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Переклад військового сленгу є важливим викликом для перекладачів, які 

працюють у цій сфері. У більшості випадків перекладачі вважають цей 
переклад дуже складним –– через цілий ряд причин. Це дослідження має на 
меті визначити адекватну перекладацьку техніку і стратегію для найкращого 
перекладу військового сленгу і специфічних виразів, які мають в іншій мові 
лише часткові еквіваленти, а іноді не мають їх взагалі. 

Переклад термінів військового сленгу з англійської на інші мови є досить 
значним викликом для всього перекладацького процесу, бо йдеться не просто 
про передачу змісту і значення, а про адекватну трансформацію одиниці однієї 
культури в одиницю культури іншої. Головну роль тут відіграє рівень 
відмінностей між цими двома культурами і, відповідно, мовами: тією, з якої ми 
перекладаємо, і тією, на яку робимо переклад. Перекладач має зважати на 
культурні та узуальні особливості обох мов. 

Протягом останнього часу військова сфера зазнала стрімкого прогресу, і 
разом із цим відбувся вибух нової термінології. Військова мова постійно 
оновлюється і поповнюється лексичними новинками. Нова термінологія 
з’являється у військово-технічних посібниках з авіації, важкої зброї, засобів 
зв’язку, з комп’ютерної і тим паче космічної тематики.   

Дослідження робить огляд і аналіз подібних друкованих матеріалів із цих 
сфер.  

Для того щоб розуміти матеріал і адекватно його перекладати на рідну 
мову, перекладач мусить бути відповідно освіченим. При цьому треба 
враховувати тип тексту і специфіку термінології, а також цільову авдиторію, на 
яку розрахований цей переклад. Інакше кажучи, треба зважати на контекст, 
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без якого неможливо адекватно зрозуміти військовий сленг і передати його 
засобами іншої мови. Крім досконалого володіння обома мовами, про що вже 
згадувалося вище, перекладач має бути обізнаний з реаліями військового 
побуту, як у технічному, так і в побутово-культурному його аспектах. Адже 
специфічний сленг може існувати ще тільки в усному слововжитку та не бути 
включеним у літературну норму мови; і тоді такі лексеми можна зустріти в 
усному спілкуванні відповідних фахівців, хоча лексикографія їх ще не фіксує.  

Перекладач має вміти будувати містки між різними культурами і стежити 
при цьому за тим, щоб ненароком не викривити значення іншомовного слова 
чи словосполучення і не надати йому іншої, хибної конотації. Досвід служби в 
армії самого перекладача дає йому безцінну перевагу: в цьому випадку він 
буде не тільки теоретично, але й практично обізнаним із термінологією на 
позначення різних видів зброї та її деталей, а також знатиме психологічну 
атмосферу війська, яка, безперечно, впливає на сприйняття елементарних 
команд, назв чи форм звертань до військовослужбовців. Якщо при цьому 
використовувати правильну техніку перекладу, то рівень і якість перекладу 
значно зростає.  

Отже, переклад військового сленгу не є простою справою механічного 
вибору зі словника лексем, які максимально близько передають значення 
іноземних еквівалентів. Іноді перекладач сам стає творцем неологізмів чи 
кодифікатором своєї рідної мови, поповнюючи її новими і сучасними 
лексемами, що збагачує мову і розширює поняттєвий апарат її носіїв. 

Результати показують, що військовий сленг і його термінологія є дуже 
специфічним сегментом мови, і для такого перекладу потрібна особлива 
методика і прийоми. Перекладачі мають бути культурно і лінгвістично 
компетентні в обох мовах. Ми доходимо висновку, що оптимальними є такі 
методики перекладу військового сленгу, як запозичення, компенсація, 
культурний еквівалент і парафраз. 
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Комп’ютерні технології, безперечно, належать до тих галузей науково-

технічних знань, які розвиваються дуже динамічно. Але найголовніше те, що 
мовою цієї галузі за замовчуванням визнано англійську через різні, але 
здебільшого нелінгвістичні причини: перед усім, комп'ютерна територія – це 
територія Сполучених Штатів Америки та англійськомовних країн. Тому саме 
англійська мова, й навіть не літературна, а часто жаргонна комп'ютерна 
англійська слугує специфічною галузевою мовою комп’ютерних технологій в 
усьому світі. Останні два-три десятиліття англійською мовою спілкуються 
програмісти усього світу й користувачі всесвітньої мережі, а знання 
термінології й комп’ютерного сленгу на сьогодні у сфері комп’ютерних 
технологій обов’язкове: «Комп'ютерна термінологія являє собою порівняно 
молодий лексичний пласт, останніми роками вона розширюється в 
геометричній прогресії, стає все більш відкритою для широких верств 
населення» [4]. Тож закономірно, що проблема адаптації англійськомовних 
комп’ютерних термінів набуває на даному етапі визначної актуальності. 

Істотне наповнення англіцизмами української компʼютерної термінології 
слід визнати очевидним фактом. Однак водночас можна спостерегти той факт, 
що найбільше українських аналогів англійським запозиченням спостерігаємо у 
слензі (комп’ютерному та інтернет-сленгу). Пояснення цьому факту ми бачимо 
в тому, що пересічні користувачі підсвідомо намагаються спростити часто 
важковимовні й малозрозумілі англійськомовні лексичні одиниці й у такий 
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