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викликати труднощів, проблема перекладу та редагування перекладів 

текстів з клінічними термінами залишається нерозв'язаною. 
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Сучасний розвиток наукового перекладознавства та 

термінографії потребує активніших досліджень із питань перекладу 

авіаційних термінів, які майже не ставилися на порядок денний і не 

висвітлювалися в наукових колах, відтак потребують докладного 

опрацювання та вирішення.. 

В умовах швидко зростаючого потоку науково - технічної 

інформації на іноземних мовах з'явилася велика необхідність у 

володінні авіаційними спеціалістами навичками швидкого пошуку і 

обробки наукової і технічної літератури. Основна задача такого 

спеціаліста - логічна послідовність інформації, дотримання усіх умов з 

урахуванням специфічної термінології, достовірність перекладу. 

Перекладач має розуміти не тільки суть перекладених слів, але і 

враховувати усі нюанси їх використання. Тому інтерпретатор має бути 

висококваліфікованим різностороннім спеціалістом, який чудово 

розбирається як у питаннях лінгвістики, так і у технічних 

дисциплінах. Повинен розбиратись у правилах побудови та утворенні 

термінів. [4] 
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У структурному відношенні усі терміни можна класифікувати 

на прості: oxygen, resistance, velocity; та складні або словотвірні: gas 

+ meter = gasometer, turbine + generator = turbogenerator. 

Словосполучення, компоненти яких знаходяться в залежності 

один від одного: taking off weight - злітна маса, barium peroxide - 

перекис барію, або low-noise - engine - малошумний двигун, doubling 

over test - випробування на згинання. [3] 

При перекладі англійських авіаційних термінів українською 

мовою необхідно враховувати такі моменти: 

а) частина термінів, що мають міжнародний характер, 

відтворюється в українській мові шляхом транслітерації і не потребує 

перекладу: antenna - антена; [2] 

б) деякі терміни мають прямі відповідники в українській мові і 

відтворюються відповідними еквівалентами: hydrogen - водень; [1] 

в) частина термінів при перекладі зазнає калькування, тобто 

перекладу за допомогою українських слів і виразів, що дослівно 

відтворюють слова й вирази англійської мови: data base - база даних; 

г) у випадку, коли словник не дає прямого відповідника 

англійського терміна, перекладач вдається до описового перекладу, 

що точно відтворює зміст іншомовного слова у даному контексті: 

trailing edge - заднє ребро крила. 

Дослідження проблем перекладу є важливим, головним чином у 

тому випадку, коли йдеться про питання дво- і багатомовної 

термінографії. 

Професійне мовлення авіаційних фахівців реалізується засобами 

авіаційної підмови. З лексичного погляду, авіаційна підмова, як і будь-

який інший різновид науково-технічного дискурсу, охоплює 

словниковий фонд стилістично нейтральної літературної мови, 

загальну науково-технічну термінологію, а специфічними у ній є 

авіаційна термінологія, радіотелефонна фразеологія і професійне арго. 
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