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Стаття має на меті висвітлення деяких аспектів перекладу специфічних 

військових текстів з англійської мови на українську, аналіз умінь та навичок, якими 
мають володіти перекладачі цих текстів, а також потенційних викликів, із якими 
перекладач ризикує зіткнутися в процесі такого перекладу.  

Переклад тексту, пов’язаного з військовою тематикою, потребує не просто 
лінгвістичної компетентності, але й певних знань в окремих галузях військової 
справи. Професійна компетенція перекладача військових текстів має особливу 
вагу для підготовки студентів, які, з одного боку, спеціалізуються на військовій 
професії, з другого –– прагнуть вивчити англійську мову на рівні, достатньому для 
самостійного сприйняття англійських текстів відповідної спеціалізацї. 

Військові тексти традиційно вважаються дуже специфічним матеріалом: вони 
пишуться і перекладаються професіоналами та призначаються знов-таки для 
вузьких спеціалістів. У наш час, ураховуючи зростання політичної і воєнної напруги 
в нашому геополітичному регіоні, зокрема фактичний стан війни, в якому 
опинилася Україна, тема національної і воєнної безпеки стає пріоритетом і для 
влади, і для освітян –– надто для тих вищих навчальних закладів, які готують 
військових спеціалістів і офіцерів. Це вимагає підняття рівня професійної та 
військової підготовки студентів на якісно новий щабель: адже випускники цих 
закладів у майбутньому служитимуть там, де ведуться воєнні дії, навчатимуть 
солдатів, матимуть контакти зі ЗМІ, в тому числі зарубіжними, а також зі своїми 
іноземними колегами, які використовують англійську мову як головну мову 
спілкування. Участь у міжнародних миротворчих силах за кордоном, спільні 
військові навчання та персональні контакти з іноземними колегами –– усе це 
вимагає від наших військовослужбовців досить високого рівня володіння 
англійською мовою, зокрема у сфері військової тематики. Розмовна англійська 
зазнала поштовху до вироблення нової військової термінології, особливо у формі 
військового жаргону. Цей сленг просочується у ЗМІ та повсякденне спілкування, 
таким чином впливаючи на взаємовідносини між цивільними та військовими 
людьми. Одним із наслідків просочування військової термінології в публічний 
простір є неадекватне розуміння того чи іншого терміна і надуживання його з боку 
людей, які не є професіоналами у військовій справі. 

Глобальна безпека вимагає дедалі тіснішої внутрішньоєвропейської та 
міжатлантичної кооперації усіх військових структур, що веде до зростання 
інтенсивності контактів і збільшення потреби в перекладі військової документації. 
Варто наголосити на необхідності точного розуміння технічних термінів 
військових підручників, технічної та штабної документації. Ось чому актуальною 
лишається потреба у кваліфікованих перекладачах, які спеціалізуються на 
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військових текстах; такі перекладачі не тільки мають лінгвістичну освіту, але й 
орієнтуються в найновіших досягненнях військової і технічної сфери, а також у 
питаннях глобальної безпеки.  

 Головною проблемою, з якою зазвичай стикаються під час перекладу з 
мови, яка має дуже розвинену термінологію, на мову, військова термінологія якої 
ще тільки формується, є дефіцит адекватної лексики і термінів. Саме така 
ситуація склалася для перекладачів з англійської на українську мову, військова 
термінологія якої тільки почала формуватися останні роки.  

Слід пам’ятати, що військовий і військово-технічний переклад вимагає 
набагато більшої строгості й однозначності в засобах передачі термінів і змісту, 
ніж, скажімо, загальний переклад з іноземної мови. Тому переклад військових 
текстів має, з одного боку, незмінно орієнтуватися на джерело і його 
термінологію. Будь-які самовільні трактування чи зміни тексту тут неприпустимі: 
ціна помилки є надто високою.  

 З іншого ж боку, великим викликом для будь-якого перекладача є буквальна 
транслітерація, особливо якщо цей перекладач виступає «термінологічним 
першопрохідцем» і вперше перекладає новий іншомовний термін своєю рідною 
мовою. Тексти, насичені варваризмами, не сприйматимуться україномовним 
читачем, залишаться йому чужими. Нездатність перекладача декодувати контекст 
і, як результат, механічне використання ним примітивної транслітерації всіх 
термінів, замість творчого перекладу, може призвести до нерозуміння читачами 
тих чи інших змістових пластів тексту, внаслідок чого текст не досягне своєї мети.  

 Хибний, неточний, неякісний переклад у випадку військового тексту може 
мати трагічні наслідки. Тому питання підготовки кваліфікованого перекладача має 
надзвичайну вагу, і до нього слід ставитися з усією серйозністю, починаючи від 
формування навчальних програм у військових училищах і на факультетах 
навчальних закладів, де готують військових перекладачів.  

 Часто буває так, що за переклад військових текстів беруться люди, які до 
цього не мали жодного практичного досвіду військового перекладу і навіть не 
служили в армії, а є лише випускниками факультетів іноземних мов цивільних 
навчальних закладів. 

 Насправді ж перекладач, який працює у сфері передачі українською мовою 
текстів, пов’язаних із військовою тематикою, має не тільки бути компетентним у 
лінгвістиці, але й бути ознайомленим з останніми досягненнями у сфері військової 
зброї, зі штабною термінологією, з військовими чинами і званнями іноземних армій 
і навіть розуміти військовий сленг.  

 Мало того: кваліфікований військовий перекладач має добре орієнтуватися 
у темах політики, економіки, дипломатії, питаннях геостратегії та світової безпеки.  

Отже, ключем до успіху у військовому перекладі є глибока, здобута на 
власному досвіді обізнаність перекладача з вузькоспеціалізованою військовою 
термінологією плюс широка загальна ерудиція. Це важливо зокрема й для 
перекладу нових термінів, які ще не увійшли до спеціальних словників: передача 
таких слів українською мовою вимагає великої обережності та мовної інтуїції. 
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