Й#ffi :ru*i*":"кЖ;:''"ТЖЦЦЩ;Ж'.r,НН1
дJя eкcпIryaтauiil_ 

л_.. :. стини (DSC \ ропорту - ра\ - раssепgеI - паса?кerрLРЕТС - р€t to ф],:j'"
- даваги додаtкову iнформаuiю дО. ОСНOВНОl ЧаСТИНИ]:::] 

:;i"''"rr;;^M 1n uiti norra, пвýт _ destination _ пунктлри-

Depuý Chief of Staff. Opeijons - замiсник голови штаба з опе- р""" в сuлЬ", М - mail - пошта" DI

ративних п1.1тань). .erations 

- замt*:* 
,ruo."nn'iibibi-llotin.ation to captain - оповiцення КПС

вищесказан0 дас пiдставу ,робr:1,::_:l.}?l;J'#ýН *';Тr;:;Н;ffiЖЬ*сшя пiд час ведепня радiо-

1-шжff".-frх;;Ё;.жж,#J;1il,iiЖ й;;;;; ,*фо**'Jй,Ы,,ц,uiж пiлотами та диспетчерами

Зазначене вище дOзвоJIяе нам зробитll висновок про те,

TepMiHiB. fллf,Uачцс пёп_ пtо пiл час trерýкJlаду скOрочеfiь в авlацlйflих TeKý,I,a\ Bl

Складовi скорочення утворlоються шляхOм поеднання пер- що пiд час ,,ерýкJlаду скOрочеfiь в авiацiйttих TeKcTD( вико-

ших складiв компонеrгiв словос,,олучення :а читаються як р".rоrуоrоar'рiзнi способи перекладу, проте найпоширенt-

оамостiйне слово: Benelux - Belgium, Netherlands, Luxemburg шими е м.rод iрuпсподу,вання та описовий, Ще пояснюеться

_ Белъгiя, нiд.рп*д",,ьйr8ур..,д*пi .порй."", yruo- ,rl,, 
-11чuiuuiйЪur.РПii"О.r.rеМа 

Ще Не СфОРМОВаНа' ВOgа

рюються в результат1 об'сднанttя поч&тковOю a*чду n*pro* розвивасться, атOму в украiнськiй MoBi вiдсутнi вiдповiдни-

компоilе}Iту та останньOt. складу друmго кOмпонеЕту слоrос- ки, що ,yrounra потребу траIlскодуваЕня мовних 0диниць

пOлучення: BOMRON -ЙЙЬ,i,q",irroп - ескадрилiя бомбар, абоздйсненл,ff}:I жil-::*** нryково,технiчноi ль
дувальноi авiацii. t,.Tlno тиl,' ltln 

"п*оr-*iчцilt*,оi 
тешлrгики засвiдчус, що якiсгЬ продукry пере-

Спосiб сIФрOчешля, урiзанi слова харакгеризу€ться тим, щ0 рrryри ;ъr;;;;;* ,"оору йо,ооу

*{0ж)'ь повпiстю вiдп'адЫ початкова частина'слова: chute - кладацьltоi дiяльносгi залежить в]

pmachute * парашут; кlнцева частина слова: miп - minute * хви- i1ryyry, 
КОРеКГНOЮ 'uЧРЗ.** 

ПеРеХЛаДаЦЬКtаi СТРаТеПИ Та

линц fig. _ figure * малюно* креслеItЕя; середня частина сло- *oi' Й*Й*ОiаДаГlТа-Цii' У РОбОГiidЙСНеНО ОПРбУ ДОСЛiДИ-

ва: rу _ railway _ зtlJllзна дороrщ o*p."i .n*,.oi .;;;;;;l- * ,i#Й;;i;;.Й;;*i абРВiаrУР Та СЮРЧеНЬ В аВiаЦiЙrППi

operational_.*.*уuruЙй*iй. vpiubi слOва }l0жуть утвOрюва_ "n",*, 
визначен0, *::тт,урднощi виникш<угь пlд час рз_

ти словOсполучення: Sp. gr. _ specific gravity - ;fii;"uН.""" ,urфщrннJl слова праВИЛЬНОi ЙОЮ ПеРlаЧi В MoBiTa ЧИТаННJl'

варо зазначит", й iпоро".ння за сферою;;;;;;."- 
- 

пiд.умOвуючи реЗУЛЫаТИ ДОСЛiДЖеНПЯ ЛеКСеМ Та Х ПеРе-

на розподiлити на декiлька груп: ппuду, rй*оп""ерджу,а,и, що в проuесi злiйснепня пepe*jiaд

l, назви органшацiй, sтрукryр, ryра4:-lчриклад: 
ICAO - u"rЙ.uПОi аВiаЦiЙНОi ТеРМiНОЛОГii УКРаiНСЬКОЮ 

МOВOЮ ВИКО-

international Civil дчiаtiоП brganization (Iкд0 - Мiжнародна рr*оuуй.' лексичнi зiсоби перекЛад,v авiацiйuИХ TePlvIlH-lB,

.рганiзаuiячr.iпоrоiьiuцiл.ъsко-вu,.еrrr;р;;ЁI;;I 
'о.Бп, вони с ефеКГИЧПrУ-::О.ОбОМ ПOДOЛаННJ' НеВlДПOВlД-

Orsanization (€вропейська органiзаlliя, з кослtiчних дослi- ностей на лексичноN{у piBHi англiйськоi та 1,краiнськоi MoBHtoi

дЙнь), дNс - дi, rrir"Ё.rЙсой*ьsiоо щйк - а.р*uri систем. Пiд час переклад.у скорочеfiь в авiацiйних текстах за-

гацiйнпй KoMiTeT), ,сдii]iiйыiь;й; Authority (дс оо.оuуоЙr;;"l;...6' n.i.nnulY, ПРОТе НаЙПОШИРеЯiШИ-

ЩД - [ержаВ"ч.пщ-dJч"uйi".i ,rlйЦ, EANPG - Еuiореап *" u on.rод" iранскодування та описовий. Транскодування та

дir Navigation гluппiпg drоuр (свропейськl.груп; u.poruri*- описовий [,IеТОДИ ЯК ПеРеКПаДаЦЬКi ПРИйОМИ СТВOРЮЮТЬ,)'МОВИ

цiйною лланування ]вдлtЁс), ндl - H.ri.Jit., дisосiаtiоп ,rо.р-уr.rБчiiТ::r:::ИСТеМИаВiаuiйНИХТеРМiНiВ'ТОб-

International (мiжнароднаверголiтна асоцiацiя). ,о дпrЪ"""П"еННЯ СДИНОi ГЛОба'ТЬНОiТеРМiИОЛОГiЧНОi баЗИ'

Дбревiат,чрИ англiйськоi Mou" п.п.**ч*'uо*rчкпфсьуЮ _л_9,-Йi;; ' 
кожнiЙ сферi лiяльностi iсн,чють своТ вузькOс-

по_рiзному. пiд час ".йrоу 
rсдозfкраiнськiй MbBi мйже пецiалiзоваНiТеХНiЧНiТеРМiНИ, ДОЦi:lЬНОЮ е аКГИВНа,СПlВIIРаЦЯ

повнiстю збережена транслiтерачiя; SCAA - й;;;;дl^й nioiri.rb та фахiвцiв рiзнlлt галузей, зOкреN{а авiацlйноl з ме-

но з yKpaiHobKoT мовИ англiйсiкою, zIJIe u* ,рйпrЙi.я доволi тою багатоаспеюпOю аналiзу спецiальноi тершtiнологiТ, Такиrt

рiлко, дбревiачii EANPG та HAI не мiIють у-р"ri".-rй ЁЬьr- ]*:; ;;;й;;;. дол,tiнаНТОЮ ПеРеКЛаДУ На}ХОВО-:еХliЧНЗ

пептiв. Тому подtонi скOрочеянJ{ IIерекпада]O'ься украrнською Te*cTiB авiацiйвоi тематики ввOка€мо комплексний лlнгвlс-

мовою в тiй же фонетичнit формi, у якiи ,они-з-uучьi а"глit- тичний пiдхiд, основу яког0 становшть вивчення особливостей

ською. 
sтичнlй формL У якlи ВOн 

T.prioonorii,bKcTiB окремих галузей та прийопriв ix адекваТн0-

2. Скорочення,.цо виIФристовуються в процесi здiйснен- ю r]_ерекJIаду, що ýумовлюе подальшi векtOри на}кових дOсл1-

ня пOльOту. ор.ч",йii nouirpr"o* роry, .rощо, 
наприкJIц: джень зазначеноi проблематики,

кчsй - iъсuсеС Vertical Sфаrаtiоп Minimum (скорочений

MiHiMyM u*pr"*runo* .*.no,,},uuoo _ RVSM), ДТС л_,}il Лiпuроmурl:

ТrаffiсСопtrоl(керУваиняповiтрянимрУ*о',кпр),.сNS-\1.КоваленкоА.Я'I'Iауковоте**iч"иипереКIIадiА.Я.Коваленко'-
дтм _ corruni.utio,il;;rй;tiй апd йеiшапсе \ air haffic к, :2001,_ 1з4с,

mапаgеmепt(зв,язоцнавiгацiяi.по.r.р.**ffi;;;iй 
z, 

пк:*:ът;;:;ffi:"-, 
перекладу l т,р кияк, - вiнниця:

вiтряною ру;к1).
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Глушаншца II. В. Способы техпического перевода
Еаучных текстов авиациоцной тематики (на примере
англо-украинскоЙ версии цормдтивно-техпической до-
кумеIrтации ИКАО)

Анпотация. В статье рассматрив€lются проблемы пере-
вода ангJIоязычЕоЙ нqучЕо-техЕическоЙ литературы авиа-
циоЕной тематики в лингвокогЕитивIIом аспекте языка.
основное внимание удеJиется вьцелению эффектrrвных
видов перевода специфичеокой ttнгJIоязьFIIlоЙ авиацион-
ноЙ терминологии на украинскиЙ язьк.

Ключевые слова: термпн, авиационн€ш терминологIФI,
научно_техни.rеский текст, способы перевода.

Glushanytsia N. lyays of technical translation of scientific
aviation texts (оп the ехаmрlе of English-ukrainian verýion
of standard technical documentation ICAO)

sчmmаry. In the рареr the рrоьlеrп of translation of
English aviation scientific and technical literafure in Linguistic
arrd cognitive aspect oflanguage is considered. The focus is оп
efrcient translation methods of specific aviation terminology
frоm English into Ukrainian.

Кеу words: tеrm, aviation terminology, scientific and
technical text, translation rnФhods.
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