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ПЕРЕДМОВА
Розвиток сучасної української наукової термінології зумовив активне опрацювання термінологічного фонду різних
галузей знань, пов’язаних із виробничою та суспільною діяльністю людини. У низці фахових досліджень розв’язано
теоретичні та практичні проблеми формування й розбудови
галузевих термінологій, обґрунтовано концептуальні засади
термінотворення, порушено питання термінологічного лексикографування. Чільне місце посіли праці, присвячені вивченню технічної термінології, аналізові її окремих підсистем, зокрема й авіаційної.
Українська авіаційна галузь належить до тих комплексних
сфер техніки й технології (виробництва), які активно розвиваються, що потребує чіткого найменування нових понять, ґрунтовного аналізу й систематизації наявного термінологічного
фонду, його подальшого впорядкування та вдосконалення.
Авіаційна термінологія української мови (далі – АТУМ) є системою спеціальних назв широкого кола наукових дисциплін
(аеростатики, аеродинаміки, механіки, техніки та ін.), тісно
пов’язаних зі стрімким поступом світової науково-технічної
думки. Актуальні питання розвитку української авіаційної
термінології фрагментарно висвітлено в низці наукових розвідок: теоретичний аспект функціонування АТУМ (З. У. Борисова); особливості перекладу й адаптації англомовних авіаційних термінів в українській мові та процеси внормування,
пов’язані з входженням іншомовних одиниць до національної терміносистеми (Р. О. Гільченко); семантична структура та способи творення авіаційного терміна-словосполучення (Д. Х. Баранник, Т. І. Русакова); особливості формування
АТУМ (Н. Л. Удод).
На матеріалі інших мов, зокрема російської, авіаційну термінологію вивчали М. М. Бондарчук (структурно-семантичний аспект); О. Р. Рякіна (структурно-семантичний та функціональний аспект військової авіаційної інженерної термінології); К. О. Зюзіна (авіаційні епонімічні одиниці). Англійська
авіаційна термінологія була об’єктом аналізу І. В. Асмукович
(синонімія та варіантність), А. Г. Кириченко (особливості англійського авіаційного радіотелефонного дискурсу). Авіацій-
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ну термінологію перської мови досліджував А. А. Романченко
(характеристика, класифікація, створення та засоби поповнення). Актуальність наукового підходу до вивчення АТУМ полягає в подальшому опрацюванні досліджуваної терміносистеми, виробленні теоретичних та практичних вимог до її кодифікації, що передбачає з’ясування причин та закономірностей
формування авіаційних номінацій, системної організації та
способів творення аналізованих термінів, що вможливить їхнє
подальше впорядкування. Вивчення АТУМ як однієї з галузей національної технічної термінології сприятиме активному
входженню національної термінології до світового наукового простору. Джерелом комплексного дослідження слугував
корпус українських авіаційних термінів, дібраних із лексикографічних джерел (галузевих та загальномовних), енциклопедичних, наукових та науково-популярних видань. Для зіставної характеристики деяких авіаційних термінів використано
полігалузеві перекладні словники російської, білоруської та
німецької мов (усього 66 джерел). Загальна кількість проаналізованих термінів становить понад 5000 одиниць.
У роботі зреалізовано спробу системно-структурного опису
і лексико-семантичного аналізу української авіаційної термінології. Основним є описово-аналітичний метод (для комплексного дослідження й опису авіаційних термінів). Метод суцільної
вибірки використано для виокремлення корпусу лексичних одиниць, релевантних для дослідження. Метод синхронних зрізів
посприяв вивченню специфіки історичного розвитку АТУМ.
Метод лінгвістичного спостереження та узагальнення уможливив інвентаризацію, систематизацію та класифікацію лексичних
одиниць, інтерпретацію їхніх структурних та функціональних
особливостей. Залучені також зіставний (для порівняння окремих авіаційних термінів у різних мовах (російській, білоруській, німецькій) та метод кількісних підрахунків, що посприяв
унаочненню отриманих результатів дослідження (установлення
загальної кількості українських авіатермінів, їхньої належності
до окремих тематичних груп та визначення співвідношення питомих і запозичених термінів).
Монографія є першою в українському мовознавстві працею, де комплексно досліджено АТУМ як окрему цілісну
систему, визначено основні етапи та джерела її формування,
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проаналізовано авіатермінологію з огляду на структурно-семантичні характеристики й лексико-семантичні відношення.
З’ясовано специфіку авіаційного терміна, встановлено основні способи номінації в АТУМ, простежено шляхи та джерела
її поповнення. Отримані результати дослідження поглиблюють, доповнюють та уточнюють знання про особливості й закономірності формування та розвитку окремої термінології як
лексичної підсистеми української мови та виявляють специфічні процеси розбудови технічних терміносистем. Матеріали
праці можуть слугувати підґрунтям для теоретичних студій
з українського термінознавства та лексикології, сприятимуть
розв’язанню завдань, важливих для розбудови національної
загальнонаукової термінології.
У фахових наукових виданнях опубліковано низку статей
автора, які відповідають темі монографії й ґрунтовно висвітлюють проблематику дослідження.
Матеріали монографії можна використати для упорядкування та уніфікації сучасної АТУМ. Результати виконаної роботи можуть бути використані для укладання дефінітивних та
перекладних словників авіаційних термінів, створення посібників і рекомендацій з українськомовного забезпечення фахівців авіаційної галузі, у лінгводидактиці – під час викладання
спецкурсів із термінознавства та курсу сучасної української
мови за професійним спрямуванням, а також у науково-пошуковій роботі аспірантів та студентів.
Висловлюємо найщирішу подяку за слушні поради та рекомендації директорові Інституту української мови НАН України, д. ф. н., проф. П. Ю. Гриценку, заступникові директора,
к. ф. н., ст. наук. сп. Горголюк Н. Г., завідувачеві відділу граматики та наукової термінології д. ф. н., проф. К. Г. Городенській, рецензентам – д. ф. н., проф. В. М. Бріцину та к. ф. н.,
ст. наук. сп. Т. А. Коць.
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