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 Початок ХХІ століття відзначився великою кількістю локальних війн, 

військовими конфліктами, терористичними актами, боротьбою з міжнародними 

злочинцями, подіями, які були широко освітлені в англомовній пресі. Ці події  

викликали появу багатьох лексичних інновацій у війському дискурсі. Інноваційна 

військова лексика знайшла своє відображення не тільки у спеціальних засобах 

масової інформації, але й в суспільно-політичних та економічних ЗМІ, що 

розраховані на широке коло читачів. «Трагічні події та їх наслідки cпричинили 

насиченість мови масової комунікації новими лексико-фразеологічними 

одиницями. При цьому слід ураховувути, що мас-медія є не тільки основним 

джерелом інновацій, але й найбільш ефективним каналом їх розповсюдження в 

загальній мові» [3, с. 103] 

Відмінною рисою військової лексики є термінологічність і досить точне, чітке 

викладення матеріалу при відсутності образно-емоціональних засобів. За         

М.М. Глушко, «термін – це слово або словосполучення для вираження понять і 

позначення предметів, що має, завдяки наявності у нього точної дефініції, чіткі 

семантичні рамки і тому є однозначним в межах відповідної класифікаційної 

системи» [2, с. 33]. 

Військова термінологія складається в національній мові поетапно, 

відображаючи лінгвокультурну ситуацію, характерну для конкретної епохи.       

В.Н. Шевчук дає таке визначення військового терміна: «Військовий термін – це 

слово або словосполука, що використовується для позначення певного 

спеціального поняття, яка належить до того чи іншого розділу військової науки 



або до військової техніки» [1, c. 8]. Основними характеристиками військової 

термінології є компетентність і корпоративність. Від нейтральної лексики 

військова термінологія відрізняється функціонально (спеціалізація в області 

військової справи) і семантично (стилістична нейтральність, відсутність 

емоційного забарвлення а також чіткість семантичних меж). 

Військову лексику прийнято поділяти на три основні групи: військову 

термінологію, що позначає поняття, безпосередньо пов’язані з військовою 

справою, збройними силами, способами ведення озброєної боротьби і т. ін.; 

військово-технічну термінологію, що охоплює науково-технічні терміни; і 

емоційно- забарвлену військову лексику (сленг), представлену словами і 

словосполученнями, що переважно вживаються в усному розмовному мовленні 

англомовних військовослужбовців і є фактично стилістичними синонімами 

відповідних військових термінів [5, с. 78]. 

Сучасна англійська військова термінологія охоплює область розробки нових 

видів зброї – в першу чергу ракетно-ядерних бойових систем (wire-guarded missile 

– керована ракета; rocket-assisted projectile – активно-реактивний снаряд; 

radioactive fallout – зараження радіоактивними залишками ядерного вибуху), 

радіоелектроних та інших технічних засобів (beam rider guidance – наведення 

променю; laser range finder – лазерний далекомір; ambush detection device – 

технічний засіб виявлення засідок), терміни, пов’язані з реорганізацією з’єднань 

сухопутних військ і органів вищого управління ( logistics operations center – центр 

управління тилом), терміни, повязані із зміною деяких принципових положень в 

тактиці та оперативній справі (electronic countermeasures – електронна протидія). 

Постійно поповнюється авіаційна термінологія, зокрема термінологія 

армійської авіації (continuous airborne alert – безперервне бойове чергування в 

повітрі, radar picket aircraft – літак радіолокаційного дозору, gunship – збройний 

вертоліт, copter-borne – перевозити на вертольотах, aviation battalion helilift – 

перекидання на вертольотах) 



Особливо багато нових слів відзначається в термінології, що відображає 

поняття так званої «війни незвичайними засобами і шляхами» (unconventional 

warfare). Значне місце займають терміни, повязані з різними питаннями 

американської військової стратегії (balance of terror - рівновага сил залякування, 

massive retaliation – масовий контрудар, brush fire war – локальна війна, quick-

response strategy – стратегія миттєвого реагування).  

Слід зазначити, що склад сучасної англійської військової термінології не є 

сталим. Він безперервно змінюється за рахунок виходу слів з ужитку, зміни 

значень, безперервного поповнення новими термінами, наприклад, у зв’язку з 

реорганізацією видів збройних сил, виникненням нових зразків озброєння і 

бойової техніки, розробкою нових методів ведення війни і т. ін. 
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