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АНОТАЦІЯ

Основними способами перекладу англійських термінів у галузі
будівельної техніки підбір еквіваленту, калькування та конкретизація. При
перекладі англійських термінів у будівничій галузі також використовуються
такі прийоми як експлікація та морфологічна трансформація. Частіше за все,
для досягнення точного повноцінного перекладу використовується 
комбінування цих прийомів. 
Значущість цієї роботи полягає у створенні бази
для подальших досліджень у цій сфері та укладенні двомовного 
термінологічного словника.

Ключові слова: термін, ознака терміну, номен, номенклатура,
терміносистема, омонімія термінів, термін у галузі будівельної техніки.

The main ways of translating English terms in the field of construction
equipment is the selection of the equivalent, loan translation, and specification. In
the translation of English terms in the building industry, the following techniques
are also used: explication and morphological transformation. Most often,
combining these techniques is used to achieve adequate and accurate translation.
The significance of this work implies the creation of a basis for further research in
this area and compiling a bilingual terminological dictionary.

Key words: term, peculiarities of the term, nomen, nomenclature,
terminological system, homonymy of terms, term in the field of construction
machinery.


