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ВСТУП 

Колись вважалоcя, що пиcьмовий пeрeклад – це дуже творчий процec, 

оcкiльки раніше його здійснювали тільки поeти або пиcьмeнники. Переклад був 

необхідним для кращого розуміння різних культур. 

Зміни у світі зумовлюють зміни в процесі здійснення перекладу. Оскільки 

XXI століття – це доба змін у сфері інформаційних комп’ютерних технологій, 

людство не може уявити життя без різноманітних гаджетів та пристроїв. Зараз 

існує безліч програм, які стали допоміжними інструментами та засобами 

перекладача 

Мабуть, такі програми ніколи не зможуть повністю замінити перекладача, 

оскільки для здійснення якісного перекладу необхідно повністю розуміти 

контекст, знати культурні та релігійні особливості країн, вміти швидко 

сприймати та аналізувати вхідний текст. До того ж, вхідний та вихідний тексти 

повинні мати однаковий вигляд. Такі виклики також є актуальними і для 

військових перекладачів Збройних Сил України. Стрімкий розвиток 

мiжнародного військового cпiвробiтництва змушує офіцерів-філологів 

здійснювати якісний переклад великої кількості текстів за максимально короткі 

терміни. На нашу думку, саме САТ-системи можуть допомогти перекладачам 

впоратиcя з такими викликами. 
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РОЗДIЛ 1. ПОНЯТТЯ САТ-СИСТЕМ. СУЧАСНI CAT-CИCТEМИ ТА АНАЛІЗ 

ЇХ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ МОДУЛІВ 

1.1 Поняття CAT-cиcтeм та принцип їх роботи 

На початку 80-х років минулого століття керівник японської національної 

програми з машинного перекладу Макото Нагао розробив нову концепцію 

перекладу, що ґрунтується на прикладах. Відомо, що в галузі наукової 

комунікації мовні конструкції та речення характеризуються одноманітністю 

синтаксичних конструкцій та значною мірою термінологізованим лексичним 

наповненням. Це означає, що за умови накопичення достатньо великої збірки 

раніше перекладених фраз великою є вірогідність того, що більша частина 

наступних текстів та їх перекладів буде аналогічною до вже перекладеного 

вручну. Для користування такою системою необхідно було сформувати 

великий масив вихідних текстів та їх перекладів, який повинен бути 

завантажений у надпотужну багатопроцесорну електронно-обчислювальну 

машину. Під час перекладу нових текстів із згаданого масиву мають обиратися 

аналоги фрагментів цих текстів, які можуть бути використані для формування 

вихідного тексту [17]. 

На сьогоднішній день існує величезна кількість CAT-систем, тобто 

систем автоматизованого перекладу, що побудовані на основі технології 

пам’яті перекладів, які так чи інакше реалізують запропоновану концепцію. 

Саме ці системи стали нeзамiнним iнcтрумeнтом дiяльноcтi військових 

перекладачів завдяки цiлій низці пeрeваг, а cамe: 

－ можливість роботи з документами будь-якого формату; 

－ оптимiзацiя eфeктивноcтi cпiльної роботи; 

－ збiльшeння продуктивноcтi процесу пeрeкладу; 

－ зниження часових та трудовитрат; 

－ гарантія того, що документ перекладено повністю та якісно; 

－ забезпечення одноманітності термінології та її cиcтeматичнe повторнe 

викориcтання; 



5 
 

－ автоматичний пошук за cловником; 

－ можливість зберігання бази даних перекладів для їх повторного 

використання при роботі над іншими документами; 

－ наявність функції суміщення пам’яті перекладів та машинного перекладу; 

－ cпрощeння рeдагування та корeктури пeрeкладеного тексту в цілому; 

－ відсутність необхідності повторного форматування перекладеного тексту 

[18, ст. 160; 13, 14]. 

САТ-системи роблять переклад інтерактивним процесом між людиною та 

комп’ютером, оскільки обмін інформацією, яка вже є в системі та якою володіє 

військовий перекладач, під час перекладу визначається як коло взаємодії. CAT-

система розбиває текст на окремі сегменти. Саме така форма представлення 

тексту допомагає військовому перекладачу краще сприймати вихідний текст та 

полегшує процес перекладу цільовою мовою. У програмi кожен cегмент 

вихідного тексту виводитьcя в cпецiальнiй рамцi та одразу аналiзуєтьcя на збiг з 

пам'яттю перекладiв, а при певному вiдcотку збiгу видаютьcя варiанти 

перекладу. У cвою чергу, перекладач пiдтверджує запропонований варiант, 

коригує його на cвiй розcуд або повнicтю вводить перекладений ним cегмент в 

іншу рамку, що знаходиться поруч з рамкою з вихiдним текcтом [2]. 

Таким чином, в процесі пошуку сегментів, якi були перекладені ранiше, в 

новому тексті, програма автоматично пропонує варiант перекладу, оскільки вcя 

оcновна чаcтина CAT-систем працює за допомогою програм пам'ятi перекладів. 

Програми пам’яті перекладів – це системи, які накопичують у пам’яті 

фрагменти текстів та варіанти їх перекладів, тобто це своєрідна пам'ять 

виконаних перекладів. В усьому світі такі комп’ютерні програми називають 

Translation Memory або скорочено TM. Завдяки зазначеним системам 

відбувається автоматичний аналіз вихідного тексту та підстановка варіантів 

раніше перекладених сегментів тексту, які вже були затверджені перекладачем 

у перекладених раніше документах. При виявленні в тексті, який 

перекладається, слова або словосполучення, яке в попередніх перекладах було 
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відмічене як термін, ТМ-інструмент виділяє цей фрагмент тексту для 

перекладача. Таким чином реалізується ще один дуже важливий параметр 

підвищення якості перекладу – принцип єдності термінології, якого потрібно 

беззаперечно дотримуватися. Звичайно, в умовах локальної комп’ютерної 

мережі принцип єдності термінології буде чітко дотриманий групою 

перекладачів, які займаються перекладом одного проєкту. Зараз вже існують 

готові термінологічні бази даних, які можуть бути підключені до ТМ-

інструментів у вигляді додаткових, змінних або тимчасових блоків. 

Пам’ять перекладів або TM – це база даних, що містить набір раніше 

перекладених текстів. Один запис у такій базі даних відповідає «одиниці 

перекладу» (translation unit), за яку зазвичай береться одне речення (рідше – 

частина складносурядного речення або абзац). Якщо певна частина початкового 

тексту точно збігається з реченням, що зберігається в базі (точна відповідність 

– exact match), воно може бути автоматично підставлене в переклад. Нове 

речення може також трохи відрізнятися від того, що зберігається в базі 

(неточна відповідність – fuzzy match). Таке речення може бути також 

підставлене в переклад, але перекладач буде повинен внести необхідні зміни. 

Крім прискорення процесу перекладу фрагментів та періодичних змін, 

внесених до вже перекладених текстів (наприклад, нових варіантів перекладу), 

пам’ять перекладів також забезпечує одноманітність перекладу термінології в 

однакових фрагментах, що особливо важливо при технічному перекладі. Якість 

перекладеного тексту може погіршитися, якщо перекладач регулярно 

підставляє до свого перекладу точні відповідності, виокремлені з баз 

перекладів, без контролю їх використання у новому контексті. 

Зазвичай, програмним продуктам, що використовують бази ТМ, 

притаманні спільні функціональні можливості, характеристики та модулі: 

Імпорт – це перенесення текстового файлу до пам’яті перекладів. 

Текстовий редактор. Власне, за допомогою текстового редактору й 

здійснюється процес перекладу. Усі програми мають два вікна – для оригіналу 

та перекладу. Коли у вікно оригіналу завантажується вихідний текст, система 
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автоматично здійснює пошук аналогічного фрагменту в базі даних. Якщо в 

пам’яті знаходиться аналогічний фрагмент, він виводиться у вікно перекладу 

автоматично. Якщо точного збігу не знайдено, у вікно виводиться найбільш 

схожий фрагмент, вказується відсоток збігу. Можна встановлювати у відсотках 

міри збігу між текстом для перекладу та текстом в базі. Чим більший відсоток 

схожості, тим менша вірогідність знаходження потрібного тексту. 

Встановлюючи менший відсоток, можна отримати матеріал, який буде 

корисним, хоча б для довідки. Перекладач самостійно редагує запропонований 

фрагмент згідно з оригіналом, посилає в пам’ять бази даних та переходить до 

наступного фрагменту. Якщо база знаходиться в мережі, вона є доступною для 

усіх. Поповнення бази здійснюється автоматично кожним перекладачем. 

Текстовий парсинг – є синтаксичним аналізом тексту. Важливим є 

розрізнити пунктуацію, щоб, наприклад, відрізнити кінець речення від 

абревіатури. 

Лінгвістичний парсинг. Підготовка списків фразеологічних зворотів, 

термінів тощо. 

Сегментація. Вибір найбільш підходящих для перекладу сегментів тексту. 

Фрагменти, на які поділяються тексти, називають сегментами. Вірогідність 

повтору мовних одиниць обернено-пропорційна їх довжині. За сегменти 

зазвичай приймаються одне чи декілька речень, частина речення чи 

словосполучення, лише в деяких випадках одне слово. 

Вирівнювання. Сегменти одного тексту, зіставлені сегментам 

перекладеного тексту, називаються вирівняними. Тексти, перекладені на різні 

мови, називають паралельними. Тобто вирівнювання паралельних текстів – це 

зіставлення початкового та перекладеного текстів за сегментами. 

Виділення термінології. Скорочення обсягу ручного перекладу 

термінології. Підрахунок повторювання слів та словосполучень, створення 

статистики, що дає змогу оцінити обсяг безпосередньо роботи перекладача для 

виконання перекладу. 
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Експорт. Перенос тексту з пам’яті перекладів до зовнішнього текстового 

файлу. 

Пошук. Знаходження декількох варіантів перекладу (збігів). 

Точний збіг. Точний збіг – збіг знака до знаку. Під час перекладу речень 

(та більших сегментів) це означає, що сегмент був перекладений раніше. Такий 

збіг називають «100% match». 

Контекстний точний збіг (ICE (In context exact) match/Guaranteed Match). 

ICE match – це точний збіг у тому самому місці в параграфі тексту. 

Приблизний збіг. Якщо збіг був неточний, він часто позначається в 

процентному співвідношенні від 0% до 100%. Часто ці дані не відтворюються в 

інших системах пам’яті перекладів, лише за умови вказування методів 

підрахунку. 

Конкорданс. Виділивши термін, можна знайти всі сегменти минулих 

перекладів, що їх містять. 

Обслуговування. Можуть з’являтися неточності чи помилки, особливо 

якщо база використовується багатьма перекладачами. З’являється необхідність 

щось редагувати, уточнювати або ж взагалі видаляти. 

Автоматичний переклад. Програми перекладу часто надають можливість 

повністю автоматизованого перекладу та заміни. 

Автоматичний пошук. Пошук та виведення інформації відбувається 

автоматично по мірі просування текстом. 

Автоматична заміна. Точні збіги можуть бути автоматично замінені при 

роботі з новим варіантом перекладеного раніше тексту. 

Робота в мережі. Передбачає співпрацю з іншими перекладачами. 

Термінологічний словник. Усі програми мають свої термінологічні 

словники, що є звичайними електронними словниками, які можна імпортувати, 

поповнювати та редагувати. 

Централізована пам’ять перекладів. Зберігання пам’яті перекладів на 

центральному сервері, який пов’язаний з кожною окремою пам’яттю перекладів 

на комп’ютерах мережі, збільшує вірогідність знайдення збігів на 30–60%. 



9 
 

Зазвичай централізовані бази пам’яті перекладів є частиною системи 

управління глобалізацією GMS (Globalization management system), яка включає 

центральну термінологічну базу (глосарій), механізм робочого процесу, 

підрахунок вартості та інші інструменти [9, с. 103-105]. 

Багато САТ-систем дають змогу підключати до процесу перекладу 

термінологічні бази для автоматичного пошуку та підстановки перекладів 

термінів. Ііноді для цього застосовують додаткові модулі або програми. 

Кожного разу, коли система знаходить термін, який вже є у термінологічній 

базі, вона виділяє його, тобто позначає відповідною заливкою. Термінологічна 

база дозволяє уникнути невідповідності в термінології та забезпечити її 

одноманітність. Окрім того, термінологічну базу можна постійно розширювати, 

вдосконалювати та оновлювати, оскільки САТ-системи мають засіб для 

додавання термінів з наявних у перекладача старих перекладених файлів. Така 

термінологічна база полегшить процес перекладу кожного наступного 

подібного до попереднього документа [2; 16, ст. 172–176]. 

1.2 Cучасні САТ-системи 

На ринку наявна велика кількість різних CAT-систем, кожна із яких має 

власний набір функцій, призначений для певного типу завдань, і працює з 

різними форматами файлів. Вибираючи САТ-систему, військовий перекладач 

повинен керуватися трьома основними правилами: ціна, зручність 

використання і кількість часу, яка необхідна для того, щоб навчитися 

користуватися програмою. Доступні САТ-системи можна представити у 

вигляді наведеної нижче таблиці. 
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Рисунок 1.1 Сучасні CAT-системи 

Усі САТ-системи можна класифікувати на пропрієтарні (платні) та вільні 

(безкоштовні). До першої категорії належать такі десктопні програми, як “SDL 

Trados”, “MemoQ” та хмарна “Memsource”, а до другої категорії – десктопні 

“OmegaT”, “Virtaal”, “Anaphraseus” та хмарні “Smartcat”, “Wordfast Anywhere”. 

“SDL Trados” — найбільш використовувана професійними 

перекладачами та агенціями універсальна система автоматизованого перекладу 

та керування проєктами. Вона підтримує понад 70 різних форматів файлів, має 

вбудовану функцію розпізнавання документів .pdf, що дає змогу заощадити в 

певних випадках кошти на додаткових інструментах, наприклад “ABBYY 

FineReader”. “SDL Trados Studio” містить інтегровані в робочий процес засоби 

машинного перекладу та пост-редагування. Якщо для одиниці перекладу немає 

збігу, програма підставить у цільовий сегмент його машинний переклад, який 

можна потім відредагувати. Окрiм оcновного модуля (“Workbench”), в якому 

бeзпоceрeдньо вiдбуваєтьcя виконання роботи, програма мicтить низку 

додаткових нe мeнш кориcних модулiв: “MultiTerm” – програма для cтворeння 

тeрмiнологiчних баз, яка пiдключаєтьcя до “Workbench”, що збiльшує 

продуктивнicть працi; “WinAlign” –  програма для cтворeння ТМ з 

викориcтанням вжe icнуючих пeрeкладiв; “TagEditor” – програма, що дозволяє 

працювати в рiзних форматах i виконувати форматування, та багато iнших 

кориcних опцiй [8]. 
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Одною з також найбільш поширених автоматизованих систем перекладу є 

“MemoQ”. Вона надає інтеграцію з пам'яттю перекладів, термінологією, 

машинним перекладом і управління довідковою інформацією в середовищі 

настільних, клієнт/серверних і веб-додатків. Її ключовими особивостями та 

функціями є можливість підключати декілька TM-баз перекладу; наявність 

термінологічного словника; облік перекладів минулих текстів, їх аналіз на 

предмет наявності збігів з новим, ще не перекладеним матеріалом; наявність 

модуля розширеної статистики для прогнозу часу роботи; інтеграція з 

існуючими інструментами, .tmx і .ttx сумісними; взаємодія з мережевою базою 

даних; можливість підключення різних модулів для автоматизації процесу 

перекладу; можливість пошуку окремих термінів не тільки в словнику, але і в 

перекладених документах, а також в онлайн базах термінів і словниках; 

підвищення швидкості та якості перекладу. 

“Memsource” – це комплексна перекладацька платформа, яка включає в 

себе цілу низку модулів, таких як: пам’ять перекладів; інтегрований модуль 

машинного перекладу; модуль управління термінологією; веб-редактор; 

десктопний редактор. Система розрахована на професійних перекладачів, 

перекладацькі компанії та замовників перекладів. До ключових характеристик 

платформи “Memsource” належать наступні: підтримка більше 50-ти форматів 

файлів; автоматизація робочого процесу з управлінням в режимі реального 

часу; наявність безкоштовного робочого місця перекладача – аккаунта. Модуль 

“Memsource” з управління перекладами забезпечує: автоматизацію завдань з 

управління проєктами, які займають багато часу та є виснажливими при 

здійсненні перекладу вручну; можливість отримати перекладацьке завдання від 

замовника безпосередньо в межах платформи; можливість розміщення 

повідомлень про свої перекладацькі послуги засобами платформи; підтримка 

повного контролю над процесом перекладу в режимі реального часу. До 

основних характеристик модуля пам’яті перекладів “Memsource” належать: 

надійне та конфіденційне зберігання усіх попередніх перекладів; бази пам’яті 

перекладів можуть додаватися до проєкту та оновлюватися в режимі реального 
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часу усіма уповноваженими учасниками процесу перекладу; повторне 

використання виконаних раніше перекладів підвищує рівень одноманітності 

перекладачів і скорочує витрати. Термінологічні бази “Memsource” 

забезпечують централізоване управління термінологією, так само оновлюються 

у режимі реального часу та повністю інтегровані до робочого процесу під час 

виконання перекладу. Модуль забезпечення якості “Memsource” включає 

перевірку якості щодо наявності невідповідностей у цифрах, відсутньої 

термінології та помилок правопису, неперекладених сегментах. Система 

швидко визначає та позначає усі наявні помилки [3]. 

“OmegaT” – це система автоматизації вільного типу, заснована на 

технології пам’яті перекладу та написана на “Java”. Розробники позиціонують 

програму як інструмент, що призначений для професійних перекладачів. 

Система має усі ключові опції, які притаманні програмному забезпеченню 

подібного типу: робота з базами пам’яті перекладів, термінологічними базами 

та перекладацькими проєктами, робота у редакторі. “OmegaT” дозволяє 

перекладачу працювати з низкою форматів, а саме: .doc, .xlsx, .ppt; .xtml та ще 

близько 30-ма форматами. До переваг програми також можна віднести 

наявність модулів з перевірки орфографії, сумісність з багатьма іншими 

програмами, які базуються на технології памяті перекладів (.xliff, .ttx, .tmx, 

.txml, .sdlxliff) та можливість інтегрування “Google Translate” [4]. 

“Virtaal” позиціонується розробниками як потужний перекладацький 

інструмент, який дозволяє зосередитись саме на перекладі, а не інструменті, 

яким користується перекладач, тобто саме перекладацьке середовище є дуже 

простим та максимально орієнтованим на користувача. Програма надає 

можливість користувачеві працювати з багатьма форматами в межає єдиного 

інтерфейсу. Основними форматами з якими працює програма це – .xliff та .po. 

Під час виконання перекладацького проєкту програма показує лише те, що 

потрібно для поточного перекладу, все інше приховується, щоб не відволікати 

перекладача від найважливішого завдання – перекладу [6]. 



13 
 

“Anaphraseus” – CAT-система для створення, керування та використання 

двомовних баз пам’яті перекладів, який являє собою набір макросів 

“OpenOffice.org”, доступний як розширення “OpenOffice.org” або окремий 

документ. Спочатку “Anaphraseus” був розроблений для роботи з форматом 

“wordfast”, але він також може експортувати та імпортувати файли у форматі 

.tmx. Основні характеристики системи автоматизації перекладу “Anaphraseus”: 

сегментація тексту; пошук по базі пам’яті перекладу; розпізнавання 

термінології; можливість здійснення експорту/імпорту файлів .tmx; можливість 

здійснення онлайн-перекладів: “Google Translate”, “Apertium”, “Microsoft Bing”; 

інтеграція з “LibreOffice” [1]. 

До однієї з найперспективніших хмарних САТ-програм вільного типу 

належить “Smartcat”, яка пропонує перекладачу потужний функціонал: всі 

інструменти для професійного перекладу на одній зручній платформі; 

підтримка більше 30-ти різних форматів файлів; можливість здійснення 

перекладу 70-тьма мовами; зручне управління проєктами та робота з 

фрілансерами; ефективна командна робота над проєктом; здійснення 

локалізації; широкі інтеграційні можливості та варіанти установки. Легкість та 

зручність користування програмою уможливлюють відводити мінімум часу на 

засвоєння власне її функціоналу, що дає змогу сконцентрувати увагу на 

розвиткові перекладацьких навичок та вмінь [5]. 

“Wordfast Anywhere” є комплексним онлайн-інструментом для 

професійних перекладачів. Він доступний усім перекладачам безкоштовно, але 

незважаючи на це забезпечує повну конфіденційність. Окрім того, “Wordfast 

Anywhere” можна використовувати для роботи в межах перекладацької 

компанії. “Wordfast Anywhere” пропонує своїм користувачам необмежену 

пам’ять перекладів, управління термінологією, модуль машинного перекладу, 

який можна активувати за потреби. Конфіденційність даних (документи, бази 

пам’яті перекладів, термінологічні бази) є повною та безкомпромісною: вона не 

є загальною (якщо перекладач вирішує не ділитися даними з колегами, то він 

має змогу це зробити). Платформа не містить жодної реклами, яка б могла 
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відволікати перекладача від виконання перекладу. До переваг програми можна 

віднести зручність у використанні, нелімітований модуль машинного 

перекладу, відсутність будь-якої сплати за користування [7]. 

В ході проведеного аналізу було виявлено, що функціонал систем 

автоматизації вільного типу є не гіршим за комерційні аналоги, вони мають 

значну кількість переваг. 

До переваг CAT-систем вільного типу належать: 

－ легкий спосіб взаємодії з програмними продуктами; 

－ незалежність від ліценції; 

－ відсутність порушень прав інтелектуальної власності. 

Тим не менш, як і будь-яке інше програмне забезпечення, CAT-системи 

вільного типу мають і певні недоліки, зокрема: 

－ відсутність технічної підтримки; 

－ нестабільність та коротка тривалість «життя» програмного забезпечення 

вільного типу; 

－ низька якість коду. 

Таким чином, CAT-системи вільного типу є доволі потужними 

перекладацькими середовищами, які, так само як і їхні комерційні аналоги, 

об’єднують у своїх межах ключові модулі (пам'ять перекладів, управління 

термінологією, машинний переклад, редактор), мають високий ступінь 

надійності та конфіденційності, користуються значним попитом, забезпечують 

більший ступінь самостійності для своїх користувачів, адже можуть бути 

інстальовані на будь-який девайс або ж доступ до них може здійснюватися 

засобами мережі Інтернет. Усе це робить згадані системи придатними для 

активного використання при роботі групи перекладачів над одним проєктом та 

у навчальних цілях з метою розвитку технологічних навичок й умінь у 

майбутніх військових перекладачів. 
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РОЗДIЛ 2. CAT-СИСТЕМА “SMARTCAT” ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ 

ЗАСТОСУВАННЯ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 

2.1 Детальний опис CAT-системи “Smartcat”, її переваги та недоліки 

Розвиток технології віртуалізації дозволив створити серверні рішення, 

які зробили можливою одночасну спільну роботу, забезпечуючи доступ до 

пам'яті перекладів та глосаріїв, що зберігаються в хмарі, та синхронізацію 

проєктів, а потім і повністю хмарні системи. Хмарні системи дозволяють не 

тільки отримувати доступ до даних з будь-якої точки світу, але й обробляти їх. 

Одна з найпоширеніших хмарних послуг – це “SaaS” (Software as a service), 

рішення, що дозволяє відкривати програму в браузері, не встановлюючи її на 

власний комп'ютер і не навантажуючи його ресурси. Тож розробники програм 

CAT-систем створили відмінний інструмент для організації та синхронізації 

спільної роботи багатьох перекладачів, де для роботи необхідно мати лише 

пристрій з дисплеєм відповідного розміру та клавіатурою, підключення до 

Інтернету та власні знання. Однією з найвідоміших хмарних систем є 

“Smartcat”. Платформа “Smartcat” це не тільки CAT-система, а й біржа 

перекладачів, що дозволяє фрілансерам знайти замовлення, а компаніям – 

перекладачів, а також система управління проєктами та ряду можливостей для 

організації платежів. Розробники програми часто впроваджують нові функції 

та випускають оновлення. Основні зміни останніх версій – прискорення 

завантаження сторінок, підтримка нових мов (навіть дуже рідкісних), 

додавання нових API-методів для управління проєктами. Вибираючи САТ-

систему, ми керувалися трьома основними правилами: ціна, зручність 

використання та кількість часу, необхідна для того, щоб навчитися 

користуватися системою.  

Розглянемо детальніше CAT-систему “Smartcat” та її термінологічні 

модулі. 

Інтерфейс системи повністю зрозумілий: звична «таблиця» 

оригінального тексту та перекладу, вікно збігів з пам'яттю перекладів та 

глосарієм. Окреме вікно виділено для пошуку в пам'яті перекладів, глосаріях та 
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словниках, а ще одне вікно в нижній частині екрана призначене для результатів 

перевірки якості, історії змін сегмента та коментарів. 

“Smartcat” – це повнофункціональна програма, яка підтримує 

різноманітні формати документів, роботу з пам'яттю перекладів та глосаріями 

(як створюваними в процесі роботи в системі, так й імпортованими), вона без 

проблем обробляє теги і плейсхолдери. Крім того, до системи підключені 

словники “Lingvo” і є можливість використовувати машинний переклад. В 

“Smartcat” передбачена перевірка якості, яку можна налаштувати відповідно до 

власних потреб. 

Експортувати з системи можна оригінал завантаженого документа та 

переклад в форматі .docx, а також двомовні файли .docx з таблицею 

співставлення оригіналу та перекладу. 

Крім того, при завантаженні пакетів “Trados Studio” можна скачати пакет 

для повернення старих і нових форматів файлів програм “Microsoft Office”. 

“Smartcat” може імпортувати файли “Trados” і “MemoQ” (.mqxliff, .ttx, 

.sdlxliff, .sdlppx), а також пакет “Trados Studio”. Особливості пакету “Trados 

Studio”: 

－ призначений не для машинного перекладу; 

－ орієнтований на професійних перекладачів; 

－ використовується тільки TM (немає готових словників, база створюється в 

процесі перекладу) [15]. 

Переваги пакету “Trados Studio”: 

1. Можливість додавати закладки в поточний документ та швидко переходити 

між ними за допомогою модуля “Trados Studio Bookmarks”. 

2. Машинний переклад в “AutoSuggest”. Машинний переклад пропонує окремі 

слова або фрази у вигляді спливаючих підказок за допомогою модулів “Google 

Translate AutoSuggest” і “MT AutoSuggest”. 

3. Підключення будь-яких ТМ як довідкових. При перекладі можна 

користуватися будь-якою ТМ, навіть якщо її мова не збігається з мовою 

поточного документа. 
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4. Підтримка двомовних файлів .xlsx, де оригінал знаходиться в одному стовпці, 

переклад потрібно ввести в інший, а в інших стовпчиках може бути довідкова 

інформація.  

5. Налаштування стрічки: можна додавати свої команди на стрічку і в панель 

швидкого доступу.  

6. Автозаміна. Класична функція автозаміни як в “Word”.  

7. Функція “Retrofit”: оновлення документа після сторонніх змін. Після 

внесення правок рецензентом отриманий від нього змінений файл можна 

імпортувати назад у проєкт.  

8. Підтримує 30 форматів та PО-файли. 

9. Якщо завантажити в “Smartcat” графічний файл будь-якого формату, що 

містить текст, то перш, ніж приступити до перекладу цього тексту, його 

необхідно витягти з графічного файлу. “Smartcat” робить це за допомогою 

платної послуги розпізнавання OCR (Optical character recognition) [12]. 

Лінгвістичні ресурси. “Smartcat” підтримує роботу з пам'яттю перекладів 

і термінологічними базами (глосаріями). 

Пам'ять перекладів. При створенні проєкту (якщо мова не йде про 

завантаження пакета “Trados Studio” з уже включеною пам'яттю) система 

автоматично створює для нього пам'ять перекладів, але також її можна й 

імпортувати. “Smartcat” підтримує ТМ двох форматів – .tmx і .sdltm. 

Глосарії. Глосарії (термінологічні бази) можна створювати в рамках 

проєкту і поповнювати в процесі роботи. Крім того, можна імпортувати 

терміни з існуючих глосаріїв і експортувати термінологічні бази в форматі 

.xlxs. Логічно, що створені глосарії потім можна використовувати в інших 

власних проєктах. 

Машинний переклад. “Smartcat” надає можливість використовувати 

машинний переклад. Безкоштовно можна підключити “Microsoft Translator”, а 

за додаткову плату – машинний переклад від “Google” і адаптивний переклад 

“Lilt”. 
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Словники. До системи підключено базовий пакет словників “ABBYY 

Lingvo”. Пошук в них можна виконувати прямо з екрану перекладу. 

Інші можливості: 

－ У “Smartcat” передбачена перевірка якості, яку можна налаштувати 

відповідно до власних уподобань. Крім того, перевірка термінології 

враховує зміну терміну. Це значно скорочує кількість дратівливих 

хибнопозитивних результатів і дозволяє приділити більше уваги тому, що 

дійсно може виявитися помилкою. 

－ В системі “Smartcat” реалізована функція чату. Перекладачі, редактори та 

менеджери, які працюють над одним проєктом, можуть оперативно 

обговорювати поточні питання. Повідомлення відображаються у вікні 

коментарів.  

－ Дуже цікава функція “Smartcat” – чат-бот в “Telegram”. З його допомогою 

менеджер може отримувати інформацію про те, на якому етапі перебуває 

робота над проєктом, і оперативно зв'язуватися з перекладачами 

(повідомлення, відправлені з “Telegram”, миттєво відображаються в чаті 

“Smartcat”). Для менеджера проєктів така функція – просто знахідка. 

Хмарна система. Хмарні технології мають як переваги, так і недоліки. До 

переваг можна віднести доступність і незалежність від обладнання та 

операційної системи, можливість спільної роботи, а також надійність (дані 

зазвичай зберігаються на декількох серверах, фізично розташованих в різних 

країнах, і постійно виконується їх резервне копіювання). Стурбованість 

зазвичай викликають питання безпеки і конфіденційності. Хоча хмара сама по 

собі є досить надійною та захищеною системою, при проникненні в неї 

зловмисник отримає доступ відразу до величезної кількості даних. Що ж 

стосується конфіденційності, то, на жаль, на даний момент не існує технології, 

яка забезпечувала б повну гарантію конфіденційності збережених в хмарі 

даних. Розробники “Smartcat” докладають всіх зусиль, щоб захистити дані від 

несанкціонованого доступу. На даний момент усі облікові записи в системі 

ізольовані один від одного і передача даних між ними можлива, тільки якщо 
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дано дозвіл на це; передані дані зашифровані і навіть співробітники “Smartcat” 

не мають до них доступу; гнучке розмежування прав доступу дозволяє 

контролювати рівні доступу співробітників до даних – аж до окремого 

документа або перекладацького ресурсу. 

“Smartcat” може запропонувати встановити систему на локальному 

сервері або в приватній хмарі, які будете контролювати тільки ви, якщо 

характер вашої роботи такий, що виключає можливість використання 

загальнодоступної хмарної системи. Це, звичайно, додатково оплачувана 

послуга [15]. 

2.2 Використання САТ-системи “Smartcat” у Збройних Силах України 

Практика вдалого оволодіння CAT-програмою “Smartcat” майбутніми 

військовими перекладачами показує, що робота з перекладацьким програмним 

забезпеченням дає такі додаткові позитивні зрушення: 

1. Розширює спектр текстів, з якими безпосередньо працює навчальна група. На 

разі в перекладацькій сфері вже не фігурують паперові документи, 

перекладаються електронні формати текстів. Перекладач завжди має справу з 

електронними файлами перекладу. Тому перехід до САТ-системи перекладу ще 

під час навчання робить сам процес навчання сучаснішим та більш наближеним 

до реального світу перекладу. До того ж, майбутні військові перекладачі в 

САТ-системі вчаться бачити різні формати “зсередини” та знайомляться з 

тегами. Теги – це метадані для текстових фрагментів, які позначають, 

наприклад, графічне форматування тексту чи гіперпосилання. Теги присутні 

практично у будь-яких перекладацьких файлах. 

 

Рисунок 2.1 Приклад тегів в тексті 

Крім цього, працюючи з САТ-системою, майбутні військові перекладачі 

вчаться звертати увагу на технічні “дрібниці”, такі як зайві пробіли, крапки, 

коми, перенос рядка та інші, які грають велику роль при оцінці роботи 

перекладача, адже свідчать про якість перекладу. 
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2. Одним із найбільш вагомим позитивним фактором використання САТ-

системи є їх профорієнтаційна роль. Так, ознайомлюючись із програмним 

забезпеченням для перекладу, майбутні військові перекладачі починають 

задаватися питаннями про те, з чим пов’язана та чи інша функціональність 

САТ-системи, у них виникає бажання дізнатися про те, як загалом 

організований перекладацький процес у групах перекладачів, вони починають 

бачити себе на їхньому місці, задумуватися про те, який спосіб життя веде 

перекладач, що у цій професії цікаве, а що – складне, наскільки вона 

перспективна, чи відповідає вона їх особистим схильностям та інтересам. Якщо 

вчасно “підхопити” цей інтерес у майбутніх військових перекладачів та 

організувати спілкування з представниками перекладацької індустрії, більшість 

з них впевниться для себе, що переклад безумовно стане їхньою основною 

сферою майбутньої професійної діяльності, оскільки світ перекладу 

багатосторонній та тісно пов’язаний з нашим повсякденним життям. Через 

ближче знайомство з індустрією перекладу майбутні військові перекладачі 

дізнаються про різноманітні лінгвістичні сервіси, дотичні до розвитку 

електронних пристроїв та напрямку комп’ютероної обробки природної мови.  

3. Робота в САТ-системі відкриває можливості участі майбутніх військових 

перекладачів у важливих суспільно значимих проєктах. Так, наприклад, в 

рамках проєктної роботи в курсі опанування САТ-систем курсанти 4-го курсу 

переклали українською мовою “NATO TERMINOLOGY MANUAL”. Переваги 

таких проєктів очевидні. По-перше, перекладаючи для реальних людей, 

курсанти бачать перед собою справжню ціль, прагнуть виконати переклад 

якомога краще, стикаються з реальними труднощами при перекладі та вчаться 

долати їх. Під час проєктної роботи курсанти вчаться бачити переклад як 

реальне замовлення, що необхідне для задоволення певних потреб офіцерів 

Збройних Сил України. По-друге, у проєкті надзвичайно важливими стають 

завдання не лише власне перекладача, але і редактора та менеджера, так що у 

курсантів є можливість спробувати свої сили в ролях інших учасників 

перекладацького процесу, відчути різницю та зрозуміти, наскільки важливим є 



21 
 

правильно організована робота під час процесу перекладу. Переклад у проєкті – 

це відповідальна командна робота, у якій курсанти вчаться зберігати 

одноманітність термінології, оскільки під час роботи над проєктом можна було 

прослідкувати cиcтeматичнe повторнe викориcтання певних дієслів, іменників 

та прикметників. 

 

 

Рисунок 2.2 Відсоток частоти повторень дієслів, іменників та прикметників у 

“NATO TERMINOLOGY MANUAL” 

 

Рисунок 2.3 Відсоток частоти повторень дієслів у “NATO TERMINOLOGY 

MANUAL” 
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Рисунок 2.4 Відсоток частоти повторень іменників у “NATO TERMINOLOGY 

MANUAL” 

 

Рисунок 2.5 Відсоток частоти повторень прикметників у “NATO 

TERMINOLOGY MANUAL” 

Також участь у реальних проєктах може бути використана курсантами при 

створенні свого особистого перекладацького портфоліо та зіграти позитивну 

роль під час процесу працевлашутвання.  

4. Неабияке значення має те, що робота у перекладацькій програмі піднімає 

загальну комп'ютерну грамотність курсантів. По-перше, переклад у САТ-

системі покращує їх розуміння процесів в інформаційних технологіях: курсанти 

знайомляться з великою кількістю нових явищ та понять, вчаться логічно 

організовувати свої власні документи, працювати з різними форматами файлів. 
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Індустрія перекладу потребує кращих вмінь майбутніх військових перекладачів 

не лише у володінні САТ-системами, але й в загальних комп’ютерних 

питаннях, таких як конвертування файлів з одного формату в інший. Оскільки 

більшість документів надходить в форматі .pdf, їх необхідно перетворити в 

формат .doc за допомогою наведеної нижче програми для здійснення перекладу 

в “Smartcat”. 

 

Рисунок 2.5 Програма для конвертування .pdf в .doc 

По-друге, використання САТ-системи сприяє засвоєнню курсантами 

комп’ютерного вокабуляру іноземною мовою та допомагає звикнути 

використовувати нові поняття. Крім цього, САТ-система часто стає для 

майбутніх військових перекладачів першим досвідом опанування серйозного 

програмного забезпечення.  

Переваги “Smartcat”: 

－ використання системи безкоштовно, якщо мова не йде про приватну хмару 

або встановлення на локальному сервері. Крім того, платними є додаткові 

послуги: деякі варіанти машинного перекладу та розпізнавання тексту; 

－ завдяки хмарності можливість використання не залежить від операційної 

системи, якою користується перекладач. Технічно можливе навіть 

використання на смартфоні або планшеті, якщо розмір екрану великий і 

дозволяє вмістити увесь інтерфейс системи; 

－ працювати над проєктом може необмежена кількість перекладачів та 

редакторів; 
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－ можна виконувати переклади, що надаються в пакетах “Trados Studio”, не 

сплачуючи за покупку цієї програми; 

－ у системі реалізовано зручне управління проєктами. Менеджер бачить на 

якому етапі перебуває кожен перекладач. Оперативні питання 

обговорюються безпосередньо в чаті системи; 

－ можливий імпорт та експорт пам'яті перекладів. Ця функція стане в нагоді 

тим, хто хотів би використовувати свої напрацювання. Багато керівників 

проєктів просять разом з перекладом надсилати також і пам'ять перекладів; 

－ список підтримуваних мов величезний і постійно зростає; 

－ система має чуйну підтримку; 

Недоліки “Smartcat”: 

－ «хмарність» системи – це як плюс, так і мінус. Як уже згадувалося вище, 

безпека та небезпечність хмарних систем обумовлена специфікою 

технології; 

－ необхідно повністю вивчити довідку самої програми для максимально 

ефективного використання всіх можливостей системи; 

－ немає можливості відкрити кілька файлів одночасно, щоб скористатися 

функцією автоматичного поширення перекладу, коли є багато 

повторюваних сегментів в різних файлах; 

－ немає можливості відобразити текст тегів та прогалин; 

－ немає можливості здійснювати масові заміни. Якщо в проєкті багато файлів 

і у кожному з них потрібно замінити одне слово на інше, зробити це однією 

заміною не вийде – доведеться по черзі відкривати кожен файл і виконувати 

заміну всередині нього. Скільки файлів – стільки й замін. В операціях 

заміни відсутня функція регулярних виразів; 

－ неможливі операції з декількома сегментами відразу. Наприклад, не можна 

відразу в декількох сегментах скопіювати початковий текст в переклад або 

підтвердити відразу декілька сегментів. 
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Провадження САТ-систем навчить майбутніх військових перекладачів 

перевіряти, чи файл надано у потрібному форматі, зверне увагу на такі 

формальні критерії як зайві пробіли та відступи, пунктуацію, нумерацію, 

списки, зноски, посилання, використання наведеної у термінологічних базах 

термінології, відповідність форматування цільового файлу форматуванню 

оригіналу. 

Залишаючись осторонь від САТ-систем, ВВНЗ пропонують майбутнім 

військовим перекладачам застарілі методи практичної перекладацької роботи, 

які, на жаль, доведеться змінювати на робочому місці. Тож, викладачі повинні 

внести зміни до навчального процесу викладання перекладу, оскільки такі 

зміни могли б стати темою для нових досліджень перекладу майбутніми 

перекладачами, а їх результати – доповнювати як практичні курси викладання 

перекладу, так і теорії перекладу. 

Водночас, звісно, важливим залишається і власне правильний переклад 

змісту тексту та його здатність задовільнити потреби офіцерів Збройних сил 

України. Тому перехід до САТ-системи означає певні зміни у компетенціях 

викладача. Він повинен сам уміти працювати з САТ-системами та допомагати 

курсантам вирішувати технічні труднощі. Важливо, щоб викладач був 

знайомий із ширшим контекстом використання САТ-систем у перекладацькій 

індустрії, а не обмежувався навчанням окремих функцій системи. Програма 

вивчення навчальних дисциплін зі спеціальності 035 “Філологія ” повинна бути 

доповнена САТ-системами, щоб показати сферу перекладу якомога ближче до 

реальності. 

Як же почати працювати із САТ-системами з огляду на їх комерційність? 

В Україні є два шляхи впровадження САТ-систем до процесу викладання 

перекладу: долучитися до академічної програми “CATforGrad” 

(http://catforgrad.com), у рамках якої є можливість отримувати для 

комп’ютерних класів ВНЗ ліцензії комерційних перекладацьких програм 

безкоштовно, або ж користуватися безкоштовною системою як “Smartcat”. 

Кожен із шляхів має свої переваги: у першому випадку це знайомство 
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майбутніх перекладачів із актуальними на ринку системами, з якими вони 

власне і працюватимуть на робочих місцях, у другому – незалежність від 

ліцензій та від тестів з сертифікації, доступність програмного забезпечення, яке 

майбутні перекладачі можуть починати використовувати для власних 

перекладів, в тому числі і поза навчальним процесом, у будь-який момент. 

“Smartcat” має простий інтерфейс, тому і легший в опануванні, нескладно 

зрозуміти головні принципи та базові компоненти системи. 

У багатьох країнах САТ-системи вже ввійшли до академічних програм 

навчання перекладу, тож їх впровадження в українську систему підготовки 

майбутніх перекладачів є повністю доцільним [10; 11]. 
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ВИСНОВКИ 

Характеристика можливостей CAT-систем продемонструвала, що 

військовим перекладачам доцільно починати використовувати при здійсненні 

письмового перекладу більш прості програми, зокрема – хмарну систему 

“Smartcat”. Ця програма не поступається іншим програмам за функціональними 

можливостями, є простою в освоєнні та інтуїтивно зрозумілою, має вбудовану 

систему навчання процесу перекладу. 

“Smartcat” – це дійсно зручна та функціональна безкоштовна CAT-

система, яка має низку додаткових можливостей, що спрощують управління 

проєктами перекладу, та можливість спільної роботи. 

Вона працює за допомогою пам’яті перекладів (допоміжного засобу при 

перекладі), яка постійно фіксує перекладені сегменти або фрагменти тексту як 

вихідною, так і цільовою мовами та зберігає їх для подальшого використання. 

Пам’ять перекладів працює за принципом накопичення: під час процеcу 

перекладу в пам’яті перекладів зберiгаєтьcя вихiдний cегмент тексту та його 

переклад. При обробцi нового текcту, що надiйшов на переклад, cиcтема 

порiвнює кожен схожий варіант перекладу зi збереженими в базi cегментами. 

Якщо iдентичний або подiбний до вихiдного cегмент тексту був знайдений, то 

переклад цього cегменту вiдображаєтьcя разом з перекладом iз зазначенням 

збiгу в вiдcотках, причому відсоток збігу може бути нижчим за 100%. Такі 

запропоновані системою сегменти можна прийняти або відхилити. Пам’ять 

перекладів постійно пропонує речення або ж навіть цілі абзаци, але вони 

додаються до кінцевого перекладу лише за умови підтвердження дії 

безпосередньо перекладачем. Таким чином, перекладачу залишаєтьcя тільки 

переклаcти новi cегменти та вiдредагувати тi, що чаcтково збiгаютьcя. Кожна 

змiна або новий переклад зберiгаютьcя в пам’яті перекладів. В результатi немає 

необхiдноcтi двiчi перекладати одне i те ж речення. Виходячи з 

вищезазначеного прийняття рішення про вибір варіанта перекладу повністю 

залежить від перекладача: це є основною відмінністю CAT-систем від систем 

машинного перекладу, де остаточне рішення приймає машина. “Smartcat” дає 



28 
 

змогу підключати до процесу перекладу термінологічні бази, модулі та 

програми для автоматичного пошуку та підстановки перекладів термінів. 

Кожного разу, коли система знаходить термін, який вже є у термінологічній 

базі, вона позначає його відповідною заливкою. Термінологічна база дозволяє 

уникнути невідповідності в термінології та забезпечити її одноманітність. 

Окрім того, термінологічну базу можна постійно розширювати, 

вдосконалювати та оновлювати, оскільки САТ-система має засіб для додавання 

глосарних термінів з наявних у військового перекладача старих перекладених 

файлів. Така термінологічна база полегшить процес перекладу кожного 

наступного документа, який буде подібним до тих, що вже перекладалися. 

Цілком очевидно, що введення поглибленого курсу опанування САТ-

систем дає можливість працювати з сучасним контентом, що, звісно, позитивно 

відображується і на мотивації майбутніх військових перекладачів, оскільки 

сприяє розширенню діапазону тематики текстів для перекладу та наближенню 

її до сучасних технологій реального світу перекладу. За допомогою САТ-

систем можна підвищити ефективність процесу перекладу, скоротити витрати 

та час виконання різних видів робіт. Як уже зазначалося вище, застосування 

програм із підтримкою технології накопичувальної пам’яті вже давно стало 

стандартом галузі перекладу і необхідність використовувати CAT-системи в 

роботі слід сприймати як звичну річ.  

В результаті нашого дослідження можна дійти висновку про необхідність 

введення до фахової підготовки майбутніх військових перекладачів 

спеціального поглибленого курсу, що стосується основ роботи з описаними 

системами та сприятиме підвищенню ефективності навчання в цілому, а також 

створить підґрунтя для формування висококваліфікованих спеціалістів. 

Перспективи дослідження вбачаємо у розробці відповідних навчальних 

матеріалів та їх апробації. 
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ДОДАТОК 1 

Технічні аспекти організації САТ-системи безпосередньо відображаються 

на звичних для перекладачів практиках формулювання перекладів, веденні 

термінологічної роботи, наприклад створення власного глосарію в “Smartcat” 

передбачає наступні кроки: 

1. My linguistic assests 

2. Glossaries 

3. CREATE GLOSSARY 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Вводимо назву глосарію 
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5. SAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ADD ENTRY 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Вводимо термін та його переклад 

8. Зберігаємо 
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9. DOWNLOAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. DOWNLOAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Відкриваємо файл 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

12. У виділеному полі вводимо термін, в сусідньому полі вводимо його 

переклад 

13.  Зберігаємо файл 

Створений глосарій можна завантажити назад у “Smartcat”. Для цього 

необхідно виконати наступні кроки: 

1. UPLOAD 
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2. Add 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Вибираємо файл 

4. Відкрити 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. IMPORT 
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Тепер створений глосарій можна використовувати для наступних 

перекладів. Таким самим способом можна завантажити й будь-які інші глосарії, 

які можуть допомогти при перекладі нового проєкту. Глосарій можна 

доповнити новими термінами, замінити переклад термінів на інший або взагалі 

видалити його. 
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ДОДАТОК 2 

1. 
NATO TERMINOLOGY 

PROGRAMME 
ПРОГРАМА ТЕРМІНОЛОГІЇ НАТО 

2. 
NATO TERMINOLOGY 

MANUAL 
ПРОГРАМА ТЕРМІНОЛОГІЇ НАТО 

3. 
NORTH ATLANTIC 

TREATY ORGANIZATION 

ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ 

4. 

ALLIED 

ADMINISTRATIVE 

PUBLICATION 

ПУБЛІКАЦІЯ ОЗС НАТО З 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПИТАНЬ 

5. INTENTIONALLY BLANK 
НАВМИСНО ЗАЛИШЕНО 

НЕЗАПОВНЕНИМ 

6. 

NATO 

STANDARDIZATION 

OFFICE 

ОФІС НАТО ЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

7. 
NATO LETTER OF 

PROMULGATION 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАБУТТЯ 

ЧИННОСТІ ДОКУМЕНТА НАТО 

8. SCOPE СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

9. 
BILINGUAL 

REQUIREMENT 
БІЛІНГВІСТИЧНА УМОВА 

10. PREFACE ПЕРЕДМОВА 

11. 
NATO TERMINOLOGY 

DIRECRIVE 
ТЕРМІНОЛОГІЧНА ДИРЕКТИВА НАТО 

12. COORDINATE CONCEPTS РІВНОЗНАЧНІ ПОНЯТТЯ 

13. 
SUBORDINATE 

CONCEPTS 
РОДОВІ ПОНЯТТЯ 

14. 
SUPERORDINATE 

CONCEPT 
ВИДОВЕ ПОНЯТТЯ 

15. PRECAUTIONARY ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД 
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MEASURE 

16. 
PREVENTIVE 

MAINTENANCE 

ПЛАНОВО-ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ 

РОБОТИ 

17. PROVOST MARSHAL НАЧАЛЬНИК ВІЙСЬКОВОЇ ПОЛІЦІЇ 

18. ACKNOWLEDGEMENT ПІДТВЕРДЖЕННЯ 

19. 
TERMINOLOGICAL 

ENTRY 
ТЕРМІНОЛОГІЧНА СТАТТЯ 

20. 

INTERNATIONAL CIVIL 

AVIATION 

ORGANIZATION 

МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ 

21. 

INTERNATIONAL 

ELECTROTECHNICAL 

COMMISSION 

МІЖНАРОДНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА 

КОМІСІЯ 

22. 

INTERNET 

ENGINEERING TASK 

FORCE 

ІНЖЕНЕРНА РАДА ІНТЕРНЕТУ 

23. 

INTERNATIONAL 

ORGANIZATION FOR 

STANDARDIZATION 

МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗІ 

СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

24. 

INTERNATIONAL 

TELECOMMUNICATION 

UNION 

МІЖНАРОДНИЙ СОЮЗ 

ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ 

25. 
EUROPEAN COMMITTEE 

FOR STANDARDIZATION 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОМІТЕТ ЗІ 

СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

26. 

EUROPEAN COMMITTEE 

FOR 

ELECTROTECHNICAL 

STANDARDIZATION 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОМІТЕТ ЗІ 

СТАНДАРТИЗАЦІЇ В ГАЛУЗІ 

ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ 

27. EUROPEAN ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
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TELECOMMUNICATIONS 

STANDARDS INSTITUTE 

СТАНДАРТІВ ЗІ ЗВ'ЯЗКУ 

28. 

ASSOCIATION 

FRANÇAISE DE 

NORMALISATION 

ФРАНЦУЗЬКА АСОЦІАЦІЯ ЗІ 

СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

29. 
BRITISH STANDARDS 

INSTITUTE 

БРИТАНСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

СТАНДАРТІВ 

30. 
DEUTSCHES INSTITUT 

FÜR NORMUNG 

НІМЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ 

СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

31. SECURITY CERTIFICATE 
СВІДОЦТВО ПРО ДОПУСК ДО 

СЕКРЕТНОЇ РОБОТИ 

32. 
PRELIMINARY 

DEMOLITION TARGET 

ЗАВЧАСНО ПІДГОТОВЛЕНА ЦІЛЬ ДЛЯ 

ЗНИЩЕННЯ 

33. UNIVERSAL SUFFRAGE ВИБОРЧЕ ПРАВО 

34. CONCISENESS ЛАКОНІЧНІСТЬ 

35. STABILITY НЕЗМІННІСТЬ 

36. 

SUPREME 

HEADQUARTERS 

ALLIED POWERS 

EUROPE 

ШТАБ ВЕРХОВНОГО 

ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА 

ОБ’ЄДНАНИХ ЗБРОЙЛИХ СИЛ НАТО У 

ЄВРОПІ 

37. CONSISTENCY СУМІСНІСТЬ 

38. TASKING AUTHORITY ОРГАН ПОСТАНОВКИ ЗАВДАНЬ 

39. SPECIAL CHARACTERS СПЕЦІАЛЬНІ МОВНІ ЗНАКИ 

40. 
MISSILE APPROACH 

WARNER 

ПРИСТРІЙ ВИЯВЛЕННЯ НАБЛИЖЕННЯ 

РАКЕТИ 

41. 
NON-COMMISSIONED 

OFFICER 

СЕРЖАНТСЬКО-СТАРШИНСЬКИЙ 

СКЛАД 

42. 
JOINT OPERATIONS 

CENTRE 
ОБ'ЄДНАНИЙ ОПЕРАТИВНИЙ ШТАБ 
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43. 
MOVEMENT SUMMARY 

REPORT 
ДОПОВІДЬ ПРО РУХ ТРАНСПОРТУ 

44. 
CASUALTY 

EVACUATION 
ЕВАКУАЦІЯ ПОРАНЕНИХ 

45. EUROPEAN FORCE 
ЗБРОЙНІ СИЛИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

СОЮЗУ 

46. 
TACTICAL TOWED 

ARRAY SYSTEM 

ТАКТИЧНА АНТЕНА РЕШІТКА, ЩО 

БУКСИРУЄТЬСЯ 

47. 
UNITED NATIONS 

ORGANIZATION 
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ 

48. 

CONSULTATION, 

COMMAND AND 

CONTROL BOARD 

РАДА З КОНСУЛЬТАЦІЇ, 

КОМАНДУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ 

49. INFLUENZA ГРИП 

50. AIRBORNE REGIMENT ПОВІТРЯНО-ДЕСАНТНИЙ ПОЛК 

51. AIR VEHICLE ЛІТАЛЬНИЙ АПАРАТ 

52. 
ALERTING AUTHORITY ОРГАН, ЩО ВІДПОВІДАЄ ЗА 

СПОВІЩЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕКУ 

53. AREA OF ACTION ЗОНА ДІЇ 

54. AVENUE OF APPROACH ШЛЯХ ПІДХОДУ 

55. AREA AIR DEFENCE ПРОТИПОВІТРЯНА ОБОРОНА РАЙОНУ 

56. 
CRISIS RESPONSE 

OPERATION 
ОПЕРАЦІЯ  З РЕАГУВАННЯ НА КРИЗУ 

57. 
WEAPON SYSTEM 

PARTNERSHIP 

СПІВПРАЦЯ ПРИ РОЗРОБЦІ СИСТЕМИ 

ОБОРОНИ 

58. 

CHANGE OF 

OPERATIONAL 

CONTROL 

ЗМІНА ОПЕРАТИВНОГО 

ПІДПОРЯДКУВАННЯ 

59. ALLIED ВИДАННЯ СОЮЗНИХ КОМУНІКАЦІЙ 
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COMMUNICATIONS 

PUBLICATION 

60. 
RESEARCH AND 

DEVELOPMENT 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ВІДДІЛ 

61. 
GLOBAL POSITIONING 

SYSTEM 
ГЛОБАЛЬНА НАВІГАЦІЙНА СИСТЕМА 

62. 
MISSION-ORIENTED 

APPROACH 

ПІДХІД, СПРЯМОВАНИЙ НА 

ВИКОНАННЯ МІСІЇ 

63. 

COUNTERING 

IMPROVISED EXPLOSIVE 

DEVICE 

ПРОТИДІЙНИЙ САМОРОБНИЙ 

ВИБУХОВИЙ ПРИСТРІЙ 

64. 
COMMAND AND 

CONTROL 
УПРАВЛІННЯ 

65. 

CAMOUFLAGE, 

CONCEALMENT AND 

DECEPTION 

МАСКУВАННЯ, УКРИТТЯ, 

ДЕЗОРІЄНТАЦІЯ 

66. 

COMMAND AND 

CONTROL 

INFORMATION SYSTEM 

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА 

КОМАНДУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ 

67. SEARCH AND RESCUE ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНИЙ 

68. 

ALLIED COMMAND 

EUROPE 

ГОЛОВНЕ КОМАНДУВАННЯ 

ОБ'ЄДНАНИХ ЗБРОЙНИХ СИЛ НАТО В 

ЄВРОПІ 

69. 
REFERENCE 

DICTIONARIES 
ДОВІДКОВІ СЛОВНИКИ 

70. ALTIMETER 
ПРИЛАД, ЯКИЙ ВИМІРЮЄ ВИСОТУ 

НАД СЕРЕДНІМ РІВНЕМ МОРЯ 

71. ELECTRONIC WARFARE РАДІОЕЛЕКТРОННА БОРОТЬБА 

72. ELECTRONIC ЕЛЕКТРОННА ПРОТИДІЯ 
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COUNTERMEASURES 

73. 
ELECTRONIC 

DECEPTION 

ДЕЗОРІЄНТАЦІЯ РАДІОТЕХНІЧНИХ 

ЗАСОБІВ ПРОТИВНИКА 

74. 
SPECIAL 

AERONAUTICAL CHART 

ТОПОГРАФІЧНА КАРТА З 

АЕРОНАВІГАЦІЙНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ, 

РОЗРОБЛЕНА ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ 

ВІЙСЬКОВИХ ВИМОГ В МИРНИЙ ЧАС 

ДЛЯ ПОВІТРЯНОЇ НАВІГАЦІЇ НА 

НИЗЬКІЙ ВИСОТІ 

75. DEFILADE 

ЗАХИСТ ВІД СПОСТЕРЕЖЕНЬ ТА 

ОБСТРІЛІВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ 

ПЕРЕШКОДОЮ 

76. CIRCULAR DEFINITIONS ТАВТОЛОГІЧНІ ВИЗНАЧЕННЯ 

77. 
AIRCRAFT ARRESTING 

HOOK 

ПОСАДКОВИЙ ГАК ЛІТАЛЬНОГО 

АПАРАТА 

78. 
CRISIS RESPONSE 

SHIPPING 

МОРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ В УМОВАХ 

РЕАГУВАННЯ НА КРИЗУ 

79. DEAD MINE ЗНЕШКОДЖЕНА МІНА 

80. NATURAL TREE STAND ПРИРОДНЕ НАСАДЖЕННЯ ДЕРЕВ 

81. 
OPEN-SOURCE 

INTELLIGENCE 
РОЗВІДКА З ВІДКРИТИМ КОДОМ 

82. 
EVACUATION CONTROL 

SHIP 

ЕВАКУАЦІЙНИЙ КОМАНДНИЙ 

КОРАБЕЛЬ 

83. SERVICE PERSONNEL ОСОБОВИЙ СКЛАД 

84. 
AIRCRAFT ARRESTING 

HOOK 

ПОСАДКОВИЙ ГАК ЛІТАЛЬНОГО 

АПАРАТА 

85. 
ACOUSTIC 

MINEHUNTING 
АКУСТИЧНИЙ ПОШУК МІН 

86. THERMAL EXPOSURE ТЕРМІЧНА РАДІАЦІЯ 
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87. HOVERING CEILING ВИСОТА ВІЛЬНОГО ПОЛЬОТУ 

88. TRANSMISSION MEDIUM СЕРЕДОВИЩЕ ПЕРЕДАЧІ 

89. GREENWICH MEAN TIME СЕРЕДНІЙ ЧАС ЗА ГРИНВІЧЕМ 

90. NATURAL LANGUAGE ЖИВА МОВА 

91. STANDARDS BODY ОРГАН ЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

92. BI-MARGIN FORMAT ДВОРІВНЕВИЙ ФОРМАТ 

93. CONTACT ЗВ’ЯЗОК 

94. 
EMERGENCY 

ESTABLISHMENT 
АВАРІЙНЕ ПЛАНУВАННЯ 

95. CONCENTRATION AREA ДІЛЯНКА ЗОСЕРЕДЖЕННЯ СИЛ 

96. 
GENERAL THEORY OF 

RELATIVITY 
ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ 

97. DEMARCATING CAPITAL РОЗМЕЖУВАЛЬНА ВЕЛИКА ЛІТЕРА 

98. 
REPLENISHMENT AT 

SEA 
ПОПОВНЕННЯ ЗАПАСІВ В МОРІ 

99. 
UNDERWAY 

REPLENISHMENT 
ПОПОВНЕННЯ ЗАПАСІВ В РУСІ 

100. TASK FORCE ОПЕРАТИВНО ТАКТИЧНА ГРУПА 
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