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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

Українські 
БЗХ бактеріальний збудник хвороби 
БРР бойова радіоактивна речовина 
ВМС військово-морські сили 
ВПС військово-повітряні сили 
ВР вибухова речовина 
ЗІК запасні частини; інструмент і комплектуючі 
ЗКР зенітна керована ракета 
ЗПС злітно-посадкова смуга 
ККД коефіцієнт корисної дії 
КП командний пункт 
МГП міжнародне гуманітарне право 
МТЗ матеріально-технічне забезпечення 
ОP отруйна речовина 
ПАЗ протиатомний захист 
ПДВ повітрянодесантні війська 
ПКАВ прилад керування артилерійським вогнем 
ПММ паливно-мастильні матеріали 
ППО протиповітряна оборона 
ПРД повітряно-реактивний двигун 
ПРО протиракетна оборона 
ПТО протитанкова оборона 
ПХЗ протихімічний захист 
ПЧО протичовникова оборона 
РДТП ракетний двигун твердого палива 
РЕБ радіоелектронна боротьба 
РЛС радіолокаційна станція 
РРД рідинний ракетний двигун 
РХБ радіаційний, хімічний та біологічний 
САУ самохідна артилерійська установка 
СВ сухопутні війська 
СГН станція гарматного наведення 
СП спостережний пункт 
ТВД театр воєнних дій 
ав. авіаційний термін 
англ. англійський термін 
арт. артилерійський термін 
інж. інженерний термін 
мор. морський термін 
напр. наприклад 
рлк. термін радіолокації 
топ. топографічний термін 
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Французькі 
adj прикметник 
adv прислівник 
f жіночий рід 
m чоловічий рід 
pl множина 
vt перехідне дієслово 
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ПЕРЕДМОВА 
У період стрімкого розвитку науки й техніки спостерігається гостра 

потреба в передачі великої кількості фахової інформації з інших мов. За останні 
роки помітна все більша зацікавленість лінгвістів проблемами термінології та 
термінотворення. Значне місце в лінгвістичних дослідженнях відводиться 
вивченню терміносистем, що виникають у результаті стрімкого розвитку нових 
наукових напрямків чи нових виробничих або суспільних реалій. Як правило, це 
відбувається на стику наук, виробництва чи діяльності людей. В умовах молодої 
Української держави ці процеси ще стрімкіші та ширші і вимагають особливої 
уваги дослідників. У зв’язку з цим у сучасній лінгвістиці важливого значення 
набувають проблеми перекладу спеціальної лексики, функціонування систем 
термінів у різних галузях науки, техніки, суспільного життя.

На сучасному етапі інтенсифікації співробітництва між військовими інсти-
туціями України та Франції значно зросли обсяги перекладу військових 
документів збройних сил Франції, які використовуються структурними 
підрозділами Збройних Сил України в якості довідкових матеріалів з метою 
проведення ефективного реформування оборонного сектору. Це зумовило 
потребу у кваліфікованих військових перекладачах. Із зростанням інтенсивності 
відносин України з Північноатлантичним союзом, постає нагальна потреба 
оновлення навчально-методичної бази для викладання військового перекладу.
Французько-український словник військової термінології призначено для 
курсантів та студентів, що вивчають дисципліни навчально-методичного 
комплексу "Військовий переклад", у якості допоміжного виду навчальної 
літератури.

Словникові статті та їх визначення відображають бурхливий розвиток су-
часної теорії та практики міжнародних відносин між нашими країнами, а також із 
партнерами Атлантичного Альянсу та іншими країнами. Даний словник містить 
багато необхідних термінів, що зацікавлять широке коло читачів, як військових 
та цивільних, так і працівників дипломатичного корпусу.

Словник побудований за абетковим принципом. Французькі слова та їх 
українські відповідники подані в їх початковій формі.

Словникова стаття складається з терміну та його можливих варіантів 
перекладу поданих через крапку з комою. За необхідністю кожний термін 
супроводжується набором найбільш уживаних словосполучень. У такому 
випадку основний термін замінений відповідною позначкою «~».  

Наприклад:
abaque m графік; номограма 

~ de correction but графік погрішностей; графік поправок 
~ de correction dues au vent графік поправок на вітер 

Можливі перекладацькі відповідники подаються через кому з крапкою, а
пояснювальні елементи до термінів у французькій та українській частинах пода-
ються у круглих дужках. Наприклад:

aborder підходити (впритул); зіштовхуватися (про судна); приставати (до 
берега); таранити; атакувати; висаджуватися; підходити до борта (іншого 
корабля)
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8. Французько-українсько-англійський міжвидовий словник з тактики та логіс-
тики. Dictionnaire interamées de termes tactiques et logistiques français-
ukrainien-anglais : в 2-х т. / Центр розробки Доктрини застосування Збройних 
Сил Французької Республіки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Військо-
вий ін-т / за ред. Р. Гардера та В. В. Балабіна. – К. : Логос, 2007.– 633 с.

9. Французько-українсько-англійський словник зовнішніх зв’язків, стратегії та 
безпеки. Dictionnaire des relations internationales, de strategie et de securité 
français-ukrainien-anglais / Центр розробки Доктрини застосування Збройних 
Сил Французької Республіки, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Військовий ін-
т / за ред. Р. Гардера та В. В. Балабіна. – К. : Логос, 2006. – 231 с.

10. Méménto de correspondance militaire à l’usage de l’officier d’état-major. - P.:, 
1997. — 105 p. 

11. Військова лінгвістична база даних [Електронний ресурс] // Київ. нац. ун-т
ім. Т. Шевченка, Військовий ін-т / за ред. М.Б. Білана – 2011. – Режим дос-
тупу до програми : http://www.mildic.com  
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Французький алфавіт 

Aa Ff Kk Pp Uu 
Bb Gg Ll Qq Vv 
Cc Hh Mm Rr Ww 
Dd Ii Nn Ss Xx 
Ee Jj Oo Tt Yy 
 Zz 
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-А-
abaissement m зниження; зменшення; падін-
ня (напр. рівня)
~ de bouche опускання дулової частини зброї 
(під дією власної ваги)

abandon m залишення; відмова 
~ de l’avion залишення літака 
~ de la mission припинення виконання 
завдання 
~ de poste залишення посади (варто-
вим)
~ de poursuite відмова від (подальшо-
го) переслідування; припинення пере-
слідування 
~ sans ordre залишення (посади, ко-
рабля) без наказу; залишення (літака)
без наказу 
~ urgent de l’avion аварійне (змушене)
залишення літака 

abaque m графік; номограма 
~ de correction but графік погрішнос-
тей; графік поправок 
~ de correction dues au vent графік 
поправок на вітер 
~ de marche графік руху 
~ de tir графік стрільби 
~ des trajectoires графік траєкторій 
~ spécial de tir графік артилерійської 
стрільби 

abattage m знищення; руйнування; поразка;
винищення; обстріл масованим вогнем; дія 
спускової пружини валка; рубка (лісу)

abattement m зрізання; зриття (ґрунту); вирі-
внювання (зрізання) кутів 

abattis m засіка; (лісовий) завал; зрубаний ліс 
~ de défense лісовий завал 
~ de lisière легка засіка; засіка з гілок;
завал із тонких дерев; завал на галя-
вині лісу 
~ de transport переносна засіка 
~ mort мертва засіка (зі зрубаних і по-
валених дерев)
~ naturel місцева засіка 
~ nucléaire завал, що утворився в ре-
зультаті ядерного вибуху 
~ ordinaire місцева засіка 

abattis  
~ rapporté переносна засіка 
~ routier завал на дорозі 
~ sur place місцева засіка 
~ sur route завал на дорозі 
~ vif жива засіка (із пригнутих до зем-
лі дерев)
pratiquer des ~s влаштовувати засіки 
(завали)

abattre збивати (літак); знищувати; руйнува-
ти; уражати; винищувати; убивати; проходи-
ти; покривати (відстань); змінювати курс;
зрізати; зривати (ґрунт); валити, рубати (ліс)

abattu adj підбитий; збитий 

abdominal adj поранений у живіт 

abélite f абеліт (ВР)

abîmer псувати; руйнувати; перекидати; за-
нурювати 

abonnement m взаємний зв’язок 

abord m підступ; шлях підходу; місце десан-
тування; пристань; причалювання; pl підсту-
пи; прилягаюча місцевість 

~s couverts сховані підступи 
~s de l’axe de marche характер місце-
вості на шляху руху 
~s des pièces підступи до вогневих по-
зицій 
~s difficiles складні шляхи підходу 
~s immédiats ближні підступи; безпо-
середньо прилягаюча місцевість 

abordable adj доступний; що має зручний 
шлях підходу 

abordage m зіткнення (суден); причалюван-
ня; таранний удар; рукопашна сутичка; атака;
висадка; підхід до борта (іншого корабля)

~ au corps à corps рукопашна сутичка 
marcher à ~ йти в атаку 
mener ~ de flanc атакувати у фланг 
monter à ~ починати атаку 
prendre à ~ таранити 

aborder підходити (впритул); зіштовхуватися 
(про судна); приставати (до берега); тарани-
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aborder  
ти; атакувати; висаджуватися; підходити до 
борта (іншого корабля)

aboutement m стик; берегова опора; берего-
вий лежак; підпора; контрфорс 

abréviations f pl réglementaires статутні ско-
рочення 

abri m укриття; прикриття; бліндаж; ангар 
~ à fouille découverte (ouverte) укрит-
тя казаноподібного типу 
~ à l’épreuve des armes atomiques 
протиатомне укриття 
~ à l’épreuve des balles протикульове 
укриття 
~ à l’épreuve des bombes бомбосхо-
вище 
~ à l’épreuve des éclats протиосколоч-
не укриття 
~ à l’épreuve посилене укриття; ук-
риття важкого типу 
~ à l’épreuve укриття від…
~ à munitions сховище для боєприпа-
сів 
~ à personnel укриття для особового 
складу 
~ à toute épreuve укриття важкого ти-
пу 
~ actif вогнева споруда; вогнева точка 
~ antiaérien бомбосховище 
~ antiatomique протиатомне укриття 
~ antigaz протихімічне укриття; газо-
сховище 
~ anti-retombée укриття для захисту 
від радіоактивних опадів 
~ artificiel штучне укриття 
~ aux éléments préfabriqués збірно-
розбірне укриття 
~ bétonné бетоноване укриття 
~ blindé бронековпак 
~ casemate каземат; бетоноване ук-
риття 
~ clos укриття закритого типу 
~ collectif urbain групове укриття для 
цивільного населення 
~ collectif групове укриття 
~ contre attaques aériennes бомбосхо-
вище 
~ contre le vent укриття від вітру; ко-
зирок 

abri  
~ contre les coups укриття; бомбо-
сховище 
~ contre les gaz протихімічне укриття;
газосховище 
~ contre les intempéries укриття (для 
особового складу) на випадок непого-
ди 
~ contre les vues укриття від спостері-
гачів 
~ cuirassé démontable pour observa-
teur розбірний бронековпак для 
спостерігача 
~ cuirassé démontable розбірний бро-
нековпак 
~ cuirassé бронековпак 
~ d’alerte укриття (напр. для гармат-
ного розрахунку); укриття для особо-
вого складу, що перебуває на чергу-
ванні 
~ d’amorçage укриття для споряджен-
ня боєприпасів 
~ d’attente pour les blessés укриття 
для поранених 
~ de (en) superstructure укриття, що 
виступає над поверхнею землі; назем-
не укриття 
~ de (en) surface укриття, обладнане 
на поверхні землі; наземне укриття 
~ de (pour) guetteur укриття для спо-
стерігача 
~ de (pour) marqueurs бліндаж для 
покажчиків (на стрільбище)
~ de bombardement укриття на випа-
док артилерійського обстрілу; бомбо-
сховище 
~ de champ de tir бліндаж для покаж-
чиків (на стрільбище)
~ de combat бліндаж 
~ de commandement укриття для КП 
~ de fortune природне укриття 
~ de groupe укриття для відділення 
~ de la côte берегове укриття 
~ de lancement підземне укриття 
(сховище) для ракет; пускова шахта;
укриття (окоп) для гранатометників 
~ de navigation штурманська рубка 
~ de passerelle бойова рубка 
~ de repos укриття для відпочинку 
~ de tête козирок (у траншеї, шанці)
~ de tirailleurs укриття для стрільців 
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abri  
~ de tranchée підбрустверний блін-
даж; підбрустверна ніша; укриття в
траншеї 
~ de transformation de charges укрит-
тя для підготовки зарядів 
~ des réservoirs приміщення для єм-
костей 
~ du béton à prise prompte укриття з
бетону, виготовленого з марок цемен-
ту, що швидко застигає 
~ en (sous) tôle ondulée укриття з кар-
касом із хвилястої сталі 
~ en béton armé залізобетонне укрит-
тя (оборонна споруда)
~ en charpente (en charpenterie) ук-
риття з дерев’яним каркасом 
~ en galerie de mine штольня 
~ en galerie unique (підземне) укриття 
галерейного типу 
~ en niche підбрустверна ніша; підб-
рустверний бліндаж 
~ en niches débouchant sur un couloir 
укриття боксової системи 
~ en sape щілина-укриття; щілина 
~ en terre et rondins дерево-земляне 
укриття 
~ improvisé тимчасове укриття з під-
ручних матеріалів 
~ individuel індивідуальне укриття;
укриття для одного бійця 
~ léger укриття легкого типу 
~ momentané тимчасове укриття з пі-
дручних матеріалів 
~ naturel природне укриття 
~ nucléaire протиатомне укриття 
~ pare-éclats протиосколочне укриття 
~ passif укриття 
~ permanent укриття довгострокового 
типу; стаціонарне укриття 
~ pour mitrailleuse кулеметний окоп 
~ pour secours Z протихімічне укрит-
тя; газосховище 
~ pour sous-marins укриття для під-
водних човнів 
~ préfabriqué збірно-розбірне укриття 
~ provisoire тимчасове укриття з під-
ручних матеріалів 
~ sanitaire укриття для медпункту 
~ sommaire тимчасове укриття з під-
ручних матеріалів 

abri  
~ sous parapet підбрустверна ніша;
підбрустверний бліндаж 
~ sous roc укриття в скелі 
~ sous rondins et terre дерево-земляне 
укриття 
~ souterrain підземне укриття 
~ superficiel à fouille ouverte укриття 
казаноподібного типу 
~ superficiel наземне укриття; укрит-
тя; що виступає над поверхнею землі 
~ supérieur бліндаж; міцне укриття 
~ sur terre насипне укриття; наземне 
укриття 
~ voûté et bétonné pour munitions бе-
тонована ніша для боєприпасів 
~ voûté укриття у вигляді склепу 
à ~ d’un assaut у безпеці; укритий від 
нападу 
à ~ de під прикриттям 
à ~ des chars забезпечений у протита-
нковому плані; під прикриттям танків 
à ~ des éclats укритий від уламків 
à ~ des vues terrestres укритий від на-
земного спостереження 
à ~ в укриття! (команда)
à l’~ des vues поза спостереженням;
укритий від спостереження; бути не-
помітним 
à l’~ du tir укритий від вогню 
aménager à ~ розташовувати в укритті 
crever un ~ пробивати укриття 
installer sous ~ встановлювати в ук-
ритті 
maintenir à ~ des couverts тримати в
укритті 
mettre à ~ укривати; розташовувати в
укритті; забезпечувати; захищати;
прикривати 

abri-casemate m (bétonné) каземат; бетоно-
ване укриття 

abri-caverne m укриття печерного типу 

abri-vigie m укриття для спостерігача 

abriter укривати; забезпечувати; захищати;
прикривати 

s’~ укриватися; забезпечувати себе 
(від)
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abrupt adj крутий; стрімкий; крутий схил 

absence f відсутність; відлучка 
~ autorisée звільнення 
~ de l’observation неможливість вести 
спостереження 
~ du service неявка на службу 
~ illégale самовільна відлучка 
~ involontaire відлучка з незалежних 
від військовослужбовця обставин 
~ irrégulière самовільна відлучка 
~ sans autorisation (sans permission) 
самовільна відлучка 
~ temporaire тимчасова відсутність 
en ~ irrégulière у самовільній відлучці 
longue ~ тривала відсутність 

absent adj відсутній; у відлучці 
~ sans motif у самовільній відлучці 

absorber приймати до складу (напр. поси-
лення)

absorption f поглинання; абсорбція; аморти-
зація; всмоктування; прийняття до складу 
(напр. частини посилення)

~ du rayonnement поглинання випро-
мінювання 

abstention f constructive позитивне (конст-
руктивне) утримання при голосуванні 

abuser вводити в оману 

académie f академія 
~ militaire військова академія 

accalmie f перерва в стрільбі; тимчасове при-
пинення вогню; тимчасове послаблення вог-
ню 

~ de combat тимчасовий затишок в
бою 
~ du feu тимчасове припинення вог-
ню; тимчасове послаблення вогню;
перерва в стрільбі 

accélérateur m акселератор; ракетний прис-
корювач; стартовий двигун; прискорювач;
каталізатор 

~ à fusée ракетний прискорювач; стар-
товий двигун 

accélérateur 
~ à poudre пороховий ракетний прис-
корювач 
~ de combustion прискорювач процесу 
горіння 
~ de culasse прискорювач замка затво-
ру 
~ de décollage (de départ; d’envol) 
прискорювач зльоту; ракетний прис-
корювач; стартовий двигун 
~ empenné оперений (крилатий) раке-
тний прискорювач 
~ latéral боковий ракетний прискорю-
вач 
~ solide твердопаливний ракетний 
прискорювач 
~ spatial ракета-носій 

accélération f прискорення; розгін; переван-
таження 

~ au décollage (au démarrage) прис-
корення під час старту (у момент ста-
рту); прискорення під час пуску (у
момент пуску)
~ de la vitesse de tir збільшення швид-
кострільності 
~ physiologique фізіологічне переван-
таження; реакція організму на зовні-
шнє перевантаження 

accélérer прискорювати; перевантажувати 

accéléromètre m акселерометр; показник пе-
ревантаження 

acceptation f прийняття; зарахування 
~ dans le personnel navigant зараху-
вання до льотного складу 
~ de (la) démission задоволення кло-
потання про звільнення у відставку 

accès m доступ; підступ; шлях підходу; під-
хід; люк; вибірка даних (інформації)

d’~ difficile важкопрохідний 
d’~ facile легкопрохідний 
défendre les ~ à l’ennemi не допускати 
наближення противника 

accessibilité f доступ; зручність підходу 

accessible adj доступний; що має зручні 
підходи; прохідний 
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accessible  
~ aux chars (aux engins blindés) тан-
кодоступний 

accessoire adj допоміжний; додатковий; дру-
горядний 

accessoire m pl апаратура; агрегати;
допоміжне устаткування; приладдя; арматура 

~s d’embarquement засоби для заван-
таження (східці; блоки тощо)
~s d’instruction навчальні приладдя;
навчальні посібники 
~s de signalisation routière дорожні 
знаки й покажчики 
~s de survie рятувальне устаткування;
рятувальні засоби 
~s des pièces гарматні приладдя 
~s du tir à la cible устаткування для 
стрільби по мішенях 
~s et rechanges запасні частини; ін-
струмент і устаткування 

accident m аварія; поломка; ушкодження;
складка; нерівність (місцевості)

~ aérien льотная подія 
~ au démarrage аварія під час пуску 

(ракети)
~ d’avion льотна подія 

~ de personnel подія, що призвела до 
поранення чи смерті людини 
~ de route дорожня подія 

~ du matériel пошкодження матеріа-
льної частини 
~ du sol (du terrain) складка (нерів-
ність) місцевості; деталь рельєфу міс-
цевості; природна перешкода 
~ mortel катастрофа 

accidenté adj потерпілий в аварії; ушкодже-
ний; нерівний, пересічений (про місцевість)

accolé adj розташований поруч (в одну лінію;
в один ешелон); із зімкнутими флангами 

étroitement ~ розташований поруч,
без інтервалу; із зімкнутими флангами 

accolement m розташування поруч (в одну 
лінію; одним ешелоном)

accoler розташовувати поруч (в одну лінію;
одним ешелоном); з’єднувати; поєднувати 

accompagnement m супровід; вогневий су-
провід; вогнева підтримка 

~ de chasse супровід винищувачами 
accompagnement de l’attaque вогнева 
підтримка наступу 
~ immédiat безпосередній супровід 

accompagner супроводжувати 

accomplissement m виконання; закінчення;
завершення 

acconage m вантажно-розвантажувальні ро-
боти на судні; вантажно-розвантажувальні 
плавучі засоби 

accord m погодженість (дій); угода; договір;
~ de défense оборонний союз, угода 
про оборону 

accord-cadre рамкова угода 

accorder надавати; додавати; погоджувати 

accords sur la limitation des armements stra-
tégiques угоди про обмеження стратегічного 
озброєння 

accostage m причалювання; швартування;
причал; місце висадка 

accoster причалювати (до берега; борту; сті-
нки); швартуватися 

accotement m узбіччя дороги; укіс; брівка 

accouplement m з’єднання; зчеплення; зачеп-
лення 

~ remorque буксирний пристрій 

accoupler з’єднувати; зчіплювати 

accreditation f акредитація 

accrochage m підвішування; підвіска;
зіткнення; сутичка; бій; сковування 
(противника); прив’язка; репер; захоплення 
(цілі); завантажувальна площадка; зчеплення 

~ automatique автоматичне захоплен-
ня (цілі)
~ avec l’ennemi сутичка (зіткнення;
бій) із противником 
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accrochage 
~ de cible захоплення цілі 
~ de l’ennemi сковування противника 
~ de l’objectif захоплення цілі 
accrochage des batteries прив’язка 
батарей 
~ des bombes підвіска бомб 
~ des réservoirs підвіска баків 
~ des roquettes підвіска ракет 

accroché adj підвішений; скований;
прив’язаний; захоплений (про ціль)

durement ~ скований (притиснутий до 
землі) сильним вогнем 

accroche-bombes m бомботримач 

accrocher підвішувати; зіштовхуватися; ата-
кувати; прив’язувати; засікати; захоплювати 
(ціль); зчіплювати 

~ fortement атакувати значними си-
лами 
s’~ триматися; закріплюватися (на мі-
сцевості)

accrocheur m
être ~ бути стійким в обороні; уміти 
використовувати місцевість для міц-
ної оборони 

accroissement m підвищення; збільшення;
зростання 

~ de la portée збільшення дальності 
стрільби 

accumulateur m акумулятор; накопичувач;
акумуляторна батарея 

~ acide кислотний акумулятор 
~ alcalin (à potasse) лужний акумуля-
тор 
~ portatif переносна (портативна)
акумуляторна батарея 

accumulation f нагромадження; скупчення;
нарощування 

accumuler накопичувати; зосереджувати; на-
рощувати 

accusé m de réception розписка в одержанні;
підтвердження прийому 

acharné adj запеклий 

acharnement m de l’artillerie ураганний во-
гонь артилерії 

acheminement m просування (вперед); пере-
везення; перекидання; транспортування;
напрям руху; відправлення; доставка; розси-
лання; підтягування; підвезення; передача 
(напр. інформації); проходження (інформа-
ції); pl залізничні перевезення 

~ aérien відправлення (доставка) авіа-
цією; pl авіаційні перевезення 
~ de renforts перекидання частин 
(підрозділів); посилення 
~ des comptes-rendus передача пові-
домлень 
~ des documents розсилання докумен-
тів 
~ des messages передача повідомлень 
~ des renseignements передача розві-
дувальних даних 
~ opérationnel оперативне транспор-
тування 
~ par voie ferrée перевезення (переки-
дання) залізницею; відправлення (дос-
тавка) залізницею; pl залізничні пере-
везення 
~ téléphonique передача (інформації)
телефоном 
~ vers l’arrière відправлення (евакуа-
ція) у тил 
~s routiers автомобільні перевезення 

acheminer перевозити; перекидати; транспо-
ртувати; направляти; відправляти; доставля-
ти; розсилати; підтягувати; підвозити; пере-
давати (напр. дані); здійснювати залізничні 
перевезення 

achèvement m (du pointage) уточнення наве-
дення 

achever завершувати; добудовувати; закінчу-
вати; добивати 

acide m кислота 
~ arsénieux миш’якова кислота 
~ azotique азотна кислота 
~ cyanhydrîque синильна кислота (за-
гальноотруйна ОР)



14 

acide  
~ nitrique fumant азотна кислота, що 
димить 
~ nitrique азотна кислота 
~ pіkrique пікринова кислота; триніт-
рофенол 
acide sulfurique fumant сірчана 
кислота, що димить; олеум 
(димоутворююча речовина)
~ sulfurique сірчана кислота 

acidifiant f окислювач 

acier m сталь 
~ à (de) blindage броньована сталь 
~ à canons гарматна сталь 
~ à l’épreuve des balles протикульова 
броня 

à-coup m
avancer par ~s просуватися стрибками 
progresser sans ~ невпинно просува-
тися 

acoustique adj звуковий; акустичний; f акус-
тика; акустичний зв’язок; pl акустичні засоби 
зв’язку 

~ sous-marine гідроакустика 

acquérir визначати місцезнаходження; вияв-
ляти й супроводжувати ціль 

acquis m de pilotage льотні навички; навички 
пілотування 

aquisition f визначення місцезнаходження;
виявлення й супровід цілі; цілевказівка; збір 
даних про ціль; прийняття на озброєння 

~ d’objectifs виявлення й супровід ці-
лей; цілевказівка; розвідка цілей 
~ de l’hostile виявлення противника 
~ de l’information збір інформації;
збір (добування) даних 
~ de l’objectif виявлення й супровід 
цілі 
~ de la supériorité du feu досягнення 
вогневої переваги 
~ de réflexes de combat набуття бойо-
вих навичок 
~ du renseignement збір (добування)
розвідувальних даних 

aquisition 
~ en direction горизонтальне наведен-
ня 
~ optique визначення місцезнахо-
дження цілі за допомогою оптичних 
засобів 
~ radar захоплення цілі 

acrobatie f вищий пілотаж; фігури вищого 
пілотажу 

~ aérienne вищий пілотаж; фігури ви-
щого пілотажу 
~ classique класичний вищий пілотаж 
faire des ~s виконувати фігури вищого 
пілотажу 

acte m дія; документ; акт 
~ d’indiscipline некоректний вчинок 
~ de barbarie акт варварства 
~ de terrorisme терористичний акт 
~ de torture акт катування 
~ élémentaire первинна бойова під-
готовка 
~ fondateur OTAN-Russie основопо-
ложний акт НАТО-Росія 
~ hostile ворожий акт 
~ illégal незаконна дія 
~ inamical недружній акт 
~(s) réflexes дії на рівні умовного реф-
лексу 

actif adj активний; такий, що проходить 
дійсну військову службу; кадровий; ра-
діоактивний 

avoir à son ~ мати на своєму бойовому 
рахунку 

action f дія; вплив; pl (бойові) дії; бій; удар;
атака; наступ; боротьба; вогонь; стрільба;
ефект 

~ aérienne dans la zone des contacts 
(AAZC) безпосередня авіаційна підт-
римка 
~ aéromobile autonome самостійні дії 
аеромобільних підрозділів 
~ aéromobile conjuguée спільна повіт-
ряна операція 
~ au profit des forces заходи з підтри-
мки військ 
~ biologique des radiations біологічна 
дія проникаючої радіації 
~ centralisée централізована дія 
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action 
~ chimique дія ОР; pl бойові дії із за-
стосуванням (під час застосування)
хімічної зброї 
~ civilo-militaire (ACM) цивільно-
військове співробітництво 
~ commune спільні дії 
~ d’ensemble загальне забезпечення 
~ dans la profondeur дії в глибині 
~ de choc удар 
action de coercition ou action de force 
примусові (силові) дії 
~ de coopération спільні дії 
~ de fixation стримувальні дії 
~ de force військові дії 
~ de neutralisation вогонь на нейтра-
лізацію 
~ de rupture прорив 
~ de soutenir надання підтримки; дії 
для підтримки 
~ de veille контроль 
~ décentralisée децентралізована дія 
~ diluée розосередження 
~ directe безпосередня дія 
~ disciplinaire дисциплінарне пока-
рання; покарання в дисциплінарному 
порядку 
~ dissuasive стримуючі дії 
~ efficace уражаюча дія; pl успішні 
бойові дії 
~ en force силова дія 
~ en souplesse гнучкі дії 
~ hostile simple разова ворожа акція 
~ humanitaire гуманітарна акція 
~ létale смертельна (летальна) дія 
~ militaire à vocation humanitaire вій-
ськова гуманітарна діяльність 
~ militaire limitée обмежена військова 
акція 
~ morale моральний вплив 
~ nucléaire profonde ядерний удар по 
тилах (противника)
~ par le feu ведення вогню; вогонь;
вогневий вплив 
~ perturbatrice перешкода 
~ préemptive упереджувальний напад 
~ préliminaire підготовчі дії 
~ préventive упереджувальні дії 
~ principale головний удар 
~ protectrice захисна дія; дії для захи-
сту (охорони)

action 
~ psychologique психологічний вплив;
ідеологічна робота; ідеологічна обро-
бка 
~ toxique токсична дія 
~ violante par le feu масований вогне-
вий наліт (вогневий удар)
~(s) à (de) revers удар (напад; атака) з
тилу 
~(s) à courte distance (portée) бойові 
дії на невелику глибину (на ближніх 
підступах); ближній бій; атака із бли-
жньої дистанції 
~(s) à la mer бойові дії на морі 
~(s) à large rayon бойові дії на широ-
кому фронті; бойові дії на велику гли-
бину; глибокий прорив; дії в глибині 
оборони 
~(s) à longue distance (portée) бойові 
дії на велику глибину (на далеких під-
ступах); атака з далекої відстані 
~(s) à objectifs limités атака (наступ) з
певною метою; бойові дії місцевого 
значення 
~(s) à pied бойові дії (бій) у пішому 
порядку 
~(s) aérienne(s) (бойові) дії авіації 
~(s) aérienne(s) massive(s) масований 
повітряний наліт; масований удар із 
повітря 
~(s) aéromobile(s) аеромобільні 
операції; (бойові) дії аеромобільних 
частин (підрозділів)
~(s) aéroportée(s) (бойові) дії ПДВ;
повітряний десант 
~(s) amie(s) бойові дії своїх військ 
~(s) amphibie(s) дії для висадка мор-
ського десанту; висадка морського 
десанту; бій за висадка морського 
десанту; висадка морського десанту з
боєм; десантна операція; форсування 
водної перешкоди 
~(s) antichar(s) боротьба (бій) з тан-
ками; стрільба по танках 
~(s) anti-sous-marine(s) дії для зни-
щення підводних човнів 
~(s) atomîque(s) дія (вплив) ядерної 
зброї; бойові дії із застосуванням (в
умовах застосування) атомної (ядер-
ної) зброї; атомний (ядерний) удар 
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action 
~(s) au profit de l’environnement civil 
військова підтримка цивільної влади 
~(s) au profit des forces заходи з підт-
римки військ 
~(s) autonome(s) самостійні (бойові)
дії 
~(s) brutale(s) бій; удар; атака; рішучі 
дії; вирішальний удар 
~(s) civilo-militaires військово-
цивільні дії 
~(s) combinée(s) спільні бойові дії 
(різних видів збройних сил); загально-
військовий бій 
~(s) commando(s) диверсійно-
розвідувальні (бойові) дії; (бойові) дії 
диверсійно-розвідувальних груп 
~(s) commune(s) спільні (бойові) дії 
~(s) continue(s) безупинні бойові дії 
~(s) convergente(s) бойові дії за 
напрямками, що сходяться;
зосереджений (концентрований) удар 
~(s) coordonnée(s) погоджені (бойові)
дії; взаємодія; бойові дії погодженими 
зусиллями всіх родів військ 
~(s) d’aérolargage (d’aéroportage) 
висадка (закидання) повітряного де-
санту 
~(s) d’aile бойові дії на фланзі; флан-
говий удар; удар по флангу; охоплен-
ня; обхід 
~(s) d’appui de feux вогнева підтрим-
ка 
~(s) d’appui надання підтримки; підт-
римка; дії для підтримки 
~(s) d’arrêt стримуючі (бойові) дії 
~(s) d’élargissement бойові дії з метою 
розширення прориву; розширення 
прориву 
~(s) d’ensemble спільні (бойові) дії;
погоджені (бойові) дії; взаємодія 
~(s) d’infiltration просочування (про-
никання) у розташування противника;
приховане просування 
~(s) d’interdiction вогонь на заборону 
~(s) d’usure (бойові) дії з метою ви-
мотування (противника)
~(s) dans les champs psychologiques 
психологічні операції 
~(s) de (en) masse бойові дії великими 
силами; масований удар 

action 
~(s) de (par) surprise раптові (бойові)
дії; раптовий удар (атака; напад)
~(s) de blindés sur les arrières танко-
вий рейд тилами (противника)
~(s) de blindés танкові дії; танковий 
рейд; бойові дії бронетанкових військ;
танковий бій 
~(s) de choc удар; атака; напад; наліт 
~(s) de combat бойові дії 
~(s) de commandos диверсійно-
розвідувальні (бойові) дії; (бойові) дії 
диверсійно-розвідувальних груп 
~(s) de couverture (бойові) дії із прик-
риття; бойове прикриття 
~(s) de débordement маневр, що охоп-
лює фланги противника; бойові дії на 
фланзі 
~(s) de déception дії для введення 
(противника) в оману 
~(s) de décrochage (бойові) дії з метою 
відриву (від противника); відрив (від 
противника)
~(s) de défense оборонні (бойові) дії;
оборона; оборонний бій 
~(s) de destruction (бойові) дії з метою 
знищення (противника); знищення 
(противника)
~(s) de détail бойові дії місцевого зна-
чення; бойові дії на окремих ділянках 
фронту; бойові дії незначними силами 
(дрібних підрозділів)
~(s) de diversion відволікаючі дії 
~(s) de (en) force бойові дії великими 
силами; велика операція; бій; атака;
наступ; (наступальні) бойові дії з
попередньою масованою вогневою 
підготовкою 
~(s) de face фронтальний удар; атака з
фронту 
~(s) de flanc бойові дії на фланзі; фла-
нговий удар; удар у фланг; обхід; охо-
плення 
~(s) de flanc-garde дії бокових загонів 
охорони 
~(s) de freinage стримуючі (бойові) дії 
~(s) de front фронтальний удар; атака 
з фронту 
~(s) de grande envergure бойові дії 
великими силами; велика операція;
бойові дії на широкому фронті 
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action 
~(s) de guérilla дії партизанів; парти-
занська війна 
~(s) de guerre військові дії; бойові дії 
~(s) de harcèlement (бойові) дії, що 
вимотують 
~(s) de l’exploitation бойові дії з ме-
тою розвитку успіху; розвиток успіху;
бойові дії з метою використання ре-
зультатів ядерного удару 
~(s) de nettoyage дії з ліквідації вог-
нищ опору й очищення місцевості (від 
противника); прочісування (району;
місцевості); каральна операція 
~(s) de nuit (бойові) дії вночі 
~(s) de rabattement вихід у фланг 
прориву (наступаючими військами); 
операція з наведення порядку; караль-
на операція 
~(s) de ralentissement стримуючі (бо-
йові) дії 
~(s) de recherche розвідувальні дії;
пошук 
~(s) de reconnaissance розвідувальні 
дії 
~(s) de représailles удари у відповідь;
репресалії 
~(s) de retardement стримуючі (бойо-
ві) дії 
~(s) de rupture бойові дії з метою 
прориву 
~(s) de sabotage диверсійні дії 
~(s) de style commando диверсійно-
розвідувальні (бойові) дії; (бойові) дії 
диверсійно-розвідувальних груп 
~(s) de vive force бойові дії; велика 
операція; бій; атака; (потужний) удар;
наступ 
~(s) décentralisée(s) розрізнені бойові 
дії 
~(s) défensive(s) retardatrice(s) стри-
муючі (бойові) дії; оборонні (бойові)
дії 
~(s) défensive(s) statique(s) позиційна 
оборона 
~(s) défensive(s) оборонні (бойові) дії;
оборона; оборонний бій 
~(s) démonstrative(s) демонстративні 
дії 
~(s) démoralisatrices(s) дії, спрямовані 
на підрив морального духу; деморалі-
зація 

action 
~(s) discontinue(s) бойові дії, що ве-
дуться з перервами 
~(s) divergente(s) бойові дії у різним 
напрямках 
~(s) du commandement дії (вплив)
командування (командира)
~(s) éloignée(s) бойові дії на велику 
глибину (на далеких підступах); дії в
глибині оборони; бойові дії передових 
підрозділів (частин); бій у відриві від 
головних сил 
~(s) en profondeur бойові дії на вели-
ку глибину; дії в глибині оборони; да-
лекий вогневий удар 
~(s) en souplesse маневрування;
маневр; гнучкість; оперативність;
(наступальні) бойові дії із за-
стосуванням гнучкого маневру 
(шляхом просочування в бойові 
порядки противника)
~(s) en tenaille маневр захоплення 
(противника) у кліщі; подвійне охоп-
лення 
~(s) extérieure(s) бойові дії поза своїм 
районом (поза опорним пунктом); бо-
йові дії за межами метрополії 
~(s) frontale(s) фронтальний удар;
атака з фронту 
~(s) fructueuse(s) успішні бойові дії 
~(s) héliportée(s) гелікоптерний десант 
~(s) humanitaires гуманітарні дії 
~(s) indirecte(s) дії в тилу противника 
~(s) latérale(s) бойові дії на фланзі;
фланговий удар; удар у фланг; охоп-
лення; обхід 
~(s) locale(s) бойові дії місцевого зна-
чення; бойові дії на окремих ділянках 
фронту; бойові дії незначними силами 
~(s) lointaine(s) бойові дії на велику 
глибину (на далеких підступах)
~(s) massive(s) бойові дії великими 
силами; масований удар 
~(s) menée(s) de flanc бойові дії на 
фланзі; фланговий удар; удар у фланг;
охоплення; обхід 
~(s) militaire(s) бойові дії 
~(s) mobile(s) de freinage стримуючі 
(бойові) дії 
~(s) morcelée(s) бойові дії окремих 
підрозділів (частин); бойові дії на 
окремих ділянках фронту 
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action 
~(s) mutuelle(s) погоджені (бойові) дії;
взаємодія 
~(s) nocturne(s) (бойові) дії вночі 
~(s) offensive(s) наступальні (бойові)
дії; наступ; наступальний бій 
~(s) partielle(s) бойові дії місцевого 
значення; бойові дії на окремих ділян-
ках фронту; бойові дії незначними си-
лами (дрібних підрозділів)
~(s) préliminaires бойові дії передових 
частин (підрозділів); підготовчі дії;
підготовка; бойові дії, що передують 
ядерному удару 
~(s) préventive(s) попереджувальні 
(превентивні) дії (заходи)
~(s) principale(s) бойові дії на напрямі 
головного удару; головний удар 
~(s) profonde(s) бойові дії на велику 
глибину; дії в глибині оборони 
~(s) purement aérienne(s) самостійні 
дії авіації 
~(s) rapprochée(s) бойові дії на неве-
лику глибину (на ближніх підступах); 
ближній бій; атака із ближньої диста-
нції 
~(s) réciproque(s) погоджені (бойові)
дії; взаємодія 
~(s) retardatrice(s) стримуючі (бойові)
дії 
~(s) secondaire(s) бойові дії на друго-
рядному напрямку 
~(s) simultanée(s) (бойові) дії (опера-
ції), проведені одночасно (на декіль-
кох ділянках); одночасні удари 
~(s) souple(s) маневрування; маневр;
гнучкість; оперативність 
~(s) spéciales спеціальні операції 
~(s) subversive(s) диверсійні дії 
~(s) successive(s) послідовні удари;
бойові дії (операції), проведені одна за 
одною 
~(s) sur alerte дії (авіації) по тривозі 
(за викликом)
~(s) sur les arrières удари (дії) по ти-
лах; дії в тилу; дії в глибині бойових 
порядків (противника)
~(s) voisine(s) бойові дії сусідів (на су-
сідніх ділянках)
~s de reconnaissance stratégique дії 
стратегічної розвідки 

action 
~s de reconnaissance tactique дії так-
тичної розвідки 
~s lancées de удари, що наносяться з ...  
agir en ~(s) retardatrice(s) вести 
стримуючі (бойові) дії 
attaquer en ~ concomitante атакувати 
тимчасово й узгоджено 
concourir à une même ~ спільно вико-
нувати одне завдання 
conduire ~ вести бій; керувати боєм 
déclencher les ~s latérales починати дії 
на флангах; відкривати фланговий во-
гонь 
déjouer une ~ перешкоджати прове-
денню операції 
échapper à ~ уникати обстрілу 
engager par ~s massives вступати в
бій великими силами 
engager une ~ починати (зав’язувати)
бій; вступати в бій 
entrer en ~ вступати в бій 
éprouver (être soumis à) ~ попадати 
під обстріл 
exercer des ~s d’interdiction вести во-
гонь на заборону 
exercer des ~s retardatrices вести 
стримуючі (бойові) дії 
exercer des ~s вести бойові дії 
faire entrer en ~ вводити в дію (в бій)
faire sentir son ~ впливати; здійсню-
вати натиск 
intervenir par ~s massives діяти масо-
ваними ударами 
mener une ~ вести бій 
mettre en ~ вводити в дію (в бій)
monter des ~s починати бойові дії 
opérer une ~ вести бій 
préparer aux ~s вести підготовку до 
бойових дій; навчати веденню бойо-
вих дій 
vive(s) ~(s) активні дії 

actionner надавати руху; керувати; направля-
ти; керувати; розпоряджатися; впливати 

~ directement безпосередньо керувати 
(направляти)

activation f активність; приведення в дію;
приведення в готовність; активація; мобілі-
заційне розгортання 
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active f кадрова армія 
d’~ кадровий військовий; військовий 
на дійсній військовій службі 

activer приводити в дію; активувати 
~ un itinéraire активізувати шлях 

activité f діяльність; дія; активність; перебу-
вання на дійсній військовій службі; дійсна 
військова служба; приналежність до кадро-
вого складу; радіоактивність 

~ aérienne (бойові) дії (активність)
авіації 
~ aéroportée (бойові) дії (активність)
ПДВ 
~ de combat бойові дії; бойова актив-
ність 
~ de guerre бойові дії; бойова актив-
ність 
~ de service перебування на дійсній 
військовій службі 
~ de soutien підтримка 
~ des mitrailleuses кулеметний вогонь 
~ des mouvements рух; пересування;
інтенсивність руху 
~ directe перебування на дійсній вій-
ськовій службі 
~ du champ de bataille бойові дії 
~ du reconnaissance ведення розвідки 
~ militaire військові дії; бойові дії;
бойова активність; служба в армії 
~ nocturne (бойові) дії вночі 
~ opérationnelle бойові дії; бойова ді-
яльність 
~ parachutiste (бойові) дії (активність)
парашутно-десантних військ 
~ résiduelle (restante) залишкова ра-
діоактивність 
~ routière et ferroviaire рух (інтенси-
вність руху) по шосейних дорогах і
залізницях 
~ subversive диверсійні (підривні) дії 
~ terrestre (бойові) дії сухопутних 
військ 
~ visuelle гострота зору; здатність ока 
~(s) ordonnée(s) погоджені дії 
~s d’instruction бойова підготовка;
навчання 
~s de mobilisation мобілізаційні робо-
ти 
~s de sauvetage рятувальні роботи 

activité  
~s feintes помилкові (бойові) дії; по-
милкова активність 
~s psychologiques de soutien de la paix 
психологічні заходи з підтримки миру 
~s psychologiques stratégiques страте-
гічні психологічні заходи 
en ~ на дійсній військовій службі; ка-
дровий 
être en ~ перебувати на дійсній війсь-
ковій службі 

actualité f du renseignement своєчасність ро-
звідки 

acuité f visuelle гострота зору 

adamcite f адамсит (ОР дратівної дії)

adaptation f пристосування; адаптація; узго-
дження; регулювання; припасування; варіант 
(конструкції); передача в розпорядження ар-
тилерійського підрозділу; виділення артиле-
рії для підтримки 

~ à la lumière світлова адаптація 
~ de l’oeil адаптація ока 
~ interne de l’OTAN реформування 
внутрішньої структури НАТО 
~ militaire військовий варіант (літака;
корабля тощо)

adapté пристосований; адаптований; пого-
джений; відрегульований; доданий; виділе-
ний; призначений; взаємодіючий; організо-
ваний стосовно потреб (відповідно до за-
вдань)

adapter пристосовувати; адаптувати; пого-
джувати; регулювати; додавати; виділяти;
призначати; взаємодіяти; організовувати сто-
совно до потреб (відповідно до завдань)

s’~ пристосовуватися; адаптуватися;
узгоджуватися; виділятися; признача-
тися; застосовуватися 

additif m доповнення; додатковий наказ (ро-
зпорядження); добавка; присадка 

additif 
~s antidétonants антидетонаційні при-
садки 
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additionneur m пристрій, що підсумовує 

adhérence f зчеплення (із ґрунтом); зв’язок;
з’єднання 

adjoindre додавати; відряджати; призначати 
помічником 

adjoint m заступник; помічник 
~ à l’armement заступник з озброєння 
~ administratif помічник з адміністра-
тивної (адміністративно-
господарської) роботи; помічник з ад-
міністративних питань 
~ aéromobilité заступник (командира)
з аеромобільних питань 
~ au général commandant en chef за-
ступник (головно) командуючого 
~ chef заступник (помічник) команди-
ра 
~ de service заступник начальника 
служби 
~ du service du matériel заступник 
командира з МТЗ; начальник служби 
МТЗ 
~ feux заступник (командира) з бойо-
вої підготовки 
second ~ другий заступник (помічник)

adjonction f додавання; прикомандирування 
~ de troupes додавання частин (під-
розділів)

adjudant m аджюдан 
~ de batterie (de compagnie) аджюдан 
батареї (роти)
~ d’escadron аджюдан ескадрону 

adjudant-chef m старший аджюдан 
~ de batterie (de compagnie;
d’escadron) старший аджюдан батареї 
(роти; ескадрону)

administratif адміністративний; адміністра-
тивно-господарський; тиловий 

administration f адміністрація; управління;
адміністративно-господарське управління;
адміністративна (адміністративно-господа-
рська) служба; управління тилом; тил і по-
стачання; ведення справ (особового складу)

administration 
~ centrale центральний апарат; цен-
тральна (військова) адміністрація; го-
ловне управління 
~ des effectifs (des personnels militai-
res) кадровий менеджмент 
~ du réseau адміністрування мережі 
~ intérieure du corps адміністративно-
господарська служба частини 
~ militaire військова адміністрація;
адміністративно-господарська діяль-
ність; адміністративна (адміністрати-
вно-господарська) служба; військове 
господарство 

adopter приймати; брати на озброєння 

adoption f прийняття на озброєння 

adresse I f адреса; призначення; номер 
~ télégraphique телеграфна адреса 

adresse II f спритність; уміння 
~ au tir майстерність у стрільбі 
~ dans l’emploi de ses armes майстер-
не володіння зброєю 

adversaire m противник; ворог 
~ éventuel ймовірний противник 
abattre ~ розгромити противника 
dissuader un ~ de l’attaque змусити 
противника утриматися від нападу;
утримувати противника від нападу 
ébranler ~ підривати боєздатність 
противника 
freiner ~ стримувати (просування)
противника 
leurrer ~ вводити противника в оману 
ralentir un ~ стримувати просування 
противника 
retarder ~ затримувати просування 
противника 
submerger ~ придушувати противника 
(переважаючими силами)
surprendre ~ захоплювати противника 
зненацька 
toucher ~ уражати противника 

adverse adj ворожий 

aérémie f кесонова хвороба 
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aérien adj повітряна; авіаційна (антена)

aérobalistique f аеробалістика; зовнішня ба-
лістика 

aérochimique adj аерохімічний 

aérodrome m аеродром 
~ avancé передовий аеродром 
~ d’entraînement навчальний аерод-
ром 
~ de dégagement (de déroutement) за-
пасний аеродром 
~ de fortune (необладнана) посадкова 
площадка 
~ de redéploiement аеродром розгор-
тання 
~ de secours запасний аеродром 
~ principal головний аеродром 

aérodyne m літальний апарат, важчий за по-
вітря 

aéroembolie f аероемболія; повітряна (газова)
емболія 

aéroembolisme m аероемболізм; аероемболія;
повітряна (газова) емболія 

aéro-frein m повітряне гальмо; гальмовий 
щиток 

aéroglisseur судно на повітряній подушці 

aérolargage m скидання бомб (вантажів); ви-
садка повітряного десанту 

aérolité m аероліт (ВР)

aéromaritime adj авіаційний і морський;
авіація і військово-морські сили 

aéromobile adj аеромобільний; автомобіль на 
повітряній подушці; pl аеромобільні частини 
(підрозділу)

aéromobilité f аеромобільність 
~ d’appoint часткова аеромобільність 

aéronaute m аеронавт; пілот 

aéronautique adj авіаційний; авіація; війсь-
ково-повітряні сили (ВПС)

aéronautique 
~ militaire військова авіація; військо-
во-повітряні сили 

aéronavale f авіація ВМС; морська авіація 
~ basée à terre авіація ВМС берегово-
го базування 
~ embarquée палубна авіація 

aéronef m літальний апарат; літак; гелікоптер 
~ à décollage vertical літальний апарат 
вертикального зльоту 
~ d’appui літак (гелікоптер) підтрим-
ки 
~ de transport tactique тактичний 
транспортний літак 
~ piquet radar літак (гелікоптер) ра-
діолокаційного дозору 

aéroport m аеропорт; аеродром 

aéroportable перевезений (що перекидається)
повітрям 

aéroportage m перевезення (перекидання)
повітрям; повітряні перевезення 

aéroporté adj перевезений (що перекидаєть-
ся) повітрям; повітрянодесантний; парашу-
тист-десантник; pl повітрянодесантні війська;
ПДВ 

aéroporter перевозити (перекидати) повітрям 

aérosol m аерозоль 
~ biologique бактеріальний дим (аеро-
золь)

aérospatial повітряно-космічний 

aérostat m аеростат 

aérotechnique f авіаційна матеріальна части-
на 

aéroterrestre авіаційний і наземний; що 
належить до ВПС і сухопутних військ;

aérotransport m перевезення (перекидання)
повітрям; повітряні перевезення 
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aérotransportabilité f аеротранспортабель-
ність; придатність до перевезення (до пере-
кидання) повітрям 

aérotransportable adj аеротранспортабель-
ний; перевезений (що перекидається) повітр-
ям 

aérotransporté adj аеротранспортабельний;
перевезений (що перекидається) повітрям;
перевозити (перекидати) повітрям 

affaiblir знекровлювати; зменшувати 

affaiblissement m moral дії, спрямовані на 
занепад морального духу 

affectation f призначення; виділення; зараху-
вання; додавання; прикомандирування; при-
писка; посада; службове становище 

~ à une spécialité зарахування на по-
саду фахівця 
~ aux armes розподіл (призовників) за 
родами військ 
~ aux emplois призначення на посаду 
~ de défense зарахування в нестройову 
тилову частину (для проходження 
строкової служби)
~ de mobilisation призначення на по-
саду при мобілізації; посада, отримана 
при мобілізації 
~ des objectifs призначення цілей 
~ des personnels розподіл особового 
складу 
~ organique зарахування в штат; при-
значення на штатну посаду; введення 
в штатний склад 
~ réservée спеціальне призначення 
~ spéciale бронювання (за установою 
чи заводом на час війни); відрядження 
на тривалий час 
rejoindre sa nouvelle ~ прибувати на 
нове місце служби 

affecté adj призначений; виділений; зарахо-
ваний; доданий; прикомандирований; припи-
саний; військовозобов’язаний (резервіст), 
приписаний у мирний час до пункту збору 
частини 

~ direct військовозобов’язаний (резе-
рвіст), приписаний у мирний час без-
посередньо до частини 

affecté 
organiquement ~ такий, що входить 
до постійного складу; штатний; табе-
льний 

affecter призначати; виділяти; зараховувати;
додавати; відряджати; приписувати 

afficher вивішувати (накази; оголошення); 
показувати (про прилад)

affluent m прилив (річки); під’їзна колія 

afflux m підхід (військ)

affouillement m розігрівання каналу ствола 

affrètement m фрахтування 

affrontement m зіткнення; конфлікт; війна;
атака; напад; бойові дії 

~ nucléaire ядерний конфлікт (війна)

affronter сміливо атакувати; безстрашно 
зустрічати; зустрічатися один на один;
протистояти; не боятися 

s’~ зіштовхуватися; протистояти один 
одному 

affût I m лафет; верстат; установка; пускова 
установка 

~ à bouclier лафет із щитовим прик-
риттям 
~ à champ latéral illimité лафет із кру-
говим обстрілом 
~ à chenilles гусеничний лафет (шасі); 
пускова установка на гусеничному 
ходу 
~ à déformation (élastique) пружин-
ний лафет 
~ à écran лафет із щитовим прикрит-
тям 
~ à flèches ouvrantes лафет з розсув-
ними станинами 
~ à fusée(s) пускова установка; реак-
тивна установка; ракетна установка 
~ à piédestal тумбовий лафет; лафет-
тумба 
~ à pivot central лафет із поворотним 
механізмом вертлюжного типу 
~ à pivot лафет вертлюжного типу; ве-
ртлюжна установка 
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affût  
~ à plaque tournante поворотний ла-
фет 
~ à plate-forme tournante лафет на 
поворотній платформі 
~ à quatre flèches лафет із хрестоподі-
бною підставкою 
~ à rails circulaires верстат турелі 
~ à recul (de tube) лафет, що відкочу-
ється; лафет зі стволом, що відкочу-
ється 
~ à roues колісний лафет (шасі); пус-
кова установка на колісному ходу 
~ à trépied триніжний верстат; верс-
тат-тринога 
~ à trois flèches лафет із трьома розсу-
вними станинами 
~ antiaérien лафет зенітної гармати 
~ automobile самохідний лафет (шасі); 
самохідна пускова установка 
~ automoteur (autopropulseur; auto-
tracté) самохідний лафет (шасі); 
самохідна пускова установка 
~ biflèche лафет із розсувними стани-
нами 
~ blindé броньований лафет 
~ châssis рамковий лафет 
~ chenille гусеничний лафет (шасі); 
пускова установка на гусеничному 
ходу 
~ circulaire лафет кругового обстрілу 
~ cruciforme лафет із хрестоподібною 
підставкою 
~ d’embrasure амбразурна гарматна 
установка 
~ de campagne лафет (легкої) польової 
артилерійської системи 
~ de commando полегшений лафет 
~ de côte лафет берегової гармати; бе-
регова артилерійська установка 
~ de rechange запасний лафет 
~ de secours запасний лафет 
~ de tir пристрілочний верстат; верс-
тат для пристрілювання; пускова 
установка 
~ de tourelle баштова артилерійська 
установка; турельна установка; турель 
~ démontable розбірний лафет 
~ double спарена установка 
~ dressé лафет зенітної гармати 
~ élastique пружний лафет 

affût  
~ fixe лафет для стаціонарних (неру-
хомих) гармат; непересувна пускова 
установка 
~ glissière рамний лафет 
~ inférieur нижній верстат (лафета)
~ jumelé de lancement спарена пуско-
ва установка 
~ lance-torpilles торпедний апарат 
~ léger лафет легкої (польовий) арти-
лерійської системи 
~ monoflèche лафет з нерозсувними 
станинами 
~ pour engins пускова установка; реа-
ктивна установка; ракетна установка 
~ pour tir antiaérien лафет зенітної 
гармати 
~ sans châssis безрамний лафет 
~ sans recul безвідкатний лафет 
~ supérieur верхній верстат (лафета)
~ tous-azimuts лафет із круговим об-
стрілом 
~ traîneau салазки 
~ trépied триніжний верстат; верстат-
тринога 
~ triflèche лафет із трьома розсувними 
станинами 
grand ~ нижній верстат (лафета)
petit ~ верхній верстат (лафета)

affût II засідка 
être à ~ знаходитися в засідці 
se mettre à l’~ улаштовувати засідку 

âge m вік; термін служби 
~ d’appel (d’incorporation) призовний 
вік 
~ du renseignement термін обробки 
розвідувальних даних 

agence de l’OTAN установа НАТО 
~ internationale de l’énergie atomique 
міжнародна агенція атомної енергети-
ки 

agencement m розпорядок; порядок дій;
організація; пристрій; устаткування;
зосередження у вихідному районі; десантне 
зосередження 

agencement m de la manœuvre організація 
(підготовка) маневру 
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agenda m pour la paix програма миру 

agent m агент; цивільний службовець; засіб;
речовина; отруйна речовина; ОР; виконавець;
фактор; розвідник 

~ anticulture речовина для знищення 
аграрних культур 
~ antiémeute поліцейський газ 
~ antimatériel хімічна речовина, що 
застосовується для руйнування техні-
ки 
~ bactériologique (biologique) (бойо-
вий) бактеріальний засіб; бактеріаль-
ний збудник хвороби (БЗХ)
~ biologique antipersonnel бактеріаль-
ний збудник хвороби людей 
~ biologique de destruction de récoltes 
бактеріальний збудник хвороби рос-
лин 
~ biologique біологічна отруйна речо-
вина 
~ chimique fugace нестійка ОР 
~ chimique incapacitant ОР нейтралі-
зуючої дії (її дія тимчасова й не смер-
тельна)
~ chimique insidieux ОР уповільненої 
дії 
~ chimique persistant стійка ОР 
~ chimique toxique токсична хімічна 
речовина 
~ chimique отруйна речовина 
~ contaminant бойова радіоактивна 
речовина (БРР); (бойовий) бактеріаль-
ний засіб; бактеріальний збудник хво-
роби (БЗХ)
~ d’agression засіб нападу; отруйна 
речовина 
~ d’amorce капсульний (ініціюючий)
склад 
~ de circulation (routière) регулюва-
льник 
~ de destruction засіб руйнування 
~ de guerre бойовий засіб 
~ de la force publique співробітник 
правоохоронних органів 
~ de la manœuvre засіб маневру 
~ de liaison зв’язковий; посильний 
~ de pénétration лжеперебіжник 
(агент, що має завдання під виглядом 
перебіжчика дати хибну інформацію)
~ de renseignement розвідник 

agent 
~ de sécurité контррозвідник 
~ de transmissions зв’язковий; поси-
льний 
~ défoliant дефоліант 
~ du service spécial агент розвідки 
(контррозвідки)
~ incapacitant хімічна речовина, що 
виводить зі строю 
~ incendiaire запальний засіб 
~ irritant (des voies respiratoires) дра-
тівна ОР; ОР дратівної дії 
~ lacrymogène сльозоточива ОР; ОР 
сльозогінної дії; лакриматор 
~ microbien (бойовий) бактеріальний 
засіб; бактеріальний збудник хвороби 
(БЗХ)
~ NBC ядерний; біологічний; хімічний 
засіб 
~ neurotoxique хімічна речовина ней-
ротоксичної дії 
~ non persistant нестійка хімічна ре-
човина 
~ nucléaire ядерна ВР 
~ pathogène бактеріальний збудник 
хвороби 
~ persistant стійка хімічна речовина 
~ psychoactif психогенна ОР 
~ radioactif радіоактивна речовина;
бойова радіоактивна речовина (БРР)
~ saboteur диверсант 
~ stabilisant стабілізатор 
~ suffocant хімічна речовина задуш-
ливої дії 
~ technique principal старший технік 
(цивільний службовець)
~ technique технік (цивільний служ-
бовець)
~ toxique chimique загальноотруйна 
ОР; отруйна речовина 
~ toxique отруйна речовина; ОР; за-
гальноотруйна ОР 
~ vésicant шкірнонаривна ОР; ОР 
шкірнонаривної дії 
~s atmosphériques атмосферні впливи 

agglomération f скупчення; зосередження;
населений пункт 

~ urbaine населений пункт міського 
типу; місто 
grande ~ urbaine великий населений 
пункт міського типу 
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agglomérer збирати; зосереджувати 

agir діяти 
~ d’une façon autonome діяти самос-
тійно 
~ défensivement діяти в обороні; обо-
ронятися 
~ groupé діяти в повному складі 
~ isolé діяти самостійно 
~ latéralement діяти на флангах 
~ offensivement наступати; вести на-
ступ 
~ profondément chez l’ennemi обстрі-
лювати (впливати на) тили противни-
ка 

agitateur m агітатор; змішувач 

agitation f агітація 

agrégation співставлення 

agrès m pl пристрої; устаткування; снасті;
такелаж; дорожні машини 

~ de chargement навантажувальні 
пристрої 
~ d’embarquement посадкові пристрої 
~ de pont допоміжні приладдя пон-
тонного парку 

agresseur m агресор 
~ en puissance потенційний агресор 

agressif adj агресивний; нападаючий; насту-
пальний; бойовий; рішучий; стрімкий; акти-
вний; войовничий; отруйний газ; отруйна ре-
човина 

agression f агресія; напад; наступ; наліт 
~ armée збройна агресія 
~ atomique напад із застосуванням 
атомної (ядерного) зброї; атомний 
(ядерний) напад 
~ biologique бактеріологічний напад 
~ calculée розрахований (запланова-
ний) напад 
~ chimique хімічний напад 
~ de caractère limité напад обмежено-
го характеру 
~ étrangère зовнішня агресія 

agression 
~ localisée напад, що носить локаль-
ний характер; атака місцевого значен-
ня 
~ nucléaire напад із застосуванням 
ядерної зброї; ядерний напад 
~ psychologique психологічна атака 
~ radioactive напад із застосуванням 
БРР (засобів; що містять БРР); напад 
із застосуванням радіологічної зброї 

agressivité f агресивність; рішучість; стрім-
кість; наступальний дух; активність 

manifester son ~ виявляти активність 

aguerri той, що має бойовий досвід; обстрі-
ляний; такий, що одержав бойове загарту-
вання 

mal ~ не має бойового досвіду; необ-
стріляний 

aguerrissement m набуття бойового досвіду;
бойове загартування (виучка)

aide I f допомога; підтримка; pl засоби; уста-
ткування 

~ au déploiement d’urgence забезпе-
чення негайного розгортання 
~ au déploiement забезпечення розго-
ртання 
~ humanitaire гуманітарна допомога 
~ logistique логістична допомога 
~ matérielle допомога бойовою техні-
кою 
~ mutuelle взаємодопомога 
~ tactique тактична підтримка 
~(er) à la reconstruction et à la vie de 
la cité допомога у відновленні інфра-
структури та життя міста 
~s à l’atterrissage посадкове устатку-
вання (прилади)
~s à la navigation засіб забезпечення 
кораблеводіння (літаководіння); наві-
гаційне устаткування (засоби); навіга-
ційні знаки 
~s au tir прилади підготовки даних 
для стрільби (для пуску ракет)
~s lumineuses навігаційні вогні й мая-
ки; світлові навігаційні знаки; світло-
сигнальні вогні; світлотехнічне устат-
кування 
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aide  
~s radio (radioélectriques) à la naviga-
tion засоби радіонавігації;
радіонавігаційне устаткування;
радіотехнічні засоби літаководіння 
(кораблеводіння)
~s techniques матеріальна частина; те-
хнічне устаткування (оснащення)
~s terrestres à la navigation наземне 
забезпечення літаководіння 
accorder une ~ надавати підтримку;
підтримувати 
apporter ~ de ses feux надавати вогне-
ву підтримку; підтримувати вогнем 
apporter une ~ надавати підтримку;
підтримувати 

aide de camp m ад’ютант 

aide-conducteur m помічник механіка-водія 

aide-vétérinaire m ветеринарний фельдшер 

aider допомагати 
~ à la reconstruction et à la vie de la 
cité допомога у відновленні міської 
інфраструктури та життя у місті 
s’~ (mutuellement) надавати взаємну 
підтримку 

aiguillage m de véhicules dans la colonne de 
marche введення автомобілів у похідну ко-
лону 

aiguille f голка; стрілка; покажчик; віха 
~ à pointeau de réglage регулююча го-
лка (гальма відкоту)
~ de pont опора моста 

aiguillé (sur) націлений, спрямований на; той,
що отримав розпорядження рухатися (у на-
прямку) на…

aiguiller націлювати; направляти; указувати 
напрям 

aiguillette f гостра вершина; пік; pl аксельба-
нти 

aile f крило; фланг; флангова група (частина;
підрозділ); лопатка (гвинт); передкрилок 

~ (en) delta трикутне крило 

aile 
~ à flèche (à géométrie) variable крило 
змінюваної стрілоподібності 
~ avanturée фланг, що висунувся да-
леко вперед 
~ basse низькорозміщене крило 
~ centrale середньорозміщене крило 
~ de manœuvre маневрена (ударна)
група, що діє на флангах; група, що 
здійснює обхід (охоплення) флангів 
~ découverte відкритий фланг 
~ en flèche стрілоподібне крило 
~ en triangle трикутне крило 
~ haute високорозміщене крило 
~ intérieure внутрішній фланг 
~ médiane середньорозміщене крило 
~ volante літаюче крило 
enrouler ~ зім’яти фланг; знищити 
фланг 

ailé крилатий (про ракету); повітряний; пові-
трянодесантний 

aileron m елерон; кермо крену 

ailier m фланговий літак (ланки)

air m повітря; атмосфера; вітер; військово-
повітряні сили (ВПС); простір 

~ à température et pression normale 
стандартна атмосфера 
~ détonant гримуча суміш; гримучий 
газ 
~ radioactif повітря, забруднене радіо-
активними речовинами 
donner de l’~ забезпечувати простір 
для маневру 
prendre ~ злітати; підніматися в пові-
тря 
reprendre l’~ знову підніматися в по-
вітря 
tenir ~ знаходитися в повітрі; мати 
перевагу в повітрі 
transporter par ~ перевозити (переки-
дати) повітрям 

aire f площа; поверхня; простір; зона; ділян-
ка; область; сектор; смуга; площадка; відс-
тань; проліт; настил; стоянка 

~ d’action район бойових дій 
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aire 
~ d’alerte район збору за тривогою;
площадка для стоянки чергових літа-
ків; чергова ЗПС 
~ d’appontage посадкова палуба (на 
авіаносці)
~ d’approche смуга повітряних підхо-
дів 
~ d’arrivée посадкова площадка 
~ d’atterrissage et d’envol льотне по-
ле; злітно-посадкова смуга (ЗПС)
~ d’atterrissage льотне поле; льотний 
басейн (гідроаеродрому); посадкова 
площадка 
~ d’efficacité non nulle обмежено ефе-
ктивна зона 
~ d’efficacité ефективна зона 
~ d’effort de recherche район зосере-
дження основних зусиль розвідки 
~ d’effort район зосередження основ-
них зусиль 
~ d’embarquement район завантажен-
ня; район посадки (завантаження)
~ d’hélicoptère площадка для гелікоп-
терів 
~ d’intervention район зосередження 
основних зусиль; район бойових дій;
фронт наступу 
~ de but район цілі 
~ de champ de tir сектор (смуга) об-
стрілу 
~ de chargement навантажувальна 
площадка 
~ de combat jointive сусідній район 
бойових дій 
~ de combat район бойових дій; поле 
бою 
~ de débarquement район висадки (ро-
звантаження)
~ de défense locale район локальної 
оборони 
~ de départ злітна смуга 
~ de dispersion район розосередження 
~ de lancement ракетний полігон; ста-
ртова площадка; ракетодром 
~ de manœuvre d’hélicoptères майда-
нчик маневрування гелікоптерів 
~ de manœuvre район маневру; ма-
невровий простір; район маневруван-
ня; тактичний полігон 
~ de mise à terre площа висадки 

aire 
~ de poser район висадки повітряного 
десанту; район посадки; посадкова 
площадка 
~ de rassemblement район скупчення 
(зосередження); плац 
~ de repos район розташування 
(військ) на відпочинок 
~ de service тиловий район; район ро-
зміщення гарнізонів, тилових частин і
установ; площадка для обслуговуван-
ня 
~ de stationnement місце стоянки (лі-
таків)
~ de stockage район розміщення (збе-
реження) матеріальних засобів 
~ de triage пункт сортування поране-
них 
~ des objectifs de l’opération amphibie 
(AOA) амфібійний оперативний район 
~ fortifiée укріплений район 
~ létale зона ураження 
~ logistique район тилового забезпе-
чення 

ajournement m відстрочка від призову (за 
станом здоров’я)

ajoutage m добавка; збільшення; домішка;
наповнювач 

ajoutoir m насадка; сопло 

ajustage m наведення; прицілювання; коре-
гування; пристрілювання; підготовка (вихід-
них) даних (для стрільби; пуску ракет); юс-
тирування; настройка; регулювання; вивірка;
встановлення; монтаж; збірка 

~ de la direction горизонтальне наве-
дення 
~ des sangles d’attache підгонка 
прив’язних ременів 
~ du tir корегування стрільби 
~ préalable du tir підготовка (вихід-
них) даних для стрільби (пуску ракет)
bon ~ точне наведення 

ajusté adj наведений; влучний; пристріляний;
підігнаний; відрегульований; вивірений;
встановлений 
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ajustement m регулювання; настройка; коре-
гування; вивірка; встановлення; монтаж; збі-
рка 

~ des feux організація системи вогню 

ajuster наводити; корегувати; пристрілюва-
ти; підготовляти (вихідні) дані (для стрільби;
пуску ракет); юстирувати; набудовувати; ре-
гулювати; вивіряти; установлювати; монту-
вати; збирати 

alarme f тривога; сигнал тривоги 
~ d’incendie пожежна тривога; поже-
жна сигналізація 
~ sonore звуковий сигнал тривоги 
donner ~ оголошувати тривогу; пода-
вати сигнал тривоги 
fausse ~ помилкова тривога 
jeter ~ оголошувати тривогу; подавати 
сигнал тривоги 
sonner ~ подавати звуковий сигнал 
тривоги 
tenir en ~ тримати в бойовій готовно-
сті 

alarmer оголошувати тривогу; подавати сиг-
нал тривоги; повідомляти про тривогу 

aléa m ризик 

alerte f тривога; сигнал тривоги; оповіщення;
бойова готовність; стан бойової готовності;

~ (aux) avions повітряна тривога; опо-
віщення про повітряний напад 
~ (aux) chars оповіщення про появу 
танків 
~ à la radioactivité оповіщення про 
радіоактивне зараження 
~ à temps готовність (перебування в
готовності) до вильоту через визначе-
ний час; чергування в стані готовності 
~ aérienne à longue distance далеке 
виявлення повітряних цілей 
~ aérienne повітряна тривога; опові-
щення про повітряний напад 
~ anticipée далеке виявлення 
~ au feu пожежна тривога 
~ au gaz хімічна тривога 
~ au sol чергування на аеродромі 
~ avancée далеке виявлення (повітря-
них цілей)

alerte 
~ avions (ennemis)! повітряна триво-
га!; повітря!
~ biologique оповіщення про бактері-
ологічний напад 
~ chimique хімічна тривога 
~ d’instruction навчальна тривога 
~ dans le vidе помилкова тривога 
~ de recherche пошукова операція 
~ de sauvetage рятувальна операція 
~ en vol чергування в повітрі 
~ générale загальна тривога; загальна 
бойова готовність 
~ immédiate негайне попередження 
~ lointaine et contrôle aérien par 
moyens aéroportés повітряна система 
дальнього радіолокаційного виявлен-
ня 
~ NBC оповіщення про ядерний; біо-
логічний і хімічний напад 
~ nucléaire оповіщення про ядерний 
напад 
~ permanente постійна бойова готов-
ність 
~ restreinte обмежена бойова готов-
ність 
~ sonore звуковий сигнал тривоги 
à la première ~ за сигналом тривоги 
déclencher (une) ~ оголошувати 
тривогу; подавати сигнал тривоги;
повідомляти про тривогу 
diffuser ~ подавати (передавати) сиг-
нал тривоги 
donner ~ оголошувати тривогу; пода-
вати сигнал тривоги 
en ~ у бойовій готовності; у бойовому 
положенні 
être d’ (en) ~ знаходитися в бойовій 
готовності (в бойовому положенні)
fausse ~ помилкова тривога 
maintenir en ~ тримати в бойовій го-
товності 
mettre en ~ піднімати по тривозі; при-
водити до бойової готовності 
se tenir en ~ знаходитися в бойовій го-
товності 
sur ~ за тривогою 
tenir en ~ тримати в бойовій готовно-
сті 
transmettre l’~ передавати сигнал 
тривоги 
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alerter оголошувати тривогу; подавати сиг-
нал тривоги; повідомляти про тривогу;
оповіщати; піднімати за тривогою; приводи-
ти до бойової готовності 

alignement m шикування у лінію; вирівню-
вання; лінія; ряд; лінійний орієнтир; трасу-
вання; юстирування; нівелювання; настрой-
ка; регулювання 

à droite ~ рівняння праворуч ! (коман-
да)
à gauche ~ рівняння ліворуч! (коман-
да)
prendre des ~s вирівнюватися 
rectifier l’~ вирівнювати(ся); підрів-
нювати(ся)
sur ~ на лінії 
sur le contre ~ рівняння на середину!
(команда)

aligner вибудовувати в лінію; вирівнювати;
трасувати; юстирувати; нівелювати;
набудовувати; регулювати 

s’~ вибудовуватися в лінію 
s’~ sur виходити на лінію 

alimentation f харчування; постачання;
забезпечення; заряджання; завантаження; по-
дача 

~ automatique автоматична подача 
~ continue безупинна (безперебійна)
подача 
~ de la troupe харчування рядового 
складу 
~ du combat забезпечення ведення 
бою необхідними силами й засобами 
~ en carburant (en combustible) пода-
ча пального 
~ en données введення даних (в обчи-
слювальний пристрій)
~ en eau водопостачання 
~ en munitions постачання боєприпа-
сами 
~ par bande-chargeur конвеєрне хар-
чування 
~ par chargeur магазинна подача 

alimenter харчувати; постачати; забезпечува-
ти; заряджати; завантажувати; подавати 

aliments m pl продовольство; продукти хар-
чування; їжа 

allaise f піщана обмілина 

allée f прохід у дротових загородженнях 

aller m політ у напрямку до цілі (до місця 
призначення)

aller-retour m шлях до цілі і назад 

alliance f союз 
~ Atlantique Північно-Атлантичний 
союз 
~ défensive оборонний союз 
~ politico-militaire військово-
політичний альянс 

allié adj союзний; об’єднаний; союзник;
les ~s союзники; союзні держави 

allocation виділення 

allongement m подовження; витягування; пе-
ренос (вогню) у глибину; уточнення прицілу;
подовження крила; відносне подовження 

~ de portée збільшення дальності 
стрільби 
~ des transmissions подовження ліній 
зв’язку 
~ du tir перенесення вогню в глибину;
уточнення прицілу 

allonger подовжувати; витягати; розтягувати;
переносити (вогонь) у глибину; уточнювати 
приціл 

allotissement розподіл вантажу на партії 

allumage m запалення; включення; запуск 
(двигуна); висадка 

~ spontané самозапалювання 

allumer запалювати; включати; запускати 
(двигун); підривати 

allumeur m запал; засіб запалення; запалю-
вач 

~ à distance дистанційний підривник 
~ à fonctionnement immédiat підрив-
ник миттєвої дії 
~ à friction терковий підривник 
~ à influence неконтактний підривник 
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allumeur 
~ à mouvement d’horlogerie підрив-
ник із годинниковим механізмом 
~ à onde радіопідривник 
~ à percussion ударний підривник 
~ à pression підривник натискальної 
дії 
~ à relâchement підривник розванта-
жувальної дії 
~ à relaxation підривник затяжної дії 
~ à retard підривник уповільненої дії 
~ à temps дистанційний підривник 
~ à traction підривник затяжної дії 
~ à traction-pression підривник 
комбінований, підривник (затяжної і
натискальної) дії 
~ antidèmineur (anti-relevage) підри-
вник (міни), що не знімається 
~ automatique автоматичний підрив-
ник; дистанційний підривник 
~ chimique хімічний підривник 
~ de piégeage підривник, що не вилу-
чається (міни)
~ détonateur підривник (міни)
~ électrique електрозапальник; елект-
ропідривник 
~ électromagnétique електромагнітний 
підривник 
~ électronique електронний підрив-
ник; радіопідривник; радіолокаційний 
підривник 
~ fusant дистанційний підривник; по-
рохова дистанційна трубка 
~ indétectable підривник, що не вилу-
чається 
~ instantané підривник миттєвої дії 
~ intérieur внутрішній підривник (мі-
ни)
~ pyrotechnique пірозапальник; під-
ривник з піротехнічним складом 

allure f швидкість (темп) руху; режим 
~ de croisière крейсерський хід (шви-
дкість ходу)
~ maximum максимальна швидкість;
найбільш повний хід 
~ normale звичайна швидкість руху 
~ uniforme рівномірна швидкість руху 
à ~ accélérée прискореним кроком; у
прискореному темпі 
à ~ normale звичайним (середнім)
кроком 

allure 
à bonne ~ швидким кроком; бігом; на 
великій швидкості; у швидкому темпі 
à toute ~ бігом; на великій швидкості;
у швидкому темпі; стрімко 
bonne ~ швидкий крок; біг; велика 
швидкість; швидкий темп 
grande ~ велика швидкість; швидкий 
темп 
modifier ~ змінювати швидкість руху 
ralentir ~ уповільнювати крок 

alpage m топ. високогірне (альпійське) пасо-
вище 

alphabet m абетка; код 
~ Morse (télégraphique) абетка Морзе 

alpin adj альпійський; гірський; m військово-
службовець гірських (альпійських) військ 

altération f des munitions псування боєпри-
пасів 

alternat m двосторонній зв’язок 

altimètre m висотомір; альтиметр 
~ barométrique барометричний висо-
томір 
~ électronique електронний висотомір;
радіовисотомір 
~ enregistreur самописний висотомір;
висотописець 
~ microonde мікрохвильовий радіови-
сотомір 

altimétrer вимірювати висоту 

altiport m високогірний аеродром; гірський 
аеропорт 

altitude f висота (над рівнем моря)
~ absolue велика висота 
~ actuelle висота в даний час 
~ atteinte досягнута висота; висота 
польоту 
~ au-dessus du niveau de la mer висо-
та над рівнем моря 
~ d’explosion atomique висота атом-
ного (ядерного) вибуху 
~ d’explosion висота вибуху 
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altitude 
~ d’interception висота перехоплення 
цілі 
~ d’utilisation бойова висота; робоча 
висота 
~ de croisière висота крейсерського 
польоту 
~ de fonctionnement du moteur грани-
чна висота роботи двигуна; висотність 
двигуна 
~ de largage висота скидання (ванта-
жів)
~ de rétablissement розрахункова ви-
сота 
~ de satellisation точність виведення 
супутника на орбіту 
~ de sûreté безпечна висота 
~ de transit транзитна висота 
~ de vol висота польоту 
~ donnée задана висота 
~ future передбачувана висота 
~ imposée задана висота 
~ limité гранична висота 
~ opérationnelle бойова висота; робо-
ча висота; висота маршового польоту;
висота крейсерського польоту; висота 
польоту літака, що виконує завдання 
~ réelle (vraie) значна висота 
basse ~ мала висота 
étager en ~ ешелонувати за висотою 
haute ~ значна висота 
prendre de ~ набирати висоту 
très basse ~ надмала висота 

alto-cumulus m pl високоскупчені хмари 

alto-stratus m pl високошарові хмари 

alvéole m осередок; капсульне гніздо (підри-
вної шашки); кульова п’ята (опорної плити 
міномета); окоп (для артилерійської гармати 
чи танка)

~ d’allumeur (d’amorçage) капсульне 
гніздо (підривної шашки) для вибухі-
вки (міни)
~ d’amorçage капсульне гніздо 
~ de mise en œuvre капсульне гніздо 
(підривної шашки) для вибухівки (мі-
ни)
~ de pièce гарматний окоп 
~ principal гніздо для основної вибу-
хівки (міни)

alvéole 
~ souterrain de lancement пускова 
шахта 

amalgame m тимчасово створена група з різ-
них полків військ 

~ d’unités змішана група з різних час-
тин (підрозділів)

amalgamer поєднувати; приймати у свій 
склад; з’єднувати в єдине ціле 

amarrage m стикання; швартування; поста-
новка на якір (бочку); місце стоянки (кораб-
ля); причал 

~ automatique автоматичне стикання 

amarre f кріплення; відтягнення; шварт;
прив’язний трос; якірний ланцюг 

larguer les ~s віддавати кінці (шварто-
ві)

amarrer причалювати 
s’~ стикатися; швартуватися; ставати 
на якір 

ambiance f обстановка; умови; атмосферні 
умови 

~ d’insécurité обстановка загрози з
боку противника; тривожна обстанов-
ка 
~ de combat (de guerre; de la bataille;
de l’opération) бойова обстановка 
~ du moment конкретна обстановка 
~ NBC бойова обстановка в умовах 
застосування зброї масового ураження 
~ nocturne нічні умови 
~ nucléaire бойова обстановка в умо-
вах застосування ядерної зброї; умови 
застосування ядерної зброї 
~ opérationnelle бойова обстановка 
~ proche du champ de bataille умови,
близькі до бойових 
~ psychologique психологічна обста-
новка 
~ tactique тактична обстановка 
dans l’~ du feu під вогнем противника 
en ~ (de guerre) nucléaire в умовах за-
стосування ядерної зброї 
en ~ commando в умовах дій дивер-
сійно-розвідувальних груп 
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ambiance 
en ~ NBC в умовах застосування зброї 
масового ураження 
en ~ offensive у наступі 

ambulant пересувний; той, що змінює місце 
перебування (про гармати)

âme f канал цівки (ствола); сердечник; про-
кладка; жила (кабелю)

~ à feu канал цівки (ствола)
~ conique (conoïde) конусоподібний 
канал цівки (ствола)
~ cylindrique циліндричний канал ці-
вки (ствола)
~ de canon замикати канал цівки 
(ствола)
~ de canon канал цівки (ствола)
~ explosive серцевина шнура; що де-
тонує 
~ lisse гладенький канал цівки (ствола)
~ rayée нарізний канал цівки 
à ~ rayée нарізний 

amélioration f удосконалення; уточнення 

améliorer удосконалювати; уточнювати 

aménagement m устаткування; пристосуван-
ня; пристрій; організація; pl внутрішнє устат-
кування (танка)

~ amovible знімальне устаткування 
~ d’un dispositif організація бойового 
порядку 
~ de positions обладнання позицій 
~ des champs de tir розчищення сек-
торів обстрілу 
~ des effectifs (пере) розподіл особо-
вого складу 
~ des passages облаштування прохо-
дів; наведення переправ 
~ du feu організація (системи) вогню 
~ du terrain інженерне облаштування 
місцевості 
~ fixe постійне устаткування 
~ logistique du théâtre d’opérations 
організація тилу і постачання театру 
військових дій 
~ permanent постійне устаткування 
~ progressif поступове облаштування 
(місцевості)

aménagement 
~ sommaire облаштування (місцевос-
ті) найпростішими спорудами; поспі-
шне облаштування (місцевості)

aménager обладнувати; пристосовувати; об-
лаштовувати; організовувати 

amerrir сідати на воду; приводнитися 

amerrissage m посадка на воду; приводнення 
~ forcé змушена посадка на воду 

ami adj свій; дружній; наш; m свої (про вій-
ська); pl свої війська, союзник 

renseigner sur les ~s надавати відомо-
сті про свої війська 
respecter ~ не уражати свої війська 
(при обстрілі)

ami-ennemi свій - чужий 

amiral adj адміральський; флагманський; m
адмірал 

amnistie f амністія 

amoindrir зменшувати; скорочувати; нано-
сити втрати; вимотувати; послаблювати 

amorçage m остаточне спорядження (без 
видалення запобіжних пристроїв); 
встановлення капсуля (підривника); 
запалювання; запалення; включення; запуск 
(двигуна); підривник; запал; запальний 
пристрій; початок (дії; робіт); викликання 
вогню (противника)

~ à long retard підривник з великим 
уповільненням; встановлення підрив-
ника на велике уповільнення 
~ à retard підривник уповільненої дії;
встановлення підривника на уповіль-
нену дію 
~ atomique атомні (ядерні) боєприпа-
си (заряди)
~ au (de) culot донний підривник 
~ au cordeau влаштування вибуху за 
допомогою вогнепровідного шнура 
~ d’un dispositif постановка пристрою 
на бойовий звід 
~ d’une charge постановка заряду на 
бойовий звід 
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amorçage 
~ d’une fusée запуск ракетного двигу-
на 
~ de proximité неконтактний підрив-
ник 
~ de tête головний підривник 
~ électrique електричне запалювання 
(запалення); електропідривник 
~ fusant дистанційний підривник; по-
рохова дистанційна трубка 
~ instantané підривник миттєвої дії;
установка підривника на миттєву дію 
~ percutant ударний підривник 
~ rapide підривник миттєвої дії 
~ retardé підривник уповільненої дії;
встановлення підривника на уповіль-
нену дію 
~ sans retard підривник миттєвої дії;
встановлення підривника на миттєву 
дію 

amorce f капсуль; капсуль-запалювач; кап-
суль-детонатор; підривник; пістон; капсульна 
втулка; початок (дії; робіт)

~ à retardement підривник уповільне-
ної дії 
~ chargée капсуль-детонатор 
~ chimique хімічний підривник 
~ de cartouche капсуль гільзи 
~ de choc ударний підривник 
~ de mouvement початок руху 
~ détonante капсуль-детонатор; підри-
вник 
~ électrique електропідривник 
~ fulminante капсуль-детонатор; запа-
льна трубка 
~ percutante капсуль-запалювач 
percuter ~ пробивати капсуль 

amorcé adj остаточно споряджений (без ви-
далення запобіжних пристроїв); з установле-
ним капсулем (підривником); початий (про 
рух; про роботу); приведений у дію 

amorcement m остаточне спорядження (без 
видалення запобіжних пристроїв); встанов-
лення капсуля (підривника); дія підривника;
початок (дії; робіт)

amorcer остаточно споряджати (без вида-
лення запобіжних пристроїв); установлювати 
капсуль (підривник); запалювати; включати;

amorcer  
запускати (двигун); починати; приступати;
пускати в хід; викликати вогонь (противни-
ка)

amorceur m протравник 

amortir амортизувати; демпфірувати; посла-
бляти; зм’якшувати; заглушати; загасити 

amortissement m амортизація; демпфіруван-
ня; ослаблення; зм’якшення; загасання 

amortisseur m амортизатор; демпфер; буфер;
глушник (хвиль; шуму)

~ de choc à l’huile масляний амортиза-
тор 
~ de recul амортизатор відкоту (відда-
чі)
~ de retour en batterie амортизатор 
накату 
~ du frein de tir амортизатор гальма 
відкоту 
~ hydraulique гідравлічний амортиза-
тор 
~ oléo-pneumatique гідропневматич-
ний амортизатор 
~ pneumatique пневматичний аморти-
затор 

amovible змінюваний; висувний; такий, що 
повертається в усі боки 

amphibie adj такий, що плаває; амфібійний;
десантний; морський; m амфібія; автомобіль 
(танк; бронетранспортер); літак-амфібія 

~ blindé броньована машина, що пла-
ває 
~ chenillé гусенична машина, що пла-
ває 

ampleur m ширина; обсяг; розмах; дальність 
дії; масштаб 

d’~ limité обмеженого (невеликого)
масштабу 

ampleur 
donner plus d’~ aux opérations роз-
ширювати масштаб операцій 

amplitude f амплітуда; розмах; величина 
~ angulaire сектор обстрілу 
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amplitude 
~ de la manœuvre масштаб маневру 
(операції)
~ de pointage кут обстрілу 
~ de pointage en direction кут горизо-
нтального обстрілу 
~ de pointage en haut кут вертикаль-
ного обстрілу 
~ de recul довжина відкоту 
~ du jet дальність польоту снаряду 
~ du roulis кут крену при бортовій хи-
тавиці 

amunitionnement m постачання боєприпаса-
ми 

amunitionner постачати боєприпаси 

anaérobies f pl двигуни, що працюють без 
атмосферного кисню; ракетні двигуни 

analyse f аналіз; розбір; вивчення; розгор-
нення; розкладання зображення 

~ après tir розбір стрільби 
~ cryptographique кріптологічний 
аналіз 
~ de l’objectif (d’objectif) аналіз (оці-
нка) показників цілі; визначення хара-
ктеру цілі 
~ de la situation вивчення обстановки 
~ du terrain оцінка місцевості 
~ électromagnétique електромагнітний 
аналіз 
~ opérationnelle éléctromagnétique 
оперативний аналіз електромагнітного 
випромінювання 
~ technique технічний аналіз 
~ topographique du terrain аналіз 
(оцінка) місцевості з топографічної 
точки зору 

anatoxine f анатоксин 

ancien adj старий; колишній; однополчанин;
колишній курсант (школи); ветеран; старий 
(колишній) солдат; курсант старшого курсу;
pl старший курс (в училищі); 

~ combattant колишній фронтовик 
plus ~ старший (за званням; вислугою)

ancienneté f старшинство (по службі); вислу-
га (років)

ancienneté 
~ dans l’emploi вислуга років на поса-
ді 
~ dans le grade вислуга в званні 
~ dans les fonctions de вислуга років 
на посадах 
~ de grade вислуга в званні 
~ de service старшинство по службі;
вислуга років 

ancrage m закріплення; анкерне кріплення;
закріплення (гармати в ґрунті); постановка на 
якір; якірна стоянка 

ancre f якір 
jeter ~ віддати якір; кидати якір 
lever ~ піднімати якір 
mouiller ~ віддати якір 
se tenir à l’~ стояти на якорі 
tomber ~ віддати якір 

ancrer закріплювати; анкерувати; кріпити 
анкерами; кріпити (гармату в ґрунт); встано-
влювати (ставати) на якір; віддати якір; кида-
ти якір 

anéantir знищити; розгромити; ліквідувати 

anéantissement m знищення; розгром; лікві-
дація 

~ d’une attaque знищення наступаю-
чого противника 

anémié знекровлений; вивітрений 

angle m кут 
~ d’approche кут заходу на посадку;
кут зближення 
~ d’arrivée кут нахилу дотичної до 
траєкторії 
~ d’assiette кут тангажу; кут нахилу за 
довжиною; кут нахилу осі за довжи-
ною 
~ d’attaque кут атаки (крила); кут ата-
ки (цілі); кут планування 
~ d’atterrissage кут приземлення 
~ d’avance кут випередження 
~ d’écart initial кут вильоту 
~ d’élévation кут підйому 
~ d’envol кут зльоту 
~ d’évasement кут відкриття амбразу-
ри 
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angle 
~ d’impact кут зустрічі 
~ d’incidence critique критичний кут 
атаки 
~ d’inclinaison latérale кут нахилу;
нахил 
~ d’inclinaison longitudinale кут тан-
гажу; тангаж 
~ d’inclinaison кут невідповідності;
кут нахилу; нахил; кут (крутизни) на-
хилу; крутизна нахилу; кут нарізів;
крок нарізів; мор. кут прицілу 
~ d’observation кут стосовно цілі 
~ d’orientation кут орієнтації 
~ de (à la) hausse кут прицілювання 
~ de (en) direction горизонтальний 
кут; кут горизонтального наведення;
кут горизонтального обстрілу 
~ de balayage кут розгортання 
~ de battage кут обстрілу 
~ de bombardement кут прицілювання 
(при бомбоскиданні)
~ de braquage кут відхилення руля 
~ de cap курсовий кут 
~ de chute кут падіння 
~ de correction de vent виправлення 
кута на вітер 
~ de correction latérale бокова попра-
вка;
~ de départ кут між лінією цілі і ліні-
єю скидання 
~ de déplacement кут зсуву 
~ de dépression кут неспівпадіння 
~ de dérivation кут деривації 
~ de descente maximum максималь-
ний кут зниження; кут найбільшої по-
логості схилу 
~ de descente кут зниження; кут нахи-
лу дотичної до траєкторії; кут (поло-
гості) схилу;
~ de dispersion кут розльоту уламків 
~ de fauchage кут штучного розсію-
вання 
~ de finesse кут планування 
~ de flèche кут стріловидності 
~ de gisement азимут; дериваційний 
кут; кут напряму; кут горизонтального 
наведення; курсовий кут 
~ de gîte кут нахилу; нахил 
~ de hausse de réglage пристріляний 
кут прицілювання 

angle 
~ de l’orbite кут нахилу площини ор-
біти до екватора 
~ de la distance вертикальний кут; кут 
вертикального обстрілу 
~ de lancement кут пуску; кут підйому 
(ракети в момент старту)
~ de marche азимут; курсовий кут 
~ de mire кут прицілу 
~ de montée maximum максимальний 
кут підйому; кут найбільшої пологості 
схилу 
~ de montée кут підйому; кут набору 
висоти; кут (пологості) схилу 
~ de pente кут (пологості) схилу; кут 
планування 
~ de piquage (de piqué) кут пікіруван-
ня 
~ de plus grande pente кут найбільшої 
пологості схилу 
~ de pointage кут прицілювання 
~ de présentation кут зустрічі; ракурс 
цілі 
~ de réflexion кут відбиття; кут рико-
шету 
~ de réglage dépouillé du site виправ-
лення кута прицілювання на кут місця 
цілі 
~ de réglage пристріляний кут 
~ de relèvement кут зліт у
~ de ricochet кут рикошету 
~ de rotation кут повороту (обертан-
ня)
~ de roulis кут нахилу; нахил; кут на-
хилу при бортовій хитавиці 
~ de route au compas компасний курс 
~ de route réel (vrai) розрахунковий 
курс 
~ de route курсовий кут; (розрахунко-
вий) курс 
~ de sécurité кут безпеки; найменший 
приціл при стрільбі над своїми війсь-
ками 
~ de site кут місця цілі 
~ de surveillance кут спостереження 
~ de tangage кут тангажу; тангаж; кут 
деферента при кільовій хитавиці 
~ de tir positif (позитивний) кут нахи-
лу 
~ de tir кут прицілювання 
~ de traînage (de traînée) кут відста-
вання (бомби)
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angle 
~ de transport corrigé обчислений кут 
довороту 
~ de transport de réglage пристріля-
ний кут довороту 
~ de transport topographique топо-
графічний кут довороту 
~ de transport кут довороту 
~ de traverse кут довороту 
~ de visée кут візування; кут прицілу 
~ de visibilité кут огляду; кут спосте-
реження 
~ de vision кут огляду; кут спостере-
ження; кут зору 
~ horizontal горизонтальний кут 
~ marche азимут; курсовий кут 
~ maximum de sustentation критич-
ний кут атаки 
~ mort de vision мертвий кут (сектора)
огляду; мертвий простір 
~ mort мертвий (що не уражається)
простір; мертвий конус; ділянка, що 
не прострілюється 
~ précalculé обчислений кут 
~ vertical вертикальний кут 
~ visuel кут зору 
balayer un ~ сканувати в секторі 
se faufiler dans les ~s morts просува-
тися, використовуючи ділянки, що не 
прострілюються 

animation f пожвавлення; активна діяльність;
пожвавлений рух 

~ de la recherche активізація розвідки;
пожвавлення збору даних 

anneau m кільце 
~ à rotule вертлюжне кільце 
~ d’arrachement кільце для висмику-
вання (запобіжної чеки міни)
~ d’extraction витяжне кільце 
~ de goupille кільце запобіжної чеки 
~ de guidage ведучий пасок 
~ de la boussole бусольне кільце 
~ de manœuvre кільце для відтягуван-
ня цівки в похідне положення 
~ de poudre кільцевий заряд 
~ de suspension стропове кільце 
~ de transport місце для перенесення 
снарядів 
~ goniométrique кільце кутоміра 

annexe f додаток (до документа); відділення;
філія; допоміжна споруда; топ. окрема час-
тина 

annexe допоміжне судно 
~ de dépôt de munitions відділення 
складу боєприпасів 

аnnexion приєднання 

annihilation f знищення; винищування; під-
рив 

annihiler знищувати; винищувати; підривати 

annonce f оголошення; оповіщення; доповідь 

annoncer повідомляти; оповіщати; доповіда-
ти 

annulation f скасування (наказу; розпоря-
дження)

anse f невелика бухта; невелика затока; губа 

antenne f антена; приймач показника швид-
кості; передовий загін; передовий пункт; ін-
формаційний центр 

~ à cadre (à circuit fermé) рамкова ан-
тена 
~ à cornet рупорна антена 
~ à rayonnement circulaire антена 
кругового огляду 
~ aérienne зовнішня антена 
~ d’avion літакова антена 
~ d’émission передавальна антена; ви-
промінююча антена 
~ de bord бортова антена 
~ de couverture plane антена кругово-
го (горизонтального) огляду 
~ de fuselage incorporée антена, інтег-
рована у фюзеляж 
~ de navire корабельна антена 
~ de poursuite пошукова антена 
~ de radar радіолокаційна антена 
~ de radiophare антена радіомаяка 
~ de réception приймальна антена 
~ de secours аварійна антена 
~ de transit sanitaire aérien група по-
вітряного санітарного транзиту 
~ de transmission d’ordre антена пе-
редачі команд 
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antenne 
~ de transmission передавальна антена 
~ directionnelle (directive; directrice;
dirigée) спрямована антена 
~ émettrice передавальна антена; ви-
промінююча антена 
~ émission-réception приймально-
передавальна антена 
~ en entonnoir рупорна антена 
~ en nappe поверхнева антена 
~ en parapluie антена у вигляді пара-
солі 
~ encastrée вбудована антена 
~ escamotable антена, яку можна при-
брати 
~ fouet штирьова антена 
~ immergée підводна (занурена у во-
ду) антена 
~ lestée випускна антена 
~ multipinceau багатопроменева анте-
на 
~ non dirigée ненаправлена антена 
~ panoramique антена кругового 
огляду 
~ parabolique параболічна антена 
~ périscopique перископічна антена 
~ pivotante обертова антена 
~ radiogoniométrique радіопеленгато-
рна антена 
~ rayonnante передавальна (випромі-
нююча) антена 
~ réceptrice приймальна антена 
~ repliable антена, яку можна скласти 
~ rotative обертова антена 
~ spirale спіральна антена 
~ télescopique телескопічна антена 
~ tournante обертова антена 
~ verticale вертикальна антена 
~monopulse моноімпульсна антена;
антена моноімпульсної РЛС 
déployer ~ розгортати антену 

anti-ABC adj протиатомний;
протибіологічний; протихімічний 

antiaérien adj зенітний; протиповітряний 

anti-antiengin m ракета для боротьби із про-
тиракетами 

anti-antimissile m ракета для боротьби із 
протиракетами 

antiatomique adj протиатомний; проти-
ядерний 

anti-avion adj протиповітряний; зенітний 

antibalistique m протиракета (для боротьби з
балістичними ракетами)

antiballe(s) adj протикульовий; кулестійкий 

antibiotique m антибіотик 

antiblindage adj бронебійний; протитанковий 

antibrouillage m боротьба з перешкодами,
придушення перешкод; захист від перешкод 

antibrouilleur adj протиперешкодний;
стримуючий перешкоди; захищений від 
перешкод 

anti C3 нейтралізація управління та зв’язку 

anticanon adj протигарматний 

anticeptique m антисептичний засіб 

antichar adj протитанковий; винищувально-
протитанковий; m протитанкова установка;
протитанкова гармата; протитанковий снаряд 
(міна); протитанкова ракета (реактивний сна-
ряд); pl протитанкові підрозділи (частини)

~ automoteur протитанкова самохідна 
установка; самохідна протитанкова 
гармата 
~ indétectable протитанкова міна; міна 
яку не можна виявити 
~ léger легка протитанкова (самохід-
на) установка; легка протитанкова га-
рмата 
~ mécanisé протитанкова самохідна 
установка; самохідна протитанкова 
гармата 
~ rapide autoguidé самонавідна про-
титанкова ракета 
amorcer ~ викликати протитанковий 
вогонь 
employer en ~s використовувати як 
протитанкові вогневі засоби;

anticongélateur m антифриз 
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antidéflagrant adj вибухобезпечний; такий,
що не вибухає; захищений від впливу 
вибуху; вогнестійкий 

antidétecteur adj захищаючий від виявлення 
(радіолокатором)

antidétonant adj антидетонаційний; такий,
що не детонує 

antidote m антидот; протиотрута 

anti-éblouissant adj тьмяний; несліпучий 

antiengin adj протиракетний; m протиракета 

antifusée adj протиракетний; f протиракета 

antigaz adj протихімічний 

antigel m антифриз 

antigivreur m протильодовий пристрій; ан-
тифриз 

anti-infanterie adj протипіхотний 

antimine adj протимінний 

antimissile adj протиракетний; m протиракета 

antimortier adj протимінометний 

anti-NBC adj протиядерний;
протибіологічний; протихімічний 

antinucléaire adj протиядерний 

antiparasitage m боротьба з перешкодами;
придушення перешкод; захист від перешкод 

antiparasite adj протиперешкодний; той, що 
подавлює перешкоди; захищений від переш-
код; протиперешкодний (той, що подавлює 
перешкоди) пристрій; протиперешкодний 
фільтр 

antiparasiter боротися з перешкодами;
придушувати перешкоди; захищати від 
перешкод 

antipersonnel adj протипіхотний 

antiradar adj протирадіолокаційний; m засіб 
(апаратура) створення перешкод РЛС 

antiroquette adj протиракетний 

antisatellite adj призначений для боротьби зі 
штучними супутниками; протисупутнико-
вий; m протисупутник 

antiterrorisme m антитерористичні заходи 

antitorpille adj протиторпедний 

antitoxine f антитоксин 

antitoxique adj антитоксичний; що має 
антидотну дію 

antivésicant adj протиіпритний 

aperçu m сигнал «(радіограму) прийняв»; си-
гнал «вас зрозумів»

apesanteur f невагомість 

aplanissement m нівелювання; вирівнювання 

apparaux m pl спорядження (якорі; якірні 
ланцюги; рятувальні шлюпки; піднімальні 
механізми; навігаційне устаткування)

appareil m апарат; прилад; установка; при-
стрій; літак; гелікоптер; протигаз; апарель;
такелаж; снасті 

~ à air comprimé кисневий ізолюючий 
прилад; ізолюючий протигаз 
~ à circuit fermé ізолюючий протигаз 
із замкнутим циклом (з регенератив-
ним патроном)
~ à circuit ouvert ізолюючий протигаз 
з незамкнутим циклом (із запасом ба-
лонів зі стиснутим повітрям)
~ à contrôler le pointage прилад для 
перевірки наведення (прицілювання)
~ à courte portée радіостанція з малим 
радіусом дії 
~ à distance прилад відстані (торпеди)
~ à effet de sol (véhicule à coussin 
d’air) апарат на повітряній подушці 
~ à filtration фільтруючий протигаз 
~ à incendie протипожежний пристрій 
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appareil 
~ à infrarouge інфрачервоний прилад;
прилад нічного бачення 
~ à mousse пінний вогнегасник 
~ à oxygène en circuit fermé ізолюю-
чий протигаз 
~ à réserve d’oxygène ізолюючий кис-
невий прилад 
~ à signaux сигнальний прилад 
~ à voilure tournante гелікоптер 
~ autoalarme d’incendie автоматич-
ний сигнальний пристрій пожежної 
тривоги 
~ autodirecteur голівка самонаведення 
~ avertisseur autoalarme пристрій ав-
томатичної подачі сигналу тривоги 
~ central de tir прилад керування ар-
тилерійським вогнем (ПКАВ)
~ composite комбінований літальний 
апарат (літак-гелікоптер)
~ d’alarme (d’alerte) сигнальний при-
лад 
~ d’alerte aérienne avancée РЛС дале-
кого виявлення 
~ d’allumage підривна машинка 
~ d’arrosage виливний авіаційний 
прилад 
~ d’éclairage освітлювальний прилад 
~ d’écoute microphonique гідрофон 
~ d’écoute sous l’eau (sous-marine) 
гідрофон; шумопеленгатор;
шумопеленгаторна станція 
~ d’écoute прилад (апарат) для підслу-
ховування 
~ d’émission передавальний пристрій;
передавач 
~ d’examen контрольний прилад 
~ d’extinction вогнегасник 
~ d’identification électronique елект-
ронний прилад (апаратура) впізнання 
~ d’identification прилад (апаратура)
упізнання 
~ d’instruction учбово-тренувальний 
пристрій; імітатор 
~ d’intercommunication внутрішній 
переговорний пристрій 
~ d’observation du chef de batterie 
прилад спостереження командира ба-
тареї 
~ d’observation et de pointage оптич-
ний приціл 
~ d’observation прилад спостереження 

appareil 
~ d’optique оптичний прилад 
~ de balisage hertzien радіомаяк 
~ de calcul automatique (du tir) при-
лад керування артилерійським вогнем 
(ПКАВ)
~ de chargement заряджаючий меха-
нізм; механізм заряджання; зарядний 
пристрій; механізм подачі;
навантажувальний пристрій 
~ de chiffrement шифрувальний апа-
рат; шифратор 
~ de commande (de conduite) de tir 
прилад керування артилерійським во-
гнем (ПКАВ)
~ de commande прилад керування;
прилад системи керування (наведен-
ня)
~ de contrôle контрольний (контроль-
но-вимірювальний) прилад; прилад 
керування 
~ de décontamination chimique 
d’urgence дегазаційний прилад для 
термінової обробки матеріальної час-
тини 
~ de décontamination дегазаційний 
прилад 
~ de détection d’explosions nucléaires 
прилад виявлення ядерних вибухів 
~ de détection de radiations прилад 
радіаційної розвідки; дозиметричний 
прилад 
~ de détection électromagnétique ра-
діолокатор; радіолокаційна станція;
РЛС 
~ de détection par ultra-sons гідроло-
катор 
~ de détection детектор; визначник;
покажчик; індикатор 
~ de détente спусковий механізм 
~ de direction de lancement апаратний 
приціл (торпедного апарату)
~ de dragage трал 
~ de fermeture замикаючий механізм;
замок;
~ de hausse et de portée à niveau при-
ціл; механізм кутів прицілювання 
~ de l’interphone внутрішній перего-
ворний пристрій 
~ de lancement пускове (стартове)
устаткування; пусковий пристрій; пу-
скова установка; торпедний апарат 
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appareil 
~ de localisation des explosions nu-
cléaires прилад виявлення ядерних 
вибухів 
~ de mesure de la contamination (de la 
radioactivité) прилад вимірювання 
радіоактивного випромінювання;
дозиметричний прилад 
~ de mesure вимірювальний прилад 
~ de mise à (de) feu ударно-спусковий 
механізм; стріляючий механізм; засіб 
запалення; підривник 
~ de navigation astronomique астро-
навігаційний прилад 
~ de navigation навігаційний прилад 
~ de noctovision прилад нічного ба-
чення 
~ de pilotage automatique автопілот 
~ de plongée autonome автономний 
водолазний апарат 
~ de plongée водолазний апарат 
~ de pointage à hausse indépendante 
приціл з додатковою лінією прицілю-
вання 
~ de pointage à réflexion дзеркальний 
приціл 
~ de pointage direct приціл прямого 
наведення 
~ de pointage en direction поворотний 
механізм; механізм горизонтального 
наведення 
~ de pointage en hauteur механізм 
підйому; механізм вертикального 
наведення 
~ de pointage radar радіолокаційний 
приціл; РЛС наведення 
~ de préparation de tir électronique 
електронний прилад підготовки вихі-
дних даних для стрільби (для пуску 
ракет)
~ de préparation de tir прилад підго-
товки вихідних даних для стрільби 
(для пуску ракет)
~ de préparation прилад підготовка 
вихідних даних (для стрільби; пуску 
ракет)
~ de prise d’échantillon de sol прилад 
взяття проб ґрунту 
~ de prise de feu ударно-спусковий 
механізм; стріляючий механізм; засіб 
підпалювання; підривник 

appareil 
~ de protection contre les gaz (indivi-
duelle) протигаз 
~ de protection захисний механізм 
~ de réception прийомний пристрій;
приймач 
~ de recherche en plongée гідроакус-
тична станція 
~ de recherche прилад виявлення 
~ de repérage (des objectifs) кутовимі-
рювальний прилад; артилерійська бу-
соль 
~ de repérage des trajectoires станція 
виявлення мінометів за траєкторією 
~ de repérage par le son звукометрич-
на станція 
~ de scaphandre водолазний апарат 
~ de secours аварійний прилад 
~ de sécurité рятувальний апарат 
~ de signalisation сигнальний прилад 
~ de sûreté запобіжний пристрій (при-
стосування); запобіжник; запобіжний 
механізм 
~ de surveillance прилад спостережен-
ня 
~ de télégraphie optique світлосигна-
льний прилад далекої дії 
~ de télémétrie далекомір 
~ de transport d’assaut транспортно-
десантний літак 
~ de visée à rayons infrarouges прилад 
нічного бачення 
~ de visée прицільний пристрій; при-
ціл 
~ de vision nocturne прилад нічного 
бачення 
~ de vision прилад спостереження 
~ détecteur de contamination прилад 
радіаційної розвідки; прилад хімічної 
розвідки 
~ détecteur de mines міношукач 
~ détecteur de radiations (spécial) 
прилад радіаційної розвідки; дозимет-
ричний прилад 
~ directeur кутовимірювальний при-
лад; прилад керування артилерійським 
вогнем (ПКАВ); мор. основний авто-
мат стрільби 
~ directeur-boussole (артилерійська)
бусоль 
~ distributeur (de mines) мінний вста-
новлювач 
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appareil 
~ distributeur d’oxygène кисневий 
прилад; pl киснево-дихальна апарату-
ра 
~ doseur de rayonnements дозиметр 
~ électronique de conduite du tir елек-
тронний прилад керування артилерій-
ським вогнем 
~ électronique електронний прилад 
~ émetteur передавальний пристрій;
передавач 
~ enregistreur реєструючий (самопис-
ний) прилад; самопис 
~ filtrant фільтруючий прилад; фільт-
руючий протигаз 
~ fumigène димовий прилад; прилад 
димопуску 
~ goniométrique кутовимірювальний 
прилад; пеленгатор; гоніометр 
~ grossissant оптичний прилад спо-
стереження 
~ gyroscopique de pilotage пілотажний 
гіроскопічний прилад; гірокомпас; гі-
роскопічний автопілот 
~ gyroscopique гіроскопічний прилад 
~ IFF прилад упізнання «свій - чу-
жий»
~ indicateur de direction (радіо) ком-
пас; покажчик напряму (руху)
~ individuel de protection протигаз 
~ infrarouge інфрачервоний прилад;
прилад нічного бачення 
~ isolant courte durée (ICD) ізолюю-
чий протигаз короткої захисної дії 
~ isolant longue durée (ILD) ізолюю-
чий протигаз тривалої захисної дії 
~ isolant ізолюючий протигаз 
~ lance-flammes вогнемет 
~ lance-fusées пускова установка 
~ lance-torpilles торпедний апарат 
~ localisateur de radioguidage курсо-
вий радіомаяк 
~ militaire військовий апарат (маши-
на)
~ moteur двигун; силова установка 
~ normal de protection стандартний 
протигаз 
~ optique de visée оптичний приціл 
~ optique оптичний прилад 
~ percutant ударний підривник 
~ périscopique перископ; перископіч-
ний приціл 

appareil 
~ perturbateur пристрій для створен-
ня радіоперешкод 
~ porteur засіб доставки боєприпасу 
до цілі; літак-носій; ракета-носій; ра-
кетоносець 
~ propulsif силова установка; двигун 
~ radar de commande (de conduite) de 
tir станція гарматного наведення 
(СГН)
~ radar радіолокатор; радіолокаційна 
станція; РЛС 
~ radio радіоустановка; радіостанція 
~ récepteur приймаючий пристрій 
~ récupérateur накатник; поворотний 
механізм 
~ régleur de tir прилад керування вог-
нем 
~ respiratoire (à oxygène) individuel 
індивідуальний кисневий прилад 
~ respiratoire à cartouche filtrante фі-
льтруючий протигаз 
~ respiratoire de sauvetage рятуваль-
ний кисневий прилад 
~ respiratoire протигаз; респіратор;
дихальний апарат 
~ sensible чутливий прилад; датчик 
~ spécial détecteur de radioactivité 
прилад радіаційної розвідки; дозимет-
ричний прилад 
~ télécommandé безпілотний (телеке-
рований) літак; керована ракета 
~ téléphonique portatif портативний 
телефонний апарат 
~ téléphonique телефонний апарат; те-
лефон 
~s de bord бортова апаратура 
~s de communication (de liaison) апа-
ратура зв’язку 
~s de poursuite апаратура (прилади)
супроводу (спостереження)
~s de sauvetage рятувальне устатку-
вання 
~s de tourelle прилади, розміщені у
башті 
~ de réglage de tir прилад керування 
вогнем 
sur tel ~ ! по цілі! (команда)

appareillage m апаратура; устаткування;
прилади; набір (комплект) інструменту; зні 
мання з якоря; вихід у море 
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appareillage 
~ à (de) bord бортова апаратура (при-
лади); бортове устаткування 
~ au sol наземна апаратура 
~ de lancement пускове (стартове)
устаткування; пускова установа; тор-
педний апарат 
~ de manœuvre механізм керування 
~ de navigation навігаційна апаратура 
~ de poursuite апаратура (прилади)
супроводу (спостереження)
~ de radioguidage апаратура радіоуп-
равління (радіонаведення)
~ de télécommande апаратура телеке-
рування (дистанційного керування)
~ de vision nocturne апаратура нічно-
го бачення 
~ électrique електричне устаткування 
~ électronique електронна апаратура 
~ infrarouge інфрачервона апаратура 
(прилади)
~ optique оптична апаратура (прила-
ди)
~ radio радіоустаткування 
~ radioélectriqué радіотехнічне устат-
кування 

appartenir належати; знаходитися в розпоря-
дженні; починати виконувати функції; пок-
ладатися 

~ en propre знаходитися в розпоря-
дженні; входити до штату 

appel m призов (на дійсну військову службу); 
виклик; перевірка; перекличка; сигнал до 
перевірки 

~ collectif позивний сигнал радіоме-
режі 
~ conventionnel кодовий виклик 
~ de détresse сигнал біди 
~ de la retraité вечірня перевірка 
~ de service викликаючий сигнал;
службовий виклик 
~ du matin ранкова перевірка 
~ du soir вечірня перевірка 
~ hertzien радіосигнал; виклик по ра-
діо 
~ nominal перекличка 
~ par anticipation достроковий виклик 
~ par code кодовий виклик 
~ sous les drapeaux призов на дійсну 
військову службу 

appel 
battre ~ сурмити збір 
devancer ~ достроково розпочинати 
(приходити на) військову службу;
достроково призивати на військову 
службу 
manquer à ~ бути відсутнім на пере-
вірці 
sonner ~ сурмити збір 

appelé adj призваний (на дійсну військову 
службу); m призовник 

~ du contingent призваний на дійсну 
військову службу (при черговому 
призові); призовник 
~ en service призваний на дійсну вій-
ськову службу; призовник 

appeler призивати (на дійсну військову слу-
жбу); викликати 

appellation f назва; найменування; pl порядок 
звертання військовослужбовців один до од-
ного 

~ conventionnelle умовна (кодова) на-
зва 
~ de grade штатна категорія 

application f застосування; використання; pl 
тренувальні вправи 

~ de règlement дотримання положень 
статуту 
~ de(s) feux (du tir) ведення вогню 
~ militaire застосування з військовою 
метою; військове застосування 
~ sur le terrain використання захис-
них властивостей місцевості 
~s au combat бойова підготовка 

appoint m підтримка; допомога; посилення;
добавка; присадка; додатковий заряд; pl 
засоби підтримки (посилення); додаткові 
засоби 

~ d’allumage запалюючий (підпалюю-
чий) заряд; проміжний підпалюючий 
заряд 
~ de feu вогнева підтримка; pl додат-
кові вогневі засоби 
~ de feux classiques вогнева підтримка 
звичайними засобами 
~ de moyens засоби підтримки (поси-
лення); додаткові (бойові) засоби 
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appoint 
~ maigre підтримка незначними сила-
ми 
fournir un (venir en) ~ забезпечувати 
підтримку 

appontable adj пристосований для посадки 
на палубу 

appontage m посадка на палубу; розміщення 
на палубі 

~ au miroir посадка на палубу завдяки 
дзеркальному індикатору 
~ au moteur посадка на палубу з пра-
цюючим двигуном 
~ de nuit посадка на палубу в нічний 
час 
~ manqué невдала посадка на палубу;
невдалий захід на посадку 

apponter здійснювати посадку на палубу;
розміщувати на палубі 

apport m підвезення; подача; доставка 
~ des munitions підвезення (доставка)
боєприпасів 
fournir l’~ забезпечувати доставку 
(підвезення)

apporter підвозити; підносити; подавати; до-
ставляти 

appréciation f оцінка; визначення дальності 
(на око); обчислення; вимір 

~ de la situation оцінка обстановки 
~ de situation оцінка ситуації 
~ du renseignement оцінка розвідува-
льних даних 

apprécier оцінювати; визначати приблизно 
(на око); обчислювати; вимірювати 

~ trop court визначати на око з похиб-
кою у бік зменшення 
~ trop long визначати на око (прибли-
зно) з похибкою у бік збільшення 

approche f підступ; підхід; під’їзд; набли-
ження; зближення; захід на посадку; вихід на 
ціль; вихід у район (зону) аеродрому; pl підс-
тупи 

~ à l’atterrissage au moteur заходжен-
ня на посадку з працюючим двигуном 

approche 
~ à l’atterrissage заходження на поса-
дку 
~ à pied зближення в пішому порядку 
~ au sol заходження на посадку 
~ automobile підвезення (військ) авто-
транспортом 
~ couverte підхід під прикриттям сво-
їх військ; pl сховані підступи 
~ directe прямий вихід на ціль 
~ en plongée підхід (зближення) у під-
водному положенні 
~ en surface підхід (зближення) у на-
дводному положенні 
~ finale кінцевий прямий захід на по-
садку; бойовий курс; зближення (з
ціллю) на кінцевій ділянці траєкторії 
~ immédiate ближній підступ (підхід)
~ initiale перше зближення (винищу-
вача-перехоплювача)
~ lointaine далекий підступ (підхід)
~ non couverte підхід, не прикритий 
своїми військами 
~ par mauvaise visibilité заходження 
на посадку в умовах обмеженої види-
мості 
~s aéromaritimes повітряні підступи з
моря 
~s aéroterrestres повітряні підступи із 
суші 
~s de l’aérodrome підходи до аерод-
рому 
aux ~s de на підступах 
de difficile ~ важкодоступний 
passer de l’~ (à la prise de contact) йти 
на зближення 

approvisionnement m постачання; харчуван-
ня; запаси; запаси продовольства; створення 
запасів; заряджання, спорядження (магазина;
обойми)

~ de (en) munitions постачання боє-
припасів; запас боєприпасів; боєзапас;
бойовий комплект 
~ de bord бойовий комплект, що пере-
возиться (танка); бойовий комплект 
(напр. літака)
~ de combat запас боєприпасів; боєза-
пас; бойовий комплект 
~ de l’outillage запасні частини, ін-
струмент і комплектуючі (ЗІК)
~ de précaution додатковий запас 
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approvisionnement 
~ de sécurité (de sûreté) непорушний 
запас (НЗ)
~ des explosifs запас ВР 
~ des forces armées матеріально-
технічне забезпечення збройних сил 
~ en carburant (en combustible) пос-
тачання пального; запас пального 
~ en vivres постачання продовольст-
вом; запаси продовольства; провіант 
~ militaires військові запаси матеріа-
льних засобів 
~ munitions постачання боєприпасів;
запас боєприпасів; боєзапас; бойовий 
комплект 
~ sanitaire медичне постачання 
~ sans faille безперебійне постачання 
~s de campagne запаси продовольства 
для діючої армії 
~s de concentration стратегічні запаси 
продовольства 
~s de mobilisation мобілізаційні запа-
си 
~s de renouvellement (de service cou-
rant) запаси продовольства для 
поточного постачання 
~s des transports stratégiques запаси 
продовольства для оперативних пере-
везень 
~s du génie запаси інженерного майна 
~s du service de santé запаси санітар-
ного майна 
~s du service des subsistances запаси 
продовольства 
~s initiaux первинні запаси 
~s simulés імітаційні запаси (під час 
навчання військ)
~s utilisables indéfiniment резервне 
постачання 
aligner un ~ заготовляти запаси (на 
певний строк)
recompléter (renouveler) les ~s попов-
нювати запаси 

approvisionner постачати; харчувати; ство-
рювати запас(и); заряджати (обойму; мага-
зин); наповнювати (обойму; магазин)

appui m підтримка; забезпечення; засіб підт-
римки; засіб вогневої підтримки; підрозділ 
(частина) підтримки; опорний пункт 

appui 
~ à la contre-mobilité обмеження мо-
більності військ противника 
~ à la mobilité des blindés підтримка 
мобільності бронетанкових підрозділів 
~ à la mobilité tactique підтримка так-
тичної мобільності 
~ à la mobilité підтримка мобільності 
~ à la projection et soutien aux ravi-
taillements par voie aérienne пе-
рекидання та забезпечення постачання 
повітряним шляхом 
~ à la projection et soutien aux ravi-
taillements par voie maritime (ou flu-
viale) перекидання та забезпечення 
постачання морським (річковим) шля-
хом 
~ aérien à temps планова авіаційна пі-
дтримка 
~ aérien de l’assaut vertical авіаційна 
підтримка повітряного десанту 
~ aérien direct безпосередня авіаційна 
підтримка 
~ aérien éloigné далека авіаційна підт-
римка 
~ aérien feu вогнева підтримка з пові-
тря 
~ aérien immédiat безпосередня авіа-
ційна підтримка 
~ aérien indirect загальна авіаційна 
підтримка 
~ aérien logistique авіаційне матеріа-
льно-технічне забезпечення 
aérien planifié спланована авіаційна 
підтримка 
~ aérien rapproché безпосередня авіа-
ційна підтримка 
~ aérien sur demande авіаційна підт-
римка за викликом 
~ aérien tactique тактична авіаційна 
підтримка 
~ aérien transport «транспортна»
авіаційна підтримка; повітряні переве-
зення в інтересах сухопутних військ 
чи військ ВМС 
~ aérien urgent непланова авіаційна 
підтримка 
~ aérien підтримка з повітря; авіацій-
на підтримка (забезпечення)
~ aéromobile підтримка аеромобіль-
ними засобами 
~ aéroterrestre підтримка, що здійс 
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appui 
нюється спільно ВПС і сухопутними 
військами 
~ amphibie підтримка морського де-
санту 
~ antichar підтримка протитанковими 
засобами 
~ atomique атомна (ядерна) підтрим-
ка; підтримка атомною (ядерною)
зброєю; pl атомні (ядерні) засоби під-
тримки 
~ aux acheminements opérationnels 
підтримка оперативних постачань 
~ aux déplacements opératifs підтрим-
ка оперативних пересувань 
~ aux mouvements підтримка пересу-
вань 
~ blindé підтримка танками; (броне)
танковий підрозділ (частина) підтри-
мки 
~ classique (вогнева) підтримка зви-
чайними засобами; pl звичайні (вогне-
ві) засоби підтримки 
~ complet забезпечення бойових дій 
~ couverture повітряне прикриття 
~ de feu(x) aérien вогнева підтримка з
повітря 
~ de feu(x) classique вогнева підтрим-
ка звичайними засобами 
~ de feu(x) d’artillerie артилерійська 
підтримка; pl артилерійські засоби пі-
дтримки 
~ de feu(x) direct безпосередня вогне-
ва підтримка 
~ de feu(x) indirect загальна вогнева 
підтримка 
~ de feu(x) naval вогнева підтримка з
моря 
~ de feu(x) organique вогнева підтри-
мка штатними засобами 
~ de feu(x) réciproque взаємна вогнева 
підтримка; вогнева взаємодія 
~ de feu(x) вогнева підтримка; pl вог-
неві засоби підтримки 
~ des mortiers підтримка мінометним 
вогнем 
~ des opérations amphibies підтримка 
амфібійних операцій 
~ direct безпосередня підтримка; без-
посередня вогнева підтримка; група 
підтримки піхоти (танків)
~ électronique радіотехнічне забезпе-

appui 
чення; забезпечення радіотехнічними 
засобами 
~ feu éloigné вогнева підтримка у гли-
бину 
~ feu rapproché безпосереднє вогневе 
забезпечення 
~ feu(x) antichar вогнева підтримка 
протитанковими засобами; вогонь 
протитанкових засобів 
~ général du génie загальна підтримка 
інженерних військ 
~ immédiat безпосередня підтримка 
~ indirect непряма (загальна) підтри-
мка; оперативна взаємодія; непряма 
(загальна) вогнева підтримка; підтри-
мка засобами великої дальності дії 
(великого радіуса дії)
~ inopiné непланова підтримка 
~ intermittent підтримка, що 
здійснюється періодично 
~ logistique des aérodromes аеродро-
мно-технічне забезпечення 
~ logistique des vols матеріально-
технічне забезпечення польотів 
~ logistique тилове забезпечення; ма-
теріально-технічне забезпечення; МТЗ 
~ lourd вогнева підтримка важкої ар-
тилерії 
~ lumière світлове забезпечення 
~ médical медичне забезпечення 
~ météorologique метеорологічне за-
безпечення 
~ naval підтримка з моря; підтримка 
військово-морськими силами 
~ nucléaire ядерна підтримка; підтри-
мка ядерною зброєю; pl ядерні засоби 
підтримки 
~ opérationnel оперативна підтримка 
~ organique підтримка штатними за-
собами 
~ pour l’arme опора для стрільби 
~ psychologique психологічна підтри-
мка 
~ rapproché безпосередня підтримка;
тактична підтримка 
~ réciproque взаємна підтримка; взає-
модія 
~ reconnaissance забезпечення розві-
дувальними даними 
~ renseignement air забезпечення по-
вітряної розвідки 
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appui 
~ sphérique кульова п’ята 
~ tactique terrestre тактична підтрим-
ка сухопутних військ 
~ tactique тактична підтримка 
~ transport транспортне забезпечення 
~ urgent непланова підтримка 
~s antichars mécanisés самохідні про-
титанкові засоби підтримки 
~s externes додаткові засоби вогневої 
підтримки 
~s internes штатні засоби вогневої пі-
дтримки 
allouer des ~s feux надавати вогневу 
підтримку 
apporter ~ надавати підтримку; підт-
римувати 
apporter l’~ de feu(x) надавати вогне-
ву підтримку 
avec ~ de за підтримки 
bénéficier de ~ одержувати підтримку 
donner (fournir) ~ надавати підтрим-
ку; підтримувати 
être en ~ direct надавати безпосеред-
ню підтримку; мати завдання надава-
ти безпосередню підтримку; входити 
до складу групи (складати групу) під-
тримка піхоти (танків)
ménager un ~ de feu(x) забезпечувати 
(організовувати) вогневу підтримку 
obtenir ~(s) одержувати підтримку 
prêter (procurer un) ~ надавати підт-
римку; підтримувати 
réaliser ~ надавати підтримку; підт-
римувати; здійснювати підтримку 

appui-épaule m плечова опора (приклада)

appui-fusil m опора для гвинтівки 

appui-joue m опора на щоку 

appuyer підтримувати; забезпечувати; під-
пирати; підкріплювати 

~ au plus près надавати індивідуальну 
підтримку 
~ de feux direct вести безпосередній 
вогонь 
s’~ (mutuellement) надавати взаємну 
підтримку 

âpre adj нерівний (про місцевість); стрімкий;
запеклий 

apte adj здатний; придатний 
~ à combattre боєздатний 
~ à faire campagne sans aucune ré-
serve придатний до військової служби 
без обмежень 
~ à la montagne придатний для служ-
би в гірських військах 
~ au combat immédiat здатний до 
негайних бойових дій; той, що має 
бойову готовність № 1 (підвищену 
бойову готовність)
~ au combat боєздатний 
~ au saut придатний до служби в
парашутно-десантних частинах 
(підрозділах)
~ au service (militaire) придатний до 
військової служби 
~ de guerre придатний до бойових дій;
придатний до використання у військах 

aptitude f здатність; придатність; готовність 
~ à faire campagne готовність (здат-
ність) до негайних бойових дій; бойо-
ва готовність; придатність до військо-
вої служби 
~ à la guerre здатність до бойових дій 
~ à la mobilisation мобілізаційна під-
готовка 
~ amphibie плавучість; амфібійність 
~ au combat боєздатність; бойова го-
товність 
~ au commandement здатність коман-
дувати (обіймати командну посаду)
~ au franchissement autonome здат-
ність самостійно долати перешкоди 
~ au pilotage tactique придатність до 
пілотування в складі групи літаків 
(гелікоптерів)
~ au service придатність до військової 
служби 
~ au tir готовність до стрільби 
~ au tout terrain висока прохідність;
всюдихідність 
~ au vol придатність до польотів 
~ des personnels à remplir leur fonc-
tion здатність особового складу 
виконувати свої обов’язки 
~ immédiate здатність до негайних 
бойових дій; бойова готовність № 1; 
підвищена бойова готовність 
~ intellectuelle розумові здібності 
(призовника)
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aptitude 
~ manœuvrière здатність маневрувати 
(до маневрування); маневреність 
~ médicale придатність до військової 
служби за станом здоров’я
~ militaire придатність до військової 
служби 
~ opérationnelle боєздатність; бойова 
готовність 
~ physique придатність до військової 
служби за станом здоров’я
~ professionnelle професійна придат-
ність;
~ stratégique atomique наявність 
стратегічної атомної (ядерної) зброї і
засобів її доставки до цілей 
~ tactique боєздатність; бойова готов-
ність; тактичні можливості (напр. міс-
цевості)
~ technique immédiate стан бойової 
техніки на даний час 
~ tout-terrain висока прохідність;
всюдихідність 
~s des troupes blindées бойові якості 
бронетанкових військ 

aquaplane m судно на підводних крилах; глі-
сер 

aquavion m судно на підводних крилах 

aquinite f хлорпікрин 

arasement m розігрівання; зношення (каналу 
цівки)

arbitrage m арбітраж; посередництво 

arbre m вісь; вал; валик; стебло 
~ coudé de la culasse вісь замка (гар-
мати)
~ creux de l’extracteur вісь викидача 
~ de direction кермовий стовпчик 
~ de pointage en direction вал поворо-
тного механізму 
~ de pointage en hauteur вал підніма-
льного механізму 
~ du levier de détente вісь спускового 
важеля 
~ vertical de pointage en direction вал 
поворотного механізму 

arbrisseau m топ. кущ; чагарник 

arc m арка; дуга; сектор; прогин 
~ de pointage en direction сектор по-
воротного механізму 
~ de pointage квадрат 
~ de rentrée траєкторія входу (в атмо-
сферу)
~ denté зубчастий сектор; зубчаста ду-
га 
~ guidé направляючий сектор (замка 
гармати)

arc-boutant m контрфорс; підкіс; підпора;
похила стійка 

arche f проліт моста 

archipel m архіпелаг 

architecture fсистема; структура 
~ de défense система оборони 
~ de sécurité européenne архітектура 
європейської безпеки 
~ militaire фортифікаційне мистецтво 

archives f pl архів(и)
~ administratives militaires військово-
адміністративний архів 
~ de campagne бойові архівні докуме-
нти 
~ militaires військовий архів 

ardeur f бойовий дух 
~ combative (guerrière) бойовий дух 

arête f ребро; гребінь; грань; крайка; топ.
гострий гребінь 

~ de partage des eaux топ. вододіл 

armature f арматура; корпус; каркас; сило-
вий набір; броня; обшивання 

arme f зброя; вогневий засіб; бойовий засіб;
вогнева точка; рід військ; загальновійськове 
з’єднання; pl зброя; озброєння; бойова техні-
ка; військова служба 

~ à (de) feu вогнепальна зброя 
~ à canon court короткоствольна 
зброя (гаубиця; мортира)
~ à canon lisse гладкоствольна зброя 
~ à canon long довгоствольна зброя 
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arme 
~ à chargement multiple (à chargeur-
magasin) магазинна зброя 
~ à courte distance (portée) зброя 
ближнього бою; вогневий засіб ближ-
ньої дії 
~ à effet différé зброя із прихованою 
здатністю ураження (ядерна)
~ à épaule (ручна стрілецька) зброя з
прикладом 
~ à faible portée зброя ближнього 
бою; вогневий засіб ближньої дії 
~ à fermeture non calée (автоматична)
зброя з рухомим замком 
~ à fonctionnement par recul зброя з
автоматикою, що діє за принципом 
сили відкоту 
~ à grand débit швидкострільна зброя 
~ à grand rendement зброя великої 
вражаючої сили 
~ à grande distance (portée) далеко-
бійна зброя; вогневий засіб далекої дії 
~ à hydrogène воднева зброя 
~ à infrarouge зброя з інфрачервоним 
прицілом 
~ à la bretelle! на ремінь! (команда)
~ à la main! на руку! (команда)
~ à longue portée далекобійна зброя;
вогневий засіб далекої дії 
~ à moyenne distance (portée) зброя 
середньої дальності дії; вогневий засіб 
середньої дальності 
~ à percussion зброя з ударним запа-
ленням заряду 
~ à pied піхота (рід військ)
~ à plusieurs fins багатоцільова зброя 
~ à radioactivité résiduelle réduite 
боєприпас із пониженим рівнем над-
лишкової радіації 
~ à rayonnement résiduel renforcé 
боєприпаси з підвищеним рівнем над-
лишкової радіації 
~ à réaction реактивна зброя 
~ à rechargement automatique само-
зарядна зброя 
~ à répétition зброя з магазином 
~ à terre! до ноги! (команда)
~ à tir automatique автоматична зброя 
~ à tir courbe зброя навісного вогню 
~ à tir rapide швидкострільна зброя 
~ à tir tendu зброя настильного вогню 
~ à tir vertical (à trajectoire courbe)  
зброя навісного вогню 
~ à tous usages універсальна зброя 

arme 
~ à trajectoire rasante зброя настиль-
ного вогню 
~ à un coup однозарядна зброя 
~ ABC атомна (ядерна) біологічна й
хімічна зброя; зброя масового ура-
ження 
~ aérienne авіація; військово-повітряні 
сили (ВПС); pl бойові засоби авіації 
~ aéronautique авіаційна зброя 
~ aéroportée повітрянодесантні війсь-
ка (ПДВ)
~ antiaérienne зенітна зброя; війська 
ППО; pl засоби ППО 
~ antichar autopropulsée реактивна 
протитанкова зброя 
~ antichar d’assaut (штурмова) проти-
танкова зброя 
~ antichar d’autodéfense протитанкові 
засоби піхоти 
~ antichar de position важка протита-
нкова установка 
~ antichar guidée протитанкова керо-
вана ракета (реактивний снаряд)
~ antichar протитанкова зброя 
~ antiengin (antifusée) протиракетна 
зброя 
~ antimissile протиракетна зброя 
~ antipersonnel зброя для знищення 
живої сили; протипіхотна зброя 
~ approvisionnée споряджена зброя 
(споряджений боєприпас)
~ ASM протичовнова зброя 
~ atomique tactique тактична атомна 
(ядерна) зброя; атомна (ядерна) зброя 
тактичного призначення 
~ atomique атомна (ядерна) зброя 
~ au pied! до ноги! (команда)
~ automatique mi-lourde (semi-lourde) 
ручний кулемет; легкий станковий 
кулемет 
~ automatique sur affût станкова ав-
томатична зброя; кулемет 
~ automatique автоматична зброя 
~ bactériologique бактеріологічна 
зброя 
~ basées sur les nouveaux principes 
physiques зброя на нових фізичних 
принципах 
~ biologique біологічна зброя 
~ blanche холодна зброя 
~ blindée (et) cavalerie бронетанкові 
війська 
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arme 
~ blindée бронемашини; бронетанкові 
війська 
~ chargée заряджена зброя 
~ chimique хімічна зброя 
~ cinétiques кінетична зброя 
~ classique звичайна зброя 
~ collective групова зброя 
~ complète самостійний рід військ 
~ contre avions зенітна зброя 
~ conventionelles звичайна зброя 
~ d’accompagnement зброя супроводу 
~ d’appartenance рід військ до якого 
належить військовослужбовець 
~ d’appoint допоміжна зброя; особис-
та зброя; допоміжний рід військ 
~ d’appui зброя підтримки; підтри-
муючий рід військ; війська підтримки;
війська другого ешелону 
~ d’autodéfense antiaérienne ППО 
військ; зенітні засоби ППО військ 
~ d’autodéfense зброя самооборони 
~ d’aviation авіаційна зброя 
~ d’infanterie antichar протитанкові 
засоби підтримки піхоти 
~ d’infanterie піхотна (стрілецька)
зброя 
~ d’instruction навчальна (практична)
зброя 
~ de (du) combat éloigné далекобійна 
зброя; вогневий засіб далекої дії 
~ de (du) combat rapproché зброя 
ближнього бою; вогневий засіб ближ-
ньої дії 
~ de (en) dotation штатна зброя 
~ de base головна (основна) зброя 
(озброєння); головний (основний) рід 
військ 
~ de bord бортове озброєння 
~ de choc піхотна зброя ближнього 
бою; ударний рід військ; ударні війсь-
ка; війська першого ешелону 
~ de combat зброя; бойовий засіб; бо-
йовий рід військ; бойові війська 
~ de corps-à-corps зброя рукопашного 
бою; холодна зброя 
~ de défense éloignée оборонна зброя 
далекої дії; оборонний вогневий засіб 
далекої дії 
~ de défense rapprochée оборонна 
зброя ближнього бою; оборонний вог-
невий засіб ближньої дії 

arme 
~ de défense оборонна зброя 
~ de destruction massive зброя масо-
вого ураження 
~ de faible calibre малокаліберна 
зброя 
~ de feu large великокаліберна зброя 
~ de feu profond далекобійна зброя;
вогневий засіб далекої дії 
~ de feu puissant зброя великої поту-
жності 
~ de guerre зброя; бойовий засіб; бо-
йовий рід військ 
~ de hast колюча зброя 
~ de jet реактивна зброя; реактивна 
установка 
~ de main ручна особиста зброя; хо-
лодна зброя 
~ de manœuvre ударний бойовий (во-
гневий) засіб; ударний рід військ; уда-
рні війська 
~ de mêlée бойовий рід військ; бойові 
війська; війська першого ешелону;
війська, що ведуть бій у безпосеред-
ньому зіткненні із противником; зага-
льновійськове з’єднання; загальновій-
ськова оперативна (тактична) група;
бойова змішана група; зброя ближнь-
ого бою 
~ de poing особиста зброя 
~ de pointe колюча зброя 
~ de position оборонна зброя 
~ de proximité зброя ближнього бою 
~ de renforcement засіб посилення 
~ de représailles бойові засоби для на-
несення ударів у відповідь 
~ de saturation засіб, що веде масова-
ну стрільбу 
~ de soutien зброя підтримки; підтри-
муючий рід військ; війська підтримки;
війська другого ешелону; служба МТЗ 
~ de tir à bout portant зброя ближньо-
го бою 
~ de tir de précision високоточна 
зброя 
~ de tourelleau баштове озброєння 
(танка)
~ de(s) transmissions війська зв’язку;
pl бойові засоби зв’язку 
~ déchargée розряджена зброя 
~ défensive оборонна зброя 
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arme 
~ des actions en souplesse зброя, що 
має велику вогневу маневреність; рід 
військ, що має велику маневреність 
~ des communications дорожні війська 
~ des fusées d’emploi stratégique раке-
тні війська стратегічного призначення 
~ des missiles nucléaires ракетно-
ядерна зброя 
~ des moyens de mêlée зброя ближньо-
го бою 
~ en état de servir зброя, придатна до 
застосування 
~ en position d’attente зброя в поло-
женні «напоготові»
~ essentielle головна (основна) зброя 
(озброєння); головний (основний) рід 
військ 
~ fonctionnant par recul зброя з авто-
матикою, що діє за принципом сили 
відкоту 
~ guidée de précision високоточна 
зброя 
~ guidée par laser боєприпас з лазер-
ним наведенням 
~ H воднева зброя 
~ incendiaire запальні засоби (боєпри-
паси)
~ individuelle de poing особиста зброя 
(напр. пістолет)
~ inférieure зброя малого калібру 
~ intercontinentale міжконтинентальні 
балістичні ракети 
~ lance-fusées ракетна установка;
реактивна установка; реактивний 
гранатомет; реактивний бомбомет 
~ légère d’infanterie легка зброя піхо-
ти 
~ légère легка зброя 
~ logistique засоби тилу; служби тилу 
~ lourde важка зброя 
~ maîtresse de combat головна (осно-
вна) зброя (озброєння); головний (ос-
новний) рід військ 
~ mécanisée зброя на механічній тязі;
механізовані війська 
~ mégatonnique ядерна зброя потуж-
ністю в мегатонни 
~ microbienne бактеріологічна зброя 
~ mixte jumelée комбінована спарена 
установка 

arme 
~ motorisée зброя на механічній тязі;
моторизовані війська 
~ muette безшумна зброя 
~ NBC ядерна, біологічна й хімічна 
зброя; зброя масового ураження 
~ non approvisionnée незаряджена 
зброя 
~ non létale зброя несмертельної дії 
~ nucléaire à fission ядерна зброя 
~ nucléaire de champ de bataille (nu-
cléaire d’emploi tactique) тактична 
ядерна зброя 
~ nucléaire subkilotonnique ядерна 
зброя з тротиловим еквівалентом ме-
нше 1 кілотонни 
~ nucléaire tactique тактична ядерна 
зброя 
~ nucléaire téléguidée керована ядерна 
зброя 
~ nucléaire ядерна зброя 
~ nucléaires, biologiques et chimiques 
ядерна, біологічна й хімічна зброя 
~ occasionnelle саморобна зброя 
~ offensive наступальна зброя 
~ organique штатна зброя 
~ perforante (à distance) бронебійний 
вогневий засіб 
~ pointue колюча зброя 
~ polyvalente багатоцільова зброя 
~ portative легка стрілецька зброя; ру-
чна (особиста) зброя 
~ principale головна (основна) зброя 
(озброєння); головний (основний) рід 
військ 
~ psychologique ідеологічна зброя;
психологічна зброя 
~ radioactive бойові радіоактивні ре-
човини; БРР 
~ radiologique радіологічна зброя 
~ radiologiques радіологічна зброя 
~ rayée нарізна зброя 
~ reçue en renforcement засіб поси-
лення 
~ refroidie par l’air зброя з повітря-
ним охолодженням 
~ sœur подібний рід військ 
~ sol-air зенітна (керована) зброя; (ке-
рована) ракета класу «земля - повітря»
~ sous-marine підводна зброя; підвод-
ний флот 
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arme 
~ spatiale antisatellité космічна зброя 
для боротьби зі штучними супутника-
ми 
~ spatiale космічна зброя 
~ spéciale спеціальна зброя 
~ stratégique offensive наступальна 
стратегічна зброя 
~ stratégique стратегічна зброя 
~ sur l’épaule, droite! на плече! (ко-
манда)
~ tactique тактична зброя 
~ technique технічний рід військ 
~ téléguidée керована зброя 
~ terrestre сухопутні війська 
~ thermonucléaire (à fusion) термоя-
дерна зброя 
~ torpilles мінно-торпедна зброя 
~ tous azimuts вогневий засіб круго-
вого обстрілу 
~ toxique бойові отруйні речовини 
~ tractée зброя на механічній тязі 
~ traditionnelle звичайна зброя 
~ transportable транспортабельна 
зброя 
~ vidе незаряджена зброя 
~ АС протитанкова зброя; протитан-
ковий 
~(s) d’appui rapproché зброя безпосе-
редньої підтримки 
~s déployées розгорнуті вогневі засоби 
~s en action діючі вогневі точки 
~s jumelées спарена установка 
~s non déployées нерозгорнуті вогневі 
засоби 
abaisser ~ встановлювати гвинтівку до 
ноги 
abandonner son ~ кидати зброю; при-
пиняти опір; капітулювати 
abattre ~ брати гвинтівку на готов-
ність (на руку)
aux ~ s! до зброї! (команда)
aveugler les ~s засліплювати (задим-
лювати) вогневі точки 
combattre aux ~s égales боротися од-
наковою (рівноцінною) зброєю; вести 
бій у рівних умовах 
déposer les ~s скласти зброю; припи-
нити спротив; капітулювати 
engager les ~s вводити в бій вогневі 
засоби 

arme 
être en ~s знаходитися в бойовій гото-
вності 
installer une ~ sous abri обладнати во-
гневу точку 
manier une ~ орудувати зброєю 
mettre ~ à la bretelle брати зброю на 
ремінь 
mettre bas les ~s скласти зброю; при-
пинити опір; капітулювати 
pointer l’~ наводити; прицілюватися 
porter les ~s знаходитися на військо-
вій службі; служити 
poser les ~s скласти зброю; припинити 
опір; капітулювати 
pourvoir d’~s постачати зброю 
prendre les ~s готуватися до бою; бра-
тися за зброю 
présenter les ~s брати під варту 
présentez ~! на караул! (команда); 
зброя до огляду! (команда)
quitter les ~s звільнятися від військо-
вої служби; демобілізуватися 
récupérer les ~s sur l’ennemi захоп-
лювати вогневі засоби противника 
rendre les ~s здаватися; капітулювати 
répartir les ~s розміщувати вогневі за-
соби 
reposez ~ до ноги! (команда)
se servir des ~s застосовувати зброю 
servir une ~ входити в розрахунок 
вогневого засобу; обслуговувати 
вогневий засіб 
tomber une ~ знищувати бойовий (во-
гневий) засіб 
zéroter ~ пристрілювати; приводити 
зброю до бойової готовності 
засіб; засіб боротьби з танками 

arme-fusée f ракета; ракетна зброя 

armé adj збройний; заряджений; зведений;
поставлений на бойове чергування; із вста-
новленим підривником; остаточно зарядже-
ний (із видаленням запобіжних пристроїв); 
приведений у бойову готовність; укомплек-
тований особовим складом (про корабель); 
екранований; армований; залізобетонний 

~ à effectifs réduits зі зменшеним осо-
бовим складом 
~ automatique самозвід (пістолета)
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armé 
~ légèrement легкоозброєний; що має 
легке озброєння 
~ lourdement важкоозброєний; що має 
важке озброєння 

armée f армія; вид збройних сил; pl збройні 
сили 

~ active кадрова армія; регулярна ар-
мія 
~ aérienne повітряна армія; авіація;
військово-повітряні сили (ВПС)
~ aéroportée повітрянодесантні війсь-
ка (ПДВ)
~ alliée союзна армія 
~ alpine гірські (альпійські) війська 
~ auxiliaire допоміжна армія 
~ blindée танкова армія; бронетанкові 
війська 
~ coalisée коаліційна армія 
~ d’appartenance вид збройних сил,
до якого належить військовослужбо-
вець 
~ d’effort principal армія, що діє на 
напрямку головного удару 
~ de (en) campagne діюча (польова)
армія 
~ de carrière кадрова армія 
~ de chars танкова армія; бронетанко-
ві війська 
~ de choc ударна армія 
~ de coalition коаліційна армія 
~ de l’air військово-повітряні сили 
(ВПС)
~ de lancer ударна армія 
~ de première ligne війська першого 
ешелону 
~ de remplacement резервна армія у
випадку застосування зброї масового 
ураження 
~ de reserve резервна армія; резерв 
~ de rupture ударна армія 
~ de secours допоміжна армія 
~ de terre сухопутні війська 
~ du temps de paix армія за штатами 
мирного часу 
~ manœuvrière ударна армія 
~ mécanique (mécanisée) механізована 
армія; механізовані війська 
~ mixte армія змішаного типу (що 
комплектується частково з доброво-

armée 
льців, а частково - на основі закону 
про загальну військовий обов’язок)
~ motorisée моторизовані війська 
~ parachutiste парашутно-десантні 
війська 
~ permanente постійна (кадрова) ар-
мія; регулярна армія 
~ régulière регулярна армія 
~ sédentaire гарнізонні війська 
~ terrestre сухопутні війська 
~ territoriale війська територіальної 
оборони 
acheminer sur les ~s доставляти (під-
возити) діючим військам 
affecter à ~ зараховувати до складу 
affecter à l’~ de l’air зараховувати до 
складу ВПС 
amener aux ~s підвозити на фронт;
доставляти в район бойових дій 
aux ~s у діючій армії; на фронті 
commander une ~ командувати армі-
єю 
déployer ~ розгортати армію 
entamer une ~ підривати дух армії 
équiper l’~ оснащувати (озброювати)
армію 
mobiliser l’~ мобілізувати армію 
quitter l’~ залишати службу в армії;
іти з військової служби 

armement m озброєння; зброя; бойове споря-
дження; заряджання; встановлення на бойове 
чергування; остаточне спорядження з вида-
ленням запобіжних засобів; приведення в бо-
йове положення; комплектування (корабля)
особовим складом;

~ à blanc навчальна зброя 
~ aérien авіаційне озброєння 
~ antiaérien озброєння ППО; зенітне 
озброєння (зброя)
~ antichar протитанкове озброєння 
(зброя)
~ antipersonnel протипіхотне озбро-
єння (зброя); зброя для знищення жи-
вої сили 
~ anti-sous-marin протичовнове 
озброєння (зброя)
~ antisurface озброєння для боротьби 
з надводними і береговими цілями 
~ ASM протичовнове озброєння 
(зброя)
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armement 
~ atomique tactique тактична атомна 
(ядерна) зброя 
~ atomique атомне (ядерне) озброєння 
(зброя)
~ axial нерухоме (нерухомо встанов-
лене) озброєння 
~ basse altitude зброя для боротьби з
цілями, що низько летять 
~ blindé броньована бойова техніка 
~ classique звичайне озброєння 
(зброя)
~ collectif групова зброя 
~ complémentaire додаткове озброєн-
ня 
~ complet повне озброєння 
~ conventionnel (courant) звичайне 
озброєння (зброя)
~ d’artillerie артилерійське озброєння 
~ d’assaut штурмова зброя; зброя 
ближнього бою; зброя рукопашного 
бою 
~ d’autodéfense зброя самооборони 
~ d’instruction au tir навчальне бор-
тове озброєння (літака)
~ d’une embarcation шлюпкові при-
належності 
~ d’une mine остаточне спорядження 
міни 
~ de bord бортове озброєння 
~ de combat бойове озброєння (зброя)
~ de défense éloignée оборонна зброя 
далекого бою (далекої дії)
~ de défense rapprochée оборонна 
зброя ближнього бою (ближньої дії)
~ de défense оборонна зброя 
~ de dotation штатне озброєння 
~ de fusée ракетне озброєння (зброя)
~ de guerre бойове озброєння (зброя)
~ de la fusée встановлення підривника 
~ défensif оборонна зброя 
~ des chars танкове озброєння 
~ en missiles ракетне озброєння 
(зброя)
~ en tubes lance-torpilles торпедне 
озброєння 
~ engin-ogive nucléaire ракетно-
ядерна зброя 
~ fixe нерухоме (нерухомо встановле-
не) озброєння 
~ individuel індивідуальна (особиста)
зброя 

armement 
~ léger легке озброєння (зброя)
~ lourd важке озброєння (зброя)
~ mer-air корабельно-зенітне озбро-
єння 
~ monocalibre зброя з уніфікованим 
набоєм 
~ nucléaire stratégique стратегічна 
ядерна зброя 
~ nucléaire tactique тактична ядерна 
зброя 
~ nucléaire ядерне озброєння (зброя)
~ offensif наступальна зброя 
~ organique штатне озброєння 
~ polyvalent зброя багатоцільового 
призначення 
~ portatif легке озброєння (зброя)
~ principal основне озброєння; арти-
лерія головного калібру; головна ар-
тилерія; головний калібр 
~ réglementaire штатне озброєння 
~ secondaire допоміжне озброєння;
артилерія допоміжного калібру; допо-
міжна артилерія 
~ sol-air зенітне озброєння 
~ stratégique стратегічна зброя 
~ stratégiques стратегічне озброєння 
~ surface-air зенітне озброєння 
~ tactique тактична зброя 
~ terrestre озброєння сухопутних 
військ 
~ tous azimuts зброя з круговим об-
стрілом 
~ uniforme однотипне озброєння 
manier ~ застосовувати зброю; вико-
ристовувати зброю 
petit ~ легке озброєння (зброя)
remanier l’~ переозброювати 

armer озброювати; заряджати; остаточно 
споряджати з видаленням запобіжних засо-
бів; приводити в бойове положення; компле-
ктувати (корабель) особовим складом 

armistice f перемир’я
conclure une ~ укладати перемир’я

arrache-cartouche f викидач; екстрактор 

arrachement m витягання; висмикування;
екстракція; вилучення (ґрунту)

~ de l’amorce вибивання капсуля 
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аrrangement m врегулювання 

arrestation f арешт 

arrêt m зупинка; стоянка; розташування на 
місці; (тимчасове) припинення (дій); пере-
мир’я; арешт; виведення; гальмування; бло-
кування; затримка; опора; затискувач; стопор 

~ de (du) tir затримка при стрільбі;
припинення вогню; перерва у веденні 
вогню 
~ de cartouche відсікач (відбивач)
~ de cartouche-éjecteur відсікання (ві-
дбивання)
~ du combat перерва в бою; (тимчасо-
ве) припинення бойових дій 
~ en garde зупинка (привал) із захо-
дами охорони 
~ radio планова перерва в роботі ра-
діостанції (радіозв’язку)
~ spontané короткочасна зупинка (та-
нка) для стрільби 
~ temporaire тимчасова затримка 
~(s) à la chambre домашній арешт 
à ~ на місці; під час зупинки; на стоя-
нці; при розташуванні на місці; з міс-
ця 
être aux ~s знаходитися під арештом 
franchir sans marquer d’~ форсувати 
з ходу 
garder les ~s знаходитися під арештом 
lever les ~s звільняти з-під арешту 
mettre aux ~s саджати під арешт 
rompre les ~s самовільно йти з-під 
арешту 
sans marquer d’~ з ходу 

arrêter зупиняти; розташовувати на місці;
(тимчасово) припиняти (дії); заарештовувати;
здійснювати арешт; виключати; гальмувати;
блокувати; затримувати 

arrière adj задній; тиловий; кормовий; задня 
(тилова) частина 

~ garde ар’єргард 

arrière m корма; кормова частина; (частіше 
тил(и)) 

~(s) immédiat(s) ближній тил 
~(s) logistiques система (центри) пос-
тачання 
~(s) lointain(s) глибокий тил 

arrière 
~(s) proche(s) ближній тил 
~s du champ de bataille військовий 
тил 
bouleverser les ~s дезорганізувати ти-
ли 
combattre sur les ~s ennemis боротися 
(воювати; вести бойові дії) у тилу 
противника 
couvrir les ~s прикривати тили 
d’~ задній; тиловий; кормовий 
gagner les ~s заходити в тил 
grand(s) ~(s) глибокий тил 
peser sur les ~s впливати на тили 
protéger les ~s прикривати (забезпе-
чувати) тили 
ramener en ~ відводити в тил 
rejoindre l’~ повертатися в тил 
se porter (se reporter) en ~ відходити 
в тил (назад)
tomber sur les ~s обрушуватися на 
(атакувати) тили 

arrière-garde f ар’єргард; група прикриття 
laisser en ~ залишати як ар’єргард 

arrimage m укладання; розміщення (ванта-
жу); розподіл навантаження; підвішування;
стикування; врівноваження 

~ de l’unité de feu розміщення бойово-
го комплекту 
~ des bombes підвішування бомб 
~ des fusées підвішування ракет 

arrimer укладати; розміщати (вантаж); роз-
поділяти навантаження; врівноважувати; ди-
ференціювати 

arrimeur-largueur m вантажник-скидальник 

arrivages m pl підходи до берега 

arrivée f прибуття; впускання; підведення;
подача; вхідний отвір; влучення; падіння 
(снаряду); вихід у район (зону) аеродрому 

~ au but влучення (у ціль)
~ courte недоліт 
~ du projectile влучення; падіння сна-
ряду 
~ longue переліт 
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arrosage m поливання; розбризкування; роз-
пилення; закидання (бомбами; снарядами); 
обстріл; стрільба 

~ antiatomique (antiradioactif) змиття 
водою радіоактивного пилу (з матері-
альної частини)
~ aveugle стрільба наосліп; неприці-
льний вогонь 

arroser поливати; розбризкувати; розпоро-
шувати; обстрілювати; стріляти 

arroseur m виливаючий прилад; машина для 
зараження місцевості; бойова хімічна маши-
на 

arroseuse f виливаючий прилад; машина для 
зараження місцевості; бойова хімічна маши-
на 

arsenal m арсенал; військовий порт; військо-
во-морська база 

~ atomique атомний (ядерний) арсе-
нал; атомна (ядерна) міць; запас атом-
ної (ядерної) зброї 
~ de la marine арсенал ВМС; військо-
вий порт; військово-морська база 
~ maritime морський арсенал; війсь-
ковий порт; військово-морська база 
~ nucléaire ядерний арсенал; ядерна 
міць; запас ядерної зброї 
~ stratégique стратегічна міць (держа-
ви)

arsine f арсин; миш’яковистий водень (ОР 
дратівливої дії)

art m мистецтво 
~ défensif фортифікаційне мистецтво 
~ de la guerre військове мистецтво 
~ de navigation мистецтво кораблево-
діння (літаководіння)
~ militaire військове мистецтво 
~ opératif оперативне мистецтво 

artères f pl de transport шляхи підвезення;
шляхи сполучення 

article m предмет; річ; частина; стаття (ста-
туту); параграф 

~ critique предмет нагальної необ-
хідності 

article 
~ d’approvisionnement предмет пос-
тачання 
~ d’usage commun предмет загаль-
ного вжитку 
~ essentiel необхідний предмет 
~ indispensable обов’язковий предмет 
~(s) de caserne квартирне (казармене)
майно 
~s de rechange et de consommation 
змінні та витратні матеріали 

articulation f розділення частин (підрозділу)
на більш дрібні бойові одиниці; ешелонуван-
ня; розосередження; розчленоване шикуван-
ня; з’єднання; стикання; зчеплення 

~ de combat бойовий порядок; бойові 
порядки, розчленовані в боях 
~ de l’artillerie розосередження 
~ de l’attaque розчленовування бойо-
вого порядку для наступу 
~ des forces (постійна) зміна організа-
ції збройних сил 
~ du dispositif розчленовування бойо-
вого порядку 
~ en deux échelons шикування у два 
ешелони 
~ en groupements розбивання (поділ)
на групи 
~ en largeur розосередження по фрон-
ту 
~ en profondeur розчленовування в
глибину (за глибиною); ешелонування 
~ sur les quartiers розподіл батальйо-
нів по районах 

articulé adj розчленований; ешелонований;
розосереджений 

articuler розчленовувати; ешелонувати; ро-
зосереджувати 

artifice m запальний засіб; запал; піротехніч-
ний засіб; запалююча (запалювана) складова;
склад, що детонує 

~ à transmission de feu вогнепровід-
ний шнур 
~ avec parachute піротехнічний засіб з
парашутом 
~ d’amorçage запалююча (запалюва-
на) складова 
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artifice 
~ de (pour la) communication de feu 
запалююча (запалювана) складова 
~ de détonation склад, що детонує 
~ de mise (de production) de feu запа-
лююча (запалювана) складова 
~ de rupture підривний засіб 
~ de signalisation сигнальний піротех-
нічний засіб 
~ éclairant (lumineux) освітлювальний 
піротехнічний засіб 
~ pour signaux сигнальний піротехні-
чний засіб 

artifice-signal m сигнальний піротехнічний 
засіб 

artificier фахівець служби озброєння боє-
припасів 

artillerie f артилерія; артилерійська система 
~ à âme lisse гладкоствольна артилерія 
~ à âme rayée нарізна артилерія 
~ à canons courts гаубична артилерія 
~ à canons ствольна артилерія 
~ à cheval артилерія на кінній тязі 
~ à faible calibre малокаліберна арти-
лерія 
~ à fort calibre великокаліберна арти-
лерія 
~ à grande portée далекобійна артиле-
рія 
~ à obusier гаубична артилерія 
~ à roquettes реактивна артилерія 
~ à tir courbe артилерія навісного во-
гню; гаубиці 
~ à tir tendu артилерія настильного 
вогню; гармати 
~ à tracteurs артилерія на механічній 
тязі; буксирувана артилерія 
~ adaptée артилерія підтримки 
~ aérienne авіаційне артилерійське 
озброєння 
~ aéroportée артилерія, що перекида-
ється повітрям; артилерія ПДВ 
~ aérotransportable артилерія, що пе-
рекидається повітрям 
~ affectée додана артилерія 
~ antiaérienne зенітна артилерія 
~ antichar протитанкова артилерія 

artillerie 
~ automobile (automoteur; automo-
trice; automouvante) самохідна 
артилерія 
~ blindée броньована самохідна арти-
лерія 
~ chargée de soutenir l’effort principal 
артилерія, що діє на напрямку голов-
ного удару; основне артилерійське 
угруповання 
~ classique звичайна артилерія 
~ contre avions зенітна артилерія 
~ conventionnelle звичайна артилерія 
~ courte гаубична артилерія 
~ cuirassée automobile броньована са-
мохідна артилерія 
~ d’accompagnement immédiat арти-
лерія безпосередньої підтримки; арти-
лерія супроводу 
~ d’accompagnement артилерія су-
проводу 
~ d’action (d’ensemble) lointaine да-
лекобійна артилерія 
~ d’action d’ensemble артилерія 
загальної підтримки; основне 
артилерійське угруповання 
~ d’appui direct (rapproché) артилерія 
безпосередньої підтримки 
~ d’appui артилерія підтримки 
~ d’armée армійська артилерія 
~ d’assaut штурмова артилерія; само-
хідна артилерія; артилерія безпосере-
дньої підтримки 
~ d’effort d’ensemble артилерія, що 
діє на напрямку головного удару; ос-
новне артилерійське угруповання 
~ de (la) réserve général артилерія ре-
зерву головного командування 
~ de bâtiments корабельна артилерія 
~ de bord корабельна артилерія 
~ de campagne польова артилерія 
~ de combat rapproché артилерія без-
посередньої підтримки (піхоти)
~ de contre-attaque артилерія, що під-
тримує контратаку 
~ de côte fixe стаціонарна берегова ар-
тилерія 
~ de côte mobile пересувна берегова 
артилерія 
~ de côte берегова артилерія; артиле-
рія берегової оборони 
~ de DCA зенітна артилерія 
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artillerie 
~ de défense rapprochée артилерія 
ближнього бою 
~ de gros calibre великокаліберна ар-
тилерія 
~ de grosse destruction артилерія ве-
ликої потужності 
~ de l’air авіаційне артилерійське 
озброєння 
~ de l’armée армійська артилерія 
~ de marine морська артилерія 
~ de montagne гірська артилерія 
~ de position стаціонарна артилерія 
~ de renforcement (de renfort) арти-
лерія посилення 
~ de réserve артилерія, виділена в ре-
зерв; артилерійський резерв 
~ de soutien immédiat артилерія без-
посередньої підтримки 
~ de tubes ствольна артилерія 
~ déclenchée par un observateur aé-
rien артилерія, що відкриває (що ві-
дкрила) вогонь за викликом повітря-
ного спостерігача 
~ demi-lourde середньокаліберна ар-
тилерія 
~ divisionnaire дивізійна артилерія 
~ en déplacement артилерія на марші 
~ en position de batterie артилерія в
бойовому положенні 
~ fixe артилерія на стаціонарних уста-
новках 
~ grande portée далекобійна артилерія 
~ guidée ракетна (реактивна) артиле-
рія 
~ légère легка артилерія 
~ lointaine далекобійна артилерія 
~ lourde à grande puissance артилерія 
великої потужності 
~ lourde важка артилерія 
~ maritime морська артилерія 
~ mécanisée артилерія на механічній 
тязі 
~ mobile пересувна артилерія 
~ motorisée моторизована артилерія 
~ navale морська артилерія 
~ nucléaire ядерна артилерія 
~ organique штатна артилерія 
~ parachutiste парашутно-десантна 
артилерія; артилерія ПДВ 
~ régimentaire полкова артилерія 
~ sol-air légère легка зенітна артилерія 

artillerie 
~ sol-air зенітна артилерія 
~ sol-sol наземна артилерія 
~ sur automoteur самохідна артилерія;
самопересувна артилерія 
~ sur chenilles самохідна артилерія на 
гусеничному шасі 
~ terrestre наземна артилерія 
~ tous-terrains самохідна артилерія на 
гусеничному шасі 
~ tractée артилерія на механічній тязі 
~ АА зенітна артилерія 
~ СА зенітна артилерія 
~s diverses різні види артилерії 
coiffer par ~ накривати артилерійсь-
ким вогнем 
diminué de son ~ без артилерії; такий,
що позбавився своєї артилерії 
être fortement doté en ~ мати у своєму 
розпорядженні потужну артилерію;
підтримуватися великою кількістю 
артилерії 
grosse ~ важка артилерія 

artilleur m артилерист 
~ antiaérien зенітник 
~ sol-air зенітник 
~ sol-sol артилерист наземної артиле-
рії 

ascendance f підйом; набір висоти 

ascenseur m (d’accès) підйомник; ескалатор 

ascension f aux extrêmes ескалація; розши-
рення військового конфлікту 

asdic m гідролокатор 

aspect m вид; ракурс 
~ du combat вид бойових дій 
~ du terrain характер місцевості 

asphyxiant adj задушливий; задушливої дії;
ОР задушливої дії 

assainir очищати; знезаражувати; дезінфіку-
вати 

assainissement m очищення; знезаражування;
дезінфекція 



58 

assainissement 
~ des abris дезінфекція сховищ; очи-
щення повітря в сховищах 
~ des côtes розмінування прибережних 
вод 
~ des zones d’action тралення в районі 
бойових дій 

assaut m атака; кидок в атаку; штурм; десант 
~ aérien повітряний наліт (напад); на-
пад (удар) із повітря 
~ aéronaval удар силами авіації і фло-
ту 
~ aéroporté висадка (викидання) пові-
тряного десанту 
~ contre les objectifs au sol атака на-
земних цілей 
~ des chars танкова атака 
~ dirigé штурмові дії, керовані з землі 
~ fragmentaire атака на вузькому 
фронті; атака місцевого значення 
~ général загальна атака (штурм)
~ héliporté висадка гелікоптерного де-
санту 
~ local атака місцевого значення; ата-
ка на вузькому фронті 
~ nucléaire ядерний удар 
~ par surprise раптова атака 
~ partiel атака місцевого значення;
атака на вузькому фронті; атака не-
значними силами 
~ post-nucléaire атака вслід за нане-
сенням ядерного удару; атака з метою 
використання результатів ядерного 
удару 
~ vertical висадка гелікоптерного де-
санту; повітряний десант 
à l’~ в атаку; на штурм 
bondir à ~ кидатися (спрямовуватися)
в атаку 
briser ~ відбивати (відкидати) атаку 
d’~ штурмовий 
déclencher ~ починати (атаку); почи-
нати штурм 
défier ~ відбивати (відкидати) атаку 
donner ~ йти в атаку (на штурм)
enlever à ~ піднімати в атаку 
exécuter un ~ проводити атаку; атаку-
вати 
lancer ~ починати атаку 
lancer à l’~ кидати в атаку 
livrer un ~ проводити атаку 

assaut 
mener ~ атакувати, штурмувати 
monter (partir) à ~ йти в атаку (на 
штурм)
prendre d’~ брати штурмом 
s’élancer (se ruer) à ~ кидатися (спря-
мовуватися) в атаку 

assaut-découverte m розвідка боєм 

assemblage m збірка; монтаж; встановлення;
з’єднання; стикання 

~ d’engins зв’язування (блоку; пакету)
ракетних двигунів 
~ en fagot з’єднання (ракет) у зв’язку 

assemblée f збір; сигнал збору 
~ générale des Nations-Unies Генера-
льна Асамблея ООН 
sonner ~ грати (сурмити) збір 

assembler збирати; монтувати; встановлюва-
ти; з’єднувати; стикати 

assener завдавати удару; обрушувати (напр.
вогонь)

assiette f підпора; опора; фундамент; посад-
ка; розташування; положення на місцевості;
топографічне положення; розквартирування;
дорожнє полотно 

~ de cantonnement(s) розподіл казар-
мено-житлового фонду (між частина-
ми, підрозділами)
~ de l’avion положення літака в повіт-
рі; кути тангажу і крену 
~ de la défense план оборони стосовно 
місцевості 
~ latérale крен; кут крену 
~ longitudinale тангаж; кут тангажу 
~ transversale крен; кут крену 

assignation f призначення 

assigner призначати; вводити в штат; вклю-
чати до складу; встановлювати завдання 

assimilation f зрівнювання в правах (у званні)
sans ~ без зрівнювання в правах 

assimilé adj зрівнювання у правах (у званні); 
m службовець, прирівняний у правах до ун-
тер-офіцерів, чи до офіцерів 
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assise f опора; підстава; фундамент; лунка 
для міни 

~ de la pièce закріплення гармати (мі-
номета) у ґрунті 
~ maîtresse de la défense головний ву-
зол опору 

assistance f допомога; підтримка; забезпе-
чення 

~ atomique атомна (ядерна) підтримка 
~ au décollage прискорення злітання 
~ humanitaire гуманітарна допомога 
~ médicale медичне забезпечення 
~ militaire technique військово-
технічна допомога 
~ militaire військова підтримка 
~ mutuelle (réciproque) взаємна допо-
мога (підтримка)
~ technique технічна допомога 
~ volontaire добровільна підтримка 

assommer убивати; громити; придушувати 
(вогнем)

assouplissement m тренування; відпрацьову-
вання прийомів; стройова підготовка 

~ au tir courbe des trajectoires des ca-
nons збільшення крутизни траєкторії 
для гармат 

assurer забезпечувати; здійснювати; викону-
вати 

~ la sauvegarde забезпечення захисту 
~ la sécurité des points sensibles забез-
печення безпеки важливих об’єктів 
~ le soutien logistique (mission) надан-
ня тилового забезпечення (завдання)
s’~ захоплювати; опановувати 

astronaute m астронавт; космонавт 

astronautique f астронавтика; космонавтика 

asymétrie d’un conflit асиметрія конфлікту 

ataxie f атаксія; порушення координації рухів 

atelier m майстерня; цех; робоча команда 
(бригада; група; ланка); навчальна група; ко-
тлован; ділянка траншеї, яку видно 

~ auto авторемонтна майстерня 

atelier 
~ d’ajustage ремонтна майстерня;
складальна майстерня 
~ d’armement майстерня з ремонту 
озброєння 
~ d’armes збройова майстерня 
~ d’artillerie артилерійська майстерня 
~ d’assemblage (vecteurs) ракетний 
випробувальний корпус, монтажно-
випробувальний корпус 
~ d’outillage інструментальний цех 
(майстерня)
~ de bord корабельна майстерня 
~ de chiffrement шифрувальне відді-
лення; шифрувальна група 
~ de dépannage ремонтна майстерня 
~ de désamorçage команда для вида-
лення підшивачів боєприпасів, що не 
розірвалися 
~ de détection головна радіолокаційна 
посада; армійський командний пункт 
ППО 
~ de fabrication de munitions гармат-
ний завод (цех)
~ de lre degré de dépannage майстер-
ня поточного ремонту 
~ de pose de lignes група (команда) із 
прокладання телефонної лінії 
~ de pose de mines група (команда)
мінування 
~ de pose de réseaux група із встанов-
лення дротових загороджень 
~ de réparation auto авторемонтна 
майстерня 
~ de réparation de matériel майстерня 
з ремонту й обслуговування матеріа-
льної частини 
~ de réparation des chars танкоремон-
тна майстерня 
~ de réparation du matériel aéronau-
tique авіаремонтна майстерня 
~ de torpilles мінно-торпедна майсте-
рня 
~ des machines механічна майстерня 
~ des réparations ремонтна майстерня 
~ du 2e échelon ремонтна майстерня 
другого ешелону (військового ремон-
ту)
~ flottant плавуча майстерня 
~ lourd майстерня з ремонту важкої 
матеріальної частини; майстерня капі-
тального ремонту 
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atelier 
~ régimentaire полкова майстерня 
~ téléphonique régimentaire полкова 
майстерня з ремонту телефонного 
майна 
~ téléphonique група (команда) із про-
кладання телефонної лінії; майстерня 
з ремонту телефонного майна 
~ ZP майстерня з ремонту протихімі-
чного майна 
déployer un ~ розгортати майстерню 

atmosphère f атмосфера 
~ agressive заражене (отруєне) повітря 
~ basse нижня атмосфера; нижні шари 
атмосфери 
~ haute верхня атмосфера; верхні ша-
ри атмосфери 
~ infectée заражене (отруєне) повітря 
~ inférieure нижня атмосфера; нижні 
пласти атмосфери 
~ supérieure верхня атмосфера; верхні 
пласти атмосфери 
~ viciée заражене (отруєне) повітря 

atmosphériques m pl атмосферні перешкоди 

atomique adj атомний; ядерний; приводиться 
в рух атомною (ядерною) енергією; з атомної 
(ядерної) силової (енергетичної) установки; з
атомним (ядерним) двигуном; з атомним 
(ядерним) озброєнням; з атомними (ядерни-
ми) боєприпасами 

attache f приєднання; прикріплення; зв’язок;
причіпний пристрій 

attaché adj приєднаний; прикріплений; дода-
ний; прикомандирований; прилічений; тим-
часово включений до складу; m аташе; дода-
ний; прикомандирований 

~ de l’air військово-повітряний аташе 
~ militaire військовий аташе 
~ naval військово-морський аташе 

attacher приєднувати; прикріплювати; дода-
вати; відряджати; зараховувати; тимчасово 
включати до складу 

attaquant m нападаючий; наступаючий 

attaque f наступ; атака; напад; удар; стрільба;
обстріл; відкриття вогню 

~ à (de) revers атака (напад, удар) із 
тилу 
~ à base de blindés (de chars) танкова 
атака 
~ à basse altitude атака з малої висоти 
~ à brève échéance атака без підготов-
ки 
~ à buts stratégiques стратегічний на-
ступ; стратегічний удар 
~ à courte distance напад на ближніх 
підступах (до смуги оборони); наступ 
(удар) на невелику глибину; атака з
ближньої дистанції 
~ à distance par le feu вогневий удар 
~ à fond наступ (удар) на велику гли-
бину; глибокий прорив; наступ (атака)
великими силами; велика наступальна 
операція; рішучий наступ 
~ à haute altitude атака з великої ви-
соти 
~ à l’aveugle атака при відсутності ви-
димості; атака візуально невидимої 
цілі 
~ à l’improviste раптова атака (удар;
напад)
~ à l’objectif limité атака місцевого 
значення 
~ à la bombe бомбовий удар 
~ à la lancée наступ (атака) з ходу 
~ à la mitrailleuse кулеметний обстріл 
~ à la roquette обстріл ракетами (реа-
ктивними снарядами; реактивними 
гранатами; реактивними глибинними 
бомбами)
~ à la torpille торпедна атака 
~ à longue distance напад на далеких 
підступах (до смуги оборони); наступ 
(удар) на велику глибину; атака з да-
лекої дистанції 
~ à partir de la ligne de contact (à par-
tir du contact) наступ із положення,
зайнятого при безпосередньому зі-
ткненні з противником 
~ à partir du mouvement наступ (ата-
ка) з ходу 
~ à pied наступ (атака) у пішому по-
рядку 
~ à recevoir очікуваний наступ (атака)
~ à une immersion profonde атака на 
великій глибині 
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attaque 
~ ABC напад із застосуванням засобів 
масового ураження; знищення (проти-
вника) засобами масового ураження 
~ accidentelle неплановий наступ (ата-
ка);  
~ aérienne classique (conventionnelle) 
удар з повітря (повітряний наліт;
повітряний напад) із застосуванням 
звичайних засобів 
~ aérienne nucléaire (aéronucléaire) 
повітряний напад із застосуванням 
ядерної зброї; повітряний ядерний на-
пад; ядерний удар із повітря 
~ aérienne повітряний наліт (напад); 
напад (удар) із повітря 
~ amphibie бій за висадку морського 
десанту; висадка морського десанту з
боєм; форсування водної перешкоди 
~ appuyée наступ з артилерійською 
(вогневою) підготовкою 
~ armée збройний напад 
~ atomique massive масований атом-
ний (ядерний) удар 
~ atomique атомний (ядерний) напад 
(удар)
~ au napalm бомбардування напалмо-
вими бомбами 
~ au sol атака наземних цілей; штур-
мова атака (удар)
~ aux armes de bord обстріл бортовою 
зброєю 
~ aux convois бій із метою знищення 
конвою 
~ auxiliaire наступ на другорядному 
напрямку; допоміжний удар 
~ bactériologique (biologique) бактері-
ологічний напад 
~ blindée танкова атака 
~ brusquée раптова атака (удар; на-
пад)
~ centrale лобова атака (удар); фрон-
тальний удар 
~ chimique хімічний напад; газова 
атака 
~ classique наступ (атака) зі застосу-
ванням звичайних видів зброї 
~ combinée одночасний (погоджений,
зосереджений) удар 
~ conventionnelle наступ (атака) зі за-
стосуванням звичайних видів зброї 

attaque 
~ coordonnée одночасний наступ спі-
льна атака (удар); атака погодженими 
зусиллями всіх родів військ 
~ d’accompagnement наступ на дру-
горядному напрямку; допоміжний 
удар 
~ d’aile атака (удар) у фланг; фланго-
вий удар; атака з флангу 
~ d’armée наступ армії; армійська на-
ступальна операція 
~ d’artillerie артилерійська атака; ар-
тилерійська стрільба (обстріл); вогонь 
артилерії 
~ d’avion повітряний наліт (напад); 
напад (удар) із повітря 
~ d’élargissement наступ (атака) з ме-
тою розширення прориву 
~ d’un cours d’eau наступ із подолан-
ням водної перешкоди; форсування 
водної перешкоди 
~ d’une action locale наступ (атака) на 
вузькому фронті; атака місцевого зна-
чення 
~ dans la foulée наступ (атака) з ходу 
~ de (du) flanc атака (удар) у фланг;
фланговий удар; атака з флангу 
~ de (en) force наступ (атака) велики-
ми силами; велика наступальна опе-
рація; рішучий наступ; масований 
удар; вирішальний удар 
~ de chars танкова атака 
~ de contre-préparation наступ після 
артилерійської контрпідготовки 
~ de dégagement атака з метою прори-
ву оточення; атака з метою відриву 
(від противника)
~ de diversion відволікаючий удар 
~ de feinte помилкова атака 
~ de fixation сковуючі наступальні дії;
стримуючий удар 
~ de front атака з фронту; фронталь-
ний удар; лобова атака (удар)
~ de grande envergure (de grande 
style) наступ (атака) великими силами;
велика наступальна операція; наступ 
на широкому фронті; масований удар 
~ de jour наступ (атака) вдень 
~ de nuit наступ (атака) вночі 
~ de rupture наступ (атака) з метою 
прориву 
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attaque 
~ débordante бойові дії з метою охоп-
лення; охоплення; атака (удар) у
фланг; фланговий удар 
~ déclenchée d’emblée наступ (атака) з
ходу 
~ défensive контратака; контрудар 
~ des objectifs terrestres удар по бере-
гових об’єктах 
~ directe фронтальний удар; лобова 
атака (удар)
~ du fort au faible наступ (атака) пе-
реважаючими силами 
~ du potentiel aérien авіаційний удар 
~ du potentiel des forces terrestres на-
земний удар 
~ électronique активні перешкоди ра-
діотехнічним засобам 
~ en panne атака, що зірвалася 
~ en plongée підводна атака (атака пі-
дводного човна)
~ en règle правильно організований 
наступ (атака)
~ en tenaille наступ із захопленням у
кліщі; наступ із метою виходу на фла-
нги; наступ (атака) з метою оточення 
~ en vol rasant атака під час призем-
ного польоту 
~ enveloppante бойові дії з метою 
охоплення; охоплення 
~ frontale фронтальний наступ (удар)
~ générale (généralisée) загальний на-
ступ 
~ importante наступ (атака) великими 
силами 
~ initiale перший удар 
~ localisée наступ (атака) на вузькому 
фронті; атака місцевого значення 
~ massive масований удар; наступ 
(атака) великими силами 
~ militaire збройний напад 
~ navale атака морськими силами; на-
ступальний бій у морі 
~ NBC напад зі застосуванням зброї 
масового ураження 
~ non appuyée наступ без артилерій-
ської (вогневої) підготовки 
~ non éclairée наступ (атака) без за-
стосування засобів освітлення 
~ nucléaire ядерний удар (напад)
~ par brouillard наступ (атака) в умо-
вах туману (поганої видимості)

attaque 
~ par derrière атака (напад, удар) з
тилу 
~ préventive удар, що випереджає 
~ principale наступ на головному на-
прямку; головний удар 
~ profonde наступ (удар) на велику 
глибину; глибокий прорив 
~ rapprochée наступ із положення,
зайнятого при безпосередньому зітк-
ненні з противником; атака при безпо-
середньому зіткненні з противником;
атака з ближньої дистанції 
~ ratée провалений наступ 
~ secondaire наступ на другорядному 
напрямку; допоміжний удар 
~ simulée помилкова атака 
~ sous-marine атака підводними чов-
нами; атака в підводному положенні 
(підводного човна)
~ stratégique стратегічний наступ 
~ sur front étroit наступ (атака) на ву-
зькому фронті 
~ sur front large наступ (атака) на ши-
рокому фронті 
~ sur les arrières удар по тилах 
~ surprise chimique раптовий хіміч-
ний напад 
~ terrestre наступ сухопутних військ;
атака наземними силами; атака назем-
них цілей 
~ tous secteurs наступ (атака) в усіх 
напрямках 
~ toxique хімічний напад; газова атака 
~ vive стрімкий наступ (атака; удар)
~s parallèles наступ (атака) по рівно-
біжних напрямках; атака по рівнобіж-
них курсах 
~s répétées (successives) послідовні 
удари 
abandonner ~ припиняти наступ; при-
пиняти обстріл 
alimenter ~ забезпечувати наступ не-
обхідними силами і засобами 
appuyer une ~ проводити артилерій-
ську (вогневу) підготовку наступу 
(атаки)
avorter une ~ зривати наступ (атаку)
bloquer une ~ зупиняти наступ; пере-
пиняти шлях наступаючим 
briser une ~ відбивати атаку 
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attaque 
canaliser ~ ennemie змушувати проти-
вника вести наступ у потрібному на-
прямку 
contenir une ~ стримувати наступ;
сковувати наступаючі війська 
contrebattre une ~ відбивати атаку 
déclencher ~ починати наступ (атаку); 
переходити в наступ (в атаку)
déjouer une ~ зривати (відбивати) на-
ступ (атаку)
démarrer ~ починати (організовувати)
наступ (атаку); починати рух для ор-
ганізації атаки 
détourner une ~ відбивати (зривати)
атаку 
différer une ~ відкладати (відстрочу-
вати) наступ (атаку)
disloquer ~ розгортати бойові порядки 
наступаючих військ 
disperser une ~ відбивати (зривати)
атаку 
dissocier une ~ розвивати наступ (ата-
ку)
effectuer une ~ здійснювати наступ;
наступати; проводити атаку; атакува-
ти 
encadrer une ~ забезпечувати фланги 
наступаючих військ 
entamer une ~ починати (розпочина-
ти) наступ (атаку)
étrangler ~ ліквідовувати вклинення 
противника (контратаками у фланги)
éventer une ~ розкривати і зривати пі-
дготовку до атаки 
freiner une ~ стримувати наступ; ско-
вувати наступаючі війська 
lancer une ~ починати (розпочинати)
наступ (атаку)
louper une ~ промахнутися під час 
атаки (заходячи на ціль)
maîtriser une ~ відбивати (зривати)
атаку 
mener une ~ наступати; вести наступ;
атакувати 
monter une ~ організовувати (підгото-
вляти) наступ (атаку); йти в наступ (в
атаку); починати (розпочинати) на-
ступ (атаку)
parer à une ~ відбивати (зривати) ата-
ку 

attaque 
partir à ~ переходити в наступ (в ата-
ку); йти в атаку 
passer à ~ переходити в наступ (в ата-
ку); 
précipiter une ~ стрімко атакувати 
préluder à ~ атакувати (наступати) у
першому ешелоні 
prescrire une ~ віддавати наказ на на-
ступ 
procéder à une ~ переходити в наступ 
(в атаку); починати наступ (атаку)
prolonger ~ розширювати район на-
ступу 
prononcer une ~ починати (розпочи-
нати) наступ (атаку); переходити в на-
ступ (в атаку)
refouler une ~ відбивати (зривати)
атаку 
remettre ~ відкладати наступ (атаку)
remonter une ~ знову організовувати 
(підготовляти) наступ (атаку)
repasser à l’~ знову переходити в на-
ступ (атаку)
repousser une ~ відбивати (зривати)
атаку 
s’opposer aux ~s відбивати атаки 
se lancer à ~ кидатися (прямувати) в
атаку; переходити в наступ (в атаку)
se porter à ~ переходити в наступ (в
атаку)
sérier les ~s починати ряд послідовних 
атак 
simuler une ~ nucléaire імітувати яде-
рний напад 
soustraire à une ~ захищати від напа-
ду; виводити з-під удару 
subir une ~ витримувати атаку (напад)
surprendre par une ~ раптово атаку-
вати 
suspendre les ~s зупиняти атаки 

attaquer наступати; атакувати; нападати; за-
вдавати удару(ів); обстрілювати; попадати (в
ціль); уражати; надавати руху 

~ dans la foulée наступ з ходу 
~ en force рішучий наступ 
~ en souplesse гнучка атака 

atteindre виходити (на рубіж); попадати (в
ціль); уражати; ушкоджувати; знищувати;
ранити 



64 

atteint adj ушкоджений; уражений; знище-
ний; поранений 

mortellement ~ смертельно поране-
ний; убитий 

atteinte f удар; влучення (в ціль); поразка;
знищення; ушкодження; поранення 

~ à la sûreté de l’Etat посягання на 
безпеку держави 
~ de (en) plein fouet пряме влучення 
~ de l’objectif поразка (знищення) цілі 
~ directe пряме влучення 
~ mortelle смертельне поранення 
porter ~ завдавати поразки; підривати 

attelage m зчеплення; причеплення; з’єдна-
ння 

atteler зчіплювати; причіплювати; з’єднувати 

attentat m диверсія 

attente f очікування; стоянка; чергування на 
землі 

attention f увага; стройова постава; положен-
ня «струнко»! струнко ! (команда); увага!; 
приготуватися! (команди)

~ au commandement! слухай мою ко-
манду!
~ aux mines! увага, міни! (попереджу-
вальний напис)
~ pour les couleurs! на прапор! (ко-
манда)
éveiller ~ de l’ennemi привертати ува-
гу противника 

atterrir приземлятися; здійснювати посадку;
підходити (приставати) до берега; причалю-
вати; сходити на берег 

atterrissage m приземлення; посадка; підхід 
(приставання) до берега; причалювання 

~ à la verticale вертикальна посадка 
~ automatique (aux instruments) по-
садка за приладами 
~ court посадка з коротким пробігом 
~ d’assaut висадка десанту з боєм 
~ d’hélicoptères висадка гелікоптерно-
го десанту 
~ de fortune змушена посадка 
~ de précision точна посадка 

atterrissage 
~ en aveugle посадка за приладами 
~ en campagne посадка на необладна-
ній місцевості 
~ en groupe групове приземлення (по-
садка)
~ en parachute приземлення на пара-
шуті 
~ forcé змушена посадка 
~ manqué невдала посадка 
~ par mauvaise visibilité посадка в
умовах поганої видимості 
~ par radar посадка за допомогою 
РЛС 
~ radioguidé посадка за радіоприла-
дами 
~ sans visibilité посадка за приладами 
~ tous-terrains посадка на непідгото-
влену площадку 
~ vertical вертикальна посадка 
demander l’autorisation à ~ запитува-
ти про дозвіл на посадку 
guider pour ~ заходити на посадку 
se présenter à l’~ заходити на посадку 

atterrisseur m посадковий пристрій; шасі 
~ à coussin d’air посадковий пристрій 
типу «повітряна подушка»
~ à flotteurs поплавкове шасі 
~ éclipsable шасі, яке можна прибрати 

attestation f посвідчення; атестація 

attirail m спорядження; майно; прилади; апа-
ратура; устаткування; приналежності 

~ de guerre військове спорядження 
(майно)
~ de protection захисне спорядження;
протигази 
~ de sauvetage рятувальні засоби; ря-
тувальні прилади 
~ pour combattre les incendies проти-
пожежне майно 

attitude f поза; положення; орієнтація спосо-
бу дій; поведінка; позиція; відношення; по-
рядок (характер) дій 

~ à l’extérieur поведінка (військовос-
лужбовців) поза розташуванням час-
тини 
~ à observer порядок (характер) дій 
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attitude 
~ active en matière d’information pu-
blique активна політика громадського 
інформування 
~ agressive агресивність; наступаль-
ний характер дій 
~ d’atterrissage посадкове положення 
~ de lancement стартове положення;
положення в момент пуску 
~ défensive оборона; оборонне поло-
ження; оборонні дії 
~ face à une progression ennemie 
порядок (характер) дій у випадку 
наступу противника 
~ passive en matière d’information 
publique пасивна позиція щодо пуб-
лічного інформування 
adopter une ~ défensive переходити до 
оборони; займати оборону; приймати 
оборонне положення 
en ~ défensive в обороні 
prendre l’~ défensive переходити до 
оборони; займати оборону; приймати 
оборонне положення 
prendre une ~ momentanément défen-
sive тимчасово перейти до оборони 

attrape f макет; помилкова споруда 

attribué adj доданий; приписаний; призначе-
ний; виділений 

attribuer додавати; приписувати; признача-
ти; виділяти; відводити; покладати (на певну 
особу); привласнювати; вручати 

~ en propre давати в повне розпоря-
дження 

attribut m знак розрізнення; емблема виду 
збройних сил чи роду військ; знак розрізнен-
ня за фахом 

attribution f компетенція; межі влади; права 
й обов’язки; приписування; призначення;
виділення; покладання (на певну особу); 
присвоєння; вручення 

~s d’ensemble загальні права й
обов’язки військовослужбовців 
~s du commandement компетенція 
командування 
entrer dans les ~s приступати до ви-
конання службових обов’язків 

attribution 
rentrer dans les ~s приступати до ви-
конання службових обов’язків 

attrition f нанесення значних втрат; висна-
ження; відсів 

attroupement armé озброєний натовп 

auditeur m слухач 

audition f прийом; якість прийому 

aumônerie f військове духовенство 

aumônier m військовий священик 
~ militaire військовий священик 

authenticité f du renseignement вірогідність 
даних 

authentification f розпізнавання; встановлен-
ня приналежності; встановлення вірогідності 

authentifier розпізнавати; встановлювати 
приналежність; встановлювати вірогідність 

auto f автомобіль 

auto-affût m самохідний лафет (шасі); само-
хідна установка 

auto-alimentation f самозабезпечення; децен-
тралізоване постачання; видача методом са-
мообслуговування; автоматична подача; са-
мозаряджання 

auto-allumage m самозапалення; автоматич-
не запалювання; самозапалювання; самовк-
лючення; автоматичне включення; несподі-
ваний запуск (двигуна)

auto-amorçage m самозапалення; автоматич-
не запалення; самозапалювання; самовклю-
чення; автоматичне включення; мимовільний 
запуск (двигуна)

autocanon m самохідна артилерійська уста-
новка (САУ); самохідна гармата 

autocommutateur m автоматична телефонна 
станція 



66 

autodécontamination f самодезактивація; са-
модегазація 

autodéfense f самооборона; самозахист; сис-
тема самооборони (частини, підрозділу)

~ aérienne протиповітряна самообо-
рона 
~ antiaérienne протиповітряна самоо-
борона; ППО штатними (своїми) засо-
бами 
~ СА протиповітряна самооборона 
~ individuelle самооборона бійця 
~ maritime корабельна самооборона 
~ rapprochée оборона на ближніх під-
ступах штатними (своїми) засобами 
~ terrestre наземна самооборона 

autodépannage m самовитягнення; самос-
тійний ремонт 

autodésactivation f дезактивація 

autodestructeur m  самоліквідатор 

autodestruction f самоліквідація; самопідри-
вання 

autodirecteur m пристрій самонаведення; си-
стема самонаведення; голівка самонаведення;
координатор цілі 

~ acoustique акустична система само-
наведення; акустична голівка самона-
ведення 
~ actif активна система самонаведен-
ня; активна голівка самонаведення 
~ infrarouge інфрачервона (теплова)
система самонаведення; теплова голі-
вка самонаведення 
~ optique оптична система самонаве-
дення; оптична голівка самонаведення 
~ passif пасивна система самонаве-
дення; пасивна голівка самонаведення 
~ semi-actif напівактивна система са-
монаведення; напівактивна голівка 
самонаведення 

autodirection f самонаведення; система са-
монаведення; автоматичне керування 

autoestimateur m автоматичний прокладач 
шляху; курсопрокладач 

autoestimateur 
~ de navigation автоматичний прокла-
дач шляху 

autoguidage m автономне керування; авто-
номна система керування; самонаведення;
система самонаведення 

~ acoustique акустичне самонаведення 
~ actif активне самонаведення 
~ à inertie інерційне автономне керу-
вання 
~ autonome автономне керування 
~ direct самонаведення 
~ direct actif активне самонаведення 
~ direct passif пасивне самонаведення 
~ électromagnétique радіолокаційне 
самонаведення 
~ indirect автономне керування 
~ indirect au moyen de l’effet du Dop-
pler (інерційне) доплерівське ав-
тономне керування 
~ indirect au moyen de réseaux hyper-
boliques радіонавігаційне гіпер-
болічне автономне керування 
~ indirect au moyen de système à iner-
tie інерційне автономне керування 
~ indirect sur faisceau radar пасивне 
самонаведення за радіолокаційним 
променем 
~ par infrarouge самонаведення за 
допомогою інфрачервоної (теплової)
голівки самонаведення 
~ par tête chercheuse самонаведення 
за допомогою голівки самонаведення 
~ passif пасивне самонаведення 
~ radar радіолокаційне самонаведення 
~ semi-actif напівактивне самонаве-
дення 
~ sur faisceau directeur самонаведен-
ня за променем 
~ thermique самонаведення за допо-
могою теплової голівки самонаведен-
ня 

autoguidé з автономною системою керуван-
ня; самонавідний 

autoguider 
s’~ здійснювати самонаведення 

auto-ignition f самозапалювання; передчасне 
запалювання 
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auto-inflammable adj такий, що сам 
запалюється, самозаймистий 

auto-inflammation f самозапалювання; пе-
редчасне запалювання 

automatique adj автоматичний; самохідний;
самодіючий 

~ à tir coup par coup самозарядний 

automitrailleur m член екіпажу бронеавто-
мобіля 

automitrailleuse f бронеавтомобіль 
~ à roues (колісний) бронеавтомобіль 
~ de combat бойовий бронеавтомобіль 
~ de commandement командирський 
(штабний) бронеавтомобіль 
~ de découverte (de reconnaissance) 
розвідувальний бронеавтомобіль 
~ légère легкий бронеавтомобіль 

automobile adj самохідний; автомобільний;
f автомобіль 

~ blindée (de transport) бронетранс-
портер 
~ de commandement штабний (коман-
дирський) автомобіль 
~ de reconnaissance розвідувальний 
автомобіль 
~ routière колісний автомобіль 
~ sanitaire санітарний автомобіль 
~ tous-terrains автомобіль підвищеної 
прохідності; усюдихід 
opérer en ~s перевозити на автомобі-
лях 

automotrice adj самохідний; самохідний; f
мотодрезина 

automotrice-grue f самохідний залізничний 
кран; автокран 

automouvant m самохідна установка; самохі-
дна артилерійська установка (САУ)

automutilation f навмисне нанесення собі по-
ранення; покалічення; навмисно нанесене 
собі поранення 

autonavigation f самонаведення 

autoneutralisation f самоліквідація 

autonome adj автономний; незалежний;
забезпечений усім необхідним; здатний до 
самостійних дій 

autonomie f автономія; автономність; самос-
тійність дій; здатність до самостійних дій;
тривалість польоту; дальність польоту; запас 
ходу; радіус дії 

~ antiaérienne самостійність дій засо-
бів ППО 
~ de maintenance автономність техні-
чного обслуговування 
~ de manœuvre автономність; здат-
ність до самостійних дій 
~ de marche автономність; запас ходу;
термін служби 
~ de vol автономність літака (гелікоп-
тера); тривалість польоту; дальність 
польоту; радіус дії літака (гелікопте-
ра)
~ d’exécution самостійність дій; здат-
ність до самостійних дій 
~ en plongée автономність підводного 
човна; здатність плавати в підводному 
положенні 
~ initiale (AI) початкова автоном-
ність 
~ moyenne середня тривалість (даль-
ність) польоту; середній запас ходу;
середній радіус дії 
~ normale тривалість польоту; даль-
ність польоту; запас ходу 
~ opérationnelle оперативна самостій-
ність 
~ pratique тактична (практична)
дальність польоту; тактичний 
(практичний) радіус дії 
~ tactique тактична самостійність; та-
ктична дальність польоту; тактичний 
радіус дії 
~ théorique технічна дальність польо-
ту; технічний радіус дії 

autopilote m автопілот 

autopoursuite f самонаведення; автоматич-
ний супровід (спостереження)

~ active активне самонаведення 
~ électromagnétique радіолокаційне 
самонаведення 
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autopoursuite  
~ passive пасивне самонаведення 
~ semi-active напівактивне самонаве-
дення 

autopropulsé adj самохідний; самохідний;
реактивний; забезпечений реактивним дви-
гуном 

autopropulsion f рух за допомогою реактив-
ного двигуна 

~ aérobie рух за допомогою повітря-
но-реактивного двигуна 
~ anaérobie рух за допомогою ракет-
ного двигуна 

autoprotection f самозахист; самооборона 

autorisation f дозвіл 
~ d’absence дозвіл на звільнення (зві-
льнення) з розташування частини (до 
24-х годин)
~ d’emploi дозвіл на застосування 
ядерної зброї 
~ de descendre à terre дозвіл на звіль-
нення на берег 
décentraliser ~ передавати право на 
віддавання наказу 

autorité f влада; авторитет; начальник; ко-
мандир; командування; центр командування;
командний центр 

~ aérienne військово-повітряне ко-
мандування; командний орган ВПС 
~ compétente компетентний (право-
мочний) центр командування 
~ d’approbation вища командна ін-
станція, що дає дозвіл на застосування 
ядерної зброї 
~ de conception вища командна 
інстанція, що визначає способи 
застосування ядерної зброї 
~ de coordination повноваження з ко-
ординування 
~ de décision командна інстанція, що 
приймає рішення 
~ fonctionnelle уповноважений орган 
~ locale chargée de la gestion des opé-
rations de secours en cas de catastro-
phe місцевий орган управління 
операціями з ліквідації наслідків 
катастроф 

autorité  
~ militaire de l’OTAN керівні військо-
ві органи НАТО 
~ militaire suprême верховне військо-
ве керівництво; вищий центр коман-
дування 
~ militaire центр командування; ко-
мандний центр; військове керівництво 
~ nationale militaire національні вій-
ськові органи влади 
~ navale військово-морське команду-
вання; командний центр ВМС 
~ qualifiée компетентний (правомоч-
ний) центр командування 
~ supérieure вища інстанція; вища 
командна інстанція; вищий (старший)
начальник (командир)
~s voisines штаби сусідніх частин 
(з’єднань)
avoir ~ sur мати під командуванням (у
своєму підпорядкуванні)
avoir sous ~ мати у (своєму) розпоря-
дженні 
double ~ подвійне підпорядкування 

autoroute f автострада 

autostrade f автострада 

autotraceur m de route автоматичний про-
кладач шляху; курсопрокладач 

autres forces alliées pour l’OTAN інші об’єд-
нані сили НАТО 

auxiliaire adj допоміжний; нестройовий; по-
мічник; нестройовий; подавач боєприпасів;
гарматний; допоміжний засіб; моряк торго-
вого флоту, що знаходиться на службі ВМС;
pl допоміжні війська; допоміжні механізми 

~ médical militaire помічник військо-
вого лікаря 
~s féminines жіночі допоміжні форму-
вання 

avance f просування; висування; наступ; при-
скорення; випередження 

~ dans la foulée наступ із ходу 
~ de vivres запас продовольства 
~ inégale нерівномірне просування 
avoir une ~ importante sur le gros 
значно випереджати головні сили;
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avance 
знаходитися далеко попереду голов-
них сил 
bloquer une ~ ennemie затримувати 
(зупиняти) просування противника 
enrayer ~ затримувати просування 
gagner une ~ dans le déploiement ви-
переджати (противника) у розгортанні 
gérer une ~ de vivres мати запас про-
довольства 
jalonner l’~ ennemie фіксувати (поз-
начати) просування противника (напр.
на підставі даних спостереження)
réaliser une ~ просуватися 
retarder ~ затримувати просування 
réussir une ~ успішно просуватися 
transformer ~ en poursuite переходи-
ти в наступ для переслідування 

avancé adj передовий; висунутий уперед 

avancée f передова споруда; висунута вперед 
позиція; смуга забезпечення; передовий 
пункт (район); підступ; підрозділ, що просу-
нувся; головна ділянка (дороги); голова мін-
ної галереї 

~s d’une position підступи до позиції 
(з боку противника); смуга забезпе-
чення 

avancement m просування; висування;
наступ; присвоєння військового звання;
просування по службі; збільшення окладу 
(грошового забезпечення)

~ au choix присвоєння військового 
звання за наказом командування 

avancer просуватися; висувати(ся); настава-
ти; просуватися по службі 

~ en combattant просуватися з боями 
faire ~ висувати вперед 

avant adj передній; носовий; передня части-
на; ніс; носова частина; передній край; пере-
дова лінія; передові підрозділи; підрозділи 
першого ешелону; передовий пункт (район); 
фронт; лінія фронту; дулова частина (цівки,
ствола)

aller (donner) de l’~ просуватися 
en ~ marche! кроком - руш! (команда)
en ~ уперед! (команда)
foncer de l’~ спрямовуватися вперед 

avant 
pousser de (en) ~ просуватися 
se couvrir vers l’~ прикриватися (за-
безпечувати себе) із флангу 
se faufiler de ~ таємно просуватися 
вперед 
se porter en ~ висуватися вперед 
se précipiter en ~ спрямовуватися 
вперед 
se rendre en ~ висуватися вперед 
se ruer vers l’~ стрімко просуватися 
tirer plein ~ стріляти прямо вперед 

avant-bec m льодоріз; хвильоріз 

avant-cuirasse f лобова броня 

avant-garde f авангард 
~ particulière авангард окремої коло-
ни 
d’~ авангардний; передовий 
rompre avec ~ виступати одночасно з
авангардом 

avant-ligne f передній край; передова лінія 

avant-poste m сторожовий загін; загін бойо-
вої охорони; підрозділ сторожової (бойової)
охорони; сторожова охорона; бойова охорона 

~s de combat підрозділ бойової охо-
рони; бойова охорона 
fournir des ~s виділяти сторожову 
(бойову) охорону 

avant-projet m попередній план 

avantage m перевага 
~ atomique перевага в атомній (ядер-
ній) зброї 
~ de chars перевага в танках 
~ du nombre кількісна перевага 
~ du terrain сприятливі умови місце-
вості 
~ tactique тактична перевага 
marquer l’~ мати перевагу (переважа-
ти)
obtenir des ~s одержувати перевагу;
досягати переваги 
prendre (retirer un) ~ одержувати 
перевагу; досягати переваги (над 
противником)
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avarie f ушкодження; поломка; аварія; псу-
вання 

~ de combat бойове ушкодження 

avarié adj ушкоджений; підбитий;
потерпілий в аварії; зіпсований 

avarier ушкоджувати; підбивати; терпіти 
аварію; псувати; виводити з ладу 

avertir попереджати; оповіщати; повідомля-
ти; повідомляти 

avertissement m попередження; оповіщення;
повідомлення; оголошення; попередження 
(вид стягнення)

~ aux gaz попередження (повідомлен-
ня) про хімічний напад 
~ d’avions попередження (повідом-
лення) про повітряний напад; сигнал 
повітряної тривоги 
~ de tempête штормове попередження 
~ météorologique повідомлення про 
погоду; метеорологічні дані 

avertisseur m сигналізатор; сигнальний при-
лад; покажчик; індикатор; попереджувальний 
сигнал; звуковий сигнал 

~ acoustique звуковий сигналізатор 
(сигнальний прилад); звуковий попе-
реджувальний сигнал 
~ auto-alarme автоматичний сигнал 
тривоги 
~ à vue візуальний (світловий) сигна-
лізатор (сигнальний прилад); візуаль-
ний покажчик 
~ d’incendie прилад пожежної сигна-
лізації 
~ optique світловий сигналізатор (сиг-
нальний прилад)
~ puissant сирена 
~ radar радіолокаційний сигнальний 
прилад 
~ sonore звуковий сигналізатор 
(сигнальний прилад); звуковий 
попереджувальний сигнал 
~ visuel візуальний (світловий) сигна-
лізатор (сигнальний прилад); візуаль-
ний покажчик 

aveuglement m осліплення; забивання; за-
криття; блокування; втрата зору (як правило,
тимчасова)

~ des radars створення радіотехнічних 
перешкод 

aveugler засліплювати; закривати; блокувати 

aviateur m авіатор; пілот 
~ d’assaut штурмовик, авіатор-
штурмовик 

aviation f авіація 
~ à action éloignée далека (стратегіч-
на) авіація 
~ à action rapprochée авіація ближ-
ньої дії 
~ anti-sous-marine авіація ПЧО 
~ autonome авіація, що виконує само-
стійні завдання 
~ auxiliaire допоміжна авіація 
~ côtière берегова авіація; авіація бе-
регового базування 
~ d’appui авіація підтримки; тактична 
авіація 
~ d’appui tactique авіація тактичної 
підтримки 
~ d’assaut штурмова авіація; транспо-
ртно-десантна авіація 
~ d’attaque штурмова авіація 
~ de bombardement бомбардувальна 
авіація 
~ de chasse винищувальна авіація 
~ de chasse basée à terre винищуваль-
на авіація берегового базування 
~ de combat бойова авіація 
~ de défense aérienne авіація ППО 
~ de grande reconnaissance далека ро-
звідувальна авіація 
~ de liaison авіація зв’язку 
~ de lutte anti-sous-marine авіація 
ПЧО 
~ de patrouille maritime патрульні лі-
таки авіації ВМС 
~ de recherches et de sauvetage авіація 
пошуково-рятувальної служби 
~ de reconnaissance розвідувальна аві-
ація 
~ de renseignement розвідувальна аві-
ація 
~ de soutien авіація підтримки 
~ de transport транспортна авіація 
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aviation 
~ d’interception винищувачі-
перехоплювачі 
~ d’observation ближня розвідувальна 
авіація; корегувально-розвідувальна 
авіація 
~ embarquable (embarquée) авіаносна 
(корабельна) авіація 
~ indépendante авіація, що виконує 
самостійні завдання 
~ légère de l’armée de terre військова 
авіація 
~ maritime авіація ВМС; морська аві-
ація 
~ militaire військова авіація 
~ navale авіація ВМС; морська авіація 
~ non embarquée берегова авіація;
авіація берегового базування 
~ pro-sous-marine авіація ПЧО 
~ sanitaire санітарна авіація 
~ spécialisée авіація спеціального при-
значення 
~ stratégique стратегічна (далека) аві-
ація 
~ tactique тактична авіація; фронтова 
авіація 
~ terrestre базова авіація; авіація на-
земного базування 
~ tous temps всепогодна авіація 

avion f літак 
~ à aile annulaire колеоптер 
~ à aile basse літак із низько розміще-
ним крилом; низькоплан 
~ à aile haute літак із високо розміще-
ним крилом; високоплан 
~ à aile médiane літак із середньо роз-
міщеним крилом; середньоплан 
~ à coque літаючий човен 
~ à décollage et atterrissage court 
літак короткого зльоту і короткої 
посадки 
~ à décollage et atterrissage vertical 
літак вертикального зльоту і посадки 
~ à dérive pliable літак із крильми, що 
складаються 
~ à flèche variable літак (із крильми)
змінюваної геометрії 
~ à flotteurs поплавковий літак 
~ à fusée ракетний літак 
~ à géométrie variable літак (із криль-
ми) змінюваної геометрії 

avion 
~ à grande autonomie літак з великою 
дальністю польоту (з великим радіу-
сом дії)
~ à haute performance літак з високи-
ми льотно-тактичними даними 
~ à missions multiples багатоцільовий 
літак 
~ à pistons поршневий літак 
~ à propulsion atomique (nucléaire) 
літак з атомним (ядерним) двигуном 
~ à réaction реактивний літак 
~ aéronaval літак авіації ВМС 
~ anti-sous-marin протичовновий лі-
так; літак ПЧО 
~ biplan біплан 
~ brouilleur літак - встановлювач ак-
тивних перешкод (радіолокаційним 
станціям)
~ cargo de transport de personnel et 
de fret десантний; транспортно-
десантний вантажний літак 
~ chef de file ведучий літак 
~ citerne літак-заправник 
~ coléoptère колеоптер 
~ convertible конвертоплан 
~ côtier літак берегової охорони 
~ d’alerte aérienne avancée повітря-
ний (радіолокаційний) дозор 
~ d’alerte черговий літак 
~ d’appui feu літак вогневої підтрим-
ки 
~ d’appui tactique літак тактичної під-
тримки 
~ d’appui літак підтримки 
~ d’arme бойовий літак; військовий 
літак 
~ d’armée літак військової авіації 
~ d’artillerie літак-корегувальник 
~ d’assaut штурмовик; десантний;
транспортно-десантний літак 
~ d’attaque à basse altitude літак для 
штурмових дій з малих висот 
~ d’attaque au sol штурмовик;
бомбардувальник; винищувач-
бомбардувальник 
~ d’attaque штурмовик;
бомбардувальник; винищувач-
бомбардувальник 
~ d’entraînement à la chasse тренува-
льний; учбово-тренувальний винищу-
вач 
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avion 
~ d’entraînement тренувальний, учбо-
во-тренувальний літак 
~ d’interception винищувач-
перехоплювач 
~ d’observation d’artillerie літак-
корегувальник 
~ d’observation літак-розвідник мало-
го радіуса дії; літак-корегувальник 
~ de bombardement бомбардувальник 
~ de bord бортовий літак; палубний 
літак 
~ de chasse винищувач 
~ de combat бойовий літак 
~ de début тренувальний; учбово-
тренувальний літак 
~ de grande reconnaissance літак-
розвідник великого радіуса дії 
~ de guerre бойовий літак; військовий 
літак 
~ de guidage літак наведення 
~ de liaison rapide легкий літак 
зв’язку 
~ de ligne пасажирський літак; транс-
портний літак 
~ de lutte anti-sous-marine (ASM) 
протичовновий літак;
~ de patrouille патрульний літак 
~ de pénétration à basse altitude шту-
рмовик 
~ de pénétration літак (стратегічної)
авіації великого радіуса дії 
~ de pointe сучасний літак 
~ de recherche et de sauvetage літак 
пошуково-рятувальної служби 
~ de recherche літак-розвідник 
~ de reconnaissance tactique літак-
розвідник малого радіуса дії 
~ de reconnaissance літак-розвідник 
~ de sauvetage en mer морський літак 
пошуково-рятувальної служби 
~ de sauvetage літак пошуково-
рятувальної 
~ de seconde main літак допоміжного 
призначення 
~ de sous-marin літак, що базується на 
підводному човні 
~ de soutien rapproché літак безпосе-
редньої підтримки 
~ de supériorité aérienne літак прик-
риття; літак підтримки 

avion 
~ de surveillance en mer морський лі-
так-розвідник 
~ de surveillance radar літак радіоло-
каційного дозору 
~ de surveillance літак-розвідник ма-
лого радіуса дії 
~ de torpillage торпедоносець; літак-
торпедоносець 
~ de transport des troupes десантний;
транспортно-десантний літак 
~ de transport militaire військово-
транспортний літак 
~ de transport транспортний літак 
~ de travail літак допоміжного приз-
начення 
~ douteux невпізнаний літак 
~ du troisième échelon літак допоміж-
ного призначення 
~ éclaireur літак-розвідник 
~ école-liaison тренувальний; учбово-
тренувальний літак зв’язку 
~ embarqué корабельний (палубний)
літак 
~ explorateur літак-розвідник велико-
го радіуса дії 
~ futur визначене положення цілі (лі-
така-цілі)
~ gros porteur важкий літак; літак ве-
ликої вантажопідйомності 
~ guidé ведучий літак 
~ hostile літак противника 
~ hypersonique гіперзвуковий літак 
~ immobilisé літак на аеродромі 
~ inconnu невпізнаний літак 
~ intercepteur винищувач-
перехоплювач 
~ lance-fusées ракетоносець 
~ lance-torpilles торпедоносець;
~ lanceur носій; літак-носій; ракето-
носець 
~ largueur десантний; транспортно-
десантний літак 
~ leader ведучий літак 
~ léger de fret легкий транспортний 
літак 
~ marqueur літак наведення в повіт-
рянодесантній операції 
~ mouilleur de mines літак-
встановлювач мінних загороджень 
~ multimission (multirôle) багатоці-
льовий літак 
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avion 
~ naval літак авіації ВМС 
~ non identifié невпізнаний літак 
~ non piloté безпілотний літак 
~ nucléaire літак-носій ядерної зброї;
літак з ядерним двигуном 
~ opérationnel бойовий літак; тактич-
ний літак 
~ patrouilleur патрульний літак 
~ PC повітряний командний пункт 
~ photographe літак-фоторозвідник 
~ piquet radar літак радіолокаційного 
дозору 
~ polyvalent багатоцільовий літак 
~ porte-fusées ракетоносець 
~ radiocommandé (radioguidé) безпі-
лотний (радіокерований) літак 
~ radioguidé de prises de vues безпі-
лотний літак-фоторозвідник 
~ ravitailleur літак-заправник 
~ relais de télécommunications літак-
ретранслятор 
~ relais літак зв’язку 
~ remorqueur de cible літак-
буксирувальник мішені 
~ remorqueur літак-буксирувальник 
~ sans pilote безпілотний літак 
~ serre-file замикаючий літак 
~ stratégique стратегічний літак 
~ stratosphérique стратоплан 
~ subsonique дозвуковий літак 
~ supersonique надзвуковий літак 
~ tactique de bombardement тактич-
ний бомбардувальник 
~ tactique de chasse тактичний вини-
щувач 
~ tactique тактичний літак; літак фро-
нтової авіації 
~ tous temps всепогодний літак 
~ tout-terrain літак, здатний здійсню-
вати посадку на необладнаній площа-
дці 
~ transporteur транспортний літак 
~ voilier планер 
amoindrir en ~s втратити частину сво-
їх літаків 
avion ~ de commandement літак ко-
мандира 
rejoindre ~ ennemi перехоплювати лі-
так противника 
toucher l’~ підбивати літак 

avion-amphibie m літак-амфібія 

avion-but m літак-ціль; літак-мішень 

avion-canard m літак системи «утка»

avion-cargo m вантажний літак 

avion-cible m мішень; літак-мішень 
~ radioguidé радіокерований літак-
мішень 

avion-école m навчальний літак 
~ de combat бойовий; навчально-
бойовий літак 
~ de formation élémentaire au pilotage 
навчальний літак для початку навчан-
ня 

avion-espion m літак-розвідник 

avion-estafette m літак зв’язку 

avion-fusée m ракетоплан; ракетний літак;
літак із ракетним двигуном; крилата ракета;
снаряд; літак-снаряд 

~ réutilisable літак-снаряд багаторазо-
вого використання 

avion-radar m літак радіолокаційного дозору 

avionique f бортове електронне устаткування 
літака 

avionnage розрахунок кількості літаків 

avis m попередження; оповіщення; повідом-
лення 

~ aux navigants навігаційне повідом-
лення 
~ de changement de position повідом-
лення про зміну службового поло-
ження (військовослужбовця)
~ de mutation повідомлення про пере-
ведення військовослужбовця (по слу-
жбі; в іншу частину)
~ de renseignements розвідувальний 
бюлетень 
~ de tempête штормове попередження 

aviso m сторожовий корабель 
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aviso 
~ d’escorte ескортний корабель; сто-
рожовий корабель 
~ dragueur тралер 
~ escorteur ескортний корабель; сто-
рожовий корабель 

аvitaillement встановлення додаткових баків 

axe m вісь; вал; палець; напрям 
~ central головний напрям; напрям 
головного удару 
~ choisi обраний напрям 
~ d’approche напрям зближення із 
противником 
~ d’attaque primitif загальний напрям 
наступу (удару)
~ d’attaque напрям наступу (удару)
~ d’effort antichar протитанковий ра-
йон (вузол)
~ d’effort nucléaire напрям ядерного 
удару 
~ d’effort principal напрям головного 
удару; головний напрям 
~ d’effort secondaire напрям допомі-
жного удару; другорядний (допоміж-
ний) напрямок 
~ d’effort напрям удару; вісь (напрям)
подолання перешкод 
~ d’évacuation вісь (напрям) евакуації 
~ d’infiltration напрям вклинення 
(просочування)
~ d’observation лінія спостереження 
~ de (du) champ de tir директриса 
стрільби 
~ de circulation вісь (напрям шляху)
руху; шлях підвезення 
~ de communication лінія (вісь) кому-
нікації 
~ de contre-attaque напрям контрата-
ки 
~ de coordonnées вісь координат 
~ de dépannage вісь (напрям) евакуа-
ції 
~ de déplacement напрям пересування 
~ de dispersion вісь розсіювання 
~ de la bouche à feu (de l’âme) вісь ка-
налу цівки (ствола)
~ de la piste вісь ВПС 
~ de la zone de largage напрям над зо-
ною скидання 
~ de largage бойовий курс 

axe 
~ de manœuvre напрям маневру 
~ de marche des colonnes шлях колони 
~ de marche вісь (шлях; напрям) руху;
напрям польоту 
~ de moindre résistance напрям най-
меншого опору (противника)
~ de pénétration напрям вклинення 
(прориву)
~ de percée напрям прориву 
~ de poussée напрям удару 
~ de progression напрям наступу (про-
сування)
~ de quadrillage вісь координатної сі-
тки 
~ de ravitaillement шлях постачання 
(підвезення) військової комунікації 
~ de référence вісь координат; вісь ві-
дліку 
~ de repli шлях (напрям) відходу 
~ de route вісь (шлях; напрям) руху;
напрям польоту 
~ de tangage поперечна вісь; вісь тан-
гажу; подовжня вісь стійкості 
~ de tir напрям стрільби 
~ de transmission вісь зв’язку 
~ de visée optique оптична вісь прила-
ду; оптична вісь прицілу 
~ de visée вісь (лінія) візування; вісь 
(лінія) прицілювання; вісь прицілу 
~ des extracteurs вісь викидачів 
~ du canon вісь каналу цівки (ствола)
~ emprunté вісь (напрям) переміщен-
ня 
~ général d’attaque загальний напрям 
наступу (удару)
~ horizontal de dispersion горизонта-
льна вісь розсіювання 
~ longitudinal de dispersion подовжня 
вісь розсіювання 
~ médiane de l’attaque напрям насту-
пу (удару)
~ pénétrant du franchissement напрям 
форсування 
~ pénétrant радикальна дорога 
~ principal головний напрям; напрям 
головного удару 
~ radioélectrique радіопромінь 
~ routier pénétrant радикальна дорога 
~ routier маршрут; шлях 
~ secondaire другорядний напрям; на-
прям допоміжного удару 
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axe 
~ stratégique стратегічна вісь 
barrer un ~ перехоплювати (закрива-
ти) напрям 
progresser sur un ~ просуватися в за-
даному напрямі 
suivant (sur) des ~s в заданих напрям-
ках 

axer направляти; націлювати 

azimut m азимут 
~ actuel поточний азимут 
~ de lancement азимут пуску (ракети)
~ de tir азимут напряму стрільби 
~ de traînée кут відхилення 
~ exact точний (виправлений) азимут 
~ géographique географічний азимут 
~ instrumental інструментальний ази-
мут 
~ inverse зворотний азимут 
~ magnétique магнітний азимут 
~ observé азимут, отриманий при без-
посередньому спостереженні 
~ vrai дійсний азимут 
dans tous les ~s в усіх напрямах; в усі 
боки 
en ~ по азимуту 
faire front tous ~s вести кругову обо-
рону 
tirer dans tous les ~s вести круговий 
обстріл 
tous ~s із круговим обстрілом; круго-
вого огляду 

azimuter прицілюватися; наводити; обстрі-
лювати 
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-B- 

bâbord m лівий борт 

bac m паром; пліт; перевізний засіб; бак; ре-
зервуар; лоток 

~ amphibie десантна баржа; самохід-
ний паром 
~ automoteur amphibie самохідна де-
сантна баржа 
~ de passage паром 

bâche f кожух; брезент; знімальний верх; бак;
резервуар 

~ couvre-pièce чохол на гармати 

bâcher зачехляти 

bactéricide бактерицидний 

bactériologique бактеріологічний 

bague f кільце; втулка; муфта; гільза; ободок;
хомут; бугель 

bague-glissière f avant du berceau переднє 
захоплення колиски 

baguette f шомпол 
~ à laver (à nettoyer) шомпол 
~ d’éjection (de nettoyage; fine) шом-
пол 

baie f бухта; просвіт; проліт (моста);  

baignoire f загорожа рубок (підводного чов-
на); місток (на рубці підводного човна); заго-
рожа містка 

baïonnette f багнет; інж. щуп 
~ à bascule відкидний багнет 
~ amovible знімальний багнет 
~ au canon примкнутий багнет 
~ déployée примкнутий багнет 
~ non amovible незнімальний багнет 
croisez la ~! на руку! (команда)
la ~ pointée із гвинтівками наперевіс 
mettre la ~ (au canon) примкнути баг-
нет 
mettre la ~ dans son logement відки-
нути (відімкнути) багнет 

baïonnette 
remettre la ~ відкинути (відімкнути)
багнет 

baïonnette-couteau f ножовий багнет 

baisse f падіння; зниження; втрата (висоти); 
зниження (рівня води) падіння рівня (води)

baisser опускати(ся); знижувати(ся); втрача-
ти (висоту); знижуватися (про рівень води); 
убувати (про воду)

balance f співвідношення (сил); рівновага;
балансування; урівноважування 

~ de(s) forces рівновага сил 

balancement m співвідношення (сил); розпо-
діл (сил і засобів); рівновага; балансування;
врівноважування 

~ de(s) forces рівновага сил 
~ des moyens маневр засобами 

balancer розподіляти (сили і засоби); балан-
сувати; врівноважувати;

balayage m прочісування (місцевості); об-
стріл; рлк. розгортання; огляд; сканування;
пошук; тралення 

~ au canon прочісування (місцевості)
артилерійським вогнем; обстріл 
~ automatique автоматичне розгор-
тання; автоматичне спостереження 
~ circulaire круговий огляд; круговий 
пошук; кругове розгортання 
~ continu sur tout l’horizon постійний 
круговий пошук 
~ de l’espace огляд простору 
~ de lignes розгортання в шеренгу 
~ de secteur секторний пошук 
~ d’image кадрове розгортання 
~ du terrain розвідка місцевості 
~ électronique електронне розгортання 
~ en fréquence сканування частот 
~ en gisement розгортання по азимуту 
~ en site пошук (променем прожекто-
ра) (вертикальною драбинкою)
~ linéaire лінійне розгортання 
~ photographique d’un itinéraire ма-
ршрутне аерофотознімання; зйомка 
маршруту 
~ spatial огляд простору 
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balayage 
~ vertical кадрове (вертикальне) роз-
гортання 

balayer прочісувати (місцевість); прострілю-
вати; обстрілювати; рлк. розгортати; перег-
лядати; сканувати; шукати, тралити 

balisage m позначення віхами (знаками,
сигналами) (напр. маршрут); обгородження 
навігаційних небезпек (фарватерів); 
розміщення віх (буїв); світлотехнічне 
(радіотехнічне) обладнання (напр.
аеродрому; траси)

~ d’approche de nuit позначення під-
ходів уночі 
~ d’un couloir світлотехнічне позна-
чення коридору 
~ d’un itinéraire позначення маршру-
ту (шляху)
~ d’un passage en colonne à travers un 
obstacle світлотехнічне позначення 
проходу колони через перешкоду 
~ d’une aire d’atterrissage світлотех-
нічне (радіотехнічне) устаткування 
ЗПС; устаткування ЗПС (ра-
діо)маяками 
~ de circulation routière світлотехніч-
не позначення дорожнього руху 
~ de jour позначення (устаткування)
маршруту в денний час 
~ de la brèche позначення проходу (в
мінному полі)
~ de la zone de parachutage позначен-
ня району викидання десанту 
~ de nuit позначення (устаткування)
маршруту в нічний час 
~ de zone de largage позначення райо-
ну викидання десанту 
~ des cheminements позначення про-
ходів (у мінному полі)
~ infrarouge позначення ділянки за 
допомогою інфрачервоних променів 
~ maritime навігаційне огородження 
~ radar радіолокаційне устаткування 
(напр. аеродрому)
~ radio de route облаштування траси 
радіомаяками 
~ radio радіотехнічне устаткування 
(напр. аеродрому)

balisage 
mettre en place le ~ установлювати 
навігаційні знаки 

balise f рейка; орієнтир; навігаційний знак;
буй; маяк; радіомаяк 

~ à cycle de travail constant радіомаяк 
із постійним робочим циклом 
~ aérienne авіаційний маяк 
~ au sol наземний (радіо)маяк 
~ avec voyant світловий навігаційний 
знак 
~ d’alignement курсовий (радіо)маяк 
~ d’approche (радіо)маяк заходження 
на посадку 
~ d’avertissement радіомаяк-
покажчик; попереджуючий (ра-
діо)маяк 
~ de descente глісадний радіомаяк 
~ de détresse аварійний (радіо)маяк 
~ de navigation навігаційний (ра-
діо)маяк 
~ de secours аварійний (радіо)маяк 
~ de terrain аеродромний (радіо)маяк 
~ électronique радіомаяк 
~ émettrice au sol наземний передава-
льний (радіо)маяк 
~ fixe нерухомий (радіо)маяк 
~ mobile пересувний (радіо)маяк 
~ radar радіолокаційний маяк 
~ radio радіомаяк 
~ radioélectrique радіомаяк 
~ repère маркерний радіомаяк; радіо-
маркер 
~ répondeuse маяк-відповідач 
~ répondeuse radar радіолокаційний 
маяк-відповідач 
~s de piste вогні ЗПС; посадкові вогні 
~s lumineuses de descente глісадні во-
гні 

baliser позначати віхами (знаками; сигнала-
ми) (напр. маршруту); обгороджувати навіга-
ційні небезпеки (фарватери); встановлювати 
буї; обладнати (аеродром; трасу) світлотехні-
чними (радіотехнічними) засобами 

balisticien m фахівець з балістики 
~ des fusées ракетник 

balistique I adj балістичний; f балістика; ба-
лістичні дані 
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balistique  
~ extérieure зовнішня балістика; аеро-
балістика 
~ intérieure внутрішня балістика 

balistique II m балістична ракета 
~ de portée moyenne балістична раке-
та середньої дальності 
~ intercontinental міжконтинентальна 
балістична ракета 

ballast m баластова цистерна (підводного чо-
вна)

~ de plongée баластова цистерна (під-
водного човна)
~ extrême arrière кормова диферентна 
цистерна (підводного човна)
~ extrême avant носова диферентна 
цистерна (підводного човна)
~ principal цистерна головного балас-
ту (підводного човна)
chasser aux (purger les)~s продувати 
баластові цистерни 

balle f куля; суцільний (малокаліберний) сна-
ряд 

~ à noyau d’acier (бронебійна) куля зі 
сталевим сердечником 
~ à ogive pointue et allongée подовже-
на гостра куля 
~ à ogive pointue гостра куля 
~ bimétallique куля з цільною оболон-
кою 
~ chemisée de plomb куля зі свинце-
вою оболонкою 
~ chemisée куля з оболонкою 
~ courte недоліт 
~ d’exercice навчальний набій; прак-
тичний набій 
~ de cartouche de fusil рушнична куля 
~ de réglage пристрілочна куля 
~ éclairante трасуюча куля 
~ explosive розривна куля 
~ fumigène трасуюча куля; малокалі-
берний трасуючий снаряд 
~ incendiaire perforante traceuse бро-
небійно-запальнотрасуюча куля 
~ incendiaire запальна куля 
~ longue переліт 
~ luisante (lumineuse) трасуюча куля 
~ oblongue подовжена куля 
~ ordinaire звичайна куля 

balle 
~ pénétrante бронебійна куля 
~ perforante traçante бронебійно-
трасуюча куля 
~ perforante бронебійна куля; малока-
ліберний бронебійний снаряд 
~ pointue гостра куля 
~ spéciale спеціальна куля 
~ traçante (traceuse) трасуюча куля 
mettre la ~ випускати кулю 
tirer à ~s вести вогонь (зі стрілецької 
зброї)

ballon m куля; аеростат; балон; топ. кругла 
вершина 

~ captif прив’язний аеростат 
~ d’air comprimé балон стиснутого 
повітря 
~ de barrage (de protection) аеростат 
загородження 
~ d’essai куля-зонд; куля-пілот 
~ d’observation аеростат спостере-
ження 
~ libre аеростат, що вільно летить 
~ météorologique куля-зонд 
~ saucisse аеростат спостереження 
~s en tandem спарені аеростати (заго-
родження)

ballon-sonde m куля-зонд; куля-пілот; балон-
зонд 

ballot m
~ étiqueté речовий мішок із биркою 
~ individuel паковий мішок 

ballottement m похитування 
~ longitudinal подовжнє похитування 
(прицілу)
~ perdu залишкове похитування (при-
цілу)
~ transversal поперечне похитування 
(прицілу)

balourd m порушення рівноваги; перекіс 

banc m (випробувальний) стенд; станина; ве-
рстат; рама; мілина; обмілина; риф; плоский 
берег; пласт 

~ d’épreuve випробувальний стенд 
~ d’essai à décollage vertical вертика-
льний випробувальний стенд 
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banc 
~ d’essais de fusées стенд (установка)
для випробування ракет 
~ d’essais pour équipement стенд (для)
перевірки устаткування 
~ d’essais випробувальний стенд 
~ d’instruction навчальний стенд 
~ de montage монтажний (складаль-
ний) стенд; стіл для монтажних робіт;
монтажний стіл 
~ de nuages пласт хмар 
~de point fixe стаціонарний (випро-
бувальний) стенд 
tourner au ~ проходити випробування 
на стенді; випробовувати на стенді 

bandage m бандаж; пов’язка; шина; покриш-
ка; хомут; обойма 

~ provisoire тимчасова пов’язка 

bande f смуга; стрічка; бинт; злітно-
посадкова смуга (ЗПС); зона; діапазон; крен 

~ à cartouche набійна стрічка 
~ à maillons (métalliques) ланцюгова 
цільна стрічка 
~ armée незаконне збройне угрупо-
вання 
~ articulée ланцюгова цільна стрічка 
~ chargeur (chargeuse) стрічка з набо-
ями 
~ d’accord діапазон настройка 
~ d’atterrissage посадкова смуга;
злітно-посадкова смуга (ЗПС)
~ d’émission смуга (діапазон) частот 
передавача 
~ d’envol злітна смуга; злітно-
посадкова смуга (ЗПС)
~ d’images аерофотознімальний мар-
шрут 
~ de feu смуга загороджувального во-
гню 
~ de fréquences assignée визначений 
діапазон частот 
~ de pansement бинт 
~ de réseau смуга дротяного загоро-
дження 
~ de roulement доріжка для вирулю-
вання 
~ de sécurité смуга безпеки 
~ de toile набійна стрічка із тканини 
~ minée antichar протитанкове мінне 
поле 

bande 
~ minée antipersonnel протипіхотне 
мінне поле 
~ minée мінне поле; смуга мінного 
поля чи мінована смуга (місцевості)
~ mosaïque монтаж аерофотографій 
~ organisée організоване злочинне 
угруповання 
~ panachée стрічка з набоями різних 
типів 
~ pansement бинт 
~ passante смуга пропускання 
~ radioactive смуга (зона) радіоактив-
ного зараження 
~ rigidé суцільна ланцюгова стрічка 
~s au pantalon кант (на брюках)
~s molletières обмотки 
charger une ~ збирати (набивати)
стрічку 
confectionner les ~s збирати (склада-
ти) ланцюгові стрічки 
lâcher une ~ вистрілювати (набійну)
стрічку 
passer à la ~ вишикуватися вздовж 
борта (для віддавання почестей)
placer la ~ вставляти (патронну) стрі-
чку 
saluer à la ~ вишикуватися вздовж бо-
рта (для віддавання почестей)

baptême m присвоєння умовної (кодової) по-
значки 

~ de (du) feu бойове хрещення 
~ des objectifs нумерація цілей; коду-
вання цілей 
~ d’un avion присвоєння літаку умов-
ної (кодової) позначки 

baptiser привласнювати умовну (кодову) по-
значку 

baraque f барак; покритий склад; будка 
~ de campement табірний барак 

barbelé adj колючий; m колючий провід;
дротове загородження 

~ de tête перший ряд дротового заго-
родження; верхня нитка дротового за-
городження 
~ électrifié дротове загородження під 
напругою 
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barbelé 
fermé de ~s прикритий дротовими за-
городженнями 
poser des ~s встановлювати дротові 
загородження 
tendre les ~s улаштовувати дротові за-
городження 

barème m розрахункова таблиця; шкала 
~ de radioconcentration відомості кон-
центрації радіологічного забруднення 

barillet m циліндр; барабан (револьвера)
~ de fusée корпус ракети 

baromètre m барометр 
~ enregistreur барограф 

barrage m загородження; смуга (рубіж) заго-
роджень; завал; засіка; заслін; загороджува-
льний вогонь; смуга (рубіж) загороджуваль-
ного вогню 

~ aérien повітряне загородження 
~ antiaérien зенітний загороджуваль-
ний вогонь 
~ antichar principal головний рубіж 
ПТО 
~ antichar протитанкове загороджен-
ня; протитанковий рубіж; рубіж ПТО;
протитанковий загороджувальний во-
гонь 
~ antimissile рубіж ПРО 
~ anti-sous-marin протичовнове заго-
родження 
~ continu суцільний загороджуваль-
ний вогонь; смуга суцільного загоро-
джувального вогню; суцільна смуга 
(рубіж) загороджень 
~ d’artillerie загороджувальний во-
гонь артилерії 
~ d’infanterie протипіхотне загоро-
дження; загороджувальний вогонь пі-
хоти 
~ d’obstacles смуга перешкод 
~ de câbles канатне загородження 
~ de chasse чергування літаків-
винищувачів у повітрі 
~ de contamination смуга зараження 
~ de démarrage загороджувальний во-
гонь, що прикриває початок атаки 

barrage 
~ de feu(x) continu(s) суцільний 
загороджувальний вогонь; смуга 
суцільного загороджувального вогню 
~ de feu(x) profond(s) глибока смуга 
загороджувального вогню 
~ de feu(x) successif(s) рухливий заго-
роджувальний вогонь 
~ de feu(x) вогневе загородження; за-
городжувальний вогонь 
~ de flanc флангове загородження;
фланговий загороджувальний вогонь 
~ de fumée димова завіса 
~ de mines мінне загородження; мін-
но-вибухове загородження; смуга (ру-
біж) мінно-вибухових загороджень 
~ de mortiers мінометний загороджу-
вальний вогонь 
~ de sécurité загороджувальний 
вогонь; смуга (рубіж)
загороджувального вогню 
~ défensif antichar протитанкове заго-
родження 
~ défensif antipersonnel протипіхотне 
загородження 
~ défensif загородження; оборонний 
заслін; група (підрозділ) прикриття 
~ dense щільний загороджувальний 
вогонь 
~ des itinéraires перегородження шля-
хів (маршрутів)
~ en obus de gros calibre загороджу-
вальний вогонь важкої артилерії 
~ fixe стаціонарне (постійне) загоро-
дження; незмінний загороджувальний 
вогонь 
~ fragmentaire несуцільна смуга (ру-
біж) загороджень 
~ frontal фронтальне загородження;
фронтальний загороджувальний во-
гонь 
~ intérieur загородження у середині 
позиції (смуги оборони)
~ local загородження місцевого зна-
чення (на окремій ділянці місцевості)
~ lointain далекий загороджувальний 
вогонь 
~ miné мінне загородження; мінно-
вибухове загородження; смуга (рубіж)
мінно-вибухових загороджень 
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barrage 
~ mobile рухоме (переносне) загоро-
дження; рухливий загороджувальний 
вогонь; вогневий вал 
~ par l’artillerie légère (lourde) заго-
роджувальний вогонь легкої (важкої)
артилерії 
~ principal головний рубіж оборони 
~ progressif рухомий загороджуваль-
ний вогонь; вогневий вал 
~ radioactif смуга радіоактивного за-
раження 
~ rapproché ближній загороджуваль-
ний вогонь 
~ roulant рухомий загороджувальний 
вогонь; вогневий вал 
~ routier дорожнє загородження 
~ sous-marin підводне (протичовнове)
загородження 
abattre un ~ mobile відкривати рухли-
вий загороджувальний вогонь 
déblayer un ~ усувати загородження;
розгороджувати 
déclencher un ~ відкривати загоро-
джувальний вогонь 
devancer les ~s d’artillerie просувати-
ся перед загороджувальним вогнем 
артилерії 
dresser un ~ de mines встановлювати 
мінне загородження 
effectuer (engendrer) un ~ створювати 
загородження 
établir un ~ установлювати (влашто-
вувати) загородження 
faux ~ помилкове загородження 
forcer le ~ прориватися через загоро-
джувальний вогонь 
réaliser un ~ створювати загороджен-
ня 
s’établir en ~ antichar розташовувати-
ся для ведення протитанкового заго-
роджувального вогню 
tendre un ~ влаштовувати (створюва-
ти) загородження; організовувати за-
городжувальний вогонь 

barre f тяга; штанга; поперечник; штурвал;
румпель; кермовий пристрій; кермо; топ.
гряда 

~ de plongée arrière кормове горизон-
тальне кермо (підводного човна)

barre 
~ de plongée avant носове горизонта-
льне кермо (підводного човна)
~ d’horizon покажчик авіагоризонту 
~ du gouvernail румпель 
~s d’arrêt загороджувальні вогні 

barrer загороджувати; перепиняти; блокува-
ти 

~ une direction, un itinéraire перего-
роджувати (напрямок)

barrette f тяга; планка; собачка; орденська 
планка 

~ d’accrochage засувка магазина 
~ de décorations орденська планка 
~ de détente спускова тяга 
~ de sûreté запобіжна собачка 

barricade f загородження; завал; засіка 
~ à base d’arbres завал з дерев; лісо-
вий завал 

barricader загороджувати; перепиняти; вста-
новлювати загороди; влаштовувати завал 

barrière f перешкода; загородження; бар’єр;
заслін; огородження; шлагбаум; застава 

~ d’arrêt аерофінішер (на авіаносці)
~ de sécurité аварійний бар’єр (на аві-
аносці)
~ du son звуковий бар’єр 
~ immergée підводне загородження 
~ sonique звуковий бар’єр 
~ thermique тепловий бар’єр 
réaliser une ~ встановлювати загороди 
(перешкоди)

bas I adj низький; m низ; нижня частина;
підводна частина (корабля); область зниже-
ного тиску 

bas II m панчоха 
~ de caoutchouc гумова (захисна) пан-
чоха 

bascule f передача відповідальності 

base f база; склад; район; рубіж; рама; підс-
тава; опора; мірна лінія; тил 

~ aérienne d’opération(s) оперативна 
авіаційна база; оперативний аеродром 
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base 
~ aérienne de combat база бойової аві-
ації 
~ aérienne авіаційна база; військово-
повітряна база 
~ aéronautique navale (aéronavale) 
база авіації ВМС; військово-морська 
авіаційна база 
~ aéroportée база ПДВ 
~ antichar група протитанкових вог-
невих засобів 
~ arrière тилова база 
~ avancée (avant) передова база 
~ côtière берегова база 
~ d’aéronautique navale база авіації 
ВМС; військово-морська авіаційна ба-
за 
~ d’affectation база приписки 
~ d’approvisionnement база постачан-
ня 
~ d’assaut рубіж атаки 
~ d’attaque вихідний район; вихідний 
рубіж 
~ d’attente район очікування 
~ d’embarquement район завантажен-
ня 
~ d’engins balistiques база балістич-
них ракет 
~ d’engins ракетна база 
~ d’essais et de lancements ракетний 
випробувальний полігон 
~ d’essais випробувальний центр (ба-
за)
~ d’étalonnage контрольна база 
~ d’opérations оперативна база 
~ de bombardement база бомбардува-
льної авіації; аеродром базування бо-
мбардувальної авіації 
~ de chasse база винищувальної авіа-
ції; аеродром базування винищуваль-
ної авіації 
~ de circonstance(s) тимчасова база 
~ de concentration район зосереджен-
ня; район збору (військ)
~ de défense aérienne (авіаційна) база 
ППО 
~ de démarrage (de départ) вихідний 
район; вихідний рубіж; стартове (ви-
хідне) положення; рубіж розгортання;
стартова площадка; стартова позиція;
ракетна база; ракетодром 
~ de départ linéaire вихідний рубіж 

base 
~ de feu(x) вогнева група; група підт-
римки вогнем 
~ de guérilla партизанська база 
~ de la brigade другий ешелон брига-
ди 
~ de lancement (de fusées) стартова 
площадка; стартова позиція; пусковий 
(стартовий) стіл; ракетна база; ракето-
дром 
~ de lancement mobile пересувна ра-
кетна база 
~ de missiles ракетна база 
~ de pointe основна (головна) база 
~ de ravitaillement des armées головна 
база постачання 
~ de ravitaillement база постачання 
~ de redéploiement база оперативного 
розгортання 
~ de réparation ремонтна база 
~ de sous-marins база підводних чов-
нів 
~ de soutien d’une unité mobile база 
постачання рухомого бойового (раке-
тного) комплексу 
~ de soutien logistique тилова база 
~ de stationnement secondaire тилова 
база 
~ de transbordement maritime морсь-
ка перевантажувальна база 
~ de transit interarmées міжвидова 
транзитна база 
~ de transit транзитна база; перевало-
чний пункт 
~ de transport база транспортної авіа-
ції 
~ des nuages нижня межа хмар 
~ du transport aérien militaire база 
військово-транспортної авіації 
~ en carburant склад пального 
~ expérimentale de tir de missiles ра-
кетний полігон 
~ fixe стаціонарна база 
~ flottante de lancement плавуча раке-
тна база 
~ géodésique геодезичні лінії 
~ logistique de brigade (BLB) тилова 
база бригади 
~ logistique divisionnaire (BLD) диві-
зійна база логістики 
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base 
~ logistique divisionnaire avancée 
(BLDA) передовий район тилового за-
безпечення дивізії 
~ logistique divisionnaire temporaire 
(BLDT) тимчасова база тилового за-
безпечення дивізії 
~ logistique interamées de théatre 
(BLIAT) міжвидова логістична база 
ТВД 
~ logistique terre (BLT) база логістики 
СВ 
~ logistique terre avancée (BLTA) пе-
редова наземна логістична база 
~ logistique terre temporaire (BLTT) 
тимчасова наземна логістична база 
~ logistique тилова база 
~ lourde велика (головна) база 
~ maritime військово-морська база 
~ militaire військова база 
~ mobile пересувна база; плавуча база 
~ navale військово-морська база 
~ opérationnelle aéroportée оперативна 
база повітрянодесантних сил 
~ outre-mer заморська база 
~ permanente постійна база 
~ principale головна (основна) база 
~ radar основна РЛС; радіолокацій-
ний центр 
~ secondaire допоміжна база 
~ semi-permanente тимчасова база 
~ stratégique de fusées база міжконти-
нентальних балістичних ракет 
~ support тилова база; база постачан-
ня; допоміжна база 
~ terrestre берегова база 
de ~ основний; направляючий; опор-
ний 

bas-fond m топ. улоговина; низина 

basse-marée f мала вода (при відливі)

basse-mer f мала вода (при відливі)

bassin m басейн; водойма; водоймище; резе-
рвуар; цистерна; басейн (ріки)

~ à flot док-басейн; плавний док 
~ de carénage (de carènes; de radoub) 
сухий док 
~ de réparation à flot басейн для ре-
монту на плаву 

bassin 
~ d’essai випробувальний басейн 
~ flottant плавний док 

bataille f бій; битва; бойові дії 
~ à terre бій на суші; наземний бій;
бойові дії сухопутних військ; загаль-
новійськовий бій 
~ aérienne повітряний бій; удар із по-
вітря 
~ aéroportée бойові дії ПДВ 
~ aéroterrestre бій за участю ВПС 
(авіації) та сухопутних військ спільні 
бойові дії ВПС (авіації) та сухопутних 
військ 
~ amphibie бій за висадка морського 
десанту; висадка морського десанту з
боєм; десантна операція 
~ autonome самостійний бій 
~ classique звичайний бій 
~ d’arrêt стримуючий бій 
~ d’encerclement бій на оточення 
~ d’interdiction éloignée блокування 
бойових засобів (противника) у тилу 
~ de (en) surface бій на суші; назем-
ний бій; бойові дії сухопутних військ 
~ de contact початковий етап 
(зав’язка) бою 
~ de contre-offensive контрудар 
~ de couverture бойове прикриття; бій 
для забезпечення мобілізаційного ро-
згортання збройних сил (на початку 
війни)
~ de frontière бій у прикордонній сму-
зі 
~ de l’air повітряний бій; удар із пові-
тря 
~ de la mer морський бій 
~ de positions позиційний бій 
~ de proximité ближній бій 
~ de rencontre зустрічний бій 
~ de renseignement розвідка боєм 
~ de rupture бій із метою прориву;
прорив 
~ décisive вирішальний бій 
~ décousue погано організований бій;
неузгоджені бойові дії 
~ défensive оборонний бій 
~ en retraité відхід із боєм;
ар’єргардний бій; бій ар’єргарду 
~ mal engagée невдало початий бій 
~ navale морський бій 
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bataille 
~ nucléaire бій з застосуванням ядер-
ної зброї 
~ offensive наступальний бій 
~ terrestre бій на суші; наземний бій;
бойові дії сухопутних військ; загаль-
новійськовий бій 
~(s) d’essai навчання 
acculer à la ~ змусити прийняти бій 
affronter la ~ вступати в бій;
зав’язувати (починати) бій 
concourir à la ~ брати участь у бою 
conduire la ~ вести бій; керувати боєм 
en ~ у бойовому порядку; у розгорну-
тому строю 
entrer dans la ~ вступати в бій 
gagner une ~ вигравати бій 
marcher à la ~ йти в бій 
mener une ~ вести бій 
perdre une ~ програвати бій 
pousser la ~ вести бій 
présider à la ~ керувати боєм 
ranger en ~ будувати бойовий поря-
док 
subir une ~ бути утягненим у бій 

bataillon m батальйон; дивізіон 
~ aéroporté повітрянодесантний бата-
льйон 
~ alpin альпійський (горнопіхотний)
батальйон 
~ antichar винищувально-
протитанковий дивізіон 
~ autonome de génie окремий інжене-
рно-саперний батальйон 
~ autonome окремий батальйон 
~ blindé танковий батальйон 
~ commandos диверсійно-
розвідувальний батальйон 
~ d’artillerie aérienne зенітний арти-
лерійський дивізіон 
~ d’artillerie automoteur дивізіон 
САУ 
~ d’assaut штурмовий батальйон; ба-
тальйон першого ешелону 
~ d’atelier de chemin de fer залізнич-
ний ремонтний батальйон 
~ d’attaque наступаючий (що атакує)
батальйон; батальйон першого ешело-
ну 
~ d’électromécaniciens електротехніч-
ний батальйон 

bataillon 
~ d’exploitation експлуатаційний ба-
тальйон 
~ d’exploration розвідувальний бата-
льйон 
~ d’infanterie amphibie морський 
десантний батальйон; батальйон 
морської піхоти 
~ d’infanterie de marine батальйон 
морської піхоти 
~ d’infanterie de montagne горнопіхо-
тний батальйон 
~ d’infanterie піхотний батальйон 
~ d’instruction навчальний батальйон 
~ de chars de combat танковий бата-
льйон; батальйон середніх танків 
~ de chars légers батальйон легких та-
нків 
~ de chars lourds батальйон важких 
танків 
~ de chars moyens батальйон середніх 
танків 
~ de chars танковий батальйон 
~ de chasseurs à pied піхотний бата-
льйон 
~ de chasseurs alpins альпійський (го-
рнопіхотний) батальйон 
~ de chasseurs de chars винищуваль-
но-протитанковий дивізіон 
~ de chasseurs de montagne горнопі-
хотний батальйон 
~ de chasseurs motorisés мотопіхот-
ний батальйон 
~ de chasseurs parachutistes парашут-
но-десантний батальйон 
~ de chasseurs portés мотопіхотний 
батальйон 
~ de chasseurs піхотний батальйон 
~ de chemins de fer залізничний бата-
льйон 
~ de choc ударний батальйон; баталь-
йон першого ешелону 
~ de commandement батальйон керу-
вання 
~ de commando(s) диверсійно-
розвідувальний батальйон 
~ de défense des côtes батальйон бере-
гової оборони 
~ de fusées ракетний дивізіон 
~ de fusiliers de l’air батальйон аерод-
ромно-технічного забезпечення 
~ de fusiliers піхотний батальйон 
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bataillon 
~ de garde вартовий батальйон; бата-
льйон охорони 
~ de grenadiers blindés мотопіхотний 
батальйон 
~ de grenadiers піхотний батальйон 
~ de l’air батальйон аеродромно-
технічного забезпечення 
~ de maintenance батальйон технічно-
го обслуговування 
~ de marche батальйон на марші; ма-
ршовий (зведений) батальйон 
~ de missiles guidés дивізіон керова-
них ракет 
~ de missiles ракетний дивізіон 
~ de munitions дивізіон постачання 
боєприпасів 
~ de parachutistes парашутно-
десантний батальйон 
~ de piquet черговий батальйон 
~ de pontonniers понтонно-мостовий 
батальйон 
~ de pontons lourds важкий понтонно-
мостовий батальйон 
~ de protection батальйон прикриття;
батальйон охорони 
~ de recomplètement резервний бата-
льйон 
~ de reconnaissance blindé розвідува-
льний батальйон бронетанкової дивізії 
~ de reconnaissance розвідувальний 
батальйон 
~ de renfort et d’instruction навчаль-
ний батальйон 
~ de réparation ремонтно-
відновлювальний батальйон 
~ de soutien батальйон підтримки; ба-
тальйон другого ешелону; батальйон 
обслуговування 
~ de tirailleurs піхотний батальйон 
~ de travaux lourds батальйон важких 
інженерно-будівельних машин 
~ de véhicules antichars винищуваль-
но-протитанковий дивізіон 
~ de(s) transmissions батальйон 
зв’язку 
~ des bases батальйон обслуговування 
баз (базових складів)
~ des canons antiaériens зенітно-
артилерійський дивізіон 
~ détaché окремий батальйон 

bataillon 
~ du génie de plage береговий інжене-
рний батальйон забезпечення плацда-
рму висадки морського десанту 
~ du génie інженерно-саперний (сапе-
рний) батальйон 
~ léger піхотний батальйон 
~ logistique батальйон обслуговування 
~ lourd танковий батальйон 
~ mécanisé механізований батальйон 
~ motorisé моторизований батальйон 
~ porté моторизований (мотопіхот-
ний) батальйон 
~ renforcé посилений батальйон 
~ réservé резервний батальйон 
~s accolés батальйони в одному еше-
лоні 
en dehors de son ~ поза (у відриві від)
своїм батальйоном 

bateau m судно; човен; катер; корабель; пон-
тон 

~ allège допоміжний понтон 
~ à moteur моторний катер; моторний 
човен 
~ atomique атомний корабель 
~ automobile (automoteur) самохідна 
баржа; моторний катер; моторний чо-
вен 
~ auxiliaire допоміжне судно 
~ d’appui корабель вогневої підтрим-
ки 
~ d’assaut (штурмовий) десантний ка-
тер 
~ d’atterrissage десантний корабель 
~ de débarquement десантний кора-
бель; десантний плавний засіб; само-
хідна десантна баржа 
~ de liaison судно зв’язку 
~ de sauvetage рятувальне судно 
~ de servitude допоміжне судно 
~ en caoutchouc гумовий (надувний)
човен 
~ garde-côte корабель морської при-
кордонної охорони 
~ gonflable надувний човен 
~ patrouilleur сторожовий катер 
~ pneumatique надувний човен 
~ porte-avions авіаносець 
~ remorqueur буксирне судно 
~ sous-marin підводний човен 
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bateau-bac m паром 

bateau-balise m плавний маяк 

bateau-cible m корабель-ціль 

bateau-citerne m танкер 

bateau-école m навчальне судно (корабель)

bateau-radar de guet m корабель радіоло-
каційного дозору 

batellerie f річкові плавучі засоби; базові 
плавучі засоби 

bâtiment m будинок; будівля; корабель; суд-
но 

~ amiral флагманський корабель 
~ amphibie десантний корабель 
~ antiaérien корабель ППО 
~ antimines (мінний) тралер 
~ anti-sous-marin корабель ПЧО 
~ à propulsion nucléaire корабель з
ядерною енергетичною установкою 
~ d’assaut штурмовий корабель 
~ atomique атомний корабель 
~ auxiliaire допоміжне судно 
~ base плавуча база 
~ base de sous-marins плавуча база пі-
дводних човнів 
~ d’appui корабель вогневої підтрим-
ки 
~ d’assaut корабель першого (штур-
мового) ешелону десанту 
~ d’assistance рятувальне судно 
~ de combat бойовий корабель 
~ de commandement флагманський 
корабель; штабний корабель 
~ de débarquement десантний кора-
бель 
~ de débarquement de chars танкоде-
сантний корабель 
~ de défense aérienne (antiaérienne) 
корабель ППО 
~ de détection aérienne корабель ППО 
~ de guerre військовий корабель 
~ de guerre de mines мінний загоро-
джувач 
~ de la flotte amphibie десантний ко-
рабель 
~ de ligne лінійний корабель; лінкор 

bâtiment 
~ d’entraînement навчальний кора-
бель 
~ de patrouille сторожовий корабель 
~ de porte-aéronefs авіаносець; гелі-
коптероносець 
~ de sauvetage рятувальне судно 
~ d’escorte ескортний корабель; сто-
рожовий корабель 
~ de sécurité radiologique корабель 
протирадіаційного захисту 
~ de servitude допоміжне судно 
~ de soutien корабель вогневої підт-
римки; плавуча база 
~ de soutien de débarquement кора-
бель вогневої підтримки десанту 
~ de soutien logistique плавуча база 
~ de (en) soutien rapproché корабель 
безпосередньої вогневої підтримки 
~ d’essais дослідне судно 
~ de surface надводний корабель 
~ de tête головний корабель 
~ d’expérimentation експерименталь-
ний корабель; дослідне судно 
~ en réserve резервний корабель 
~ expérimental експериментальний 
корабель; дослідне судно 
~ lance-engins (lance-fusées; lance-
missiles; lanceur (d’engins) ракетний 
корабель 
~ nucléaire атомний корабель 
~ piquet-radar корабель радіолока-
ційного дозору 
~ polyvalent багатоцільовий корабель 
~ porte-aéronefs авіаносець; гелікоп-
тероносець 
~ porte-avions авіаносець 
~ porte-chalands транспорт десантно-
висадкових засобів 
~ porte-engins ракетний корабель 
~ pour la détection anti-sous-marine 
корабель протичовнового дозору 
~ prototype дослідне судно 
~ radar плавуча РЛС; корабель радіо-
локаційного дозору 
~ spécial(isé) корабель спеціального 
призначення 
~ tireur ракетний корабель 
~ transport de chalands de débarque-
ment десантна баржа 
~ transport des troupes десантний вій-
ськовий транспорт 
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bâtiment-amiral m флагманський корабель 

bâtiment-base m плавуча база 
~ d’engins de débarquement плавуча 
база десантно-висадкових засобів 
~ de sous-marins плавуча база підвод-
них човнів 

bâtiment-but m корабель-ціль 

batterie f батарея; акумуляторна батарея; ба-
рабанний бій 

~ à découvert батарея на відкритій во-
гневій позиції 
~ à longue portée далекобійна батарея 
~ abritée батарея на закритій вогневій 
позиції 
~ antiaérienne зенітна батарея 
~ antichar протитанкова батарея 
~ atomique tactique батарея тактичної 
атомної артилерії 
~ atomique атомна (ядерна) батарея 
~ automotrice батарея САУ 
~ autonome окрема батарея 
~ côtière батарея берегової артилерії 
~ d’appui батарея підтримки 
~ d’artillerie d’infanterie артилерійсь-
ка батарея піхотної частини 
~ d’artillerie артилерійська батарея 
~ d’engins antiengins батарея проти-
ракет 
~ d’engins sol-air зенітна ракетна ба-
тарея 
~ d’engins ракетна батарея 
~ d’obusiers гаубична батарея 
~ de campagne батарея польової арти-
лерії 
~ de DCA зенітна батарея 
~ de missiles sol-air зенітна ракетна 
батарея 
~ de mortiers мінометна батарея 
~ de mouillage de mines мінне загоро-
дження 
~ de pilotage блок керування 
~ de plein fouet батарея, що веде во-
гонь прямим наведенням 
~ de position стаціонарна батарея 
~ de réglage sous-marin гідролокацій-
на станція 
~ de repérage sous-marin гідролока-
ційна станція 
~ de repérage батарея АІР 

batterie 
~ divisionnaire antichar протитанкова 
батарея дивізії 
~ en action батарея, що веде вогонь 
~ état-major штабна батарея 
~ fusées ракетна батарея; пакет (блок,
зв’язка) ракетних двигунів 
~ lance-roquettes multiples батарея 
багатоствольних установок 
~ lourde батарея важких гармат 
~ mobile пересувна батарея 
~ nomade батарея, що переміщується 
~ principale батарея головного каліб-
ру 
~ rattachée батарея, що використовує 
дані основної (пристрілочної) батареї 
~ sol-air зенітна батарея 
~ sol-sol батарея ракет класу «земля-
земля»; батарея наземної артилерії 
armer une ~ обслуговувати батарею в
бою 
concéder des ~s додавати батарей 
en ~ на вогневій позиції; у бойовому 
положенні 
entrer en ~ займати вогневу позицію 
mettre (placer; poster) en ~ установ-
лювати на вогневій позиції; висувати 
на вогневу позицію; переводити в бо-
йове положення 
mettre hors de ~ знімати з вогневої 
позиції; переводити в похідне поло-
ження 
réduire les ~s придушувати вогонь ба-
тарей 
retirer les ~s знімати з вогневих пози-
цій; переводити в похідне положення 
se mettre en ~ займати вогневу пози-
цію; переходити в бойове положення 
sortir de ~ залишати вогневу позицію;
переходити в похідне положення 

battre обстрілювати; уражати вогнем; про-
стрілювати; бити; розбивати 

se ~ боротися; вести бій 

battu adj обстріляний; розбитий; розгромле-
ний 

bec m ніс; носок; передня частина; виступ;
мостовий бик; льодоріз 

~ de crosse стопа приклада 
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bêche f лопатка; сошник 
~ arrière задній сошник 
~ de sellette сошник (опорна плита)
відкидної опори 
~ élastique пружний сошник 
~ fixe постійний сошник 
~ mobile (oscillante; relevable) відкид-
ний сошник 

belligérance f ведення війни; стан війни, во-
рожнеча 

belligérant adj воюючий; m воююча сторона 

béquille f підкіс; підпірка; упор; милиця; со-
шка (ручна кулемет)

~ de tir сошник 

berceau m колиска 

béret m берет 

berge f стрімкий берег ріки; стрімкий схил 

besoin m потреба; нестача 
~ d’en connaître необхідні знання 
~ de normalisation необхідність стан-
дартизації 
~ en matériel de guerre потреба в бо-
йовій техніці; нестача бойової техніки 
~ en matériel потреба в матеріальній 
частині 
~ en munitions потреба в боєзапасах 
~ en personnel потреба в особовому 
складі 
~ en transports потреба в транспорт-
них засобах 
~ militaire principal головна військова 
потреба 
~ militaire військова потреба 
~ opérationnel оперативна потреба 
~s en renseignement(s) потреби у роз-
відувальних даних 
~s prioritaires en renseignement пріо-
ритетні потреби в розвідувальних да-
них 
assurer les ~s забезпечувати потребу 

bickford m вогнепровідний шнур 

bicombustible m двокомпонентне ракетне 
паливо 

bidon m фляга; казанок; балон 
~ filtrant (filtreur) протигазова короб-
ка (фільтруючого протигаза)
~ napalm напалмова бомба 
grand ~ великий похідний казанок 

biellette f серга; тяга; стрижень; балансир;
ручка для заряджання 

biergol m бієрголь; двокомпонентне ракетне 
паливо 

biétage adj двоступінчатий; m двоступінчата 
ракета 

bifurcation f відгалуження; розгалуження;
розвилка (доріг); вузлова станція; вузол 

bilatéral adj двосторонній 

biliquide adj двокомпонентне (про рідке па-
ливо)

bimoteur adj двомоторний; із двома двигу-
нами; m літак із двома двигунами 

binôme infanterie-chars змішана піхотно-
танкова група 

bio-terrorisme m біотероризм 

bipied m двонога-лафет; двонога; сошка 
~ amovible (plié; replié) сошка, що 
складається; двонога 

biplace adj двомісний; m двомісний літак 

biplan m біплан 

bipropulseur adj двомоторний; із двома дви-
гунами; m літак із двома двигунами 

biréacteur adj із двома реактивними двигу-
нами; m літак із двома реактивними двигу-
нами 

bitube adj двоствольний; спарений; m спаре-
на зенітна установка 

~ antiaérien спарена зенітна установка 
~ (antiaérien) automoteur самохідна 
спарена зенітна установка 
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bivouac m місце розташування (положення)
військ на відпочинок; бівак (поза населеним 
пунктом)

~ aménagé обладнаний бівак 
~ clandestin схований (замаскований)
бівак 
~ de circonstance бівак із підручних 
засобів 
monter le ~ розташовуватися біваком 
s’établir au (en) ~ розташовуватися 
біваком 

bivouaquer розташовуватися біваком 

black-out m англ. затемнення; світломаску-
вання; екранування; радіомовчання; припи-
нення роботи всіх радіо і радіолокаційних 
станцій (із метою маскування); (тривалий)
перебій у радіозв’язку (через іоносферні пе-
решкоди)

~ complet повне затемнення 
~ de la lumière затемнення; світломас-
кування 
~ radio радіомовчання; припинення 
роботи всіх радіостанцій (із метою 
маскування); (тривалий) перебій у
радіозв’язку (через іоносферні 
перешкоди)
~ total повне затемнення 
en ~ із погашеними вогнями (фарами)
minuscule ~ ретельне світломаскуван-
ня 

blâme m сувора догана (вид стягнення)
encourir un ~ одержувати сувору до-
гану 
infliger un ~ повідомляти про сувору 
догану 

blanc m (незайнятий) проміжок; ділянка, що 
не прострілюється 

blanchisserie f de campagne польова пральня 

blessé adj; m поранений 
~ au combat поранений у бою 
~ couché лежачий поранений 
~ de première urgence поранений,
якому потрібна невідкладна допомога 
~ grave (gravement atteint) важкопо-
ранений 

blessé 
~ intransportable поранений, який не 
підлягає перевезенню 
~ léger легкопоранений 
~ récupérable поранений, який після 
одужання може повернутися в части-
ну 
grand ~ важкопоранений 
petit ~ легкопоранений 

blesser поранити 
~ à mort смертельно поранити 

blessure f рана; поранення 
~ à répétition повторне поранення 
~ dangereuse небезпечна рана 
~ de guerre бойове поранення 
~ intentionnelle навмисне самокаліцт-
во; самостріл 
~ ouverte відкрита рана 
~ par armes à feu вогнепальне пора-
нення 
~ par armes blanches поранення холо-
дною зброєю 
~ par balle кульове поранення 
~ par éclat осколочне поранення 
~ par instrument piquant колота рана 
~ par instrument tranchant різана ра-
на 
~ profonde глибока рана 
~ volontaire навмисне самокаліцтво;
самостріл 

blindage m броня; броньований захист; бро-
нювання; обшивання бронею; бліндаж; екра-
нування; екран 

~ à l’épreuve des éclats протиосколоч-
на броня 
~ antiballes протикульова броня 
~ antiradiation захисний екран; радіа-
ційний захист; захист від випроміню-
вання (опромінення)
~ avant лобова броня; лобовий лист 
~ cémenté цементована броня 
~ de face лобова броня; лобовий лист 
~ de flanc бортова броня 
~ frontal лобова броня; лобовий лист 
~ laminé листова броня 
~ latéral бортова броня; бортовий лист 
~ mobile de protection du canon рухо-
мий броньований щит (гармати)
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blindage 
~ protecteur захисна броня; захисний 
екран (ядерного реактора)
~ sélectif часткове бронювання 
~ sérieux міцний броньований захист 
forcer le ~ пробивати броню; підрива-
ти бліндаж 
traverser le ~ пробивати броню 

blindé adj броньований; бронетанковий;
екранований; m броньована машина; танк;
бронеавтомобіль; бронетранспортер;
самохідна артилерійська установка (САУ); pl 
бронетанкові війська; бронетанкові з’єднання 
(частини; підрозділи)

~ à 50 millimètre захищений 50-ти мм 
бронею 
~ automoteur de DCA зенітна самохі-
дна установка 
~ chenille гусеничний бронеавтомо-
біль; гусеничний бронетранспортер 
~ d’artillerie самохідна артилерійська 
установка (САУ)
~ de bataille бойова броньована ма-
шина 
~ du génie саперний танк 
~ léger amphibie легкий танк, що пла-
ває 
~ léger canon легка САУ 
~ léger de dépannage легка ремонтно-
евакуаційна машина 
~ léger PC легка броньована команд-
но-штабна машина; легкий штабний 
бронетранспортер 
~ léger personnel бронетранспортер 
для перевезення особового складу 
~ léger легкий танк 
~ lourd важкий танк 
~ moyen середній танк 
~ pour le transport de personnel бро-
нетранспортер для перевезення особо-
вого складу 
inaccessible aux ~s недосяжний для 
танків 

blindеr бронювати; покривати (захищати)
бронею; екранувати 

bloc m маса; блок; бетонована (бетонна) вог-
нева споруда;

~ arrière казенна частина; казенник;
затильник 

bloc 
~ d’admission приймальний пункт 
призовників 
~ d’amorçage корпус підривника (мі-
ни)
~ d’artillerie довгострокова вогнева 
споруда 
~ de béton залізобетонне оборонне 
укріплення 
~ de commande блок керування 
~ de culasse замок; казенна частина;
казенник 
~ de démolition підривний заряд 
~ de fascines споруда-пастка 
~ de fermeture замикаючий механізм;
замок;
~ de fermeture pivotant відкидний за-
мок 
~ de flanquement фортифікаційне 
укріплення для ведення флангового 
вогню 
~ de fusée électronique радіопідривник 
~ de percussion ударний механізм 
~ de pointage блок наведення (ракети)
~ de pointage fin блок точного наве-
дення (ракети)
~ de poudre порохова шашка; заряд 
твердого палива 
~ de radioalignement блок радіовізу-
вання 
~ de radiocommande (de radiocon-
duite) блок радіоуправління 
~ de radioguidage блок радіоуправ-
ління 
~ de section бетоноване вогневе 
укріплення на одну роту 
~ de volée дулова частина (цівки)
~ double бетоноване вогневе укріп-
лення з двома амбразурами 
~ émetteur передавальний блок; пере-
давач 
~ porte-culasse казенник 
~ porte-tourillons обойма з цапфами 

récepteur m прийомний блок; приймач 
~ simple бетоноване вогневе укріп-
лення з однією амбразурою 
~s de vision оглядова щілина 
~s propulseurs блок (пакет; зв’язка)
ракетних двигунів 
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blocage m блокування; сковування (против-
ника); запирання; заклинювання; несправ-
ність (лінії зв’язку)

~ en direction закріплення механізму 
горизонтального наведення; обмежен-
ня горизонтального наведення 
~ en inclinaison du berceau обмежен-
ня подовжнього нахилу колиски 

blockhaus m блокгауз; оборонне укріплення;
бліндаж; бункер;

~ bétonné (de béton) бетоноване (залі-
зобетонне) оборонне укріплення 
~ de campagne польове оборонне 
укріплення; дерево-земельне оборон-
не укріплення 
~ de commandement бліндаж для ко-
мандира 
~ de maçonnerie цегляне (кам’яне)
оборонне укріплення 
~ de manœuvre бойове укріплення 
~ en (de) rondins дерево-земляне обо-
ронне укріплення 
~ léger укриття легкого типу 

blocus m блокада 
~ aéronaval блокада повітряними і
морськими силами 
~ de côtes берегова блокада 
~ maritime морська блокада 
~ naval морська блокада 
~ serré кільце блокади 
établir un ~ установлювати блокаду 
exercer un ~ здійснювати блокаду 
faire le ~ блокувати 
fermer le ~ звужувати кільце блокади 
forcer le ~ проривати блокаду 
lever le ~ знімати блокаду 

bloquer блокувати; сковувати (противника); 
замикати; застопорювати; заклинювати 

bloqueur m затискач; стопор 
~ fixant de tourelle стопор башти (та-
нка)

bois m топ. ліс; гай 
~ abattu вирубаний ліс 
~ clairsemé рідкий ліс; рідколісся 
~ en taillis молодий ліс 
~ feuillu листяний ліс 
~ mixte змішаний ліс 

bois 
~ mort сухостійний ліс 
~ résineux хвойний ліс 
~ touffu густий ліс 

boisé adj лісовий; лісистий; місцевість, що 
поросла лісом 

boîte f коробка; шухляда; корпус; кожух; фу-
тляр; ковпак; камера; контейнер; касета;

~ à fumée димова коробка; димовий 
буй 
~ à sable шухляда з піском 
~ à tourillions цапфова обойма 
~ à (de) vivres шухляда з продовольс-
твом 
~ contre les radiations захисна оболо-
нка (від опромінення)
~ d’amorce запальний набій (міни)
~ de commande блок керування; пульт 
керування 

boîte-chargeur f магазин; магазинна коробка;
коробковий магазин; кулеметний диск 

~ mobile барабанний магазин 
garnir la ~ наповнювати магазин 

boîtier m коробка; картер; кожух; футляр;
корпус; касета; панель;

~ de chargeur магазин; магазинна ко-
робка; коробковий магазин 
~ de commande блок керування; пульт 
керування 
~ de télécommande блок керування;
пульт керування 

bombardement m обстріл; вогневий наліт;
бомбардування; прицілювання на бомбоски-
дання; бомбардувальний удар; наліт бомбар-
дувальної авіації 

~ à basse altitude бомбоскидання з
малих висот 
~ à bout portant бомбоскидання з мі-
німальних висот 
~ à haute altitude бомбоскидання з ве-
ликих висот 
~ à priori ведення вогню наосліп 
~ aérien повітряний наліт; повітряне 
бомбардування 
~ aéroterrestre артилерійський 
обстріл і повітряне бомбардування 
наземних цілей; повітряно-
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bombardement 
артилерійська підтримка сухопутних 
військ 
~ allié бомбардувальна авіація союз-
ників 
~ atomique атомний (ядерний) удар;
нанесення атомного (ядерного) удару;
атомне (ядерне) бомбардування 
~ au (en) fumigène обстріл димовими 
снарядами 
~ au napalm скидання напалмових 
бомб 
~ chimique обстріл хімічними снаря-
дами 
~ de diversion відволікаючий бомбо-
вий удар 
~ de jour денне бомбоскидання; ден-
ний бомбардувальний удар 
~ de l’aviation повітряний наліт; пові-
тряне бомбардування 
~ de nuit нічне бомбоскидання; нічний 
бомбардувальний удар 
~ de précision точне (прицільне) бом-
боскидання 
~ de zone площове бомбардування 
~ diurne денний бомбардувальний 
удар 
~ en navette човникове бомбардуван-
ня 
~ en piqué бомбоскидання під час пі-
кірування 
~ en rase-mottes бомбоскидання під 
час приземного польоту 
~ en ressource бомбоскидання при ви-
ході з пікірування 
~ en surface (en tapis) бомбоскидання 
по площі 
~ en traînée серійне бомбоскидання 
~ en vol rasant бомбоскидання під час 
приземного польоту 
~ ennemi бомбардування авіацією 
противника; артилерійський обстріл із 
боку противника; бомбардувальна аві-
ація противника 
~ horizontal бомбоскидання під час 
горизонтального польоту 
~ incendiaire бомбардування запаль-
ними бомбами 
~ intercontinental стратегічна (міжко-
нтинентальна) бомбардувальна авіа-
ція; удар стратегічної авіації 
~ léger легка бомбардувальна авіація 

bombardement 
~ lourd важка бомбардувальна авіація 
~ massif масоване бомбардування; ма-
сований бомбардувальний удар 
~ nucléaire ядерний удар; нанесення 
ядерного удару; ядерне бомбардуван-
ня 
~ par gaz обстріл хімічними снаряда-
ми 
~ par le vent de côté бомбоскидання 
при бічному вітрі 
~ par obus toxiques обстріл хімічними 
снарядами 
~ préliminaire артилерійська (вогнева)
підготовка 
~ radioguidé бомбоскидання з наве-
денням по радіо 
~ stratégique стратегічна бомбардува-
льна авіація; стратегічний бомбарду-
вальний удар 
~ sur zone démographique бомбарду-
вання населеного пункту 
~ sur zone бомбоскидання по площі 
~ tactique тактична бомбардувальна 
авіація; тактичний бомбардувальний 
удар 
~ terrestre обстріл (бомбардування)
наземних цілей 
~ toxique обстріл хімічними снаряда-
ми 
~s successifs ешелонований бомбарду-
вальний удар; послідовне зосере-
дження вогню 
gros ~ масований бомбардувальний 
удар; важка бомбардувальна авіація 
maintenir un ~ безупинно обстрілю-
вати 
mauvais (médiocre) ~ неточне (непри-
цільне) бомбоскидання 
opérer le(s) ~(s) бомбардувати 
soumettre au ~ піддавати бомбарду-
ванню 

bombarder бомбардувати; вести артилерій-
ський обстріл; обстрілювати; закидати грана-
тами 

bombardier m (літак)-бомбардувальник; пі-
лот бомбардувальника 

~ à grand rayon d’action бомбардува-
льник великого радіусу дії 
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bombardier 
~ atomique бомбардувальник-носій 
атомної (ядерної) зброї; бомбардува-
льник з атомним (ядерним) двигуном 
~ continental тактичний (фронтовий)
бомбардувальник; бомбардувальник 
великого радіусу дії 
~ d’escorte бомбардувальник супро-
воду 
~ d’instruction навчальний бомбарду-
вальник 
~ de jour денний бомбардувальник 
~ de nuit нічний бомбардувальник 
~ de reconnaissance бомбардувальник-
розвідник 
~ embarqué палубний бомбардуваль-
ник 
~ en piqué пікірувальний бомбардува-
льник 
~ géant (gros porteur) важкий бомба-
рдувальник 
~ lanceur бомбардувальник-
ракетоносець 
~ lourd naval важкий морський бом-
бардувальник 
~ lourd важкий бомбардувальник 
~ porteur de bombes atomiques 
бомбардувальник-носій атомних 
(ядерних) бомб 
~ porteur de fusées бомбардувальник-
ракетоносець 
~ tactique тактичний (фронтовий) бо-
мбардувальник 
~ torpilleur бомбардувальник-
торпедоносець 
~intercontinental стратегічний (між-
континентальний) бомбардувальник 
~stratégique стратегічний бомбарду-
вальник 

bombe f бомба; (мінометна) міна; граната;
балон 

~ «électron» (électronique) електронна 
бомба 
~ à action retardée бомба уповільне-
ної дії 
~ à charge creuse кумулятивна бомба 
~ à éclats осколочна авіаційна бомба 
~ à effet brisant осколочно-фугасна 
авіаційна бомба; фугасна авіаційна 
бомба 

bombe 
~ à effet de souffle фугасна авіаційна 
бомба 
~ à explosion retardée бомба уповіль-
неної дії 
~ à fission-fusion термоядерна бомба 
~ à fission-fusion-fission термоядерна 
бомба з урановою оболонкою; трифа-
зна бомба 
~ à fragmentation(s) осколочна авіа-
ційна бомба 
~ à hydrogène воднева бомба 
~ à masse critique réduité ядерна бом-
ба зі зменшеною критичною масою 
~ à oxygène кисневий балон 
~ à uranium уранова бомба 
~ aérienne авіаційна бомба 
~ ailée крилата бомба; крилата ракета;
літак-снаряд 
~ antichar протитанкова авіаційна бо-
мба; протитанкова граната 
~ antipersonnel осколочна авіаційна 
бомба 
~ au (de) phosphore фосфорна (запа-
льна) бомба 
~ au but влучення бомби 
~ au deutérium дейтерова бомба 
~ au napalm напалмова бомба 
~ au neutron нейтронна бомба 
~ au phosgène фосгенна хімічна бомба 
~ au sodium натрієва бомба 
~ au thorium торієва бомба 
~ bactériologique (biologique) бактері-
ологічна бомба 
~ brisante осколочно-фугасна авіацій-
на бомба; фугасна авіаційна бомба 
~ classique звичайна бомба 
~ contre le personnel осколочна авіа-
ційна бомба 
~ contre les blindages бронебійна бом-
ба 
~ d’aviation (d’avion) авіаційна бомба 
~ de démolition (de destruction) фуга-
сна авіаційна бомба 
~ de fond глибинна бомба 
~ de fusion термоядерна бомба 
~ de mortier мінометна міна 
~ de profondeur глибинна бомба 
~ éclairante освітлювальна авіаційна 
бомба 
~ explosive фугасна авіаційна бомба;
осколочно-фугасна авіаційна бомба 
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bombe 
~ freinée par parachute бомба з галь-
мовим парашутом 
~ freinée бомба уповільненого падіння 
(з гальмовим пристроєм)
~ fumigène димова авіаційна бомба 
~ guidée керована бомба 
~ H (hydrogénique) воднева бомба 
~ incendiaire à charge de thermite те-
рмітна запальна бомба 
~ incendiaire spéciale напалмова бом-
ба 
~ incendiaire запальна авіаційна бом-
ба 
~ lourde бомба великої потужності 
~ lumineuse авіаційна бомба, що сві-
тить 
~ microbienne бактеріологічна бомба 
~ N нейтронна бомба 
~ nucléaire stratégique ядерна бомба 
стратегічного призначення 
~ nucléaire ядерна бомба 
~ papillon плануюча бомба; крилата 
ракета; літак-снаряд 
~ percutante бомба ударної дії 
~ phosphoreuse фосфорна (запальна)
бомба 
~ piégée бомба-пастка; міна-пастка 
~ soufflante фугасна авіаційна бомба 
~ sous-marine глибинна бомба 
~ superatomique термоядерна бомба 
~ télécommandée (téléguidée) телеке-
рована бомба 
~ thermonucléaire standard номіналь-
на термоядерна бомба (із тротиловим 
еквівалентом 1000 кілотонн)
~ thermonucléaire tactique тактична 
термоядерна бомба 
~ thermonucléaire термоядерна бомба 
~ toxique хімічна бомба 
~ U уранова бомба 
~ unité номінальна ядерна бомба (із 
тротиловим еквівалентом 20 кілотонн)
~ volante плануюча бомба; крилата 
ракета; літак-снаряд 
attaquer à la ~ завдавати бомбового 
удару; піддавати бомбардуванню; бо-
мбардувати 
grosse ~ atomique атомна (ядерна)
бомба великої потужності 
lâcher (lander, larguer) une ~ скидати 
бомбу 

bombe-fusée авіаційна бомба з ракетними 
прискорювачами; ракета; реактивний снаряд 

~ antichar протитанкова авіаційна бо-
мба з ракетними прискорювачами;
протитанкова ракета (реактивний сна-
ряд)
~ contre avions зенітна ракета 
~ radioguidée радіокерована авіаційна 
бомба з ракетними прискорювачами;
керована ракета 

bond m стрибок; перебігання; кидок; швидка 
зміна позиції 

~ balistique балістичний стрибок 
~ collectif перебігання групами 
~ d’obstacle en obstacle перебігання 
від однієї перешкоди до іншої 
~ du groupe перебігання відділеннями 
~ en direction зміна напряму стрільби;
перенесення вогню за напрямком;
стрибок кутоміра 
~ en portée перенесення вогню за від-
станню; стрибок прицілу 
~ homme par homme перебігання по 
одному 
~ par équipes (par pièces) перебігання 
невеликими групами 
~ rapide стрімкий кидок 
~s de l’attaque послідовні рубежі на-
ступу 
~s successifs послідовні кидки 
avancer par ~s просуватися стрибка-
ми; пересуватися перебіганнями 
dernier ~ останній кидок 
fixer les ~s установлювати довжину 
перебігань 
marquer le ~ робити зупинку після 
перебігання 
orienter le ~ вказувати напрямок пе-
ребігання 
par ~s стрибками; перебіганнями 
progresser par ~s просуватися стриб-
ками; пересуватися перебіганнями 
régler les ~s визначати довжину пере-
бігань 

bondir робити перебігання; ринутися; кину-
тися 

bonhomme m упор; затримка; затримувач;
стопор 
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bonhomme 
~ de culasse стопор (затримувач) зам-
ка 
~ de détente затримувач (стопор) спу-
скового гачка 
~ de mise de feu (інерційний) ударник 
(підривника)
~ de sûreté запобіжник 

bonnet m шапка; матроський берет; пілотка 
~ de campagne польовий кашкет 
~ de laine в’язаний підшоломник 
~ de matelot матроський берет 
~ de travail матроська безкозирка 
~ parasouffle захисний шолом з наву-
шниками (для корабельних гарматних 
розрахунків)

bons offices посередництво 

booster m англ. ракетний прискорювач; стар-
товий двигун; додатковий (проміжний) дето-
натор 

~ à poudre пороховий прискорювач 
(стартовий двигун)

boqueteau m топ. невеликий гай; перелісок 

bord m край; борт; ребро; берег 
~ d’attaque край атаки 
~ de l’objectif край цілі 
~ de mer берег моря; морське узбе-
режжя 
~s de l’attaque фланги, які атакують 
à ~ на борту 
combattre à ~ вести бій із борта ма-
шини 
évacuer le ~ залишати літак (корабель)
passer sur le ~ вишикуватися вздовж 
борта 

border розташовуватися вздовж; випливати 
вздовж; обмежувати; підходити (виходити)
до берега; підходити впритул; досягати 

borne f межовий стовп (знак); дорожній знак;
pl межі; кордони; рубежі 

~ frontière прикордонний стовп 
~ géodésique геодезичний (тригономе-
тричний) знак 

bosquet m топ. гай 

bosse f топ. пагорб; бугор 

bosseman m боцман 

botte f чобіт 
~s de franchissement захисні чоботи 
(панчохи)
~s de marche армійські чоботи 
~s de protection захисні чоботи (пан-
чохи)
~s de saut десантні чоботи (черевики)
~s de vol льотні чоботи 
~s plombées водолазні калоші (зі сви-
нцевою підошвою)

botulisme m ботулізм 

bouche f отвір; вхід; люк; лаз; горловина; ду-
ло; дулова частина;

~ à feu de grand calibre гармата вели-
кого калібру 
~ à feu de petit calibre гармата малого 
калібру 
~ à feu lisse гладкий ствол 
~ à feu rayée нарізний ствол 
~ à feu гармати; ствол 
~ d’accès оглядовий отвір; лаз; люк 
~ de l’antenne розкриття антени 
~ du puits люк пускової шахти 
~s à feu et tubes артилерійська систе-
ма 
approvisionner la ~ à feu підносити 
снаряд до гармати 

boucher зашпаровувати (пробоїну)

bouchon m пробка; загородження; перешко-
да, встановлена у вузьких проходах; заслін;
група затримки; група прикриття; замінована 
ділянка (напр. дороги); заглушка; кришка;
втулка 

~ à baïonnette штиковий замок 
~ antichar протитанковий заслін 
~ d’amorce капсульна втулка 
~ d’infanterie піхотний заслін 
~ de mines мінована ділянка (дороги); 
мінне загородження 
~ de protection група прикриття 
se mettre en ~ розташовуватися як за-
слін; закривати (замикати) напрямок 
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bouchon-allumeur m запал; засіб (механізм)
запалення; підривник 

~ à percussion неавтоматичний запал 
~ automatique автоматичний запал 

bouclage adj замикання ланцюга 

boucle f вушко; кільце; скоба; хомутик;
вузол; бугель; замок; засувка; петля; петля 
Нестерова 

~ de virage віраж 

bouclier m щит; щитове прикриття; броньо-
вана кришка люка (напр. танка); війська при-
криття; заслін 

~ anti-explosion екран проти вибухо-
вої хвилі 
~ articulé арт. відкидний щит 
~ classique оборона з застосуванням 
звичайних видів зброї 
~ de forme(s) classique(s) оборона з
застосуванням звичайних видів зброї 
~ de l’affût щит верстата (кулемета)
~ de pointage рухомий щит 
~ fixe нерухомий щит 
~ individuel de parapet індивідуаль-
ний брустверний щит 
~ mobile рухомий щит 
~ nucléaire «ядерний щит»; оборона з
застосуванням ядерної зброї 
~ protecteur захисний екран 
~ rotatif поворотний щит; поворотна 
кришка люка 

bouée f буй; бакен 
~ à réflecteur буй з радіолокаційним 
відбивачем 
~ d’atterrissage посадковий буй 
~ de direction фарватерний буй 
~ de marquage вказівний буй; буй-
позначувач 
~ indicatrice сигнальний буй (викори-
стовується підводними човнами)
~ individuelle індивідуальний попла-
вок (для подолання водної перешко-
ди)
~ radio радіобуй 
~ sonore буй зі звуковим сигналом 
baliser par des ~s обгороджувати буя-
ми 

bougie f свічка 

bougie  
~ explosive піросвічка 
~ fumigène димова свічка; димова 
шашка 

boulangerie f хлібопекарня 
~ de campagne польова хлібопекарня 
~ mobile de campagne нестаціонарна 
польова хлібопекарня 
~ roulante мобільна хлібопекарня 

boule f de feu вогняна куля 

bouleversement m повна дезорганізація; руй-
нування; розгром 

~ des aérodromes руйнування аерод-
ромів 
~ des organisations руйнування обо-
ронних укріплень 
~ du champ de mines знищення мін-
ного поля (артилерійським вогнем)
~ du terrain місцевість, покрита вир-
вами (від бомб; снарядів)

bouleverser дезорганізовувати; руйнувати;
розгромлювати 

boulon m болт; штир; палець; стопор башти 
(танка)

bourrade f віддача (гвинтівки)

bourrage m набивання; ущільнення; заби-
вання (заряду)

bourrasque f сильний вітер; шквал; буря 

bourrer набивати; ущільнювати 

bousculer відкидати; тіснити; м’яти 

boussole f компас; бусоль 
~ (de) marine морський компас 
~ de batterie артилерійська бусоль 
~ de marche похідний компас 
~ de poche (de sac) кишеньковий ком-
пас 
~ directrice (геодезична) бусоль 
~ gyroscopique гіроскопічний компас;
гірокомпас 
~ topographique топографічна (геоде-
зична) бусоль 
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boussole 
marcher à la ~ йти по азимуту 

bout m кінець; наконечник; край; носова час-
тина (корабля)

à ~ de bras з руки; без опори 
à ~ portant з короткої дистанції; із 
близької відстані; на ближніх підсту-
пах; прямим наведенням 
aborder à ~ portant атакувати з коро-
ткої дистанції 

bouteille f балон; галон 
~ incendiaire (inflammable) пляшка із 
запальною сумішшю 

bouton m кнопка; (кругла) ручка; маховичок 
~ d’accord ручка настройки 
~ d’armement ручка перезаряджання 
~ de commande кнопка (ручка) керу-
вання 
~ de démarrage кнопка запуску (дви-
гуна); бойова кнопка; пускова кнопка;
кнопка пуску (старту)
~ de lancement бойова кнопка; пуско-
ва кнопка; кнопка пуску (старту)
~ de manœuvre кнопка (ручка) керу-
вання; ручка перезаряджання 
~ de mise à feu бойова кнопка; пуско-
ва кнопка; кнопка пуску (старту); пус-
кова кнопка 
~ de réglage ручка настройки 
~ de sûreté кнопка (ручка) запобіжни-
ка 
~ de tir rapide ручка темпу вогню (ку-
лемета)

boyau m вузький прохід; хід сполучення; ді-
лянка траншеї 

~ d’accès хід сполучення 
~ d’adduction хід сполучення (для ру-
ху з тилу до фронту)
~ de circulation (de communication) 
хід сполучення 
~ de communication à ciel ouvert відк-
ритий хід сполучення; хід сполучення 
без перекриття 
~ de tranchée ділянка траншеї 
~ d’évacuation хід сполучення для ру-
ху в тил 

brancard m носилки 

brancard 
~ à bretelles носилки з лямками 
~ pliable (pliant) складні носилки 
~ roulant візок для перевезення пора-
нених 

brancardage m перенесення на носилках 

brancarder переносити на носилках 

branche f фланг; крило; військово-облікова 
спеціальність 

~ ascendante висхідний вектор (траєк-
торії)
~ de fourche нога сошки 
~ de spécialités військово-облікова 
спеціальність 
~ logistique логістика 

branle-bas m тривога 
~ atomique оповіщення про ядерний 
напад 
~ de combat бойова тривога 
~ de combat pour exercice навчальна 
бойова тривога 

bras m опора; стійка; кронштейн; лапа (сош-
ника); ручка 

bras ручка руля 
~ d’alimentation важіль подачі 
~ de bêche лапа сошника 
~ de la chenille гусенична стрічка 
~ porte-missiles направляюча пускової 
установки 
~ supérieurs d’extracteur верхні заче-
пи викидача 
~ support de pointage кронштейн 
прицілу 
à ~ francs з руки; без упору 

brassard m нарукавна пов’язка 
~ de la Convention de Genève (de la 
Croix Rouge) нарукавна пов’язка Чер-
воного Хреста 

brassière f лямка; пояс; pl ремені 
~ de sauvetage рятувальний пояс 
~ du parachute парашутна лямка; ля-
мка підвісної системи парашута 



98 

bréchage d’une zone d’obstacle підготовка 
проходів 

brèche f пролом (розрив) у бойових поряд-
ках; прорив проходу у загородженні; руйну-
вання на дорогах; протитанковий рів; пробо-
їна 

~ atomique прорив лінії фронту (у
бойових порядках), що утворився в
результаті атомного (ядерного) удару 
~ fausse помилковий прохід у загоро-
дженні 
approfondir la ~ розвивати прорив у
глибину 
aveugler (barrer) une ~ закривати 
пролом; ліквідовувати прорив 
battre (boucher) la ~ закривати про-
лом; ліквідовувати прорив 
battre en ~ проривати лінію фронту;
проривати оборону 
colmater une ~ заповнювати розрив у
бойових порядках; ліквідовувати про-
рив 
consolider la ~ закріплюватися на 
флангах прориву 
créer la ~ здійснювати прорив; ство-
рювати пролом (розрив) у бойових 
порядках; проробляти прохід у заго-
родженні 
élargir la (étançonner une) ~ розши-
рювати прорив 
exploiter les ~s використовувати про-
ломи (розриви) у бойових порядках 
faire ~ здійснювати прорив; створю-
вати пролом (розрив) у бойових по-
рядках; проробляти прохід у загоро-
дженні 
obturer une ~ ліквідовувати прорив;
заповнювати пролом (розрив) у бойо-
вих порядках 
ouvrir la (pratiquer une) ~ здійснюва-
ти прорив; створювати пролом 
(розрив) у бойових порядках;
проробляти прохід у загородженні 
tamponner une ~ закривати пролом;
ліквідувати прорив 

bretelle f лямка; ремінь; відсічна позиція 
~ d’attache (de sûreté) прив’язний ре-
мінь 
~s de suspension лямки похідного 
спорядження 

bretelle 
à la ~ (положення) «на ремінь»
mettre à la ~ брати «на ремінь»
s’établir en ~ займати відсічну пози-
цію 

brèves f pl et longues крапки і тире (азбуки 
Морзе)

brevet m диплом; посвідчення 

brigade f бригада; відділення; команда 
~ aérienne авіаційна бригада; аеромо-
більна бригада 
~ aéroportée повітрянодесантна бри-
гада 
~ alpine альпійська (горнопіхотна)
бригада 
~ antiaérienne зенітна артилерійська 
бригада; зенітна ракетна бригада 
~ autonome окрема бригада 
~ blindée танкова бригада 
~ d’appui spécialisé бригада спеціалі-
зованої підтримки 
~ de chars танкова бригада 
~ de chasse (de chasseurs) винищува-
льна авіаційна бригада 
~ de choc ударна бригада; бригада 
першого ешелону 
~ de combat бойова бригада 
~ de marine бригада морської піхоти 
~ de parachutistes парашутно-
десантна бригада 
~ de réserve резервна бригада; бригада 
резерву 
~ de sapeurs-pompiers (de sécurité) 
пожежна команда 
~ de tête бригада першого ешелону 
~ d’infanterie піхотна бригада 
~ franco-allemande франко-німецька 
бригада 
~ légère motorisée легка моторизована 
бригада 
~ logistique бригада тилового забезпе-
чення 
~ mécanisée механізована бригада 
~ multinationale багатонаціональна 
бригада 
~ parachutiste парашутно-десантна 
бригада 
~ parachutiste de choc ударна пара-
шутно-десантна бригада 
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brin m порохова шашка; заряд твердого па-
лива 

~s d’accrochage (d’arrêt, de freinage) 
аерофінішер 

bris m осколки; уламки; поломки; ушко-
дження; аварія; руйнування; розрив 

~ nucléaires ядерні уламки 

brisance f бризантність 

brisant adj бризантний; осколочно-фугасний;
осколочний; фугасний; f бризантна ВР; пере-
дове оборонне укріплення; посилена бойова 
охорона 

brise-glace(s) m криголам; льодоріз 

briser розбивати; розтрощувати; відбивати;
зривати (плани; наміри)

broche f стрижень; штир; штифт; вал; вісь;
шпиндель; шпилька 

~ de charnière de flèche (шарнірна)
вісь розсувних станин лафета 
~ de sûreté запобіжна чека 

brosse f щітка; топ. поросль лісу; суцільний 
чагарник 

~ d’armes щітка для змащування і
чищення зброї 
~ de chambre щітка для чищення на-
бійника 
~ pour armes щітка для змащення і
чищення зброї 

brouillage m створення радіоперешкод; ра-
діоперешкоди; радіопротидія 

~ actif активні перешкоди 
~ aléatoire випадкові перешкоди 
~ antiradar радіолокаційні перешкоди 
~ atmosphérique атмосферні переш-
коди 
~ de barrage загороджувальні переш-
коди 
~ d’origine extérieure зовнішні пере-
шкоди 
~ électronique вплив радіоелектрон-
ними перешкодами 
~ électronique електронні перешкоди 
~ en barrage загороджувальні переш-
коди 

brouillage 
~ intentionnel штучні перешкоди; на-
вмисні перешкоди 
~ naturel атмосферні перешкоди 
~ par balayage широкосмугові переш-
коди 
~ passif пасивні перешкоди 
~ ponctuel цільові перешкоди 
~ radar радіолокаційні перешкоди 
~ sélectif вибіркові перешкоди 

brouillard m туман 
~ artificiel димова завіса 
~ de rayonnement радіаційний туман 
~ fumigène димова завіса 
~ radioactif радіоактивна хмара 

brouiller створювати перешкоди; глушити 

brouilleur m передавач перешкод; станція 
перешкод; сигнал, що заважає 

~ aéroporté бортовий передавач пе-
решкод; бортова станція перешкод 
~ antiradar станція радіолокаційних 
перешкод 
~ à poursuite automatique станція 
перешкод з автоматичним супрово-
дженням 
~ de bord бортовий (літаковий) пере-
давач перешкод; бортова станція пе-
решкод 
~ de puissance moyenne радіопереда-
вач перешкод середньої потужності 
~ de radar станція радіолокаційних 
перешкод 
~ multi-fréquence багаточастотна ста-
нція активних перешкод 

brouilleur-répéteur m станція встановлення 
перешкод – повторювач 

brouilleur-répondeur m станція встановлен-
ня перешкод - відповідач 

broussaille f топ. густий чагарник 

brousse f топ. хаща; густий чагарник 

bruit m шум; перешкода 
~ de caisse барабанний бій 
~ du tambour барабанний бій 
~ parasite радіоперешкоди 
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bruit 
~s atmosphériques атмосферні шуми 
(перешкоди)
~s sous-marins шум підводного човна 
(від роботи механізмів)

brûlé adj обпалений; такий, що одержав 
опіки; уражений світловим випро-
мінюванням (у результаті ядерного вибуху)

brûlure f опік 
~ due aux rayonnements (par irradia-
tion) променевий опік 

brume f туман 
~ de radiation радіаційний туман 
~ sèche імла 

brumeux adj дощова (сира) погода 

brutalité f раптовість і міць (удару); стрім-
кість; здатність наносити раптові і могутні 
удари 

~ de la préparation раптовість і міць 
(вогневої) підготовки 
~ de riposte міць удару у відповідь 
~ des tirs вогнева міць; запеклий во-
гонь 

budget m бюджет 
~ de la défense оборонний бюджет 
~ d’instruction витрати на бойову під-
готовку 
~ militaire військовий бюджет 

buisson m топ. кущ; чагарник; поросль лісу 

bulldozer m бульдозер 

bulle f пухирець; ліхтар кабіни пілота (літака,
гелікоптера);  

bulletin m бюлетень; дані; запис 
~ stratégique de la Défense стратегіч-
ний оборонний бюлетень 

bureau m бюро; відділ; відділення (штабу)
~ du contrôle de qualité du Ministère 
de la défense бюро контролю Мініс-
терства оборони 

buse f сопло; форсунка; насадка 

buse 
~ propulsive реактивне сопло 
~ propulsive à section variable регу-
льоване реактивне сопло 

but m ціль; мішень; завдання 
~ à atteindre найближче завдання 
~ à battre ціль, що підлягає обстрілу 
~ à éclipse ціль, що раптово 
з’являється; ціль, що ховається; (па-
даюча) мішень 
~ accompagné запасна ціль 
~ aérien повітряна ціль (мішень); по-
вітряний репер 
~ auxiliaire fictif фіктивний репер 
~ auxiliaire réel справжній репер 
~ auxiliaire terrestre наземний репер 
~ auxiliaire репер 
~ de choix вигідна (зручна; легкодо-
ступна) ціль 
~ de pointage точка наведення (приці-
лювання)
~ de surface надводна ціль; наземна 
ціль 
~ fictif фіктивна (помилкова) ціль; фі-
ктивний репер 
~ fixe непересувна ціль (мішень)
~ fixé поставлене завдання 
~ flottant ціль, що плаває; надводна 
ціль 
~ fugitif ціль, що раптово з’являється;
ціль, що швидко ховається 
~ futur передбачене положення цілі;
передбачена точка 
~ immédiat прилегла ціль 
~ instantané ціль, що раптово 
з’являється; ціль, що швидко ховаєть-
ся 
~ marin морська ціль 
~ mobile пересувна ціль; пересувна 
мішень 
~ naval морська ціль 
~ ponctuel точкова ціль 
~ profilé фігурна мішень 
~ rapproché прилегла ціль 
~ rentable вигідна (зручна; легкодо-
ступна) ціль 
~ spécial особливе завдання 
~ stratégique стратегічна ціль (об’єкт)
~ surface надводна ціль; наземна ціль 
~ tactique тактична ціль (об’єкт)
~ témoin контрольний репер 
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but 
~ terrestre наземна ціль 
~ thermique теплова (що випромінює 
тепло) ціль 
~ vivant жива ціль; жива сила 
atteindre au (le) ~ уражати ціль; попа-
дати в ціль 
de ~ en blanc на відстань прямого по-
стрілу 
être au (faire) ~ уражати ціль; попада-
ти в ціль 
identifier le ~ розпізнавати ціль 
manquer (rater) le ~ промахнутися; не 
попасти в ціль 
rattraper le ~ доганяти (перехоплюва-
ти) ціль 
situer par rapport au ~ визначати по-
ложення щодо цілі 
tirer au ~ вести вогонь по цілі; обстрі-
лювати ціль 
tirer de ~ en blanc стріляти на довжи-
ну прямого пострілу 
toucher le ~ уражати ціль; попадати в
ціль 

butée f упор; затримка; опора; берегова опо-
ра; підвалина (моста)

~ à cartouche направляючий виступ 
~ de culasse mobile замкова затримка 
~ d’éjecteur затримка відбивача 
~ d’élévateur упор подавача 
~ de limitation de course обмежувач 
ходу 
~ de percuteur упор ударника 
~ de pivotement упор поворотного ме-
ханізму 
~ de pointage en direction обмежувач 
горизонтального наведення 

butoir m упор; обмежувач ходу; стопор (зам-
ка); загородження; перешкода 
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-С-

caban m дощовик; плащ 
~ de camouflage маскувальний халат 

cabestan m воріт; лебідка 
~ pour fascines лебідка для в’язання 
фашин 

cabine f кабіна; капсула; каюта; рубка; будка;
~ de commande кабіна (відділення)
керування 
~ de l’équipage кабіна екіпажу 
~ de pilotage кабіна пілота 
кабіна (відділення) керування 

~ de radar радіолокаційне рубка 
~ de tir бойове відділення (САУ тан-
ка)
~ du capitaine каюта командира 
~ étanche герметична кабіна 
~ largable катапультована кабіна; ві-
докремлювана кабіна 
~ radar радіолокаційна рубка 

câblage m проводка; з’єднання кабелем 
(проводами); монтаж; кабельна проводка 

câble m кабель; канат; трос; провід; шварт 
~ armé броньований кабель 
~ blindé броньований кабель; екрано-
ваний кабель 
~ d’armement провід запобіжної чеки 
(підривник міни)
~ d’assaut легкий польовий кабель 
~ de campagne польовий кабель 
~ de commande кабель (провід) керу-
вання 
~ de détonation кабель, що детонує;
(для забезпечення вузьких проходів у
протипіхотних мінних полях)
~ de dragage частина, що тралить;
(трал)
~ de mer profonde глибоководний ка-
бель 
~ de mise à (de) feu підривний кабель;
кабель ланцюга пуску; пусковий ка-
бель 
~ de parachutage анкерний трос 
~ de remorquage (de remorque;
d’évacuation) буксирний трос; буксир 
~ enterré підземний кабель 
~ marin підводний кабель 

câble 
~ sous gaine кабель в оболонці; екра-
нований кабель 
~ sous-marin підводний кабель 
~ souterrain підземний кабель 
~ téléphonique телефонний кабель; лі-
нія телефонного зв’язку 
double ~ двопровідна лінія 

câbler з’єднувати кабелем (проводом)

câbliau m буксир; буксирний трос 

cache f укриття 
~ à munitions ніша для боєприпасів 

cache-canon m гарматна маска; маскувальна 
сітка для гармати 

cache-flammes m вогнегасник 

cache-pièce m гарматна маска; маскувальна 
сітка для гармати 

cadence f ритм; темп; такт; темп вогню; темп 
стрільби; швидкострільність; режим вогню;
рух у ногу;

~ accélérée прискорений темп 
~ coup par coup швидкострільність 
(при стрільбі одиночними пострілами)
~ d’enlèvement інтервал подачі транс-
портних засобів для завантаження 
підрозділів однієї частини 
~ de (du) tir темп вогню; темп стріль-
би; швидкострільність; режим вогню;
частота пусків (ракет)
~ de fonctionnement швидкостріль-
ність 
~ de lancement частота пуску (ракет)
~ de marche темп (швидкість) руху 
~ de route темп (швидкість) руху;
швидкість пересування (військ)
~ de tir irrégulière нерівномірний ре-
жим вогню 
~ de tir maximale граничний темп во-
гню; максимальна швидкострільність 
~ de tir pratique бойова швидкострі-
льність 
~ de tir théorique технічна швидко-
стрільність 
~ du débit темп вогню; темп стрільби;
швидкострільність 
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cadence 
~ du pas темп кроку; ритм руху (кіль-
кість кроків за одиницю часу)
~ lente низький темп вогню; низька 
швидкострільність; низький режим 
вогню 
~ maximum граничний темп вогню;
максимальна швидкострільність 
~ modérée (du tir) середній темп вог-
ню 
~ normale du tir нормальний темп во-
гню; нормальний режим вогню 
~ pratique бойова швидкострільність 
~ rapide високий темп вогню; висока 
швидкострільність; високий режим 
вогню 
~ réglable регульований темп вогню 
~ série швидкострільність при стрільбі 
чергами 
~ théorique du tir теоретичний режим 
вогню 
grande ~ високий темп вогню; висока 
швидкострільність; високий режим 
вогню 
perdre la ~ du pas збиватися з ноги 
sans ~ marche! кроком руш! (команда 
для початку руху похідним кроком)
sans ~ не в ногу 
tirer à la ~ fixée вести вогонь з постій-
ним темпом стрільби 

cadencement упорядкування 

cadran m циферблат; шкала; диск; лімб; дуга 
з поділками; вікно 

~ azimutal шкала азимутів; азимутне 
коло (лімб); шкала кутоміра 
~ d’accord шкала настройки 
~ d’altitude шкала висоти 
~ de gisement de tir шкала азимутів 
~ des azimuts шкала азимутів; азиму-
тальне коло (лімб); шкала кутоміра 

cadre m склад; штат(и); особовий склад;
командний склад; рамки; умови; масштаб 
(діяльності); система; каркас; силовий набір;
рама; шпангоут; контейнер; рамкова антена;
мор. ліжко з твердою рамою; фотокадр 

~ concret конкретна обстановка 
~ d’activé кадровий командний склад;
командний склад дійсної служби 

cadre 
~ d’officiers subalternes молодший 
офіцерський склад 
~ d’officiers supérieurs старший офі-
церський склад 
~ d’officiers офіцерський склад 
~ d’opérations tactique тактична об-
становка 
~ d’ordre шикування (схема) наказу;
зміст наказу 
~ de l’emploi умови (масштаб) бойо-
вого застосування (використання)
~ de sous-officiers de carrière кадрові 
унтер-офіцери (унтер-офіцерський 
склад)
~ de sous-officiers унтер-офіцерський 
склад 
~ d’emploi des forces умови застосу-
вання військ 
~ des instructeurs інструкторський 
склад 
~ général des opérations загальний ма-
сштаб операції; оперативний масштаб 
~ navigant льотний склад 
~ politico-militaire pour des opéra-
tions du Partenariat pour la paix diri-
gées par l’OTAN військово-політичні 
особливості проведення операцій у
рамках програми НАТО „Партнерство 
заради миру”
~ porté пересувний (що перевозять)
комплекс (система)
~ sédentaire інженерно-технічний 
склад служби аеродромно-технічного 
забезпечення 
~ subalterne молодший офіцерський 
склад 
~ supérieur старший офіцерський 
склад 
~ tactique тактична обстановка 
~(s) complémentaire(s) понадштатний 
командний склад 
~(s) confirmé(s) сталий (випробуваль-
ний ) командний склад 
~(s) constitutif(s) штатний командний 
склад 
~(s) d’un régiment командний склад 
полку 
~(s) de carrière кадровий командний 
склад 
~(s) de l’état-major général вищий 
командний склад; генералітет 
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cadre 
~(s) de l’infanterie командний склад 
сухопутних військ 
~(s) de réserve командний склад запа-
су (резерву)
~(s) de valeur досвідчений командний 
склад 
~(s) maintenu(s) командний склад за-
пасу (резерву), що стоїть на обліку 
~(s) militaire(s) féminin(s) військовос-
лужбовці-жінки 
~s d’exécution виконавчі кадри; вико-
навці 
agir dans le ~ діяти в складі 
dans le ~ de la compagnie (de la sec-
tion; etc.) у складі роти (взводу)
dans le ~ fixé par le chef у порядку,
зазначеному (установленому)
командиром (начальником)
dans le ~ reçue у рамках; у системі 
dans un ~ interarmées у масштабі 
збройних сил 
exercer le(s) ~(s) проводити заняття 
(навчання) з командним складом 
former de nouveaux ~s готувати нові 
командні кадри 
hors ~ поза штатом 
issu des ~s переведений в офіцери з
унтер-офіцерів 
remplir le(s) ~(s) поповнювати коман-
дний склад 
renouveler le(s) ~(s) заміняти командні 
кадри 

cage f каркас; кожух; корпус; коробка; рамка 
~ de l’extracteur гніздо для викидача 
~ du chargeur корпус магазина 

cagoule f накидка 
~ blanche білий маскувальний халат 
~ camouflée маскувальний халат 

cahier m зошит; книга; журнал; відомість 
~ d’enregistrement добова відомість;
книга (журнал) обліку 
~ d’enregistrement des effectifs книга 
обліку особового складу 
~ de(s) tir(s) книга обліку стрільби;
журнал стрільби; книга запису резуль-
татів стрільби; таблиця вихідних по-
ложень; розклад (графік) стрільби;

caisse f ящик; бак; цистерна; резервуар;
корпус; кожух; (транспортувальний) контей-
нер; касета 

~ à cartouches набійний ящик; футляр 
для пострілу 
~ à détonateurs ящик для капсулів 
~ à dynamité ящик з підривними ша-
шками (з вибухівкою)
~ à eau potable цистерна прісної води 
(підводного човна)
~ à eau rapide цистерна швидкого за-
нурення (підводного човна)
~ à sable ящик з піском 
~ coussin парашутна сумка 
~ d’ambulance санітарна сумка 
~ d’armes ящик для ручної зброї 
~ de ballast principal цистерна голов-
ного баласту (підводного човна)
~ de (du) char корпус танка 
~ de charge мінна камера 
~ de lancement пускова касета; касета 
з ракетами (літака)
~ de plongée rapide цистерна швидко-
го занурення (підводного човна)
~ de réglage зрівнювальна цистерна 
(підводного човна)
~ du moteur силове відділення 

caisse-coussin f парашутна сумка 

calage m заклинювання; заїдання; настройка;
відхилення; кут встановлення (напр. крила)

calaison f осад 

calamine f (пороховий) нагар 
enlever la ~ видаляти нагар (після 
стрільби)

calcul m обчислення; розрахунок 
~ automatique розрахунок за допомо-
гою лічильних пристроїв; автоматич-
не обчислення 
~ de bombardement розрахунок при 
прицілюванні на бомбоскидання 
~ des corrections de tir розрахунок ко-
ректив на ведення вогню 
~ de trajectoire обчислення (розраху-
нок) траєкторії 
~ de (du) vent розрахунок швидкості і
напрямку вітру 
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calcul 
~ du cap à suivre розрахунок курсу 
проходження 
~ du point розрахунок шляху (кораб-
ля)
~ opérationnels et tactiques опера-
тивно-тактичні розрахунки 

calculateur m обчислювач; обчислювальна 
машина; лічильний пристрій 

~ aéroporté бортовий обчислювач (лі-
чильний пристрій)
~ d’artillerie прилад керування арти-
лерійським вогнем (ПКАВ)
~ de bombardement прицільно-
обчислювальний пристрій 
~ de cap et de distance обчислювач 
курсу проходження і дальності польо-
ту 
~ de commande de tir прилад керу-
вання артилерійським вогнем (ПКАВ)
~ de correction-but обчислювач; кур-
сограф 
~ de guidage лічильний пристрій сис-
теми наведення 
~ de lancement обчислювальна маши-
на системи керування пуском 
~ d’éléments but станція обробки да-
них цілі; прилад визначення поточних 
координат цілі 
~ d’éléments de guidage лічильний 
пристрій для обчислення даних сис-
теми наведення 
~ de navigation автоштурман; навіга-
ційний обчислювач; навігаційний ав-
томат 
~ de pointage механізм наведення 
~ de portée обчислювач дальності 
~ de prévision обчислювач точки зу-
стрічі 
~ de retombées дозиметричний при-
лад; рентгенометр; радіометр 
~ de secours запасний (допоміжний)
лічильний пристрій 
~ des valeurs прилад керування арти-
лерійським вогнем (ПКАВ)
~ de télécommande лічильний при-
стрій системи телекерування 
~ de tir прилад керування артилерій-
ським вогнем (ПКАВ)
~ d’impact обчислювач точки зустрічі 

calculateur 
~ d’interception лічильний пристрій 
перехоплення 
~ radiologique дозиметричний прилад 
~ télémétrique обчислювач відстані 

cale f трюм; стапель; пологий берег 
~ aux accus акумуляторний відсік (пі-
дводного човна)
~ de bombes бомбовий відсік 
~ de radoub сухий док 
~ flottante плавний док 

caler I підпирати; підкріплювати; підтриму-
вати; закріплювати; затискати; зупиняти(ся); 
заклинювати; гальмувати; виключати (про 
двигун); установлювати (на місце); регулю-
вати 

caler II знімати облогу 

calibrage m приведення (зброї) до нормаль-
ного бою; калібрування; градуювання 

calibre m калібр; шаблон; лекало; діаметр 
~ léger малий калібр; гармата малого 
калібру 
~ lourd великий калібр; гармата вели-
кого калібру 
~ moyen середній калібр; гармата се-
реднього калібру 
~ OTAN калібр зброї, прийнятий у
збройних силах НАТО 
~ réduit зменшений калібр; підкаліб-
ровий 
~ standard interallié калібр зброї,
прийнятий у збройних силах НАТО 
gros ~ великий калібр; гармата вели-
кого калібру 
petit ~ малий калібр; гармата малого 
калібру 

calibrer визначати різнобій гармат; пристрі-
лювати гармати; приводити (зброю) до нор-
мального бою; калібрувати; градуювати 

calme m штиль; затишок 
~ plat повний штиль 

calot m пілотка; безкозирка 
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calotte f ковпак; ковпачок; голівка; наконеч-
ник; купол парашута 

~ de sûreté запобіжний ковпак (ковпа-
чок); захисний ковпак 
~ sustentatrice du parachute купол 
парашута 

calque m калька; копія; креслення на кальці;
калькування; копіювання 

~ d’objectifs калька цілей 
~ renseigné схема на кальці з нанесе-
ний військовою обстановкою 

calvaire m топ. окремий хрест; пагорб із хре-
стом 

cambuse f камбуз 

came f кулачок; ексцентрик 
~ d’armement шептало спуску; бойо-
вий виступ 
~ d’arrêtoir de chien кулачок керу-
вання тягою куркового зачепа 
~ de mise de feu спусковий важіль (га-
рмати)
~ de pointage automatique кулачок ав-
томата 

caméra f фотоапарат; кінокамера; телевізійна 
камера 

~ infrarouge інфрачервона камера 

camion m вантажний автомобіль 
~ à benne basculante автомобіль-
самоскид 
~ à eau автоводоцистерна 
~ à essence автопаливозаправник; ав-
тобензозаправник 
~ à explosifs автомобіль для транспор-
тування боєприпасів 
~ à grosse capacité великовантажний 
автомобіль 
~ à personnel вантажний автомобіль 
для перевезення особового складу 
~ amphibie вантажний автомобіль, що 
плаває 
~ chenille гусеничний автомобіль 
~ compresseur автомобільна компре-
сорна установка; пересувна компресо-
рна станція 
~ d’artillerie portée автомобіль для 
транспортування артилерії 

camion 
~ d’interprétation photographique ав-
томобіль-лабораторія з дешифрування 
аерознімків 
~ de dépannage пересувна ремонтна 
майстерня; ремонтно-евакуаційна ма-
шина 
~ de portage вантажний автомобіль 
~ de remorquage буксирний автомо-
біль; автомобільний тягач 
~ de réparation пересувна ремонтна 
майстерня 
~ enfouisseur de mines (колісний)
мінний загороджувач 
~ lance-roquettes multiples самохідна 
багатоствольна реактивна установка 
~ PC du colonel пересувний КП ко-
мандира полку 
~ PC штабний автомобіль; пересувний 
КП 
~ plateau вантажний автомобіль із ку-
зовом-платформою 
~ poids lourd (вантажний) автомобіль 
великої вантажопідйомності 
~ porte-canon автомобіль для транс-
портування артилерійського устатку-
вання 
~ porte-char транспортер для переве-
зення танків 
~ porteur вантажний автомобіль для 
транспортування ракети 
~ pour service sévère вантажний авто-
мобіль для несприятливих умов робо-
ти (експлуатації)
~ pour transport de personnel rpyca-
mion автомобіль для перевезення 
особового складу 
~ radar пересувна РЛС (на автомобі-
лі); РЛС на вантажному автомобілі 
~ spécial вантажний автомобіль спеці-
ального призначення 
~ tactique стройова машина 
~ tout-chemin (tout-terrain) вантаж-
ний автомобіль підвищеної прохідно-
сті; усюдихід 
~ tracteur буксирний автомобіль; ав-
томобільний тягач 

camion-citerne m автоцистерна; автопаливо-
заправник 

~ à carburant автопаливозаправник;
автобензозаправник 
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camion-citerne 
~ à eau автоводоцистерна 

camion-cuisine m автокухня 

camion-grue m автокран 

camion-rampe m самохідна пускова установ-
ка (на базі автомобіля)
camité f ціаністий бромбензол 

camouflable якого можна замаскувати 
difficilement ~ якого важко замаскува-
ти 

camouflage m маскування; маскувальне пок-
риття; камуфляж 

~ antiradar протирадіолокаційне мас-
кування 
~ artificiel штучне маскування 
~ aux vues (aériennes) маскування від 
візуального спостереження (з повітря)
~ collectif загальне маскування 
~ de campagne польове маскування;
маскування на полі бою; маскування 
військ 
~ de nuit нічне маскування 
~ des conversations et des messages 
прихованість переговорів і повідом-
лень 
~ des conversations radio маскування 
радіозв’язку 
~ des lueurs маскування спалахів пос-
трілів (відблисків розривів)
~ des lumières світломаскування 
~ des messages таємна передача пові-
домлень 
~ de tous les instants довгострокове 
(постійне) маскування 
~ du son звукове маскування 
~ électronique радіомаскування; ра-
діотехнічне маскування 
~ fixe довгострокове (постійне) маску-
вання 
~ individuel індивідуальне маскування 
~ infrarouge інфрачервоне маскуван-
ня; маскування від спостереження в
інфрачервоних променях 
~ lumineux світлове маскування; світ-
ломаскування 
~ naturel природне маскування 

camouflage 
~ par émission de fumées (par fumées) 
димове маскування 
~ par la couleur декоративне маску-
вання; маскувальне фарбування 
~ préventif превентивне маскування 
(до початку робіт)

camoufler маскувати; скористатися камуф-
ляжем 

se ~ маскуватися 

camp m табір; стоянка; бівак; табірне розта-
шування 

~ d’arme навчальний табір; полігон 
~ d’entraînement навчальний табір 
~ d’instruction навчальний табір 
~ de base базовий табір 
~ de campagne військовий табір 
~ de manœuvre полігон 
~ de prisonniers de guerre табір війсь-
ковополонених 
~ de repos табір для відпочинку; бівак;
стоянка 
~ léger тимчасовий табір 
~ retranché укріплений район 
~ volant тимчасовий табір 
asseoir (établir) un ~ розбивати табір;
lever le ~ зніматися з табору (з біваку); 
згортати табір 

campagne f кампанія; похід; війна; операція 
~ amphibie морська десантна операція 
~ de guerre військова кампанія; війсь-
ковий похід; війна 
~ navale військово-морська кампанія 
~ outre-mer війна (операція) на за-
морських територіях 
~ simple вислуга з розрахунку один 
місяць за два 
~ у польових умовах; на фронті 
~(s) de tir вогнева підготовка; бойові 
(навчальні; учбово-бойові) стрільби 
(пуски ракет); програма пуску ракет;
серія випробувань 
apte à faire ~ боєздатний 
de ~ польовий; похідний;
en rase ~ на рівнинній (відкритій) міс-
цевості; у відкритому полі 
entrer en ~ вступати в (починати) бо-
йові дії; прибувати на фронт 
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campagne 
être en ~ знаходитися на фронті (у
польових умовах)
faire ~ брати участь в операціях; брати 
участь у бойових діях; воювати;
знаходитися на фронті (у польових 
умовах)

camper розбивати табір 

canal m канал; прорив; канал (лінія) зв’язку 
~ de commande канал керування 
~ de feu вогнепередавальний канал 
(підривника)
~ de navigation судноплавний канал 
~ de télécommunication канал зв’язку 
~ de transmission канал передачі 
~ de transmission de feu вогнепереда-
вальний канал (підривника)
~ navigable судноплавний канал 
~ radioélectrique радіоканал; канал 
радіозв’язку 
~ vidеo (vision) відео канал; канал зо-
браження; телевізійний канал 

canalisation f напрям руху по визначеному 
маршруту (у визначеному напрямі); обме-
ження просування; канал; труба; трубопро-
від; проводка 

canaliser направляти; змушувати рухатися по 
визначеному маршруту (у визначеному на-
прямі); обмежувати просування 

canevas m топ. мережа опорних точок; (кар-
тографічна) сітка 

~ conique сітка в конусоподібній про-
екції 
~ de balisage мережа радіомаяків 
~ d’ensemble мережа опорних точок;
єдина мережа геодезичних пунктів 
~ de tir мережа опорних вогневих то-
чок 
~ de triangulation мережа тріангуля-
ції; тріангуляційна мережа 
~ géodésique геодезична мережа; ме-
режа геодезичних пунктів 

caniveau m téléphonique кабельна траншея 

cannibalisation зняття деталей з техніки для 
ремонту іншої техніки 

canon m гармата; ствол 
~ à âme lisse гладкоствольна гармата 
~ à âme rayée нарізна гармата 
~ à chargement automatique пристрій 
автоматичного заряджання 
~ à chargement par la culasse гармата,
що заряджається з гузової частини 
~ à chargement rapide автоматична 
гармата 
~ à feu rapide швидкострільна гармата 
~ à fusée(s) реактивний протитанко-
вий гранатомет 
~ à grande puissance гармата великої 
потужності 
~ à jaquette кожух цівки 
~ à long recul гармата з довгим відко-
том 
~ à longue portée далекобійна гармата 
~ à pointage optique гармата з оптич-
ним прицілом 
~ à réaction реактивний протитанко-
вий гранатомет; безвідкатна гармата 
~ à recul (sur affût) гармата з відкотом 
(ствола)
~ à tir courbe (plongeant) гармата на-
вісного вогню; гаубиця 
~ à tir rapide швидкострільна гармата 
~ à tir tendu гармата настильного вог-
ню 
~ à trajectoire courbe гармата навіс-
ного вогню 
~ à trajectoire tendue гармата насти-
льного вогню 
~ à tube court короткоствольна гарма-
та 
~ antiaérien tout temps всепогодна зе-
нітна гармата 
~ antiaérien зенітна гармата 
~ antichar протитанкова гармата 
~ antipersonnel протипіхотна гармата 
~ automatique автоматична гармата 
~ automoteur blindé броньована само-
хідна гармата; самохідна артилерійсь-
ка установка (САУ)
~ automoteur chenille et blindé бро-
ньована самохідна гармата з гусенич-
ною моторно-ходовою частиною; гу-
сенична САУ 
~ automoteur cuirassé броньована 
самохідна гармата; самохідна артиле-
рійська установка (САУ)
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canon 
~ automoteur d’assaut штурмова 
самохідна гармата; самохідна артиле-
рійська установка (САУ)
~ automoteur самохідна гармата; са-
мохідна артилерійська установка 
(САУ); самохідна гармата 
~ automouvant самохідна гармата; са-
мохідна артилерійська установка 
(САУ)
~ autopropulsé самохідна гармата; са-
мохідна артилерійська установка 
(САУ)
~ autotracté самохідна гармата; само-
хідна артилерійська установка (САУ)
~ chasseur de chars протитанкова (са-
мохідна) гармата 
~ contre avions зенітна гармата 
~ d’accompagnement гармата супро-
воду 
~ d’assaut штурмова гармата; самохі-
дна артилерійська установка (САУ)
~ d’avion авіаційна гармата 
~ d’infanterie гармата супроводу 
~ de 155 - 155-ти мм гармата 
~ de campagne польова гармата 
~ de char(s) танкова гармата 
~ de chasseur de chars протитанкова 
(самохідна) гармата 
~ de côte гармата берегової артилерії 
~ de DCA rapprochée зенітна гармата 
для стрільби по цілях, що низько ле-
тять 
~ de DCA зенітна гармата 
~ de défense aérienne (contre avions;
de FTA) зенітна гармата 
~ de fusil ствол гвинтівки 
~ de grande cadence de tir швидко-
стрільна гармата 
~ de marine морська (корабельна) ар-
тилерійська установка 
~ de mitrailleuse кулеметний ствол 
~ de rechange запасний ствол 
~ double de DCA спарена зенітна 
установка 
~ en casemate fermée САУ з закритим 
бойовим відділенням 
~ fixe en site et gisement нерухомо за-
кріплена гармата (танка)
~ fixe непересувна (закріплена) гарма-
та; нерухомо закріплений ствол 
~ jumelé спарена гармата 

canon 
~ lance-fusées (lance-roquettes) реак-
тивний протитанковий гранатомет 
~ léger легка гармата 
~ lourd важка гармата 
~ montésur rails залізнична гарматна 
установка; гармати, встановлені на за-
лізничній платформі 
~ multitube багатоствольна гармата 
(артилерійська установка)
~ nomade гармата, яку перевозять 
~ pivotant гармата кругового обстрілу 
~ rapide швидкострільна гармата 
~ semi-automatique напівавтоматична 
гармата 
~ tous-azimuts гармата з круговим об-
стрілом 
~ АА зенітна гармата 
attaquer au ~ обстрілювати артиле-
рійським вогнем 
compasser un ~ калібрувати гармати 
démonter un ~ знімати гармата з ла-
фета 
retuber un ~ змінювати ствол 
tenir sous le ~ тримати під вогнем ар-
тилерії 
tirer le ~ вести вогонь з гармати 

canon-boîte m кожух ствола 

canon-mitrailleur m автоматична гармата 
~ АА зенітна автоматична гармата 

canon-mitrailleuse m автоматична гармата 

canonnade f канонада; стрільба з гармат 

canot m човен; шлюпка; катер 
~ d’assaut (штурмовий) десантний ка-
тер 
~ de sauvetage рятувальна шлюпка 
~ du commandant командирський ка-
тер 
~ pneumatique надувний (гумовий)
човен 

canton m ділянка (дороги; річки; лісу); сек-
тор (поршня замка)

~ de la régulatrice routière ділянка ре-
гулювання руху 
~ lisse гладкий сектор (поршня замка)
~ rayé нарізний сектор (поршня замка)
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cantonné adj розквартирований; розміщений 
по квартирах; розташований у населеному 
пункті 

cantonnement m розквартирування; розмі-
щення по квартирах; розташування (військ) у
населеному пункті; місце розташування 
(військ); житлове приміщення 

~ arrière розташування в тилу 
~ chez l’habitant розміщення по квар-
тирах 
~ d’alerte зосереджене розташування 
(військ) у населеному пункті 
~ de desserrement розосереджене роз-
ташування (військ) у населеному пун-
кті 
~ de maintien d’ordre розташування 
(військ) у населеному пункті для підт-
римання порядку 
~ de repos розташування (військ) на 
відпочинок у населеному пункті 
~ dispersé розосереджене розташу-
вання (військ) у населеному пункті 
~ resserré зосереджене розташування 
(військ) у населеному пункті 
faire le ~ розквартировуватися; роз-
міщатися по квартирах; розташовува-
тися в населеному пункті 
fournir le ~ надавати приміщення для 
розквартирування 

cantonner розквартировувати; розміщувати 
по квартирах; розташовувати (війська) у на-
селеному пункті по квартирах 

se ~ розквартировуватися; розміщува-
тися по квартирах; розташовуватися в
населеному пункті по квартирах 

cap I m мис; ніс (корабля); курс 
~ à tenir заданий курс 
~ au départ злітний курс 
~ calculé заданий курс 
~ d’attaque бойовий курс 
~ de collision курси, що зустрічно пе-
ретинаються 
~ de retour зворотний курс 
~ donné заданий курс 
~ du vaisseau ніс корабля 
~ magnétique магнітний курс 
~ vrai заданий курс 
changer de ~ змінювати курс 
corriger le ~ виправляти курс 

cap  
faire ~ (sur; vers) тримати курс (на); 
лягати на курс 
mettre le ~ (sur) брати (тримати) курс 
(на); лягати на курс 
prendre un ~ брати (тримати) курс;
лягати на курс 
reprendre ~ лягати на колишній курс;
брати колишній курс 
suivre un ~ летіти (йти; випливати) за 
курсом 
tenir le ~ тримати курс 
virer le ~ au nord брати курс на північ 

capacité f обсяг; місткість; продуктивність;
вантажопідйомність; здатність; пропускна 
здатність; потужність; міць 

~ à tenir здатність утримувати (обо-
роняти) (напр. район; пункт)
~ amphibie плавучість; амфібійність 
~ autonome de franchissement здат-
ність самостійно долати перешкоди 
~ combative боєздатність 
~ critique критична здатність 
~ d’absorption de la gare пропускна 
здатність станції 
~ d’arrêt обороноздатність 
~ d’attaque наступальна здатність 
~ d’exploitation можливість викорис-
тання 
~ d’infiltration здатність просочуван-
ня 
~ d’information пропускна здатність 
каналів зв’язку 
~ d’itinéraire пропускна здатність 
шляху 
~ d’une ligne de chemin de fer пропус-
кна здатність колії залізниці 
~ de «frappe» ударна сила (міць); бо-
йові можливості 
~ de charge(ment) вантажопідйом-
ність; пропускна здатність 
~ de choc ударна сила (міць); бойові 
можливості 
~ de combat боєздатність 
~ de défense de l’Etat обороноздат-
ність держави 
~ de défense обороноздатність 
~ de déplacement автономність; запас 
ходу 
~ de destruction (уражаюча) здатність 
до руйнувань; руйнівна міць 
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capacité  
~ de dissuasion здатність (можливість)
нанесення відповідного ядерного уда-
ру 
~ de durée живучість 
~ de franchissement de tranchée здат-
ність долати рів (траншею); ширина 
подоланого рову (траншеї)
~ de franchissement vertical здатність 
долати вертикальні перешкоди; висота 
подоланої вертикальної перешкоди 
~ de franchissement здатність долати 
перешкоди; прохідність; ширина по-
доланої перешкоди; висота подоланої 
вертикальної перешкоди; здатність 
перекривати проліт (про танковий за-
слін)
~ de frappe atomique здатність (мож-
ливість) нанесення атомного (ядерно-
го) удару 
~ de frappe en second здатність удару 
у відповідь 
~ de gravir des rampes (de gravis-
sement) здатність долати підйом(и); 
крутизна подоланого схилу 
~ de logement місткість приміщень 
для команди (на кораблі)
~ de manœuvre здатність маневруван-
ня (до маневрування); маневреність;
рухливість; керованість 
~ de marche здатність маневрувати 
(до маневрування); маневреність; рух-
ливість 
~ de mémoire обсяг пам’яті за-
пам’ятовуючого пристрою; обсяг 
пам’яті 
~ de montée швидкість підйому; здат-
ність долати підйом 
~ de mouvement здатність до маневру 
(до маневрування); маневреність; рух-
ливість 
~ de passage à gué здатність долати 
водяну перешкоду вбрід; глибина по-
доланого броду 
~ de perforation бронебійність; про-
бивна здатність 
~ de plage добова вантажомісткість 
ділянки висадки десанту 
~ de protection nucléaire протиядер-
ний захист 
~ de représailles immédiates здатність 
до негайної відсічі 

capacité  
~ de résistance armée здатність чини-
ти збройний опір 
~ de résistance живучість; боєздат-
ність; обороноздатність 
~ de riposte здатність (можливість)
нанесення ядерного удару у відповідь 
~ de rupture ударна сила (міць)
~ de survie живучість 
~ de survie здатність до виживання 
~ de tir ефективність (результат) стрі-
льби; вогневі можливості; термін 
служби вогневих засобів 
~ de trafic пропускна здатність (доро-
ги чи лінії зв’язку)
~ de transmission пропускна здатність 
лінії зв’язку 
~ de transport instantané вантажопід-
йомність наявних транспортних засо-
бів 
~ de transport вантажомісткість 
~ de transport вантажопідйомність;
вантажомісткість; пропускна здатність 
транспорту; транспортні можливості;
можливості транспортного забезпе-
чення; транспортні засоби 
~ défensive обороноздатність 
~ dissuasive здатність ядерного стри-
мування 
~ du chargeur місткість магазина (ма-
газинної коробки)
~ du réseau пропускна здатність ме-
режі 
~ évasive здатність маневрування (до 
маневрування); маневреність; рухли-
вість 
~ explosive потужність бойового заря-
ду 
~ hospitalière число ліжок госпіталю 
~ initiatrice ініціююча здатність (ВР)
~ logistique можливості тилу 
~ manœuvrière здатність маневруван-
ня (до маневрування); маневреність;
рухливість; керованість 
~ militaire військова здатність 
~ nucléaire tactique здатність (можли-
вість) нанесення тактичного ядерного 
удару; тактична ядерна зброя 
~ nucléaire ядерний потенціал; здат-
ність ведення бойових дій в умовах 
застосування ядерної зброї; можли-
вість застосування ядерної зброї; зда-
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capacité  
тність (можливість) нанесення ядер-
ного удару 
~ offensive наступальна здатність;
ударна сила (міць)
~ opérationnelle des forces оперативна 
здатність військ 
~ opérationnelle боєздатність; бойова 
готовність 
~ opérationnelle оперативна здат-
ність 
~ portante du sol несуча здатність 
ґрунту 
~ portuaire пропускна здатність пор-
ту 
~ pratique d’un itinéraire (практична)
пропускна здатність маршруту 
~ submersible здатність долати водні 
перешкоди під водою 
~ technique технічні можливості 
~ tout-terrain висока прохідність;
всюдихідність 
~ trafic пропускна здатність (дороги 
чи лінії зв’язку)
~ volumétrique вантажомісткість 
~s de défense оборонні можливості 
~s de la force можливості військ 
~s techniques et militaires рівень тех-
нічної і тактичної підготовки 

cape f плащ; накидка 

capitaine m командир роти (батареї; ескадро-
ну; ескадрильї); командир корабля; полково-
дець; воєначальник 

~ adjoint помічник командира роти 
(батареї; ескадрону; ескадрильї); по-
мічник командира дивізіону 
~ adjudant-major батальйонний 
ад’ютант; заступник командира бата-
льйону в званні капітана 
~ commandant командир роти (бата-
реї; ескадрону; ескадрильї)
~ d’administration капітан адміністра-
тивної служби 
~ d’armes начальник служби артиле-
рійського озброєння (частини)
~ d’artillerie командир батареї 
~ d’habillement начальник речової 
служби (частини)
~ de corvette капітан 3-го рангу 
~ de frégate капітан 2-го рангу 

capitaine 
~ de jour черговий по частині; черго-
вий командир роти (батареї; ескадро-
ну; ескадрильї); командир чергової 
роти (батареї; ескадрону; ескадрильї)
~ de pavillon командир флагманського 
корабля 
~ de port начальник порту 
~ de recrutement начальник призов-
ного пункту 
~ de semaine офіцер, що несе тижневе 
чергування (по частині)
~ de vaisseau капітан 1-го рангу 
~ en premier командир роти (батареї;
ескадрону; ескадрильї)
~ en second помічник командира роти 
(батареї; ескадрону; ескадрильї) у
званні капітана 
~ instructeur начальник бойової під-
готовки 
~ trésorier начальник фінансової слу-
жби (частини)

capital-décès m грошова допомога, що 
виплачується родині померлого (загиблого)
військовослужбовця 

capitale f (du champ) de tir директриса стрі-
льби 

capitulation f капітуляція 
~ sans condition беззастережна капі-
туляція 

capituler капітулювати 

caporal m капрал; помічник командира відді-
лення у званні капрала; командир розрахунку 
(відділення) у званні капрала 

caporal-chef m старший капрал 

capot m капот; ковпак; ковпачок; чохол; ко-
жух; обтічник; дах башти (танка)

~ aérodynamique d’antenne антенний 
обтічник 
~ avant носовий обтічник 
~ de protection запобіжний ковпак;
захисний ковпак; запобіжний кожух 

capsule f капсула; кабіна (ракети); контейнер;
оболонка капсуля; капсуль 
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capsule 
~ d’amorçage капсуль-підпалювач 
~ fulminante капсуль із гримучою 
ртуттю 

capsule-amorce f капсуль-підпалювач 

capsuler встановлювати капсуль; давати осі-
чку 

captation f перехоплення; уловлення; захоп-
лення; прийом 

capter перехоплювати; уловлювати; захоп-
лювати; приймати 

capteur m датчик; чутливий елемент; улов-
лювач; приймач 

~ d’acquisition датчик системи вияв-
лення 
~ d’acquisition lointaine датчик сис-
теми далекого виявлення 
~ de déplacement de l’objectif датчик 
поточного азимута 
~ de guidage датчик системи наведен-
ня 
~ de laser лазерний датчик 
~ de mesure вимірювальний прилад 
~ d’erreur приціл неузгодженостей 
(неспівпадінь)
~ d’impact реєстратор (показник) влу-
чань 
~ infrarouge інфрачервоний датчик 
~ radar РЛС виявлення; приймач ра-
діолокаційних сигналів 
~ radio приймач радіосигналів 

captiver захоплювати в полон 

captivité f полон 
échapper à la ~ тікати з полону 
être en ~ знаходитися в полоні 

capture f захоплення; полон; взяття в полон;
затримка; конфіскація; трофей; здобуток 

capturer захоплювати; брати в полон; лови-
ти; затримувати 

capuchon m ковпак; ковпачок; запобіжна 
кришка 

capuchon 
~ anti-lueur (дуловий, стволовий) вог-
негасник 
~ protège-canon чохол на гармати 

carabine f карабін 
~ à chargement automatique самоза-
рядний карабін 
~ à crosse pliante карабін із прикла-
дом, що знімається 
~ automatique автоматичний карабін 

caractère m характер 
~ agressif наступальний характер 
~ mouvementé маневровий характер 
~ statique позиційний характер 

caractéristique f характеристика; властивість;
якість; pl характеристики; тактико-технічні 
дані; бойові можливості 

~ amphibie плавучість 
~ de radiation діаграма спрямованості 
~ opérationnelles оперативні харак-
теристики 
~ techniques du matériel тактико-
технічні дані матеріальної частини 
~s atomiques особливості бойових дій 
із застосуванням атомної (ядерної)
зброї 
~s balistiques балістичні дані 
~s d’action особливості ведення бойо-
вих дій 
~s d’emploi тактико-технічні дані; бо-
йові можливості 
~s de lancement стартові характерис-
тики 
~s de mobilité рухливість 
~s de vol льотні можливості (характе-
ристики)
~s défensives характер оборонного 
бою 
~s des raids дані про висоту, курс і
швидкість польоту літаків 
~s dimensionnelles габаритні розміри 
~s du combat характер бою 
~s du matériel тактико-технічні дані 
матеріальної частини 
~s du terrain властивості (характер)
місцевості 
~s et performances тактико-технічні 
дані 
~s générales загальні дані 
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caractéristique 
~s militaires тактико-технічні дані 
~s offensives характер наступального 
бою 
~s techniques et tactiques d’emploi та-
ктико-технічні дані 
~s techniques технічні характеристики 
(дані)

carapace f щит; броня; захисний екран (ядер-
ного реактора)

carburant m пальне; паливо 
~ antidétonant високооктанове пальне 
(паливо)
~ binaire двокомпонентне паливо 
~ chimique хімічне пальне (паливо)
~ conditionné розфасоване пальне 
~ de départ пускове пальне (паливо)
~ en vrac не розфасоване пальне 
~ liquidе рідке пальне (паливо)
~ solide тверде паливо 
~ synthétique синтетичне паливо 
~ unique пальне за єдиними вимогами 
~s et lubrifiants паливно-мастильні 
матеріали (ПММ)
faire du ~ заправлятися пальним (па-
ливом)
recompléter en ~ заправлятися паль-
ним (паливом)

carénage m надання обтічної форми; обтіч-
ник; очищення і ремонт підводної частини 
(корпуса корабля)

~ de la fusée обтічник ракети 
~ de vue поліпшення огляду (з літака)

carène f обтічник; підводна частина (корпуса 
корабля)

~ de la coque днище корпуса (танка)

caréner надавати обтічної форми; закривати 
обтічником; чистити і ремонтувати підводну 
частину (корпуса корабля)

cargaison вантаж 
~ dangereuse небезпечний вантаж 
~ de valeur цінний вантаж 

cargo m транспорт; вантажне судно; вантаж-
ний транспортний літак; вантажний автомо-
біль 

cargo 
~ aérien вантажний транспортний лі-
так 
~ amphibie вантажний автомобіль, що 
плаває 
~ d’assaut десантний транспорт; тран-
спортно-десантний літак 
~ embarqué палубний транспортний 
літак 
~ militaire військово-транспортний лі-
так 
~ pétrolier танкер 
~ sous-marin транспортний підводний 
човен; підводний транспорт 
~ tout-terrain вантажний автомобіль 
підвищеної прохідності; усюдихід 

cargo-boat m вантажне судно 

cargo-submersible m транспортний підвод-
ний човен; підводний транспорт 

carlingue f кабіна (пілота); ліхтар (кабіни пі-
лота)

carnet m журнал; книга; формуляр; реєстр 
~ d’enregistrement des punitions жур-
нал обліку дисциплінарних стягнень 
~ d’instruction журнал обліку успіш-
ності (бойовий чи технічний)
~ d’objectifs (dossier d’objectifs) жур-
нал цілей 
~ d’uniformes опис форм одягу 
~ de bord бортовий журнал; вахтовий 
журнал 
~ de campagne польова книжка 
~ de champ de bataille журнал бойо-
вих дій 
~ de chiffre (de chiffrement) ключ до 
шифру 
~ de contrôle des perceptions et distri-
butions журнал обліку надходжень і
витрат 
~ de correspondance журнал вхідних і
вихідних документів 
~ de guet (de l’observatoire) журнал 
спостереження 
~ de messages журнал-реєстр радіог-
рам 
~ de mobilisation мобілізаційний план 
~ de navigateur бортовий журнал 
штурмана 
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carnet 
~ de pièce формуляр гармат (міноме-
тів; кулеметів)
~ de punitions журнал обліку дисцип-
лінарних стягнень 
~ de ravitaillement en essences et in-
grédients книга обліку постачання 
ПММ 
~ de ravitaillement книга обліку пос-
тачання 
~ de réquisition книжка реквізитних 
квитанцій 
~ de section журнал взвода 
~ de service книга обліку особового 
складу 
~ de silhouettes d’avions альбом силу-
етів літаків 
~ de silhouettes de chars альбом силу-
етів танків 
~ de sorties журнал вихідних докуме-
нтів 
~ de tir книга обліку стрільби; журнал 
стрільби; книга запису результатів 
стрільби; таблиця вихідних положень;
розклад (графік) стрільби 
~ de visite книга технічних оглядів 
(матеріальної частини); формуляр те-
хнічного огляду; книга медичних 
оглядів і запису хворих 
~ de vol бортовий журнал 
~ des signaux ав. таблиця кодових 
сигналів; мор. сигнальна книга;
таблиця (список) сигналів 
~ individuel d’habillement особиста 
книжка 
~ individuel des services aériens льот-
на книжка 
~ répertoire de chiffrement ключ до 
шифру 

carnet-inventaire m інвентарна книга 

carré m квадрант; кругова оборона; район,
обладнаний для кругової оборони; група, що 
зайняла кругову оборону; кают-компанія 

former le ~ займати позицію для кру-
гової оборони 

carrefour m перехрестя; розвилка доріг; до-
рожній вузол 

~ routier перехрестя доріг; розвилка 
доріг 

carrière I f кар’єра 
~ administrative адміністративна слу-
жба; служба адміністративно-
господарської частини 
~ des armes військова професія (слу-
жба)
~ militaire військова професія (служ-
ба)
~ technique технічна служба 
de ~ постійного складу 
embrasser la ~ des armes присвячува-
ти себе військовій професії 

carrière II f топ. каменоломня; кар’єр 

carrosserie f кузов 

carroyage m квадрантна сітка (на карті)
~ kilométrique квадрантна кілометро-
ва сітка 
~ militaire військова система коорди-
нат 

carte f карта; картка 
~ à cadrillage карта з координатною 
сіткою (із сіткою координат)
~ à échelle moyenne середньомасшта-
бна карта 
~ à grande échelle великомасштабна 
карта 
~ à petite échelle дрібномасштабна ка-
рта 
~ aéronautique льотна карта; авіацій-
на карта; аеронавігаційна карта; карта,
складена за аерознімками 
~ aérophotogrammétrique карта,
складена за аерознімками 
~ annotée карта з позначками 
~ automobile (авто)дорожня карта 
~ bathymétrique батиметрична карта;
карта глибин 
~ carroyée карта з координатною сіт-
кою (із сіткою координат)
~ codée кодована карта 
~ côtière карта узбережжя (прибереж-
ної смуги)
~ d’artillerie карта із зазначенням ці-
лей; вогневий планшет 
~ d’atterrissage посадкова карта 
~ d’enfouissement план робіт з інже-
нерного забезпечення місцевості 
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carte 
~ d’ensemble карта з нанесеною (зага-
льною) обстановкою 
~ d’entraînement карта для тактичних 
занять; навчальна карта 
~ d’équilibrement картка навантажен-
ня (літака)
~ d’état-major штабна карта 
~ d’indentité посвідчення особи 
~ de balisage radio навігаційна карта з
вказівкою радіомаякових трас 
~ de base основна карта; карта, скла-
дена за польовими знімальними дани-
ми; картосхема 
~ de batterie батарейний (вогневий)
планшет 
~ de circulation маршрутна карта; кар-
та із вказівкою потоків руху і пропус-
кної здатності комунікацій 
~ de communications дорожня карта;
карта комунікацій 
~ de détail великомасштабна карта 
~ de glaces en dérive карта дрейфую-
чих криг 
~ de guerre карта військових дій 
~ de mouvement карта з виділенням 
комунікацій і підходів до об’єктів 
~ de navigation aérienne аеронавіга-
ційна карта 
~ de reconnaissance розвідувальна ка-
рта 
~ de référence (d’un ordre) картосхе-
ма-наказ 
~ de renseignements розвідувальна ка-
рта 
~ de retombées карта радіаційної об-
становки 
~ de situation «radioactivités» карта 
радіаційної обстановки 
~ de situation aérienne карта повітря-
ної обстановки 
~ de situation de l’ennemi розвідува-
льна карта 
~ de situation des troupes amies звітна 
карта 
~ de situation карта з нанесеною об-
становкою 
~ de travail робоча карта 
~ de visibilité карта з вказівкою полів 
видимості і невидимості 
~ des aides radio à la navigation ра-
діонавігаційна карта 

carte 
~ des destructions карта з нанесеними 
руйнуваннями 
~ des objectifs карта з цілевказівками;
карта з нанесеними рубежами наступу 
~ des parties vues et cachées карта з
вказівкою полів видимості і невиди-
мості 
~ des possibilités de tir карта можли-
востей стрільби 
~ des sols карта ґрунту 
~ des terrains ennemis карта аеродро-
мів противника 
~ des transmissions схема зв’язку 
~ du combattant картка обліку участі 
в бойових діях 
~ du déploiement de l’artillerie план 
(схема) розгортання артилерії 
~ en couleurs кольорова (ілюмінована)
карта 
~ en courbes карта з рельєфом, зобра-
женим горизонталями 
~ en hachures карта з рельєфом, зо-
браженим штрихами 
~ en noir карта-бланковка; контурна 
карта; чорний (одноколірний) відби-
ток карти 
~ en relief рельєфна карта; гіпсомет-
рична карта 
~ équipée карта з нанесеною обстано-
вкою 
~ générale основна карта; оглядова 
карта 
~ grise технічний талон; технічний па-
спорт 
~ hydrographique гідрографічна (мор-
ська) карта 
~ limitrophe суміжна карта 
~ marine (maritime) морська карта 
~ météo метеорологічна карта 
~ nautique морська карта 
~ océanique океанічна карта 
~ opérationnelle оперативна карта; ка-
рта з нанесеною обстановкою 
~ orientée орієнтована карта 
~ particulière мор. приватна карта 
~ perforée перфораційна картка; пер-
фокарта 
~ photographique фотоплан 
~ planimétrique планова (контурна)
карта 
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carte 
~ pointée карта з нанесеною обстанов-
кою 
~ quadrillée карта з квадратною сіт-
кою (із сіткою квадратів)
~ radar радіолокаційна карта; екранна 
карта 
~ radiogoniométrique радіонавігацій-
на карта 
~ radiologique радіологічна карта 
~ radiométrique радіометрична карта 
~ renseignée карта з нанесеною обста-
новкою 
~ routière дорожня карта; маршрутна 
карта; шляхова карта 
~ spéciale спеціальна карта 
~ spécialisée спеціалізована карта 
~ stéreométrique рельєфна карта,
складена за даними аеротопографічної 
зйомки 
~ synoptique синоптична карта 
~ thématique тематична карта спеціа-
льна карта 
~ topographique топографічна карта 
~ аu карта масштабу 
~s de rédaction spéciale спеціальні ка-
рти 
colorer la ~ піднімати карту 
compasser une ~ прокладати курс по 
карті 
confectionner une ~ вести карту 
décliner la ~ орієнтуватися по карті 
(по компасу)
dresser la ~ складати карту 
équiper la ~ наносити обстановку на 
карту 
estomper une ~ показувати рельєф на 
карті відмиванням 
faire ressortir sur la ~ піднімати карту 
habiller la ~ наносити обстановку на 
карту 
marquer (mettre) sur la ~ наносити на 
карту 
mettre à jour la ~ вести карту 
orienter la ~ орієнтуватися за картою 
passer les détails de la ~ піднімати ка-
рту 
pointer (porter) sur la ~ наносити на 
карту 
rayer de la ~ carte стирати з обличчя 
землі; знищувати 

carte 
récapituler sur une ~ наносити на кар-
ту 
renseigner la ~ наносити обстановку 
на карту 
repérer sur la ~ визначати по карті 
reporter sur une ~ наносити на карту 
tenir à jour les ~s постійно працювати 
над картами; безупинно наносити на 
карти зміни в обстановці; поповнюва-
ти карту останніми даними 
tracer la ~ складати карту 
tracer sur la ~ наносити на карту 

cartel m угода між воюючими сторонами 
(про обмін полоненими; про поховання уби-
тих тощо)

carter m картер; кожух; коробка 
~ de fusée корпус ракетного двигуна;
корпус ракети 

cartographe m картограф 

cartographie f картографія 
~ aérienne авіаційна картографія; ае-
рофотограмметрія 
~ photographique фотограмметрія 
~ radar радіолокаційна зйомка місце-
вості 
~ trimétrogone складання аерофотог-
раметричних карт за групами з одного 
планового і двох перспективних знім-
ків 

cartomètre m курвіметр 

carton m мішень (паперова)
~ de chef de pièce карта вогню 
~ de construction квадратна сітка для 
пристрілювання за обміряними відхи-
леннями 
faire de faciles ~s швидко уражати 
ціль 
faire un ~ проводити стрільбу по мі-
шені; уражати ціль 

carton-cible m мішень (паперова)

cartouche f набій; унітарний набій; коробка 
фільтруючого протигаза; піронабій; переві-
рочний набій 
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cartouche 
~ à amorce centrale набій центрально-
го бою 
~ à amorce périphérique набій боко-
вого бою 
~ à balle incendiaire набій із запаль-
ною кулею 
~ à balle ordinaire набій зі звичайною 
кулею 
~ à balle perforante incendiaire набій 
із бронебійно-запалювальною кулею 
~ à balle perforante набій із бронебій-
ною кулею 
~ à balle ronde набій із круглою ку-
лею 
~ à balle traçante (traceuse) набій із 
трасуючою кулею 
~ à balle бойовий набій 
~ à blanc холостий набій; холостий 
постріл 
~ à boule éclairante освітлювальний 
набій; освітлювальний постріл 
~ à charge traçante трасуючий набій;
набій із трасуючою кулею; постріл 
трасуючим снарядом 
~ à couches multiples коробка фільт-
руючого протигаза 
~ à fusil набій для гвинтівки 
~ à mitraille картеч 
~ à obus explosif постріл фугасним,
осколочно-фугасним снарядом 
~ à obus perforant plein постріл су-
цільним бронебійним снарядом 
~ à obus perforant постріл бронебій-
ним снарядом 
~ à percussion annulaire набій боко-
вого бою 
~ à percussion centrale набій центра-
льного бою 
~ à pointe creuse набій з порожнім на-
конечником 
~ à poudre холостий набій; холостий 
постріл; піронабій 
~ à projectile d’instruction постріл на-
вчальним снарядом 
~ absorbante поглинаючий набій 
(елемент)
~ active паливний елемент 
~ complète унітарний набій; унітарний 
постріл 
~ d’allumage (d’amorçage) запальний 
набій 

cartouche 
~ d’exercice (d’instruction) набій для 
навчання; навчальний постріл 
~ de baguette de fer картонна гільза із 
цільною донною частиною 
~ de combustible паливний елемент 
~ de dynamité динамітна шашка 
~ de guerre бойовий набій; бойовий 
постріл 
~ de lancement хвостовий набій (міни)
~ de mine підривний заряд (шашки)
~ de réglage-traceuse набій із трасую-
чою кулею 
~ de signalisation сигнальний набій 
~ de tir réduit набій із зменшеним за-
рядом 
~ de tir réel бойовий набій 
~ du masque протигазова коробка 
~ du tir au pistolet пістолетний набій 
~ éclairante освітлювальний набій; си-
гнальний набій; сигнальна ракета 
~ en douille заряд у гільзі 
~ en éléments постріл роздільного гі-
льзового заряду 
~ en matière plastique пластмасовий 
набій 
~ en papier паперова гільза; картонна 
гільза 
~ factice навчальний набій 
~ filtrante коробки фільтруючого про-
тигаза 
~ fumigène димовий набій 
~ gonflée набій з гільзою, що збільшу-
ється в обсязі 
~ incendiaire набій із запальною ку-
лею 
~ incendiaire-traceuse набій із запаль-
но-трасуючою кулею 
~ inerte набій для навчання; холостий 
набій; холостий постріл 
~ libre окремо взятий набій (без обой-
ми)
~ montée унітарний набій; унітарний 
постріл 
~ non réglable набій із постійним за-
рядом 
~ normale de protection протигазова 
коробка 
~ normalisée стандартний набій 
~ perforante-incendiaire набій із запа-
лювальною, бронебійно-
запалювальною кулею 
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cartouche 
~ perforante-traceuse набій із броне-
бійно-трасуючою кулею 
~ pour épreuves de pression набій із 
підсиленим зарядом для випробування 
цівки 
~ pour tir à blanc холостий набій; хо-
лостий постріл 
~ réglable набій із перемінним заря-
дом 
~ sans balte холостий набій 
~ sans bourrelet набій без краю гільзи 
~ traceuse трасуючий набій; набій із 
трасуючою кулею; постріл трасуючим 
снарядом 
~ unitaire унітарний набій; унітарний 
постріл; універсальний набій 
~s en paquets набої в пакуванні 
~s en vrac набої розсипом 
agripper une nouvelle ~ захоплювати 
черговий патрон (снаряд)
approvisionner en ~ підносити снаряд;
постачати боєприпаси 
brûler les ~s витрачати набої 
charger une ~ заряджати набоями 
fausse ~ навчальний набій 
introduire (lancer) la ~ dans la cham-
bre досилати патрон у патронник 
passer les ~s підносити снаряд 
présenter (refouler) là ~ досилати пат-
рон у патронник 

cartouchière f сумка з набоями 
~ d’infirmier санітарна сумка 
~ porte-pistolet кобура 

case f бункер; камера; відділення; квадрат 
(карти); осередок; блок; панель 

~ à (d’) équipements сектор устатку-
вання; приладовий відсік 
~ de mémoire блок запам’ятовуючого 
пристрою; блок пам’яті (за-
пам’ятовуючого пристрою)

casematage m зміцнення казематами (довго-
строковими вогневими спорудами)

casemate f каземат; довгострокова вогнева 
споруда; бойове відділення (самохідної уста-
новки)

casemate 
~ à canon бойовий каземат для стріль-
би із гармати; гарматна довгострокова 
вогнева споруда 
~ à ciel ouvert відкрите бойове відді-
лення (САУ)
~ à étages багатоярусний каземат (до-
вгострокова вогнева споруда)
~ armée залізобетонний каземат (дов-
гострокова вогнева споруда)
~ cuirassée броньований каземат (дов-
гострокова вогнева споруда)
~ d’artillerie казематна довгострокова 
вогнева споруда 
~ de berge береговий каземат (довго-
строкова вогнева споруда)
~ de fossé довгострокова вогнева спо-
руда (капонір) для ведення флангово-
го вогню вздовж рову 
~ de mitrailleuse бойовий каземат для 
стрільби з кулемета; кулеметна довго-
строкова вогнева точка 
~ en rondins дерево-земляний каземат 
(довгострокова вогнева споруда)
~ fermée закрите бойове відділення 
(САУ)
aveugler une ~ придушувати (блоку-
вати) довгострокову вогневу споруду 

casemate-abri f жилий каземат; укриття 

casemater зміцнювати казематами (довго-
строковими вогневими спорудами)

caserne f казарма 
consigner une ~ забороняти (військам)
залишати свої казарми 

casernement m казармене розташування; ка-
зармені приміщення 

~ de sûreté гузове укриття (поблизу 
оборонної споруди)
à l’extérieur du ~ поза межами розта-
шування частини 

caserner розташовувати(ся) в казармах 

casier m стелаж; бункер; відділення; стелаж-
не боєспорядження (танка);  

~ à bombes бомботримач 
~ à munition(s) стелажне боєспоря-
дження (танка)
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casier 
~ porte-bombes бомботримач 
~s des chargeurs-disques відділення 
для кулеметних дисків; укладка 
кулеметних дисків (танка)

casque m каска; шолом 
~ à arceaux porte-écouteurs (à écou-
teurs) шоломофон; головний телефон;
навушники 
~ amortisseur шолом танкіста 
~ antiflak протиосколочний льотний 
шолом 
~ d’acier сталева каска 
~ d’écoute шоломофон; головний те-
лефон; навушники 
~ de bord шолом танкіста; льотний 
шолом 
~ de cannonier шолом артилериста 
~ de char шолом танкіста 
~ de pilotage льотний шолом 
~ de sauvetage респіратор 
~ de visée électro-optique шолом елек-
трооптичного візування 
~ de visée візирний шолом 
~ écouteur шоломофон; головний те-
лефон; навушники 
~ téléphonique шоломофон; головний 
телефон; навушники 
~antibruit протишумові навушники 

(використовуються під час початкової 
вогневої підготовки солдат)
coiffer le ~ надягати шоломофон 

casquette f кашкет; кашкет-безкозирка 
~ d’été літній кашкет 
~ fourrée хутряний кашкет 

casse f поломка; аварія; позбавлення військо-
вого звання; звільнення з посади; звільнення 

avoir de la ~ мати втрати 
limiter la ~ уживати заходів до змен-
шення втрат 

casser ламати; розбивати; знищувати; руйну-
вати; порушувати; позбавляти військового 
звання; відстороняти з посади; звільняти 

cassure f тріщина; обрив; розрив; поломка 

casus belli казус беллі (привід для оголошен-
ня війни)

casus foederis казус фоедеріс (виконання зо-
бов’язань у рамках союзницького договору 
(колективна самооборона)) 

cataclysme m катаклізм 

catalogue m перелік, список 
~ des emplois de base список основних 
посад 
~ des postes vacants список вакантних 
посад 
~ des spécialités список (основних)
спеціальностей 
~ d’obstacles список перешкод 

catamaran m катамаран 

catapultable adj катапультований; пристосо-
ваний для викидання з катапульти 

catapultage m катапультування; викидання;
викидання з катапульти 

catapulte f катапульта 
~ à air comprimé пневматична ката-
пульта 
~ de lancement стартова катапульта 
~ fixe стаціонарна (аеродромна) ката-
пульта 
~ pour avions катапульта літака 
lancer par ~ катапультувати 

catapulter катапультуватися 

catastrophe f катастрофа 

catégorie f розряд; категорія; вид 
~ d’arme вид озброєння 
~ de forces рід військ 
~ de l’aviation рід авіації 
~ de matériel вид бойової техніки 
~ de missiles клас ракет 
~ de personnels категорія особового 
складу 
~ de rayonnement вид випромінюван-
ня 
~ des forces класифікація сил 
~ médicale 1 1-а медична категорія 
(цілком придатний до стройової слу-
жби)
~ médicale 2 et 3 2-а і 3-я медичні ка-
тегорії (придатні до стройової служби;
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catégorie 
обмеження за зором, слухом і дефек-
тами нижніх кінцівок)
~ médicale 4 - 4-а медична категорія 
(придатні до стройової служби; обме-
ження за зором)
~ médicale 5 - 5-а медична категорія 
(придатні до нестройової служби)
~ médicale 6 et 7 - 6-а і 7-а медичні ка-
тегорії (непридатні до служби в армії;
підлягають звільненню)
~ médicale медична категорія (призо-
вника)

catégorisation f розподіл за категоріями 

catérgol m катерголь; однокомпонентне рідке 
ракетне паливо 

cause f причина, умова 
~s perturbatrices умови, що вплива-
ють на політ снаряду 
être hors de ~ бути виведеним з ладу;
не мати можливості взяти участь у
бою 
mettre hors de ~ виводити з ладу; па-
ралізувати; позбавляти боєздатності;
ліквідувати 

causer викликати; заподіювати; наносити 
(збитки; втрати)

cavalerie f кавалерія 
~ blindée бронекавалерійські частини 
(підрозділи)
~ légère (blindée) легкі бронекавале-
рійські частини (підрозділи)
~ lourde важкі бронекавалерійська ча-
стини (підрозділи)
~ mécanique механізовані війська 
~ motorisée моторизовані війська 

cavalier m солдат бронетанкових військ; тан-
кіст 

~ blindé солдат бронетанкових військ;
танкіст 

caverne f укриття печерного типу 

caverne-blockhaus f печера, обладнана під 
довгострокову вогневу споруду 

cavité f топ. западина; заглиблення 

céder не устояти; відступити; залишити (зда-
ти) позиції 

faire ~ змусити відступити 

ceinture f пояс; (ведучий) пасок 
~ à expansion (conductrice) ведучий 
пасок 
~ cuirassée мор. броньований пояс;
бортова броня 
~ d’amarrage прив’язний пояс (ре-
мінь)
~ d’aviation de chasse кільце аеродро-
мів винищувальної авіації 
~ d’obstacles пояс перешкод 
~ de blindage мор. броньований пояс;
бортова броня 
~ de cérémonie парадний пояс 
~ de fixation прив’язний пояс (ремінь)
~ de forcement en cuivre мідні ведучі 
паски 
~ de forcement ведучі паски 
~ de projectile ведучі паски 
~ de sauvetage рятувальний пояс 
~ de sécurité прив’язний пояс (ремінь)
~ détonante пояс, що детонує (для са-
моліквідації ракети)
~ directrice ведучі паски 
~ fortifiée укріплений пояс; пояс зміц-
нень 
~ rayée ведучі паски з нарізами 
~ verticale мор. броньований пояс; бо-
ртова броня 
ceinture ~ d’attache прив’язний пояс 
(ремінь)

ceinturer оточувати; постачати ведучими па-
сками 

ceinturon m поясний ремінь; поясна порту-
пея 

célérité f du chargement швидкість заря-
джання 

cellule f відділ; відділення; секція; камера;
корпус (снаряду); планер (літака); осередок;
елемент; фотоелемент; карцер; арешт із від-
буванням покарання на гауптвахті (вид стяг-
нення)

~ atomique атомна (ядерна) батарея 
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cellule 
~ de base основний підрозділ; первин-
ний підрозділ 
~ de combat бойова одиниця; первин-
ний підрозділ 
~ de commande відділ керування 
~ de commandement підрозділ 
управління 
~ de coordination du Partenariat від-
діл координації партнерства 
~ de la mémoire комірка пам’яті (за-
пам’ятовуючого пристрою)
~ de soutien підрозділ (група) підтри-
мки 
~ de terre земляне укриття; капонір 
~ élémentaire d’infanterie первинний 
піхотний підрозділ 
~ élémentaire первинний підрозділ 
~ feux вогневий підрозділ; група (сек-
ція) керування вогнем (на КП)
~ informations група (секція) інфор-
мації (на КП)
~ logistique група (секція) тилу (на 
КП)
~ mouvements-transports транспорт-
ний елемент 
~ organique штатний підрозділ 
~ renseignement de la division розві-
дувальне відділення штабу дивізії 
~ renseignement розвідувальний під-
розділ; група (секція) розвідки (на 
КП)
~ tactique de base основний тактичний 
підрозділ 
~ tactique тактичний підрозділ 

cellule-mémoire f блок пам’яті (за-
пам’ятовуючого пристрою)
cendres f pl légères radioactives радіоактив-
ний пил 

centrage m центрування; вивірка; балансу-
вання; визначення (знаходження) центру ва-
ги; порядок розміщення вантажів (на літаку)

central m центральна станція; (телефонний)
комутатор; вузол зв’язку; комутатор 

~ d’armée армійська телефонна стан-
ція 
~ d’observation основний (артилерій-
ський) КП 

central 
~ de batterie вузол зв’язку (комута-
тор) батареї 
~ de maintenance комутатор служби 
технічного обслуговування 
~ de réglage головний пункт керуван-
ня вогнем (пуском ракет); централь-
ний артилерійський (ракетний) пункт 
(на кораблі)
~ des transmissions вузол зв’язку 
~ du groupe телефонна станція дивізі-
ону 
~ mécanographique de l’armée армій-
ський пункт машинного обліку 
~ opération оперативний центр;
центральний пункт керування 
~ radio радіоцентр; радіорубка 
~ télégraphique центральна телеграф-
на станція 
~ téléphonique центральна телефонна 
станція 

centrale f центральний пункт; електростанція 
~ à inertie центральний пункт інер-
ційної навігації; інерційний лічильник 
координат 
~ de calcul (de calcul digital) обчис-
лювальний центр 
~ de direction de tir головний пункт 
керування вогнем (пуском ракет); 
центральний артилерійський (ракет-
ний) пункт (на кораблі)
~ de navigation inertielle центральний 
пункт інерційної навігації 
~ de réglage головний пункт керуван-
ня вогнем (пуском ракет); централь-
ний артилерійський (ракетний) пункт 
(на кораблі)
~ de traitement des données центр 
опрацювання даних 
~ inertielle de navigation центральний 
пункт інерційної навігації 
~ opérations оперативний центр; бо-
йовий інформаційна пункт; бойова 
рубка 

centralisation f зосередження; централізація 
~ du commandement централізація 
керування військами 

centraliser централізувати; зосереджувати 
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centreau m téléphonique комутатор 

centigray (cGy) сантигрей 

centre m центр; пункт; станція; центр бойо-
вого порядку; центральна ділянка (фронту); 
вузол (комунікацій; оборони; зв’язку); курси;
школа; училище; навчальний центр; науково-
дослідний центр 

~ administratif адміністративний 
центр 
~ air de perfectionnement et 
d’information des réserves інформа-
ційний; учбово-інформаційний центр 
офіцерів запасу ВПС 
~ animateur основний керівний центр 
~ antichar вузол ПТО 
~ atomique науковий центр атомних 
(ядерних) досліджень 
~ biologique центр біологічних дослі-
джень 
~ centre de coordination Air (CCA) 
центр повітряної координації 
~ centre de coordination des déplace-
ments de théatre центр координації 
перевезень на ТВД 
~ centre de mise en oeuvre de la lo-
gistique (CMO LOG) центр управ-
ління логістикою 
~ chargé de l’exploitation du rensei-
gnement scientifique et technique 
центр із питань використання даних 
наукової і технічної розвідки 
~ chirurgical d’armée армійський хі-
рургічний шпиталь 
~ clé de radar головна РЛС 
~ combiné d’opérations центр спіль-
них дій; оперативний центр авіаційної 
підтримки 
~ d’accrochage тиловий опорний 
пункт 
~ d’alerte центр оповіщення про пові-
тряну тривогу 
~ d’application commandos школа пі-
дготовки диверсійно-розвідувальних 
груп 
~ d’approvisionnement центр (пункт,
база) постачання 
~ d’aviation навчальний центр ВПС;
авіаційне училище (школа)
~ d’écoute radioélectrique центр ра-
діоперехоплення (радіорозвідки)

centre 
~ d’écoute(s) центр прослуховування 
~ d’élaboration et de diffusion de 
l’alerte aux retombées radioactives 
центр радіаційного і хімічного спо-
стереження 
~ d’électronique de l’armement 
науково-дослідний центр бойових 
радіотехнічних засобів 
~ d’enseignement supérieur aérien 
вищі авіаційні академічні курси 
~ d’entraînement à la défense aérienne 
à la mer навчальний центр ППО ВМС 
~ d’entraînement aux opérations am-
phibies навчальний центр морських 
десантних операцій 
~ d’entraînement commando навчаль-
ний центр підготовки диверсійно-
розвідувальних груп (частин, підроз-
ділів); навчально-тренувальний диве-
рсійно-розвідувальний центр 
~ d’entraînement de la flotte центр 
бойової підготовки корабельного 
складу ВМС 
~ d’entraînement des réserves навча-
льний центр підготовки офіцерів запа-
су 
~ d’entraînement навчальний (трену-
вальний, навчально-тренувальний)
центр 
~ d’essais de missiles (d’engins spé-
ciaux) ракетний випробувальний 
центр 
~ d’essais en vol льотно-
випробувальний центр 
~ d’essais et de recherches des engins 
spéciaux науково-дослідний ракетний 
центр 
~ d’essais випробувальний центр 
~ d’études atomiques науковий центр 
ядерних досліджень 
~ d’études des projectiles autopropul-
sés науково-дослідний ракетний центр 
~ d’études et d’expérimentations tech-
niques et tactiques науково-дослідний 
відділ із дослідження техніки й
тактики 
~ d’études et de recherches d’engins 
spéciaux науково-дослідний ракетний 
центр 
~ d’études nucléaires науковий центр 
ядерних досліджень 
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centre 
~ d’études pratiques du combat de 
nuit центр підготовки військ до ве-
дення бойових дій уночі 
~ d’études sociologiques militaires 
(науковий) центр із вивчення соціоло-
гічних проблем в армії 
~ d’études tactiques de l’armée de 
науково-дослідний центр із питань 
тактики сухопутних військ 
~ d’études tactiques et 
d’expérimentations de l’artillerie нау-
ково-дослідний центр із питань такти-
ки артилерії 
~ d’études technique de char танкове 
технічне училище 
~ d’études techniques et tactiques de 
montagne науковий центр із вивчення 
технічних і тактичних прийомів ве-
дення бойових дій у горах 
~ d’études науково-дослідний центр;
навчальний центр; центр підготовки;
курси підготовки 
~ d’évacuation евакуаційний пункт 
~ d’examen du personnel navigant 
медична комісія з огляду льотного 
складу 
~ d’examen médical медична комісія 
~ d’expériences aériennes militaires 
випробувальний центр ВПС 
~ d’expérimentation pour fusées нау-
ково-дослідний ракетний центр 
~ d’expérimentation pour propulseurs 
à poudre науково-дослідний центр 
порохових ракетних двигунів 
~ d’expérimentation науково-
дослідний центр 
~ d’expérimentations du Pacifique 
центр ядерних випробовувань у Ти-
хому океані 
~ d’expérimentations nucléaires центр 
ядерних випробовувань 
~ d’exploitation du renseignement 
центр обробки розвідувальних даних 
~ d’exploitation technique et 
d’interprétation photo центр обробки 
й дешифрування аерознімків 
~ d’exploitation центр обробки 
(даних); пункт дешифрування 
(аерознімків)
~ d’hospitalisation d’armée армійсь-
кий район госпіталізації 

centre 
~ d’hospitalisation район госпіталіза-
ції 
~ d’impact центр влучення 
~ d’incorporation призовний пункт 
~ d’information de la presse інформа-
ційний прес-центр 
~ d’information militaire des réserves 
центр військової інформації для офі-
церів і унтер-офіцерів запасу 
~ d’instruction de bombardement 
навчальний центр бомбардувальної 
авіації 
~ d’instruction de char танковий на-
вчальний центр 
~ d’instruction de l’arme blindée cava-
lerie навчальний центр бронетанкових 
військ 
~ d’instruction de l’infanterie et des 
troupes de marine центр бойової під-
готовки піхоти і морської піхоти 
~ d’instruction de préparation mili-
taire навчальний центр загальної 
підготовки 
~ d’instruction de spécialités навчаль-
ний центр підготовки за фахом 
~ d’instruction des opérations amphi-
bies навчальний центр морської 
піхоти 
~ d’instruction des recrues навчальний 
центр підготовки новобранців 
~ d’instruction dés spécialistes ALAT 
навчальний центр підготовки фахівців 
військової авіації 
~ d’instruction divisionnaire дивізій-
ний навчальний центр 
~ d’instruction du génie навчальний 
центр інженерних військ 
~ d’instruction du train навчальний 
центр автотранспортних (автомобіль-
них) військ 
~ d’instruction et d’études logistiques 
навчальний і науково-дослідний центр 
тилу 
~ d’instruction et rassemblement des 
renforts пункт збирання й підготовки 
поповнень 
~ d’instruction militaire obligatoire 
навчальний центр для проходження 
обов’язкової перепідготовки 
~ d’instruction national національний 
центр бойової підготовки 
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~ d’instruction naval навчальний 
центр ВМС 
~ d’instruction prémilitaire élémen 
taire навчальний центр допризовної 
початкової підготовки 
~ d’instruction régional окружний на-
вчальний центр 
~ d’instruction spécialisé навчальний 
центр підготовки фахівців 
~ d’instruction навчальний центр;
центр, курси підготовки 
~ d’interprétation photo пункт деши-
фрування аерознімків 
~ d’opération(s) combinée(s) центр 
спільних бойових дій; оперативний 
центр авіаційної підтримки 
~ d’opération(s) d’appui aérien опера-
тивний центр авіаційної підтримки 
~ d’opération(s) de combat центр ке-
рування бойовими діями 
~ d’opération(s) de défense aérienne 
оперативний центр ППО країни 
~ d’opération(s) de secteur оператив-
ний центр сектора ППО 
~ d’opération(s) des engins ракетний 
оперативний центр 
~ d’opération(s) et de renseignements 
оперативно-розвідувальна група 
(штабу)
~ d’opération(s) tactiques центр керу-
вання бойовими діями 
~ d’opération(s) оперативний центр;
центр керування бойовими діями;
оперативний відділ (штабу)
~ d’opérations interarmées центр за-
гальновійськових операцій 
~ de bombardement бомбардувальний 
полігон 
~ de calcul scientifique de l’armement 
науково-обчислювальний центр із 
озброєння 
~ de calcul(s) et de coordination) (de 
calculs et de direction) координаційно-
обчислювальний центр 
~ de calcul(s) обчислювальний центр 
~ de calculatrices électroniques (de 
calcul électronique) електронний об-
числювальний центр 
~ de calculs terrestre наземний обчис-
лювальний центр 

centre 
~ de commandement командний пункт 
(КП); центр (пункт) керування; бойо-
вий пункт 
~ de communication - centre de 
transmissions центр зв’язку 
~ de commutation à exploitation mixte 
вузол зв’язку спільного використання 
~ de conduite de tir пункт (вузол) ке-
рування вогнем (ракетною стрільбою;
пуском ракет)
~ de conduite tactique air (CCTA) 
центр повітряного тактичного супро-
воду 
~ de contrôle au sol наземний центр 
керування (наведення)
~ de contrôle d’artillerie antiaérienne 
пункт керування вогнем зенітної ар-
тилерії 
~ de contrôle de batterie пункт керу-
вання вогнем батареї 
~ de contrôle de l’artillerie légère 
пункт керування вогнем легкої зеніт-
ної артилерії 
~ de contrôle de la circulation aérienne 
центр керування повітряним рухом;
центр керування польотами 
~ de contrôle de la défense aérienne 
центр керування засобами ППО 
~ de contrôle du lancement центр 
(пункт) керування пуском (ракет)
~ de contrôle et de détection de secteur 
пункт виявлення і наведення сектора 
ППО 
~ de contrôle et de détection пункт ви-
явлення і наведення 
~ de contrôle régimentaire полковий 
центр управління 
~ de contrôle régional окружний центр 
керування польотами 
~ de contrôle tactique air центр керу-
вання тактичною авіацією 
~ de contrôle контрольний пункт;
центр керування (наведення)
~ de coordination des feux центр ко-
ординації вогневої підтримки; пункт 
керування вогнем 
~ de coordination du trafic центр 
керування повітряним рухом; центр 
керування польотами 
~ de coordination et de calcul коорди-
наційно-обчислювальний центр 
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~ de coordination nucléaire, radiologi-
que, biologique et chimique центр РХБ 
~ de coordination координаційний 
центр; координаційно-
обчислювальний центр; командний 
пункт (КП)
~ de décision командний пункт (КП)
~ de décontamination radioactive 
пункт спеціальної обробки 
~ de décontamination дегазаційний 
пункт; пункт спеціальної обробки 
~ de décontamination-protection 
центр вивчення питань ефективного 
захисту від уражаючих факторів ядер-
ного вибуху 
~ de défense antichar вузол ППО 
~ de défense вузол оборони 
~ de détection et de contrôle de secteur 
tactique оперативний центр тактично-
го сектора ППО 
~ de détection et de contrôle de secteur 
оперативний центр сектора ППО 
~ de détection et de contrôle центр ви-
явлення і наведення 
~ de détection lointaine центр далеко-
го виявлення 
~ de détection центр радіолокаційного 
виявлення 
~ de direction des interceptions центр 
наведення перехоплювачів; винищу-
вачів-перехоплювачів 
~ de direction des vols центр керуван-
ня польотами 
~ de direction tactique «air» центр ке-
рування тактичною авіацією 
~ de dispersion центр розсіювання 
~ de distribution de subsistances пункт 
(база) постачання продовольством 
~ de distribution divisionnaire диві-
зійний розподільний пункт 
~ de distribution розподільний центр 
(пункт; база; склад)
~ de documentation militaire відділ 
збирання військової інформації 
~ de feux d’armée армійський пункт 
керування вогнем 
~ de formation maritime навчальний 
загін флоту; навчальний центр ВМС 
~ de formation навчальний центр;
центр підготовки; курси підготовки 

centre 
~ de gestion des armées центр керу-
вання збройними силами 
~ de gestion des matériels techniques 
центр керування матеріально-
технічним забезпеченням 
~ de gravité de l’objectif основна (най-
важливіша) частина об’єкту 
~ de gravité de la défense основний 
район оборони 
~ de gravité des forces основні (голов-
ні) сили; напрям головного удару 
~ de gravité du dispositif основні 
(головні) сили; основна частина 
угруповання 
~ de gravité відповідальна ділянка;
напрям головного удару; основний 
район (оборони); основні (головні)
сили; основна частина угруповання 
~ de gravité de niveau stratégique 
центр важливості стратегічного рівня 
~ de gravité de niveau tactique центр 
важливості тактичного рівня 
~ de gravité центр важливості 
~ de guet центр повітряного спосте-
реження й оповіщення 
~ de l’explosion центр вибуху 
~ de la TSF вузол радіозв’язку 
~ de lancement центр (пункт) керу-
вання пуском (ракет)
~ de liaison avancé основний вузол 
зв’язку 
~ de liaison вузол зв’язку 
~ de livraison avancé розподільний 
пункт на передовій 
~ de livraison de (la) division дивізій-
ний розподільний пункт 
~ de livraison des munitions пункт ро-
зподілу боєприпасів 
~ de livraison пункт (база) постачання;
розподільний центр (пункт; база;
склад)
~ de maintenance пункт технічного 
обслуговування і ремонту 
~ de manutention пункт вантажно-
розвантажувальних робіт 
~ de mise en oeuvre (CMO) центр 
моніторингу 
~ de perfectionnement des cadres de 
l’infanterie навчальний центр перепід-
готовки командного складу піхоти 
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~ de perfectionnement des cadres et de 
l’instruction des tirs навчальний центр 
перепідготовки командного складу з
вогневої підготовки 
~ de perfectionnement навчальний 
центр перепідготовки; курси удоско-
налення 
~ de poursuite центр (пункт) наведен-
ня 
~ de préparation du personnel navi-
gant центр підготовки льотного 
складу 
~ de présélection комісія попереднього 
обстеження призовників 
~ de prévision des zones de retombées 
центр із визначення зон радіоактивно-
го зараження місцевості 
~ de prospective et d’évaluations вій-
ськовий науково-дослідний центр з
оцінки і використання науково-
технічних відкриттів 
~ de radar радіолокаційний центр; ра-
діолокаційна станція; РЛС 
~ de ramassage пункт збирання пора-
нених 
~ de rassemblement des isolés збірний 
пункт для відсталих від своєї частини 
~ de rassemblement des réservistes 
збірний пункт призовників чи війсь-
ковослужбовців запасу у випадку ого-
лошення мобілізації 
~ de rassemblement район зосере-
дження; пункт збирання; збірний 
пункт 
~ de ravitaillement avancé пункт пос-
тачання передової 
~ de ravitaillement des essences 
(CRE) центр заправки пальним 
~ de ravitaillement divisionnaire диві-
зійний пункт постачання 
~ de ravitaillement du bataillon бата-
льйонний пункт постачання 
~ de ravitaillement et d’entretien de 
l’habillement пункт речового поста-
чання й ремонту спорядження 
~ de ravitaillement центр (пункт; база)
постачання; пункт харчування в бойо-
вих умовах 
~ de recherches науково-дослідний 
центр 

centre 
~ de recomplètement центр (пункт; ба-
за) поповнення 
~ de recueil et d’interprétation 
NRBC центр збору й обробки РХБ 
інформації 
~ de récupération збірний пункт 
ушкодженої бойової техніки й майна 
~ de réentraînement навчальний центр 
перепідготовки 
~ de regroupement пункт збору після 
бою; пункт збирання й сортування 
ушкодженої техніки 
~ de renseignement des attaques nu-
cléaires центр збирання інформації 
про можливий ядерний напад 
~ de renseignement et de coordination 
центр збирання розвідувальних даних 
і координації дій 
~ de renseignement et de direction de 
tir артилерійський КП 
~ de renseignement пункт збирання 
повідомлень; розвідувальний центр 
~ de renseignements avancé головний 
пункт збирання повідомлень 
~ de renseignements tactiques пункт 
збирання повідомлень військової роз-
відки 
~ de réparation d’artillerie артилерій-
ська ремонтна майстерня 
~ de réparation ремонтна база 
~ de repérage radar центр радіолока-
ційного виявлення 
~ de résistance antichar вузол ПТО 
~ de résistance du moment тимчасо-
вий вузол оборони 
~ de résistance fermé вузол оборони 
~ de résistance вузол оборони; опор-
ний пункт 
~ de responsabilité повноважна інста-
нція 
~ de rupture de charge перевантажний 
(перевантажувальний) пункт 
~ de saisie et d’exploitation de 
l’information (автоматичний) центр 
приймання й обробки інформації 
~ de secours médical медичний пункт 
~ de secteur центр керування сектора 
ППО 
~ de service центр обслуговування 
~ de simulation навчально-
тренувальний центр 
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~ de sous-marins база підводних чов-
нів 
~ de stationnement des réserves район 
розташування резерву 
~ de tir aérien навчальний центр пові-
тряних стрільців (радистів)
~ de tir середня точка влучення 
~ de traitement des données 
(d’information) центр обробки даних 
(інформації)
~ de transbordement перевантажува-
льний пункт; обмінний пункт 
~ de transit pour évacuation sanitaire 
транзитний центр для санітарної ева-
куації 
~ de transit пересильний табір; пере-
вантажувальний пункт 
~ de transmissions avancé вузол 
зв’язку з передовою 
~ de transmissions de garnison гарні-
зонний вузол зв’язку 
~ de transmissions de PC вузол зв’язку 
КП 
~ de transmissions вузол зв’язку 
~ de triage de blessés сортувальний 
пункт поранених і хворих; медичний 
(евакуаційний) пункт 
~ de triage et d’évacuation сортуваль-
но-евакуаційний медичний пункт 
~ de triage сортувальний пункт 
~ d’entraînement du Partenariat pour 
la paix навчальний центр для учасни-
ків програми „Партнерство заради 
миру”
~ des fusiliers навчальний центр мор-
ської піхоти 
~ des hautes études militaires вищі 
академічні, військово-академічні кур-
си 
~ des télécommunications центр даль-
нього зв’язку; вузол зв’язку 
~ du groupement середня точка влу-
чення 
~ du matériel склад матеріальної час-
тини 
~ du service prémilitaire навчальний 
центр допризовної підготовки 
~ euro-atlantique de coordination des 
réactions en cas de catastrophe Євроа-
тлантичний центр координації дій у
разі виникнення катастроф 

centre 
~ ferroviaire залізничний вузол 
~ hertzien вузол радіорелейного 
зв’язку 
~ hospitalier шпиталь 
~ industriel промисловий центр 
~ interallié d’information de la 
presse прес-центр союзних військ 
~ interarmées d’essais d’engins spé-
ciaux ракетний випробувальний центр 
збройних сил 
~ interarmées de coordination des 
mouvements міжвидовий центр ко-
ординації перевезень 
~ interarmées de recherche opération-
nelie науково-дослідний центр із 
питань бойової підготовки збройних 
сил 
~ médical медичний пункт; медична 
комісія 
~ météo(rologique) метеорологічний 
центр; метеорологічна станція (поса-
да)
~ militaire de formation profession-
nelle військові курси навчання циві-
льної спеціальності 
~ militaire військовий об’єкт 
~ mobilisateur régional окружний мо-
білізаційний центр 
~ mobilisateur мобілізаційний центр 
~ national d’études spatiales націона-
льний центр космічних досліджень 
~ national de coordination des mou-
vements національний центр ко-
ординації перевезень 
~ NBC центр спостереження за засто-
суванням зброї масового ураження;
пункт дезактивації й санітарної обро-
бки 
~ nerveu життєвоважливий об’єкт; ву-
зловий пункт 
~ nodal вузловий центр 
~ opérationnel combiné d’appui aérien 
оперативний центр авіаційної підтри-
мки 
~ opérationnel de l’armée de terre 
оперативний центр сухопутних військ 
~ opérationnel des armées оператив-
ний центр штабу збройних сил 
~ opérationnel оперативний центр;
центр керування бойовими діями 
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~ psychotechnique комісія психотех-
нічного контролю призовників 
~ radioélectrique вузол радіозв’язку 
~ secondaire de recueil et 
d’interprétation nucléaire, biologique 
et chimique вторинний центр збору і
обробки ядерної, біологічної й хіміч-
ної інформації 
~ technique пункт технічного обслу-
говування; технічна позиція; техніч-
ний центр (зв’язку)
~ vital життєвоважливий центр 
~s de résistance accolés вогнища 
cпротиву, розташовані поруч 
~s de résistance successifs вогнища 
опору, ешелоновані вглиб 
~s spécialisés de services центри куль-
турно-побутового обслуговування 
organiser en ~ de résistance обладнати 
як вузол оборони 

centrer зосереджувати 

cent-vingt m 120-ти мм міномет 

cercle m коло; окружність; кільце; лімб; диск;
шина колеса (цілі)

~ azimutal азимутальне коло; бусоль-
не кільце 
~ d’officiers офіцерський клуб (збори)
~ de garnison гарнізонний клуб 
~ de sous-officiers унтер-офіцерський 
клуб (збори)
~ de visée кутовимірювальний прилад;
артилерійська бусоль 
~ des officiers офіцерський клуб (збо-
ри)
~ gradué d’azimut азимутальне коло;
бусольне кільце 
~ gradué коло з поділками 
~ militaire клуб військовослужбовців 
~ national des armées de terre et de 
mer національна спілка офіцерів су-
хопутних військ і ВМС 
~ oculaire вихідне вічко (оптичного 
приладу)
~s concentriques de batteries батареї,
розташовані концентричними колами 
(навколо об’єкта)

cercle-mess m клуб-їдальня 

cercler оточувати; організовувати кругову 
оборону; підготовлювати до кругової оборо-
ни 

cérémonial m церемоніал; віддача почестей 
~ militaire військовий церемоніал 

cérémonie f церемонія; парад 
~ militaire військовий церемоніал 

cerner оточувати 

certificat m довідка; посвідчення 
~ amphibie посвідчення морського пі-
хотинця 
~ d’aptitude à l’engagement довідка 
придатності для добровільного прохо-
дження військової служби 
~ d’aptitude à la navigation sous-
marine довідка про придатність до 
плавання на підводних човнах 
~ d’aptitude au commandement довід-
ка про придатність для заняття коман-
дної посади 
~ d’aptitude du service довідка про 
придатність до військової служби 
~ d’aptitude médicale довідка про 
придатність до військової служби за 
станом здоров’я
~ d’aptitude militaire посвідчення про 
проходження допризовної підготовки 
~ d’arme n°l (n°2) - посвідчення 1-го 
(2-го) ступеня про проходження 
підготовки в даному роді військ (для 
унтер-офіцерів)
~ d’épreuve довідка про іспит 
~ d’exemption довідка про зняття з
обліку 
~ d’opérateur radar посвідчення опе-
ратора РЛС 
~ d’origine de blessures ou de maladie 
довідка про поранення чи хворобу при 
проходженні служби в армії (напр. для 
одержання пенсії)
~ de chiffreur посвідчення шифрува-
льника 
~ de commando посвідчення про за-
кінчення диверсійно-розвідувальної 
школи 
~ de dernière solde грошовий атестат 
~ de présence au corps довідка про пе-
ребування на військовій службі 
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certificat 
~ de réception акт приймання 
~ de spécialité n°l (n°2) - посвідчення 
фахівця 1-го (2-го) ступеня 
~ de vérification d’aptitude довідка 
про придатність до заняття командної 
посади 
~ de visite довідка про медичний огляд 
~ interarmes посвідчення про прохо-
дження курсу загальновійськової під-
готовки (для кадрових унтер-офіцерів 
і унтер-офіцерів запасу)
~ médical militaire медична довідка,
видана військовим лікарем 
~ médical довідка про стан здоров’я;
медична довідка (довідка)
~ militaire élémentaire посвідчення 
про проходження початкової підгото-
вки 
~ militaire посвідчення про прохо-
дження (початкової) підготовки 
~ pratique посвідчення про прохо-
дження стажування 
~ technique посвідчення про одержан-
ня технічної спеціальності (видається 
рядовому й унтер-офіцерському скла-
ду)

cessation f припинення 
~ des hostilités припинення бойових 
дій 
~ d’une offensive зрив наступу 
~ du feu (du tir) припинення вогню 
(стрільби)

cessez-le-feu m припинення вогню, призупи-
нення військових дій 
cessez l’engagement припинити бойовий кон-
такт 

chableau m буксирний трос; буксир 

chablis m топ. ліс; трусок; бурелом 

chaîne f ланцюг; канал; топ. гірський ланцюг 
~ d’alerte avancée мережа РЛС дале-
кого виявлення 
~ d’alerte radar мережа РЛС (далеко-
го) виявлення; межа радіолокаційного 
виявлення 
~ d’alerte мережа станцій оповіщення;
система оповіщення ППО 

chaîne 
~ d’évacuation шляхи евакуації; сис-
тема евакуації 
~ d’habillage порядок забезпечення 
обмундируванням (новобранців)
~ d’identification порядок повторного 
огляду резервіста в мобілізаційному 
центрі для направлення його у відпо-
відну частину 
~ d’identité браслет; ланцюг-браслет з
особистим знаком 
~ d’incorporation порядок зарахуван-
ня в частину 
~ de commandement opérationnel 
вертикаль оперативного управління;
порядок підпорядковування 
~ de commandement вертикаль 
управління 
~ de commandement ланка керування;
командна інстанція 
~ de détection et de contrôle система 
виявлення і наведення 
~ de feux система вогню 
~ de guidage система наведення (керу-
вання); лінія керування 
~ de largage à ouverture retardée ме-
жа падіння (викидання) із затримкою 
розкриття парашута 
~ de largage à retardateur chrono-
métrique межа падіння (викидання) з
тимчасовою затримкою розкриття па-
рашута 
~ de largage межа скидання (викидан-
ня)
~ de mise à feu ланцюг запалювання 
~ de montagne топ. гірський ланцюг 
~ de pilotage система керування 
~ de radars à longue portée (d’alerte 
avancée; de guet lointain) мережа РЛС 
далекого виявлення 
~ de radars мережа РЛС; мережа ра-
діолокаційного виявлення 
~ de radiogoniométrie мережа радіо-
пеленгаторних станцій 
~ de ravitaillement et d’évacuation 
шляхи підвозу й евакуації; система 
постачання й евакуації 
~ de ravitaillement система постачан-
ня 
~ de stations de radar мережа РЛС;
мережа радіолокаційного виявлення 
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chaîne 
~ de télécommande система телекеру-
вання; лінія (канал) телекерування 
~ de véhicules система постачання 
бронетанкової техніки 
~ du renseignement розвідувальний 
канал 
~ hertzienne мережа радіорелейних 
станцій; лінія радіорелейного зв’язку;
радіорелейна лінія зв’язку 
~ hiérarchique командна інстанція 
~ logistique система тилу; тил 
~ maintenance des matériels мережа 
обслуговування техніки 
~ médicale порядок проходження 
медичного огляду (напр. у
мобілізаційному центрі)
~ pyrotechnique детонаційний ланцюг 
~ santé медична складова 
~ statique de guet lointain мережа на-
земних РЛС далекого виявлення 

chaîner вимірювати мірною стрічкою 

chaîneur m пристрій із мірною стрічкою 

chaînon m ланка (ланцюга); трак (гусениці); 
топ. невеликий гірський хребет 

~ conducteur лінія передачі команд 
(сигналів)
~ de données лінія передачі даних 
~ radioélectrique лінія передачі 
команд по радіоканалу; лінія ра-
діозв’язку; радіолінія 

chair f à canon гарматне м’ясо 

chaise f de route рама кріплення (гармати)
для походу, по-похідному 

chaland m баржа; плашкоут; ліхтер 
~ amphibie десантна баржа (плашко-
ут)
~ à propulsion mécanique (automo-
teur) самохідна баржа 
~ d’accostage десантна баржа (плаш-
коут)
~ de DCA допоміжний корабель ППО 
~ de débarquement десантна баржа 
(плашкоут)
~ de débarquement d’infanterie піхот-
но-десантний плашкоут 

chaland 
~ de débarquement pour chars танко-
десантний плашкоут 
~ de débarquement pour personnel 
десантний; піхотно-десантний плаш-
коут 
~ de débarquement pour véhicules де-
сантна баржа для автотранспортних 
засобів 
~ chaland de transport de matériel 
(CTM) транспортна баржа для техніки 
~ porte-chars танкодесантний плаш-
коут 
~ remorqué несамохідна баржа 

chaland-canonnière m канонірський човен 

chaland-hôpital m санітарна баржа 

chaleur f енергія 
~ nucléaire енергія ядерної реакції;
світлова (теплова) дія ядерного вибу-
ху 
~ rayonnée світлове (теплове) випро-
мінювання (ядерного вибуху)

chaloupe f (корабельна) шлюпка; баркас 
~ à moteur моторна шлюпка 
~ canonnière канонірський човен 
~ de débarquement десантний баркас 
~ pontée катер 

chalut m трал 
~ à évolution variable різноглибинний 
трал 
~ de fonds глибоководий (придонний)
трал 
~ de surface поверхневий трал 

chalutage m тралення 

chaluter тралити 

chalutier m траулер 
~ patrouilleur сторожовий корабель 
(переустаткований із траулера)

chambrage m відношення діаметра набійника 
до калібру 

chambre f камера; відділення; казармене 
приміщення; камера; набійник; фотоапарат;
каюта; рубка 
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chambre  
~ à (de) poudre (зарядна) камера; по-
роховий (зарядний) льох 
~ à air повітряний резервуар (торпеди)
~ à canon (зарядна) камера; набійник 
~ à explosif камера 
~ à gaz газова камера 
~ à projectile (зарядна) камера 
~ à réaction камера згорання 
~ arrière (AR) кормова частина (тан-
ка); відділення силової установки і
силової передачі 
~ aux gargousses зарядний льох 
~ auxiliaire вкладний набійник (під 
малокаліберний набій)
~ avant (AV) передня частина (танка); 
відділення механіка-водія і відділення 
керування 
~ cinématographique кінознімальна 
камера 
~ d’amorce de l’étui капсульна втулка 
гільзи 
~ d’arrêts приміщення для арештова-
них (напр. гауптвахта)
~ d’ionisation іонізаційна камера 
~ d’officier офіцерська каюта 
~ d’un obus (d’un projectile) (внутрі-
шня) порожнина снаряду 
~ de canon бойове відділення (танка)
~ de charge d’une torpille бойове за-
рядне відділення торпеди 
~ de combat бойове відділення (танка)
~ de conduite відділення керування 
(танка)
~ de coupure контрольний пункт (ка-
бельної лінії)
~ de distribution перевантажувальне 
відділення (баштової артилерійської 
установки)
~ de la bouche à feu (зарядна) камера 
~ de manœuvre робоче відділення 
(баштової артилерійської установки)
~ de mine мінний льох; мінна камера;
~ de moteur відділення силової уста-
новки (танка)
~ de navigation штурманська рубка 
~ de prise de vue знімальна камера;
знімальний апарат; фотоапарат 
~ de tir бойове відділення 
~ de tonnerre зарядна камера 

chambre  
~ de troupe казармене приміщення;
житлове приміщення для рядового 
складу 
~ de veille ходова рубка 
~ des canons бойове відділення (баш-
тової артилерійської установки)
~ des cartes штурманська рубка 
~ des lance-torpilles торпедний відсік;
торпедний льох 
~ des machines відділення силової 
установки і силової передачі (танка); 
машинне відділення (корабля)
~ des torpilles торпедний відсік; тор-
педний льох 
~ du périscope рубка перископа 
~ du personnel бойове відділення (та-
нка)
~ du tube канал труби 
~ garnie de cartouche набійник із на-
боєм 
~ gyroscopique гірокамера; гірокомпа-
сне відділення 
~ médiane середня частина (танка); 
бойове відділення 
~ métrique aérienne аерофотокамера;
аерофотоапарат 
~ relais перевантажувальне відділення 
(баштової артилерійської установки)
~ téléphotographique телефотокамера 
chambre ~ des régulateurs гідростати-
чне відділення торпеди 
envoyer dans sa ~ саджати під арешт 

chambrée f спальне приміщення (у казар-
мах); солдати, що живуть в одному примі-
щенні 

champ m поле; простір; зона; район; сектор 
~ atomique грибоподібна хмара атом-
ного (ядерного) вибуху 
~ auxiliaire допоміжний (запасний)
аеродром 
~ d’abattage райони і підступи, що 
прострілюються артилерією 
~ d’action район бою; район бойових 
дій 
~ d’atterrissage посадкова площадка;
посадкова смуга; польовий аеродром 
~ d’aviation польовий аеродром; по-
садкова площадка; посадкова смуга 
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champ 
~ d’eau vaporisée грибоподібна хмара 
пари (при ядерному підводному чи 
надводному вибуху)
~ d’épreuve випробувальний полігон 
~ d’essai випробувальний полігон 
~ d’exercice навчальний плац 
~ d’exploration зона (сектор) огляду;
сектор виявлення 
~ d’inondation топ. площа затоплен-
ня; заплава 
~ d’irradiation район опромінення 
~ d’obstacle (навчальне) штурмове мі-
стечко; смуга перешкод 
~ d’opération ou champ d’action зона 
проведення операції або район бойо-
вих дій 
~ d’une explosion atomique грибопо-
дібна хмара атомного (ядерного) ви-
буху 
~ de bataille atomique район застосу-
вання атомної (ядерної) зброї 
~ de bataille d’armée армійська смуга;
смуга дій армії 
~ de bataille nucléaire район застосу-
вання ядерної зброї 
~ de bataille stratégique район вели-
ких операцій 
~ de bataille tactique поле бою; район 
бойових дій 
~ de bataille поле бою; район бойових 
дій 
~ de battage сектор обстрілу 
~ de bombardement бомбардувальний 
полігон 
~ de détection сектор огляду (РЛС)
~ de feu сектор обстрілу; артилерійсь-
кий (ракетний) полігон; стрільбище;
кут обстрілу; обстріл; дальність 
польоту снаряду 
~ de l’observation сектор спостере-
ження 
~ de lunette поле спостереження (ог-
ляду) оптичної труби 
~ de manoeuvre район маневру (мане-
врування); район маневрів; навчальне 
поле (плац); полігон; навчальний вій-
ськовий табір 
~ de mines à commandement à dis-
tance кероване мінне поле 

champ 
~ de mines à la demande поспішно 
встановлене мінне поле; мінне поле,
встановлюване за вимогою 
~ de mines antichars протитанкове 
мінне поле 
~ de mines antipersonnel протипіхотне 
мінне поле 
~ de mines chiffré нестандартне мінне 
поле (без певної системи)
~ de mines contre opérations aéropor-
tées протидесантне мінне поле; мінне 
поле проти повітряного десанту 
~ de mines de cloisonnement загоро-
джувальне мінне поле; захисне мінне 
поле; мінне поле великої щільності 
~ de mines de combat захисне мінне 
поле (встановлене в ході бою)
~ de mines de harcèlement мінне поле,
що непокоїть 
~ de mines de manœuvre ou tactique 
тактичне мінне поле 
~ de mines de manœuvre маневрене 
мінне поле 
~ de mines de protection захисне мін-
не поле 
~ de mines défensif оборонне мінне 
поле 
~ de mines factices помилкове мінне 
поле 
~ de mines mécanisé мінне поле, вста-
новлене механізованим способом 
~ de mines méthodique завчасно вста-
новлене мінне поле 
~ de mines mixte змішане мінне поле 
(із протитанкових і протипіхотних 
мін)
~ de mines offensif активне мінне за-
городження 
~ de mines préalable завчасно встано-
влене мінне поле 
~ de mines retardateur стримуюче 
мінне поле 
~ de mines simulés помилкове мінне 
поле 
~ de mines sous-marines підводне 
мінне загородження 
~ de mines sur piquets мінне поле з
мінами на розтяжках 
~ de mines tactique тактичне мінне 
поле 
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champ 
~ de mines terrestre оборонне мінне 
поле 
~ de mines мінне поле 
~ de pointage en direction кут горизо-
нтального обстрілу 
~ de pointage en hauteur кут вертика-
льного обстрілу 
~ de radiation район опромінювання 
~ de ramassage de messages площадка 
для відправлення і прийому повідом-
лень 
~ de tir à distance connue стрільбище 
з позначеними дистанціями 
~ de tir aérien авіаційний полігон 
~ de tir air-sol полігон для повітряної 
стрільби по наземним цілях; полігон 
для випробувань ракет класу «повіт-
ря-земля»
~ de tir aménagé обладнаний полігон 
(стрільбище)
~ de tir au fusil стрільбище 
~ de tir au sol des avions полігон для 
повітряної стрільби по наземних цілях 
~ de tir d’artillerie артилерійський по-
лігон 
~ de tir de campagne полігон для бо-
йових стрільб 
~ de tir de circonstance тимчасовий 
(необладнаний) полігон 
~ de tir de faible étendu невеликий се-
ктор обстрілу; полігон 
~ de tir de garnison стрільбище; арти-
лерійський полігон 
~ de tir dégagé розчищений сектор об-
стрілу 
~ de tir en direction кут горизонталь-
ного обстрілу 
~ de tir en hauteur кут вертикального 
обстрілу 
~ de tir horizontal кут горизонтально-
го обстрілу 
~ de tir intégral круговий обстріл 
~ de tir latéral кут горизонтального 
обстрілу 
~ de tir miniature полігон; мініатюра-
полігон 
~ de tir non aménagé необладнаний 
полігон (стрільбище)
~ de tir réduit полігон; мініатюра-
полігон 

champ 
~ de tir réel полігон для бойової стрі-
льби; бомбардувальний полігон 
~ de tir spatial полігон для пуску кос-
мічних ракет 
~ de tir tous-azimuts круговий обстріл 
~ de tir trop court обстріл на невелику 
глибину 
~ de tir vertical кут вертикального об-
стрілу 
~ de tir сектор обстрілу; артилерійсь-
кий (ракетний) полігон; стрільбище;
кут обстрілу; обстріл 
~ de troncs d’arbres смуга завалів 
~ de visibilité (de vision) поле, що мо-
жна осягнути зором; поле видимості;
зона (сектор) огляду 
~ de vision instantané поле, охоплю-
ване зором 
~ de vision total повний огляд поля 
(огляд)
~ défensif смуга місцевості, обладнана 
для оборони; смуга оборони 
~ en hauteur кут вертикального об-
стрілу 
~ horizontal кут горизонтального об-
стрілу; діапазон горизонтальних кутів 
~ libre відкрита місцевість; вільний 
простір 
~ mort мертвий простір; поле невиди-
мості 
~ nucléaire грибоподібна хмара ядер-
ного вибуху 
~ parasite (perturbateur) поле радіо-
перешкод 
~ rayonné район опромінення 
~ vertical кут вертикального обстрілу;
діапазон вертикальних кутів 
~ visuel поле зору; огляд; поле види-
мості; зона (сектор) огляду 
à travers ~s поза дорогами; по бездо-
ріжжю; без доріг 
baliser un ~ de mines позначати мінне 
поле 
démasquer le ~ de tir розчищати сек-
тор обстрілу 
donner droit sur un ~ de mines натра-
пити (наскочити) на мінне поле 
en ~ libre на відкритій (необладнаній)
місцевості 
faux ~ de mines помилкове мінне поле 
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champ 
gagner du ~ висуватися вперед; обга-
няти 
prendre du ~ vers l’arrière відходити 
назад 
reprendre du ~ відриватися (від голо-
вних сил); висуватися вперед; відхо-
дити на задану відстань; виходити на 
відкриту місцевість; виходити на 
оперативний простір; займати 
позицію 
rester sur le ~ de bataille загинути на 
полі бою; бути убитим 
se voir imposer son ~ de bataille бути 
змушеним дати бій (бої) на місцевості,
обраній противником 
tomber sur le ~ d’honneur загинути на 
полі бою; бути убитим 

chance f d’atteinte імовірність влучення 
(ураження)

chandelle f fumigène димова шашка 

changement m зміна; заміна 
~ d’arme переведення в інший рід 
військ 
~ d’articulation зміна бойового по-
рядку 
~ de cap зміна курсу 
~ de corps переведення в іншу части-
ну 
~ de direction à droite (à gauche); 
marche! ліве (праве) плече вперед,
кроком руш! (команда)
~ de dispositif перегрупування 
~ de format зміна формату 
~ de fo rmation перебудування 
~ de front зміна лінії фронту 
~ de garnison переведення в інше міс-
то; передислокація 
~ de grade зміна звання 
~ de hausse зміна прицілу 
~ de pente топ. перегин схилу 
~ de point de visée зміна точки приці-
лювання 
~ de position зміна позиції 
~ de position de tir зміна вогневої по-
зиції 
~ de quart зміна вахти 
~ de réglage настройка; регулювання 

changement 
~ de route зміна маршруту польоту;
зміна курсу 
~ de rythme зміна темпу просування 
~ de service переведення до іншого 
керівника (на службу)
~ des tenues зміна форми одягу 
~ d’itinéraire зміна маршруту 
~ d’objectif зміна цілі; перенесення 
вогню 
~ d’unité переведення в інший підроз-
діл (тієї ж частини)
~s brusques d’attitude різкі зміни об-
становки 

chantier m площадка (робоча, будівельна); 
стапель; елінг; низька (залізнична) платфор-
ма; ділянка мінування; загін саперів для 
встановлення мін на ділянці мінування 

~ de constructions суднобудівна верф 
~ de démolition et de destruction des 
munitions площадка для знешкоджен-
ню і знищенню старих боєприпасів та 
боєприпасів, що не розірвалися 
~ de pose ділянка мінування 
~ de réparation судноремонтна верф 
~ de triage сортувальна залізнична 
станція 
~ du génie місце проведення інженер-
них робіт 
~ maritime суднобудівна (судноремо-
нтна) верф 

chape f кришка; ковпак; кожух; обойма;
скоба; втулка; хомутик; оправа; вушко; крон-
штейн; дорожнє покриття 

~ à poignée обойма з ручкою (куле-
мет)
~ d’attache de l’équilibreur гніздо для 
закріплення механізму, що врівнова-
жує 
~ de fixation intérieure du canon муф-
та, що з’єднує ствол із гузовиком 
~ du levier de pointage правильний 
кронштейн 

chapeau m ковпак; кришка; кожух; голівка;
топ. трикутник неспівпадіння (погрішнос-
тей)

~ blindé de protection бронековпак;
броньований купол 
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chapeau 
~ de dérive de la hausse кришка хому-
тика прицілу 
~ d’erreur (d’intersection) топ. трику-
тник неспівпадіння (погрішностей)
~ du kiosque огородження рубки 

chapelet m серія; ряд 
~ de bases côtières ланцюг берегових 
баз 
~ de bombes серія бомб 
~ de mines ряд мін; мінний ряд 
~ de stations мережа станцій 
~ de torpilles мінна банка 

chapelle f ковпак; кришка коробки; топ. кап-
лиця 

char m танк 
~ à canon oscillant танк із рухомою 
гарматою 
~ à casemate безбаштовий танк 
~ à effet de sol танк на повітряній по-
душці 
~ à roues et chenilles interchangeables 
гусеничний; колісно-гусеничний танк 
~ à tourelle баштовий танк 
~ à usages multiples багатоцільовий 
танк 
~ accidenté ушкоджений танк 
~ aéroporté десантний, повітряноде-
сантний танк 
~ aérotrànsportable аеротранспорта-
бельний танк 
~ amphibie de débarquement десант-
ний танк, що плаває 
~ amphibie танк, що плаває 
~ antiaérien зенітна самохідна устано-
вка; зенітний танк 
~ avarié ушкоджений танк 
~ bas profile танк із низьким силуетом 
~ bitube de 30 30-ти мм самохідна 
спарена установка, 30-ти мм зенітна 
гармата на базі легкого танка АМХ 
~ blindé танк 
~ cargo вантажний танк 
~ chasseur de chars (contre char) ви-
нищувач танків; протитанкова самохі-
дна установка 
~ d’accompagnement танк супроводу 
~ d’appui direct танк (безпосередньої)
підтримки (піхоти)

char 
~ d’appui танк підтримки (піхоти)
~ d’assaut танк прориву; штурмовий 
танк; (штурмова) САУ 
~ d’exploitation танк оперативного 
призначення 
~ d’infanterie піхотний танк; танк су-
проводу (підтримки) піхоти 
~ DCA зенітна самохідна установка;
зенітний танк 
~ de bataille середній танк; бойовий 
танк 
~ de chimie хімічний танк 
~ de combat (основний) бойовий танк 
~ de commandement командирський 
танк 
~ de DCA зенітна самохідна установ-
ка; зенітний танк 
~ de débarquement десантний танк 
~ de défense antiaérienne зенітна са-
мохідна установка (ЗСУ); зенітний 
танк 
~ de déminage тралер; танк-тралер 
~ de dépannage (équipé de moyens de 
levage de traction et de remorquage) 
евакуаційний; ремонтно-евакуаційний 
танк 
~ de fort tonnage важкий танк 
~ de manœuvre d’ensemble танк опе-
ративного призначення 
~ de pointe головний танк 
~ de protection танк прикриття 
~ de reconnaissance (легкий) розвіду-
вальний танк 
~ de récupération евакуаційний; ре-
монтно-евакуаційний танк 
~ de remplacement запасний танк 
~ de rupture танк прориву; важкий 
танк 
~ de soutien direct de l’infanterie танк 
(безпосередньої) підтримки піхоти 
~ de soutien танк підтримки (піхоти)
~ de tête головний танк 
~ de transmissions танк зв’язку 
~ de transport pour troupes amphibie 
гусеничний бронетранспортер, що 
плаває; гусеничний бронетранспортер 
для перевезення військ 
~ démineur тралер; танк-тралер 
~ dépanneur евакуаційний; ремонтно-
евакуаційний танк 
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char 
~ destroyer винищувач танків; проти-
танкова самохідна установка; танк 
прориву 
~ destructeur de mines тралер; танк-
тралер 
~ dozer танковий бульдозер 
~ du capitaine командирський танк 
~ du génie саперний танк 
~ embusqué танк у засідці 
~ émetteur de fumée танк із прилада-
ми димопуску 
~ en bois дерев’яний макет танка 
~ guidé головний танк 
~ lance-feu (lance-flammes) вогнемет-
ний танк 
~ lance-fusées (lance-missiles) самохі-
дна пускова установка (на базі танка)
~ lance-pont танковий мостоукладач 
~ lanceur de pont танковий мостоук-
ладач 
~ léger de reconnaissance легкий роз-
відувальний танк 
~ léger легкий танк 
~ lent (lourd) важкий танк 
~ mâle танк, озброєний гарматою і ку-
леметом 
~ mi-lourd середній танк 
~ missile antiaérien самохідна пускова 
установка зенітних ракет (на базі тан-
ка)
~ missiles самохідна пускова установ-
ка (на базі танка)
~ moyen середній танк 
~ observateur (observateur-artillerie) 
рухливий броньований СП 
~ observatoire рухливий броньований 
СП 
~ obusier самохідна гаубиця (на базі 
танка)
~ personnel d’appui танк супроводу 
(підтримки) піхоти 
~ porte-missiles самохідна пускова 
установка (на базі танка)
~ porte-mortier мінометна самохідна 
установка (на базі танка)
~ porte-pont (porteur de pont; poseur 
de matériel de franchissement; poseur 
de pont) танковий мостоукладач 
~ puissant важкий танк 
~ rapide швидкохідний танк; легкий 
танк 

char 
~ réduit малогабаритний танк; танкет-
ка 
~ releveur de mines тралер; танк-
тралер 
~ sans tourelle безбаштовий танк 
~ saute-mines тралер; танк-тралер 
~ scout (легкий) розвідувальний танк 
~ simulé макет танка (у натуральну 
величину)
~ sous casemate безбаштовий танк 
~ submersible танк, здатний форсува-
ти водні перешкоди по дну 
~ surbaissé танк із низьким силуетом 
~ téléguidé телекерований танк 
~ TSF танк із радіоустановкою 
~ АМХ легкий танк АМХ 
casser du ~ підбивати танк 
~ de chasse винищувач танків; проти-
танкова самохідна установка 
précéder les ~s просуватися перед та-
нками 
coller aux ~s не відриватися від танків;
невідступно слідувати за танками 
dans les ~s у бронетанкових військах 
être justiciable de~s піддаватися об-
стрілу танків 
faire grimper sur le ~ саджати на танк 
grimper sur les ~s саджати на танки 
infranchissable aux ~s танконедоступ-
ний 
jumeler les ~s et l’infanterie організо-
вувати тісну взаємодію танків і піхоти 
praticable aux ~s танкодоступний 
saborder un ~ підривати танк 
saisir les ~s відкривати вогонь по тан-
ках 
séparer les ~s de l’infanterie відділяти 
піхоту від танків 
suivre de prés les ~s з’являтися безпо-
середньо за танками 
tirer au ~ вести вогонь; (стріляти) з
танка 

char-canon m самохідна артилерійська уста-
новка (САУ); танк із гарматним озброєнням 

char-casemate m безбаштовий танк 

char-démineur m тралер; танк-тралер 

char-guidé m головний танк 
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charbon m actif активоване вугілля 

charbon-filtre m фільтруюче вугілля; вугіль-
ний фільтр 

charge f заряд; заряджання; вантаж; наван-
таження; комплект для пострілу; атака;
обов’язок; посада 

~ à (de) fond глибинна бомба 
~ à (de) poudre (бойовий) пороховий 
заряд; заряд твердого ракетного пали-
ва; паливний заряд 
~ à (en) blanc холостий заряд 
~ à aimant магнітна міна 
~ à barreau continu подовжений під-
ривний заряд 
~ à boufée de fumée вибуховий пакет 
~ à écrasement заряд, що детонує;
детонатор; підривний заряд із 
пластичною ВР 
~ à effets dirigés заряд спрямованої дії 
~ à éléments égux постійний бойовий 
заряд; картузний заряд 
~ à éléments inégaux (multiples) 
змінений бойовий заряд; заряд із 
доповненнями 
~ à fraction de base et fraction sup-
plémentaire повністю змінений 
бойовий заряд 
~ à grains brûlant en ligne droite по-
роховий заряд, що горить з торця 
~ à la baïonnette штикова атака 
~ à vidе інертне спорядження 
~ additive (additionnelle) додатковий 
заряд 
~ admissible припустиме навантажен-
ня 
~ aérienne штурмова атака 
~ aérodynamique аеродинамічне на-
вантаження 
~ aérotransportée аеротранспорт; та-
бельний вантаж 
~ allongée de circonstance нестандар-
тний подовжений підривний заряд 
~ allongée de pétard подовжений під-
ривний заряд із декількох шашок 
~ allongée spéciale réglementaire та-
бельний подовжений підривний заряд 
~ allongée подовжений підривний за-
ряд 
~ amorcée заряд із запалом 
~ annoncée основний заряд 

charge 
~ arrière донний заряд 
~ atomique атомний (ядерний) заряд 
~ avant головний заряд 
~ balistique opérationnelle бойовий 
(пороховий) заряд 
~ balistique цільний заряд 
~ bourrée буровий підривний заряд 
~ brisante розривний заряд 
~ calculée розрахункове навантаження 
~ chimique (classique) звичайний за-
ряд 
~ complète fragmentaire повний пе-
ремінний заряд 
~ concentrée зосереджений підривний 
заряд; зосереджене навантаження;
зв’язка ручних гранат 
~ confectionnée картузний заряд 
~ constante постійне навантаження 
~ conventionnelle звичайний заряд 
~ coulée литий заряд (твердого ракет-
ного палива)
~ coupante роздільний заряд; підрив-
ний заряд 
~ creuse à aimants (aimantée; adhé-
rente) магнітна кумулятивна міна 
~ creuse angulaire пустотілий кільце-
подібний заряд 
~ creuse antichar протитанковий ку-
мулятивний снаряд 
~ creuse portative переносний куму-
лятивний заряд 
~ creuse stabilisée кумулятивний сна-
ряд; снаряд, що стабілізується у
польоті 
~ creuse кумулятивний заряд; пустоті-
лий заряд 
~ d’allumage (d’amorçage) запалюю-
чий заряд; запальник 
~ d’amorcage запальний пристрій 
~ d’appoint de croisière додатковий 
заряд маршового двигуна 
~ d’appoint додатковий заряд; додат-
ковий пучок заряду 
~ d’éclatement розривний заряд 
~ d’explosif du relais проміжний заряд 
~ d’explosif розривний заряд; підрив-
ний заряд; заряд ВР; пірозаряд; піро-
набій 
~ d’explosion розривний заряд; підри-
вний заряд; заряд ВР; пірозаряд; піро-
набій 
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charge 
~ d’ignition ініціюючий заряд 
~ d’inflammation запалюючий заряд;
запальник 
~ d’instruction навчальний заряд 
~ de (en) bombes бомбове наванта-
ження 
~ de base основний бойовий (порохо-
вий) заряд 
~ de combat бойовий (пороховий) за-
ряд; бойове навантаження 
~ de combustible solide заряд твердого 
ракетного палива; паливний заряд 
~ de combustible заряд (ракетного)
палива; паливний заряд 
~ de coupage підривний заряд 
~ de culot донний заряд 
~ de démolition підривний заряд; під-
ривна шашка 
~ de dépotage вибивний заряд 
~ de fret корисний вантаж (наванта-
ження)
~ de guerre бойовий (пороховий) за-
ряд; бойове навантаження 
~ de la ligne інтенсивність руху 
~ de lancement цільовий заряд 
~ de pétards заряд із шашок ВР 
~ de plastique пластичний (пластико-
вий) заряд 
~ de pointe граничне (максимальне)
навантаження 
~ de poudre propulsive заряд твердого 
ракетного палива; паливний заряд; ці-
льовий заряд 
~ de profondeur atomique атомна 
(ядерна глибинна) бомба 
~ de profondeur глибинна бомба 
~ de propergol заряд твердого ракет-
ного палива; паливний заряд 
~ de propulsion заряд твердого ракет-
ного палива; паливний заряд; цільо-
вий заряд 
~ de rupture підривний заряд; руйнів-
не навантаження; коефіцієнт (межа)
міцності 
~ de sécurité безпечне навантаження 
~ de service нормальний (повний) за-
ряд; робоче навантаження; корисний 
вантаж (навантаження)
~ de tolité тротиловий заряд 
~ détonatrice заряд, що детонує; дето-
натор 

charge 
~ disponible корисний вантаж (наван-
таження)
~ divisible роздільний заряд; складе-
ний заряд; перемінний бойовий заряд 
~ dynamique динамічне навантаження 
~ élémentaire пучок заряду 
~ en douille заряд у гільзі 
~ en échelons атака ешелонами 
~ en soute бомбове навантаження у ві-
дсіках 
~ excitatrice запалюючий заряд; запа-
льник 
~ explosive розривний заряд; підрив-
ний заряд; заряд ВР; ркт. пірозаряд;
піронабій 
~ extrême граничне навантаження 
~ factice навчальний заряд; інертний 
заряд 
~ faible зменшений заряд 
~ fixe постійний бойовий заряд 
~ formée фігурний підривний заряд;
складений підривний заряд 
~ forte повний заряд; посилений заряд 
~ fraction de base основний бойовий 
заряд 
~ fumigène димовий (димоутворюю-
чий) склад 
~ indivisible постійний бойовий заряд 
~ inerte навчальний заряд; інертний 
заповнювач (снаряду); інертне споря-
дження; інерційне навантаження 
~ initiale ініціюючий заряд 
~ intérieure внутрішній підривний за-
ряд 
~ limité граничне навантаження 
~ linéaire подовжений підривний 
заряд; навантаження на одиницю дов-
жини 
~ marchande корисний вантаж (нава-
нтаження)
~ maximale admissible (autorisée) 
граничне (припустиме) навантаження 
~ mégatonnique термоядерний заряд 
потужністю в мегатонни 
~ militaire en soute бомбове наванта-
ження у відсіках 
~ militaire nucléaire ядерний бойовий 
заряд 
~ militaire sous la voilure бомбове на-
вантаження під крилами 
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charge 
~ militaire sous le fuselage бомбове 
навантаження під фюзеляжем 
~ militaire бойовий (пороховий) заряд;
бойове навантаження; військовий 
бюджет; військові витрати; військові 
зобов’язання (обов’язки)
~ motrice заряд твердого ракетного 
палива; паливний заряд; цільовий за-
ряд 
~ moyenne admise середнє припусти-
ме навантаження 
~ non tournante стабілізований заряд 
~ normale нормальний (повний) заряд 
~ nucléaire à fission-fusion-fission 
комбінований ядерний заряд 
~ nucléaire de destruction ядерний пі-
дривний заряд 
~ nucléaire guidée керована ракета з
ядерним зарядом 
~ nucléaire multiple багатоцільовий 
ядерний заряд 
~ nucléaire statique ядерний фугас 
~ nucléaire ядерний заряд 
~ offensive бойовий (пороховий) заряд 
~ offerte дозволений вантаж 
~ opérationnelle бойовий (пороховий)
заряд; бойове навантаження 
~ palettisée вантаж на піддонах 
~ par temps роздільне заряджання 
~ par unité de surface portante наван-
таження на одиницю несучої поверхні 
~ payante корисне навантаження (ван-
таж); вантажопідйомність 
~ perforante бронебійний заряд 
~ plate підривна шашка 
~ pleine повний заряд 
~ primaire ініціюючий заряд 
~ propulsive заряд твердого ракетного 
палива; паливний заряд; цільовий за-
ряд 
~ réactive запас реактивності 
~ réduité зменшений заряд 
~ relais проміжний заряд 
~ renforcée посилений заряд 
~ résiduelle залишковий заряд 
~ retardatrice пороховий сповільню-
вач 
~ semi-perforante напівбронебійний 
снаряд 
~ spécifique питоме навантаження 

charge 
~ statique статичний заряд; статичне 
навантаження 
~ subkilotonnique ядерний заряд по-
тужністю менше (однієї) кілотонни 
~ superficielle зовнішній підривний 
заряд; питоме навантаження на оди-
ницю поверхні 
~ sûre безпечне навантаження 
~ thermique запальний заряд; терміч-
не навантаження; термічна напруга 
~ thermonucléaire термоядерний за-
ряд 
~ totale повне навантаження 
~ transportée транспортований вантаж 
~ uniforme рівномірне навантаження 
~ unitaire унітарний постріл; питоме 
навантаження 
~ utile de guerre бойовий (пороховий)
заряд; бойове навантаження 
~ utile scientifique науково-дослідна 
апаратура 
~ utile корисний вантаж (навантажен-
ня); вантажопідйомність 
~ variable перемінне навантаження 
~s logistiques завдання служб тилу 
acheminer (livrer) une ~ nucléaire до-
ставляти ядерний заряд 
assumer les ~s humaines забезпечува-
ти комплектування особовим складом 
charge avoir la ~ (de) мати у своєму 
підпорядкуванні (розпорядженні)
confectionner les ~s виготовляти боє-
припаси 
emporter en ~ militaire нести як бойо-
ве навантаження 
emporter une ~ нести бойовий заряд 
être à la ~ (de) бути покладеним (на)
faible ~ зменшений заряд 
pousser une ~ починати атаку 
prendre en ~ брати на себе завдання;
виконувати завдання; брати на себе 
відповідальність; приймати у своє ро-
зпорядження 
revenir à la ~ відновлювати атаку 
super ~ посилений заряд 

charge-amorce f проміжний детонатор 

chargé заряджений; навантажений 
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chargement m заряджання; заряд; наванта-
ження; вантаж; заправлення; наповнення;
спорядження 

~ à bras заряджання вручну 
~ à la main заряджання вручну 
~ automatique автоматичне заряджан-
ня 
~ complet повне похідне спорядження 
~ d’un dispositif de destruction заря-
джання вибухового пристрою 
~ de la bande спорядження набійної 
стрічки; стрічкова подача 
~ du canon заряджання гармати 
~ en munitions бойовий комплект 
~ explosif вибухонебезпечний вантаж 
~ inflammable займистий вантаж 
~ mécanique автоматичне заряджання 
~ par barillets барабанна подача 
~ par destination завантаження за на-
прямком 
~ par la bouche дулове заряджання;
заряджання з дула 
~ par la culasse заряджання з гузової 
частини 
~ par unité constituée тактичне заван-
таження (підрозділу)
~ semi-automatique напівавтоматичне 
заряджання 
~ standard стандартне завантаження 
~ type типове завантаження 
à ~ automatique самозарядний 

charger заряджати; вантажити; навантажува-
ти; заправляти; наповняти; споряджати; вста-
новлювати завдання; доручати; покладати 
(на); брати; нести (вантаж)

chargez! заряджай! (команда)
se ~ брати на себе завдання 

chargeur m зарядний пристрій; механізм за-
ряджання; магазин; обойма; кулеметний 
диск; досилач; завантажувальний (наванта-
жувальний) пристрій; навантажувач; заряд-
ний агрегат (станція); заряджаючий 

~ allongé коробковий магазин 
~ automatique автоматичний зарядний 
пристрій 
~ cintré магазин автомата 
~ circulaire дисковий магазин 
~ courbe коробковий магазин 

chargeur 
~ de dosimètres зарядно-вимірюва-
льний пристрій дозиметрів 
~ en tambour барабанний магазин;
дисковий магазин 
~ garni споряджений магазин 
~ mobile барабанний магазин 
~ nucléaire ядерний зарядний при-
стрій 
~ observateur заряджаючий спостері-
гач 
~ parallélépipédique коробковий ма-
газин 
~ plein споряджений магазин (обійми-
ця)
~ prêt! до бою готовий! (доповідь за-
ряджаючого)
~ radio радист-заряджаючий 
approvisionner le ~ споряджати мага-
зин 
engager le ~ приєднувати магазин;
вставляти магазин 
enlever le ~ відокремлювати магазин 
garnir le ~ споряджати магазин 
placer le ~ приєднувати магазин 
ravitailler le ~ споряджати магазин 

chargeur-disque m дисковий магазин 

chargeur-magazin m магазин 

chargeur-tireur m заряджаючий 

chariot m візок; каретка; повзун; навантажу-
вач 

~ accélérateur стартовий візок 
~ à fusée d’essai випробувальний 
ракетний візок; ракетний візок для 
наземних випробувань 
~ cavalier транспортний засіб; ґрунто-
вий візок (для перевезення ракет по 
дорогах із твердим покриттям і по по-
ліпшених ґрунтових дорогах)
~ de chargement зарядний лоток 
~ de décollage (de lancement) старто-
вий візок 
~ de manutention des bombes бомбо-
вий візок 
~ de mine мінний візок 
~ de mise à l’eau візок для спуску і пі-
дйому на берег 
~ de montage складальний візок 
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chariot 
~ de refoulement досилач 
~ élévateur вантажопідйомний візок;
автонавантажувач 
~ érecteur транспортно-встано-
влювальний візок (для перевезення й
встановлення ракет у вертикальне по-
ложення)
~ lanceur стартовий візок 
~ largable стартовий візок, який мож-
на зняти 
~ porte-cible візок для перевезення 
мішені 
~ porteur стартовий візок 
~ technologique de montage складаль-
ний візок 

chariste m танкіст 

charpente f ост; каркас; дерев’яна 
конструкція; дерев’яна рама; козли; поміст 

~ d’abri дерев’яний кістяк втулки 

charrière f топ. польова (ґрунтова; колісна)
дорога 

charrue-taupe f плужний траншеєкопач 

charte f хартія 
~ OTAN-Ukraine хартія НАТО-
Україна 

chasse f переслідування; погоня; винищува-
льна авіація; дії винищувальної авіації 

~ anti-sous-marine пошук і знищення 
підводних човнів; протичовнова обо-
рона; ПЧО 
~ aux chars боротьба з танками; про-
титанкова оборона (ПТО)
~ aux mines боротьба з мінами; тра-
лення мін 
~ aux sous-marins пошук і знищення 
підводних човнів; протичовнова обо-
рона; ПЧО 
~ de chars переслідування танками 
~ de gaz продування каналу цівки 
~ de jour денна винищувальна авіація;
дії денної винищувальної авіації 
~ de nuit нічна винищувальна авіація;
дії нічної винищувальної авіації 
~ de percuteur вихід бойка ударника 
~ de protection винищувачі прикриття 

chasse 
~ douille викидач 
~ embarquée палубні винищувачі 
~ en plongée переслідування в підвод-
ному положенні 
~ pure дії винищувальної авіації 
~ tactique тактична винищувальна 
авіація 
~ tous-temps всепогодна винищуваль-
на авіація; дії всепогодної винищува-
льної авіації 
abandonner la ~ припиняти переслі-
дування 
battre en ~ вести вогонь по носу (ко-
рабля)
coiffer la ~ ennemie атакувати вини-
щувачами противника зверху 
donner la ~ переслідувати; починати 
переслідування 
lever la ~ припиняти переслідування 
mener la ~ переслідувати 
pointer en ~ наводити (корабель) на 
ніс 
prendre ~ відходити; іти на переслі-
дування 
prendre en ~ переслідувати; починати 
переслідування; супроводжувати (на-
пр. променем)
protéger par ~ прикривати винищува-
чами (винищувальною авіацією)
recevoir la ~ піддаватися пересліду-
ванню 
se mettre en (soutenir la) ~ пересліду-
вати 

chasse-neige m снігоочисник; сніжний плуг 
~ à étrave плужний снігоочисник 
~ à fraise (à turbine) роторний снігоо-
чисник 

chasse-pointe m пробійник 

chasse-terres m бульдозер 

chasser переслідувати; вибивати; виштовху-
вати; вистрілювати 

chasseur m стрілець; танкіст; солдат броне-
танкових військ; парашутист-десантник; сол-
дат ПДВ; протитанкова самохідна установка;
(літак) винищувач; пілот-винищувач; кора-
бель ПЧО 
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chasseur 
~ à géométrie variable винищувач (із 
крилом) змінної геометрії 
~ à missions multiples багатоцільовий 
винищувач 
~ à pied стрілець; піхотинець; pl піхо-
тні частини 
~ à réaction реактивний винищувач 
~ aéroporté парашутист-десантник;
солдат ПДВ; стрілець-парашутист 
~ alpin альпійський стрілець; солдат 
гірських (альпійських) військ 
~ antitank винищувач танків; проти-
танкова самохідна установка 
~ confirmé досвідчений пілот-
винищувач 
~ d’accompagnement винищувач су-
проводу 
~ d’appui винищувач підтримки 
~ d’assaut винищувач-штурмовик;
винищувач-бомбардувальник;
винищувач тактичної підтримки 
~ d’attaque au sol винищувач-
штурмовик 
~ d’entraînement учбово-тренуваль-
ний винищувач 
~ d’escorte винищувач супроводу 
~ d’exercice учбово-тренувальний ви-
нищувач 
~ d’interception (d’interdiction) ви-
нищувач-перехоплювач; винищувач 
ППО 
~ d’intervention винищувач далекої 
дії 
~ de chars винищувач танків; проти-
танкова самохідна установка 
~ de défense aérienne винищувач ППО 
~ de jour денний винищувач 
~ de mines de côte базовий тралер 
~ de mines de haute mer ескадрений 
тралер 
~ de mines тралер 
~ de nuit нічний винищувач 
~ de pénétration винищувач далекої 
дії 
~ de sous-marins корабель ПЧО 
~ embarqué палубний винищувач 
~ en altitude висотний винищувач 
~ hypersonique гіперзвуковий вини-
щувач 
~ léger легкий винищувач 
~ parachutiste парашутист-десантник 

chasseur 
~ piloté пілотований винищувач 
~ polyvalent багатоцільовий винищу-
вач 
~ sans pilote безпілотний винищувач 
~ spatial космічний винищувач 
~ supersonique надзвуковий винищу-
вач 
~ tactique тактичний винищувач 
~ tous-temps всепогодний винищувач 
~s à cheval мотопіхота 
~s portés моторизовані війська; мото-
піхота 
encadre par les ~s прикритий (супро-
воджуваний) винищувачами 

chasseur-bombardier m винищувач-
бомбардувальник 

~ d’armement nucléaire винищувач-
бомбардувальник - носій ядерної зброї 

chasseur-fusée m винищувач з ракетним дви-
гуном 

chasseur-patrouilleur m корабель ПЧО 

chasseur-torpilleur m винищувач-
торпедоносець 

châssis m замкова рама; нижній верстат 
лафет; шасі; рама; ходова частина; каркас;
кістяк; корпус; балка бомботримача 

~ d’atterrissage шасі (літака)
~ de chenille гусеничне шасі 
~ de fermeture замкова рама 
~ de lancement пересувна пускова 
установка; стартовий візок 
~ de verrouillage замкова рама; ост 
замка 
~ tout-terrain всюдихідне шасі 

châssis-truck m à chenilles гусеничне шасі 

château m серединна надбудова (на кораблі)
~ arrière кормова надбудова 
~ d’eau топ. водонапірна башта 

chaudière f atomique (nucléaire) атомний 
(ядерний) реактор 

chauffage m нагрів; нагрівання; розігрівання;
розжарення 
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chauffer нагрівати; розігрівати; розжарювати 

chauffeur m шофер; водій 

chaussée f автомобільна (шосейна) дорога;
проїзна частина (дороги); бруківка; насип 

~ à double voie (à sens unique) дорога 
з двостороннім (одностороннім) ру-
хом 
~ bétonnée бетоноване шосе 
~ carrossable проїзна частина (доро-
ги); бруківка 
~ en rondins дерев’яний настил 
~ pavée бруківка 
~ rigidé дорога з твердим покриттям 
~ souple дорога з нетвердим покрит-
тям; ґрунтова дорога 

chausse-trappe f дротові перешкоди; мало-
помітні загородження 

chef m голова; начальник; командир; стар-
ший; головний 

~ adjoint заступник (помічник) нача-
льника (командира)
~ armurier начальник збройової майс-
терні 
~ d’aérodrome начальник аеродрому 
~ d’artillerie начальник артилерії 
~ d’élément командир підрозділу (час-
тини)
~ d’embarquement комендант посад-
ки (навантаження)
~ d’engin командир танка 
~ d’équipage командир танка (бронеа-
втомобіля); командир екіпажу 
~ d’escadrille командир ескадрильї;
командир дивізіону (малих кораблів)
~ d’escadron de jour черговий коман-
дир дивізіону; командир чергового 
дивізіону 
~ d’escadron командир ескадрону;
майор (бронетанкових військ)
~ d’état-major (de la) marine началь-
ник морського штабу 
~ d’état-major adjoint logistique помі-
чник начальника штабу з МТЗ 
~ d’état-major adjoint opérations 
помічник начальника штабу з
оперативної роботі 
~ d’état-major adjoint заступник (по-
мічник) начальника штабу 

chef 
~ d’état-major air начальник штабу 
ВПС 
~ d’état-major au grand quartier gé-
néral начальник штабу головноко-
мандувача 
~ d’état-major de l’armée de l’air на-
чальник штабу ВПС 
~ d’état-major de l’armée de terre на-
чальник штабу сухопутних військ 
~ d’état-major des armées (CEMA) 
начальник штабу збройних сил 
~ d’état-major des forces aériennes 
начальник штабу ВПС 
~ d’état-major guerre начальник шта-
бу сухопутних військ 
~ d’état-major interarmées начальник 
об’єднаного штабу 
~ d’état-major opérationnel начальник 
оперативного відділу (штабу зброй-
них сил)
~ d’état-major particulier начальник 
військової канцелярії міністра 
~ d’état-major начальник штабу 
~ d’infanterie командир піхотного 
підрозділу (частини)
~ d’une base de feux начальник групи 
вогневих засобів підтримки атаки 
~ de (du) commando командир дивер-
сійно-розвідувальної групи 
~ de (du) service начальник служби 
~ de bataillon майор (у піхоті; інжене-
рних військах); командир батальйону 
~ de bloc комендант довгострокової 
оборонної споруди 
~ de bord командир бойової машини 
(напр. танка; бронеавтомобіля); ко-
мандир космічного корабля; старший 
машини; ав. командир екіпажу; пер-
ший (головний; старший) пілот; ко-
мандир корабля; штурман 
~ de brigade cartographe начальник 
картографічного відділення 
~ de brigade restitution начальник 
відділення дешифрування 
~ de brigade terrain начальник топо-
графічного відділення 
~ de brigade командир бригади;
командир відділення (жандармерії); 
начальник відділу (відділення)
~ de bureau начальник бюро (відділу;
відділення)
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chef 
~ de chambre старший по кімнаті (ка-
зарменому приміщенню)
~ de chantier командир загону саперів 
із встановлення мін на ділянці міну-
вання 
~ de char командир танка 
~ de convoi начальник автомобільної 
колони 
~ de corps командир окремої військо-
вої частини (полку; окремого баталь-
йону)
~ de file головний ряду (колони) по 
одному; головний корабель 
~ de flottille лідер (класу кораблів)
~ de formation en vol ведучий (літак)
~ de garde начальник варти 
~ de groupe de saut командир десант-
ної групи 
~ de groupe командир відділення; ко-
мандир авіаційної групи 
~ de guerre воєначальник; командир;
командувач 
~ de l’administration начальник адмі-
ністративної (адміністративно-
господарської) служби 
~ de l’autoritésupérieure вищий нача-
льник (командир); начальник вищої 
організації 
~ de la circulation начальник служби 
регулювання руху 
~ de la poste de campagne начальник 
військово-поштової служби 
~ de la troupe transportée старший 
машини 
~ de mission голова місії 
~ de mortiers командир мінометного 
підрозділу 
~ de patrouille командир дозору; ко-
мандир ланки (загону)
~ de peloton командир роти 
~ de pièce radar командир розрахунку 
РЛС 
~ de pièce командир гармати; коман-
дир розрахунку 
~ de point d’appui командир опорного 
пункту 
~ de poste начальник варти; черговий 
варти 
~ de quart черговий командир; вахто-
вий офіцер 

chef 
~ de région командувач військовим 
округом 
~ de saut відповідальний за викидання 
групи парашутистів (одного літака)
~ de section de quart черговий коман-
дир роти; командир чергової роти 
~ de section командир роти; начальник 
відділу (відділення)
~ de série мор. командир відділення 
~ de service Z начальник хімічної 
служби 
~ de soute старший відсіків для роз-
міщення десанту і вантажів 
~ de stick відповідальний за викидан-
ня групи парашутистів (з одного літа-
ка)
~ de transport старший десантної гру-
пи повітряного транспортного засобу 
~ de tube командир торпедного апара-
та 
~ de voiture старший машини 
~ dépanneur начальник аварійної ко-
манди 
~ des armées головнокомандувач 
збройними силами 
~ des études et des recherches началь-
ник науково-дослідного центру 
~ des services techniques начальник 
технічної служби; заступник коман-
дира (полку) з технічної частини 
~ des transmissions начальник зв’язку 
~ des voitures начальник автотранспо-
ртної служби 
~ direct прямий (безпосередній) нача-
льник 
~ du détachement командир підрозді-
лу (загону)
~ du radar командир розрахунку РЛС 
~ du service de l’intendance начальник 
інтендантської служби 
~ du service de santé начальник меди-
чної служби 
~ du service des effectifs помічник ко-
мандира полку з обліку особового 
складу 
~ du service des fonds начальник фі-
нансової служби 
~ du service des munitions начальник 
служби постачання боєприпасами 
~ du service des transmissions началь-
ник зв’язку 
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chef 
~ du service mobilisation помічник 
командира частини з мобілізаційної 
роботи 
~ du train militaire начальник ешело-
ну 
~ en campagne фронтовий командир 
~ hiérarchique прямий (безпосеред-
ній) начальник 
~ immédiat безпосередній (прямий)
начальник 
~ interarmes загальновійськовий ко-
мандир 
~ largueur відповідальний за скидання 
~ maritime начальник порту 
~ mécanicien automobiliste старший 
автомобільний технік 
~ mécanicien старший механік; стар-
ший інженер-механік; мор. командир 
електромеханічної бойової частини 
~ militaire воєначальник; командир;
командувач; pl військове командуван-
ня 
~ naturel безпосередній (прямий) на-
чальник 
~ opérationnel командир з’єднання 
~ subalterne підлеглий (нижчий) на-
чальник 
~ tactique interarmes загальновійсь-
ковий командир 
~ tactique командир підрозділу (час-
тини)
~ technique de franchissement комен-
дант (начальник) переправи 
~ toutes armes загальновійськовий 
командир 
~s de l’air командний склад ВПС 
~s techniques командно-технічний 
склад 
en ~ як начальник 
petit ~ d’infanterie командир піхотно-
го підрозділу 
seconder le ~ заміщати командира 
групи; команди)

chef-brancardier m старший санітар 

chef-pilote m перший (головний; старший)
пілот 

~ d’essais старший пілот-випробувач 
~ instructeur старший пілот-
інструктор 

chemin m дорога; шлях; відстань; канал; фа-
рватер; траєкторія 

~ à courant unique de circulation (à 
sens unique) дорога з одностороннім 
рухом 
~ caillouté бруківка 
~ carrossable проїзна частина дороги;
бруківка 
~ creux дорога, що проходить через 
ущелину (балку); дорога у виїмці (в
яру)
~ d’accès (d’approche) шлях підходу;
підступ; під’їзна дорога (шлях)
~ de caillebotis щитова (дощана) доро-
га 
~ de campagne сільська (ґрунтова) до-
рога 
~ de colonne магістральний шлях 
~ de desserte сільська (ґрунтова) доро-
га 
~ de fer à voie unique одноколійна за-
лізниця 
~ de fer залізниця 
~ de grande communication магістра-
льна дорога; головна магістраль 
~ de repli шлях відходу 
~ de roulement de la tourelle кулькова 
опора башти (танка)
~ de roulement бігова доріжка (гусе-
ничного ланцюга); опорна поверхня 
(гусеничного ланцюга); нижній погон 
кулькової опори (башти); рульова до-
ріжка 
~ de terre ґрунтова дорога 
~ de traverse сільська (ґрунтова) доро-
га 
~ défoncé розбита дорога 
~ départemental дорога місцевого 
(департаментного) значення 
~ en sol naturel ґрунтова дорога 
~ général магістральна дорога; голов-
на магістраль 
~ impraticable непроїзна дорога 
~ irrégulièrement entretenu дорога,
яку ремонтують нерегулярно 
~ militaire військова дорога 
~ régulièrement entretenu дорога, що 
знаходиться в гарному стані 
~ rural сільська (ґрунтова) дорога 
~ sans revêtement ґрунтова дорога;
дорога без покриття 
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chemin 
~ secondaire дорога другорядного (мі-
сцевого) значення 
~ vicinal сільська (ґрунтова) дорога 
frayer un ~ розчищати шлях 

cheminement m підступ; підхід; шлях збли-
ження; вихід на ціль; пророблення проходу 
(у мінному полі для піхоти); вузький прохід 
(у мінному полі для піхоти); pl підступи;
топ. хід; полігон; прокладення ходу (поліго-
ну)

~ d’accès підступ; підхід 
~ de repli шлях відходу 
~ en colonne рух колоною 
~ fermé замкнутий хід 
~ par sondage пророблення проходу в
мінному полі шляхом пошуку мін щу-
пом 
~ routier дорожній маршрут 
~s défilés сховані підступи 
~s latéraux підступи на флангах 
~s non battus par le feu підступи, про-
стрілювані вогнем 

cheminer просуватися; пересуватися; збли-
жатися; ав. виходити на ціль 

chemisage m внутрішня труба; сорочка; ко-
жух; оболонка; обшивання 

~ en acier (сталевий) кожух 

chemise f сорочка; кожух; оболонка; обши-
вання; внутрішня труба;

~ de plombe свинцева оболонка (кулі)

chemise-enveloppe f кожух (кулемета)

chemisette f сорочка з короткими рукавами 
(тропічна форма одягу)

~ à col flottant формена матроська 
сорочка з білої тканини із синім 
флотським коміром 

chenillage m надягання гусениці 

chenille f гусеничний ланцюг; гусениця; гу-
сенична стрічка 

~ à palettes гусеничний рушій із лопа-
тками 

chenille 
~ à semelles caoutchouc amovibles 
гусениця зі змінними гумовими 
кільцями 
~ caoutchoutée гусеничний ланцюг із 
гумовими кільцями 
~ détendue провисаючий (ненатягну-
тий) гусеничний ланцюг 
~ en caoutchouc гумова (гусенична)
стрічка 
~ métalique intégrale гусеничний лан-
цюг із цільними траками 
~ mobile змінний гусеничний ланцюг 
~ rigidé гусеничний ланцюг із великих 
ланок 
~ souple гусеничний ланцюг із малих 
ланок 
~ tout acier гусеничний ланцюг із ці-
льними траками 
~ type christie гусеничний ланцюг із 
малих ланок 
à ~s гусеничний 

chercheur m шукач; видошукач; датчик 
~ d’altitude висотомір 
~ focimétrique видошукач 

chevalet m верстат; козли; рама; підставка;
козлова (рамна) опора; інж. рогатка 

~ de fascines верстат (козли) для 
в’язання фашин 
~ de pointage (de tir) прицільний вер-
стат 

chevalier m de la Légion d’honneur кавалер 
ордена Почесного легіону 

cheville f штифт; шпонка; болт; палець;
штир; чека; шпилька; шкворінь; стрижень;
шип; цапфа 

~ de sûreté запобіжна чека 

chevron m шеврон; нарукавна нашивка 
~ d’ancienneté нарукавна нашивка за 
роками надстрокової служби 
~ de service нарукавна нашивка за ро-
ками служби 

chicane f відбивна (направляюча) перегород-
ка (стінка); дефлектор; траверс; інж. лабі-
ринт 
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chicane 
~ de moteur перегородка відділення 
силової установки (танка)

chien m собачка; курок; стопор 
~ à l’abattu спущений курок 
~ à marteau курок 
~ au cran de sûreté курок на запобіж-
нику 
~ de garde сторожовий собака 
~ de guerre службовий собака 
~ de liaison (de(s) transmissions) соба-
ка зв’язку 
~ patrouilleur патрульний собака 
~ sanitaire санітарний собака 
~ sentinelle військовий сторожовий 
собака 
débander le ~ спускати курок без пос-
трілу 
désarmer le ~ спускати курок 

chiffrage m шифрування 

chiffre m шифр; цифра; число; індекс; знак;
шифрувальна служба; шифрувальне відді-
лення (відділ)

~ codé кодоване число 
~ de code кодовий знак; кодовий роз-
ряд (номер)

chiffré m шифрований текст; шифровка 

chiffrement m шифрування; розрахунок; під-
рахунок 

~ de jonction ou d’artère шифруван-
ня вузлів зв’язку 

chiffrer зашифровувати; обчислювати 

chiffreur m шифрувальник; шифратор; той,
хто працює на шифрувальному пристрої 

chirurgie f d’urgence термінове хірургічне 
втручання 

chirurgien m хірург 
~ colonel хірург у званні полковника 
~ en chef головний хірург 
~ major полковий хірург 
~ militaire військовий хірург 
~ trieur хірург сортувального пункту 

chloracétophénone f хлорацетофенон (ОР 
дратівної дії)

chloramines f pl хлораміни (ОР для дегазації)

chlorate m хлорат (цільна ВР)

chlorhydrine f хлоргідрид (ОР)
~ sulfurique хлорсульфонова кислота 
(димоутворююча речовина)

chlorpicrine f хлорпікрин (ОР задушливої і
сльозоточивої дії)

chlorure f хлорид; сіль хлористоводневої ки-
слоти 

~ d’arsenic трихлористий миш’як 
~ d’étain хлорне олово (димоутворю-
юча речовина)
~ de chaux хлорне вапно 
~ de cyanogène хлористий ціан; хлор-
ціан (ОР загальноотруйної дії)
~ de diphénylaminarsine дифеніл-
амінхлорарсін; адамсит (ОР дратівної 
дії)
~ de diphénylarsine дифенілхлорарсін 
(ОР дратівної дії)
~ de potassium хлористий калій 
~ de sodium хлористий натрій; хлорид 
натрію; поварена сіль 

choc m удар; поштовх; зіткнення 
~ à l’ouverture ривок (динамічний 
удар) при розкритті парашута 
~ blindé удар бронетанкових військ 
(частин; з’єднань)
~ de l’explosion струс від вибуху 
~ décisif вирішальний удар 
~ direct удар прямої дії 
~ du recul віддача (зброї)
~ en retour віддача зброї; удар у від-
повідь 
~ nucléaire ядерний удар 
agir par le ~ завдавати удару 
anéantir en ~ знищити з ходу; розгро-
мити 
recevoir le ~ приймати удар; піддава-
тися нападу 
subir le ~ приймати на себе удар 

choix m вибір; визначення 
~ de la hausse вибір (встановлення)
прицілу 
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choix  
~ de l’arme d’affectation вибір роду 
військ 
~ de l’emplacement вибір вогневої по-
зиції 
~ de l’itinéraire вибір маршруту 
~ de l’objectif вибір цілі 
~ des objectifs et des moyens de trai-
tement вибір цілей 
~ du danger prioritaire визначення 
найбільш небезпечного напрямку 
~ du point à viser вибір точки приці-
лювання 

choquer завдавати удару 

chronologie f послідовність 
~ d’annulation послідовність перед-
стартових операцій 
~ de tir послідовність пускових опе-
рацій 

chute f падіння; захоплення; втрата; парашу-
тний стрибок 

~ à très grande hauteur парашутний 
стрибок із великої висоти 
~ d’amorce випадання (вибивання)
капсуля 
~ d’entraînement навчальний (трену-
вальний) парашутний стрибок 
~ des résistances ліквідація вогнищ 
опору 
~ en vrille падіння штопором 
~ libre вільне падіння 
~ non stabilisée нестабільне падіння 
~ opérationnelle бойовий парашутний 
стрибок 
~ stabilisée стабільне падіння, стабілі-
зоване падіння 
~ tactique тактичний спад 
~ technique технічний спад 
~s de produits radioactifs радіоактивні 
опади 

chuter падати; спускатися; робити парашут-
ний стрибок 

chuteur m парашутист 
~ opérationnel парашутист, що робить 
бойовий стрибок; парашутист-
десантник 

сiblage f визначення цілей 

cible f мета; ціль 
~ à bandes кругла ціль; ціль з кільця-
ми 
~ à deux faces двостороння ціль 
~ aérienne повітряна ціль 
~ basculante ціль, що ховається; (па-
даюча) ціль 
~ cible à éclipse (падаюча) ціль; (рап-
това) ціль; ціль, що з’являється 
~ clignotante блимаюча ціль (для стрі-
льби вночі)
~ conique aérienne буксована повітря-
на конус-ціль 
~ de buste поясна мішень 
~ de choix вигідна (зручна) ціль, ціль,
яку легко вразити 
~ de réglage пристрілочна ціль 
~ éclairée освітлювана ціль 
~ en mouvement пересувна ціль 
~ fixe непересувна ціль 
~ flottante en mer морська ціль 
~ flottante ціль, що плаває; надводна 
ціль 
~ fugitive ціль, що (раптово)
з’являється; ціль, що швидко ховаєть-
ся 
~ homme couché головна ціль 
~ homme debout ростова мішень 
~ linéaire лінійна ціль 
~ mobile пересувна ціль 
~ radar радіолокаційна ціль 
~ radioguidée радіокерована ціль 
~ reculante ціль, що віддаляється 
~ remorquée буксована ціль 
~ subsonique дозвукова ціль 
~ supersonique надзвукова ціль 
~ télécommandée (téléguidée) радіоке-
рована ціль 
~ touchée уражена ціль 
sélectionner la ~ вибирати ціль 
sur vos ~ s! вогонь! (команда)
tirer à la ~ вести вогонь по цілі; об-
стрілювати ціль 
toucher ~ уражати ціль; попадати в
ціль 

cible-char f танк-ціль 

cible-fusée f ракета-ціль 

cible-manchon f конус; буксована ціль 
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cible-maquette f d’avion літак-ціль 

cible-remorque f буксована ціль 

ciel m небо; повітряний простір; повітря;
хмарність; потік; покриття 

~ bas низька хмарність 
~ bleu безхмарне (ясне) небо 
~ blindé броньове покриття 
~ clair безхмарне (ясне) небо 
~ couvert хмарне небо; суцільна хма-
рність 
~ de guerre повітряний простір над 
театром військових дій 
~ dominé par l’ennemi панування в
повітрі авіації противника 
~ ennemi повітряний простір над те-
риторією противника 
~ interdit повітряний простір, контро-
льований противником 
~ moutonné небо, покрите перисто-
купчастими хмарами 
~ nuageux хмарне небо 
~ protecteur маскувальне (захисне)
покриття 
~ tenu par l’aviation amie повітряний 
простір, контрольований своєю авіаці-
єю 
à ~ ouvert відкритий; відкрито розта-
шований 
surveiller le ~ спостерігати за повітрям 
tenir le ~ мати перевагу в повітрі 

cimetière f temporaire тимчасовий цвинтар 

cinématographie f кінозйомка 
~ aérienne повітряна кінозйомка 
~ en infrarouge кінозйомка в інфраче-
рвоних променях 

cirage m magnétique магнітний трал 

circonscription f район 
~ aéronautique авіаційний район 
~ d’alerte район виявлення й опові-
щення 

circonscrire локалізувати; установлювати 

circonstance f умова; обстановка 
~s atmosphériques атмосферні умови 
~s de (du) combat бойова обстановка 

circonstance  
~s de temps de guerre умови військо-
вого часу; бойова обстановка 
~s du champ de bataille бойова обста-
новка 
~s du moment конкретна обстановка 
~s météorologiques метеорологічні 
умови; метео обстановка 
~s spéciales особливі умови 
~s tactiques тактична обстановка; так-
тичні умови 
de ~ імпровізований; із підручних 
засобів (матеріалів); pl обстановка;
умови 

circuit m обхід; обхідний шлях; круговий ма-
ршрут; схема; контур; ланцюг; лінія; система 

~ à longue distance ланцюг (лінія) да-
льнього зв’язку 
~ antibruit перешкодозахищена схема 
~ d’abonné абонентська лінія 
~ d’allumage ланцюг електрозапален-
ня 
~ d’appel ланцюг виклику 
~ d’entraînement смуга перешкод 
~ d’observation ланцюг підслухову-
вання 
~ de codage (система) пристрій, що 
кодує 
~ de commande ланцюг керування 
~ de communications ланцюг (лінія)
зв’язку 
~ de contrôle ланцюг керування; конт-
рольний (перевірочний) ланцюг 
~ de décodage декодувальна схема 
(система); декодувальний пристрій 
~ de démarrage пусковий ланцюг 
~ de destruction ланцюг підриву (ра-
кети)
~ de feu електричний ланцюг стрільби 
~ de mise de feu à la charge explosive 
вогневий ланцюг 
~ de pilotage ланцюг керування 
~ de ravitaillement шлях руху транс-
порту постачання 
~ de télécommande ланцюг телекеру-
вання 
~ de télécommunications ланцюг (лі-
нія) дальнього зв’язку 
~ de transmission d’information лан-
цюг (канал) передачі інформації 
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circuit 
~ décodeur декодувальна схема (сис-
тема); декодувальний пристрій 
~ des artifices pyrotechniques підрив-
ний (вогнепровідний; електропідрив-
ний) ланцюг (мережа)
~ filaire дротовий ланцюг 
~ logique логічна схема 
~ mixte ланцюг двосторонньої дії; лі-
нія двостороннього зв’язку 
~ radiophonique (radiotéléphonique) 
радіотелефонний ланцюг (лінія)
~ télégraphique телеграфний ланцюг 
(лінія)
~ téléphonique телефонний ланцюг 
(лінія)
~s de ramassage шляхи збору (напр.
підрозділів); шляхи підбора (виносу)
(напр. поранених)
combler les ~s поновлювати зв’язок 
couper les ~s порушувати зв’язок 
mettre en ~ включати в ланцюг 
mettre hors ~ виключати з ланцюга 

circulaire f циркуляр; внутрішній документ 
~ de mitrailleuse дисковий магазин;
кулеметний диск 
~ de répartition du contingent цирку-
ляр (наказ) (міністра збройних сил)
про розподіл призовників 
~ d’instruction циркуляр із бойової 
підготовки 

circulation f кругообіг; рух; пересування; пе-
ревезення 

~ à double sens двосторонній рух 
~ à sens unique односторонній рух 
~ aérienne повітряний рух; рух літаків 
~ d’accompagnement супровід транс-
портними засобами 
~ d’action d’ensemble супровід транс-
портними засобами загального приз-
начення; загальний план пересування;
загальний план перевезень (переки-
дань) з використанням автотранспор-
тних військ 
~ de troupes пересування військ 
~ des informations порядок надхо-
дження даних 
~ en file рух колоною 
~ routière дорожній рух; рух по доро-
гах 

circulation 
jalonner la ~ позначати маршрут (ру-
ху)
réglementer la ~ регулювати рух 

circuler рухатися; пересуватися 

ciré m дощовик 

cirro-cumulus m pl перисто-купчасті хмари 

cirro-stratus m pl перисто-шаруваті хмари 

cirrus m pl перисті хмари 

cisaille f ножиці для різання цільного (дроту); 
механічні ножиці 

cisailler різати; перерізати 

citadelle f цитадель (корабля)

cité f топ. місто; селище; населений пункт 
~ militaire військове містечко 

citerne f цистерна; резервуар; танк; великий 
танкер 

~ à carburant паливна цистерна 
~ volante літак-заправник 

civière f носилки 
~ de chargement зарядний лоток 

civil adj цивільний 

clair m світло; відкритий текст 
~ de lune artificiel штучне освітлення 
місцевості 
en ~ (передача) відкритим текстом; у
незашифрованому вигляді 
exploiter en ~ передавати відкритим 
текстом; користатися відкритим текс-
том 
transmettre en ~ передавати відкри-
тим текстом; вести передачу відкри-
тим текстом 

clairon m горн; сигнальник; посильний 

clapet m клапан; заслінка; засувка 
~ d’expiration видихальний клапан 
~ d’inspiration вдихальний клапан 
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classe des ouvrages d’art категорія інженер-
них споруд 

classement m класифікація; зарахування; вне-
сення в списки; представлення до звання (на-
городження); атестаційна (класифікаційна)
комісія; визначення категорій; розподіл до-
кументів за ступенем таємності; визначення 
грифа таємності документів; гриф таємності;
здавання в архів 

~ de la menace класифікація загрози 
~ des points sensibles класифікація 
вразливих точок 
~ par spécialité класифікація за фахом 
~ pour la Légion d’honneur внесення 
в списки, що представляються до 
нагородження орденом Почесного 
легіону 
~ pour l’avancement внесення в спис-
ки представлення до звання 

classer класифікувати; зараховувати; визна-
чати категорії; розподіляти документи за 
ступенем таємності; визначати гриф 
таємності документів; здавати до архіву 

classification f класифікація; визначення 
категорій; розподіл документів за ступенем 
таємності; визначення грифа таємності доку-
ментів; гриф таємності 

~ «diffusion restreinte» гриф «Для 
службового користування»
~ «secret-confidentiel» гриф «Таємно»
~ «très secret» гриф «Цілком таємно»
~ d’un itinéraire класифікація шляхів 
~ des ponts et des véhicules класифіка-
ція мостів і транспортних засобів 
~ des relations визначення ступеня та-
ємності (переговорів і повідомлень)
~ militaire військова класифікація 
~ parallèle паралельна класифікація 

classique класичний; звичайного типу 

clavette f штифт; шпонка; клин; чека; зами-
кач 

~ d’assemblage засувка приклада; чека 
~ d’immobilisation du marteau pour la 
route стопор курка по-похідному 
~s de bêches стопор сошника 
~s de flèches стяжки (стяжний при-
стрій) станин 

clavier m керування 
~ de commande кнопкове керування 
~ perforateur перфоратор; пристрій,
що перфорує 

clef f ключ; клин; замикач; затяжка; маніпу-
лятор 

~ à fusées ключ для встановлення під-
ривників (дистанційних трубок)
~ de codage (de code) ключ коду; ко-
довий ключ 
~ de lancement ключ пуску (ракети)
~ de la position найважливіша ділянка 
позиції 
~ de parole переговорний ключ 
~ du chiffre ключ шифру; шифруваль-
ний ключ 
~ Morse телеграфний ключ 
~ pontet спускова скоба 

cliché m фотознімок 
~ aérien аерознімок 
~ infrarouge знімок, отриманий 
інфрачервоною апаратурою (в
інфрачервоних променях)

clignoteur m блимаючий маяковий вогонь 

climat m клімат; обстановка 
~ de guerre військова обстановка 
~ d’insécurité обстановка загрози на-
паду противника 
~ général загальна обстановка 
~ moral моральний стан 
~ psychologique психологічний стан 
(обстановка)

cloche f дзвін; ковпак; купол; антенний обті-
чник 

~ de guet (de guetteur) бронековпак 
для спостерігача 
~ de sécurité запобіжний ковпак (ков-
пачок); захисний ковпак 
~ d’observateur бронековпак для спо-
стерігача 
~ d’observateur en branchages маску-
вальне покриття з гілок для спостері-
гача 
~ périscopique бронековпак із перис-
копом 

clocher m топ. дзвіниця 
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cloisonnement m роз’єднаність; відсік; відсі-
чна позиція; відсічна траншея; вогневий 
вплив із метою порушення комунікацій (про-
тивника); вогнева заборона 

~ d’abonnés обмеження абонентів 
~ du terrain природні укриття на міс-
цевості; закриті ділянки місцевості 

clôturage f d’un champ de mines огороджен-
ня мінного поля 

clôture f огородження; огорожа; загороджен-
ня; закінчення; припинення 

~ basse à un rang de fil de fer низька 
дротяна загорожа в один ряд колів 
~ en barbelé (en fil de fer) дротяна за-
горожа 

club m клуб 
~ nucléaire «ядерний клуб» країн, що 
володіють ядерною зброєю 
~ régimentaire полковий клуб 

cluse f топ. вузька долина; тіснина 

coalition f коаліція 
~ militaire військова коаліція 

cocarde f кокарда; опізнавальний знак (на 
літаку)

cockpit m кабіна (пілота); ліхтар (кабіни пі-
лота); ковпак 

~ détachable en vol ліхтар, який мож-
на зняти 

сoconisation f покриття захисною 
оболонкою 

codage m кодування; програмування 
~ alphabétique буквене кодування 
~ de réponse кодування відповіді 
~ d’interrogation кодування запиту 
~ numérique цифрове кодування 

code m код; збірник правил; положення 
~ à deux adresses двоадресний код 
~ à plusieurs adresses багатоадресний 
код 
~ à simple adresse одноадресний код 
~ abrégé скорочений код 
~ alphabétique буквений код 

code 
~ binaire двоїчний код 
~ complet повний код 
~ condensé скорочений код 
~ d’artifices код піротехнічних сигна-
лів 
~ d’identification код опізнання 
~ d’impulsion імпульсний код 
~ d’interrogation питальний код 
~ d’ordre код команди; код операції 
~ de condensation скорочений код 
~ de conduite de tir код сигналів керу-
вання вогнем 
~ de conduite кодекс поведінки 
~ de coordonnées géographiques код 
координат; кодована сітка топографі-
чної карти 
~ de couleurs кольоровий код 
~ de désignations géographiques код 
географічних назв 
~ de groupe груповий код 
~ de justice militaire кодекс військо-
вих 
~ de lettre буквений код 
~ de liaison air-sol авіасигнальний 
код; код зв’язку з авіацією 
~ de signalisation par panneaux код 
сигналізації прапорцями 
~ de signaux сигнальний код; сигна-
льні книги 
~ de téléimprimeur код телетайпу 
~ de temps годинний код 
~ des instructions код (система) ко-
манд 
~ des transmissions код для зв’язку 
~ digital цифровий код 
~ droit прямий код 
~ fonctionnel код операції 
~ international міжнародний код 
~ inverse зворотний код 
~ météo метеорологічний код 
~ militaire pénal положення про вій-
ськові злочини 
~ Morse код (абетка) Морзе 
~ numérique цифровий код 
~ points-traits код «крапка-тире»; код 
(абетка) Морзе 
~ secret de référence aux coordonnées 
rectangulaires код прямокутних коор-
динат 
~ télégraphique телеграфний код 
établir un ~ складати (приймати) код 
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coder кодувати; програмувати 

codeur m пристрій, що кодує; перетворювач 
безперервних сигналів у дискретні; кодува-
льник; програміст 

~ de télémesure телеметричний при-
стрій, що кодує 

codification f кодування 
~ de l’information кодування інфор-
мації 
~ OTAN умовні позначки, прийняті в
Збройних Силах НАТО 

codifier кодувати 

coefficient m коефіцієнт; показник; модуль 
~ balistique балістичний коефіцієнт 
~ d’efficacité коефіцієнт корисної дії 
(ККД)
~ de jour de combat коефіцієнт бойо-
вого дня 
~ de recouvrement коефіцієнт перек-
риття (аерознімків)
~ de sécurité d’arrimage коефіцієнт 
безпечного розміщення вантажів 
~ d’exactitude du renseignement 
ступінь вірогідності розвідувальних 
даних 
~ d’intensite de consommation корек-
тувальний коефіцієнт на розрахункову 
норму споживання (витрати)
~ d’observation крок кутоміра 

coéquipier m член команди (напр. корабля); 
член екіпажу (напр. літака); номер розрахун-
ку; літак (ланки)

coercition f примус 

cœur m центр; ядро; активна зона (ядерного 
реактора)

coffre m короб; коробки; бункер; камера;
контейнер; траверс; кузов; (швартовальна)
бочка 

~ à munitions набійний ящик; пакува-
льна (гарматна) ящик; коробки (ящи-
ка) для (набійної) стрічки 
~ du télégraphe ящик з набором теле-
графних прапорів 

coffre 
vider les ~s розстрілювати (витрачати)
усі боєприпаси 

coffrer обшивати; вдягати; облицьовувати;
кріпити 

coffret m муфта; кожух; ящик; коробки; фут-
ляр; чохол; оболонка; покришка 

~ émetteur передавальний пристрій;
передавач 
~ émetteur-récepteur пристрій, що 
приймає-передає 
~ message передавальний пристрій;
передавач 
~ message centre приймальна приста-
вка апаратури зв’язку, що засекречує 
~ message source передавальна прис-
тавка апаратури зв’язку, що засекре-
чує 
~ récepteur приймальний пристрій;
приймач 

cohésion f тісна взаємодія; згуртованість; мо-
нолітність; зчеплення; сила зчеплення (із 
ґрунтом)

~ de la défense монолітність оборони 
~ des unités згуртованість частин і
підрозділів 
~ du système des défenses accessoires 
погодженість систем інженерних за-
городжень 

coiffe f ковпачок; ковпак; чохол; наконечник 
(снаряд); обтічник 

~ balistique балістичний наконечник 
~ blindée бронебійний наконечник 
~ de bouche надульний чохол 
~ de culasse чохол на гузовик 
~ de la fusée запобіжний ковпачок пі-
дривника 
~ de protection запобіжний ковпак 
(ковпачок); захисний ковпак 
~ de sécurité запобіжний ковпачок 
(підривника)
~ de volée надульний чохол 
~ en fer doux наконечник з м’якого 
металу 
~ en tôle de métal léger наконечник з
легкого листового металу 
~ largable носовий обтічник, що мож-
на зняти; (ракети)
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coiffe 
~ rapportée бронебійний наконечник 

coiffer накривати (вогнем); захоплювати; за-
ймати; керувати 

coin m кут; клин 
~ blindé бойовий порядок танків "ку-
том уперед"; танковий клин; танковий 
прорив 
~ d’attaque підрозділ, що вклинився;
(частина, що вклинилася)
~ de culasse (de fermeture) клин замка 
~ offensif підрозділ, що вклинився;
(частина, що вклинилася)
enfoncer un ~ вбивати клин; уклиню-
ватися 

col m топ. вузький прохід; ущелина; перевал 
~ bleu синій матроський комір 
~ muletier топ. стежка для перевезень 

colis m вантаж 
~ d’accompagnement вантаж, що ви-
кидають вручну одночасно з викидом 
парашутиста-десантника 

colisage m упакування (вантажу)

collaboration f взаємодія спільні дії 
~ aéroterrestre взаємодія авіації і су-
хопутних військ 

collationner повторювати прийняте (повідо-
млення; радіограму)

collecte f des données (des informations) збір 
даних (інформації)

collecter збирати (напр. дані)

collecteur m вловлювач 
~ d’étuis гільзовловлювач; гільзозби-
рач 
~ d’ondes приймальна антена 

collection f комплект; збір (напр. даних)
~ d’effets комплект обмундирування і
спорядження 
~ d’effets de dotation organique ком-
плект табельного обмундирування і
спорядження 

collection 
~ des informations збирання інформа-
ції (даних)
~ d’habillement комплект обмундиру-
вання і спорядження 
~ d’hiver комплект зимового обмун-
дирування 
~ réduite d’habillement (CRH) непов-
ний комплект одягу 

collège m коледж 
~ aéronautique авіаційне училище 

collet m заплечник; закраїна; реборда; фла-
нець; шийка; цапфа; хомут; бугель 

~ de la douille дульце гільзи 

collier m хомут; хомутик; обойма; обруч; кі-
льце; бугель 

~ arrière цапфова обойма (колиски); 
задня обойма (колиски)
~ avant передня обойма (колиски)
~ d’(l’) amortisseur обойма амортиза-
тора (міномета)
~ du bipied хомут сошки 
~ limiteur de course хомутик приціль-
ної планки 

collimateur m коліматор; коліматорний при-
ціл 

~ clair коліматорний приціл з відбива-
чем 
~ d’atterrissage посадковий коліматор 
~ de pilotage пілотажний коліматор 
~ de pointage коліматор прицілу 
~ de recherche коліматор-пошукач 
~ de repérage коліматор для наведен-
ня 
~ de tir коліматорний приціл 
~ de tourelle баштовий приціл 
~ de visée коліматорний приціл 
~ radar радіолокаційний приціл 
au ~ приціл прямого наведення 
pointer au ~ наводити на ціль при 
стрільбі прямим наведенням 
tirer au ~ вести вогонь прямим наве-
денням 

collimation f колімація; візування; перевірка 
нульової лінії прицілювання; юстирування 
(регулювання) паралельності цілей 
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colline f топ. пагорб; висота 
mordre sur une ~ займати висоту; за-
хоплювати і закріплюватися на висоті 

collongité f фосген (ОР, що душить)

colmatage m ліквідація прориву; заповнення 
розриву (закриття проломів) у бойових 
порядках; створення заслону; утворення су-
цільної оборонної лінії на ділянці прориву 

~ de la brèche ліквідація прориву; за-
повнення розриву (закриття проломів)
у бойових порядках 

colmater ліквідувати прорив; заповнювати 
розрив (закривати пролом) у бойових поряд-
ках; створювати заслін; затримувати просу-
вання; утворювати суцільну оборонну лінії 
на ділянці прориву 

colonel m полковник; командир полку 
~ breveté d’état-major полковник, що 
має диплом спеціаліста штабної слу-
жби 
~ commandant le groupement коман-
дир тактичної групи 
~ commandant le régiment 
d’infanterie командир піхотного пол-
ку 
~ d’artillerie полковник артилерії 
~ d’infanterie полковник піхоти 
~ de l’air полковник ВПС 
~ de réserve полковник запасу 
~ des transmissions полковник військ 
зв’язку 
~ directeur des services du génie помі-
чник начальника інженерної служби 
армії 
~ directeur des travaux помічник на-
чальника інженерної служби армії з
будівництва 
~ directeur régional du service нача-
льник служби округу 
~ en second помічник командира пол-
ку у званні полковника 

colonne f колона; стійка; підпірка 
~ à distance entière розімкнута колона 
~ automobile автомобільна колона 
~ blindée колона танків 
~ compacte зімкнута колона 

colonne 
~ d’approvisionnement колона транс-
порту постачання; транспорт поста-
чання 
~ d’assaut колона, що атакує 
~ de bataillon батальйонна колона 
~ de batterie батарейна колона 
~ de charge транспортна колона з ван-
тажем 
~ de compagnie ротна колона 
~ de direction направлена колона 
~ de groupe колона дивізіону 
~ de manœuvre колона, що здійснює 
маневр 
~ de marche похідна колона 
~ de munitions транспортна колона 
підвозу боєприпасів 
~ de patrouilles simples колона пар 
(літаків)
~ de patrouilles колона ланок літаків 
~ de ravitaillement колона транспорту 
постачання; транспорт постачання 
~ de route похідна колона 
~ de secours загін підтримки 
~ de subsistance транспортна колона 
постачання продовольства 
~ de tête направлена колона 
~ de transport automobile автомобі-
льна колона 
~ des troupes à pied піша колона 
~ descendante колона, що відходить 
~ double подвійна колона 
~ en déplacement (en formation de 
route) похідна колона 
~ mobile похідна колона; рухомі сили 
~ motorisée моторизована колона 
~ ouverte розімкнута колона 
~ par groupes колона по відділеннях 
~ par pièce колона по гарматно 
~ par pièces doublées колона по двоє 
(гармата і зарядний ящик поруч)
~ par trois колона по троє 
~ par un колона по одному 
~ serrée зімкнута колона 
aborder en ~ підходити в колоні 
doubler une ~ обганяти колону 
éclairer une ~ вести розвідку перед 
колоною 
en ~ couvrez! рівняйсь! (команда)
en ~ par trois у колону по троє 
marcher en ~ пересуватися колоною 



157

colonne 
marcher sur deux ~s виходити в дві 
колони 
présenter (rassembler) en ~ шикува-
тись в колону 
remonter une ~ обганяти колону 
se former en ~ par un шикуватися в
колону по одному 

combat m бій; бойові дії 
~ à courte distance ближній бій 
~ à l’arme blanche рукопашний бій 
~ à l’intérieur de la position бій у гли-
бині оборони 
~ à la grenade бій ручними гранатами;
атака глибинними бомбами 
~ à la mitraillette автоматна перестрі-
лка 
~ à pied бій у пішому порядку 
~ à terre наземний бій; бойові дії су-
хопутних військ; загальновійськовий 
бій 
~ à vue ведення вогню із візуальним 
контролем (результатів стрільби)
~ aérien повітряний бій 
~ aéromobile бій аеромобільних час-
тин (підрозділів)
~ aéronaval бій за участю ВПС (авіа-
ції) і ВМС (флоту); спільні бойові дії 
ВПС (авіації) і ВМС (флоту)
~ aéroporté бій за участю ПДВ 
~ aéroterrestre бій за участю ВПС 
(авіації) і сухопутних військ; спільні 
бойові дії ВПС (авіації) і сухопутних 
військ 
~ agressif успішний (активний) бій;
рішучі бойові дії 
~ air-air повітряний бій 
~ antiblindé (antichar) бій (боротьба)
з танками 
~ atomique бій в умовах застосування 
(із застосуванням) атомної (ядерної)
зброї 
~ au sol наземний бій; бойові дії сухо-
путних військ; загальновійськовий бій 
~ autonome самостійний бій 
~ avec les chars бій за підтримки тан-
ків 
~ blindé (chars contre chars) танковий 
бій 
~ chimique бій в умовах застосування 
(із застосуванням) хімічної зброї 

combat  
~ classique бій із застосуванням зви-
чайних видів зброї 
~ cohérent погоджений бій 
~ combiné загальновійськовий бій 
~ commando (бойові) дії диверсійно-
розвідувальної групи 
~ conduit керований бій 
~ corps à corps рукопашний бій 
~ coûteux бій, що супроводжувався 
великими втратами 
~ d’aile бій на фланзі 
~ d’approche бій у передбойових по-
рядках 
~ d’arrêt стримуючий бій 
~ d’arrière-garde ар’єргардний бій;
бій ар’єргарду; відхід з боєм 
~ d’avant-garde бій передових частин 
(підрозділів); бій у відриві від голов-
них сил 
~ d’embuscade стримуючі дії шляхом 
влаштування засідок; бойові дії (під-
розділів) у засідках 
~ d’isolés бойові дії для відриву 
~ d’usure бій з метою вимотування 
противника; бойові дії, що вимотують 
~ dans l’obscurité нічний бій 
~ de (en) force бій великими силами 
~ de (sous) bois бій у лісі 
~ de boyaux бій у траншеях і ходах 
зв’язку 
~ de brousse війна в джунглях 
~ de contact бій при встановленні зіт-
кнення із противником; початковий 
етап (зав’язка) бою 
~ de courte durée швидкий бій 
~ de dégagement бойові дії з метою 
відриву від противника 
~ de détail бій місцевого значення 
~ de fixation оборонний бій; стримую-
чий бій 
~ de freinage стримуючий бій 
~ de frontière бій у прикордонній сму-
зі 
~ de jungle бойові дії в джунглях 
~ de l’avant бій першого ешелону 
~ de mêlée бій у безпосередньому зіт-
кненні із противником; ближній бій;
бій першого ешелону; загальновійсь-
ковий бій 
~ de mer морський бій 
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combat  
~ de mouvement маневрений бій; про-
сування з боєм 
~ de nuit нічний бій 
~ de position позиційний бій 
~ de près (de proximité) ближній бій 
~ de reconnaissance розвідка боєм 
~ de rencontre зустрічний бій 
~ de résistance militaire бойові дії 
військ територіальної оборони; зброй-
ний опір 
~ de rue(s) вуличний бій 
~ de rupture бій із метою прориву;
прорив 
~ de type classique бій із застосуван-
ням звичайних видів зброї 
~ défensif оборонний бій 
~ délicat бій у складних умовах 
~ démonstratif демонстративні (бойо-
ві) дії; демонстрація 
~ des maisons вуличний бій 
~ dilatoire стримуючий бій 
~ du bord ведення бою з борта маши-
ни 
~ en ambiance nucléaire бій в умовах 
застосування (із застосуванням) ядер-
ної зброї 
~ en avant de la position бій у смузі 
бойового забезпечення 
~ en commun спільні бойові дії 
~ en haute montagne бій у горах 
~ en imbrication бій з метою просочу-
вання (вклинення) у бойові порядки 
противника; бій при безпосередньому 
зіткненні із противником 
~ en ligne бойові дії на широкому 
фронті 
~ en montagne бій у горах 
~ en ordre dispersé бій у розосере-
джених бойових порядках 
~ en profondeur бій у глибині 
~ en rase campagne бій на відкритій 
місцевості 
~ en retraité відхід із боєм;
ар’єргардний бій; бій ар’єргарду 
~ en souplesse маневрені бойові дії;
маневр (маневрування) в бою 
~ en vol повітряний бій 
~ fluide бойові дії в умовах, що пос-
тійно змінюються 
~ heureux успішний бій 
~ indécis безрезультатний бій 

combat  
~ individuel дії одного бійця (в бою); 
бойові дії окремих (ізольованих) під-
розділів (груп)
~ interarmes загальновійськовий бій 
~ isolé дії одного бійця (в бою); бойові 
дії окремих (ізольованих) підрозділів 
(груп); бойові дії на вузькому фронті;
бій місцевого значення 
~ limité бій з обмеженою метою; бій 
місцевого значення; бойові дії на 
вузькому фронті; бій незначними 
силами 
~ lointain вогневий бій на далеких пі-
дступах 
~ mécanisé танковий бій 
~ mobile d’usure стримуючий бій 
~ mobile маневрені бойові дії 
~ mouvant маневрений бій 
~ naval морський бій 
~ nocturne нічний бій 
~ nucléaire бій в умовах застосування 
(із застосуванням) ядерної зброї 
~ offensif наступальний бій 
~ par le feu вогневий бій 
~ par le gaz бій в умовах застосування 
(із застосуванням) ОР 
~ par mauvaise visibilité бій в умовах 
обмеженої видимості 
~ par unités accolées ведення бою в
бойовому порядку в один ешелон 
~ partiel бій з обмеженою метою; бій 
місцевого значення; бойові дії на 
вузькому фронті; бій незначними 
силами 
~ pied à terre бій у пішому порядку 
~ pour gagner du temps бій із метою 
вигравання часу 
~ préliminaire (préparatoire) бій пе-
редових частин (підрозділів)
~ prolongé затяжний бій 
~ rapide швидкий бій 
~ rapproché antichar ближній проти-
танковий бій; боротьба з танками на 
ближніх підступах 
~ rapproché ближній бій 
~ retardateur стримуючий бій 
~ sévère запеклий (завзятий) бій; бій у
важких умовах 
~ simulé навчальний бій; показний 
(повітряний) бій; демонстративні (бо-
йові) дії; демонстрація 
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combat  
~ singulier дії одного бійця (в бою); 
бойові дії окремих (ізольованих) під-
розділів (груп)
~ sous dominante nucléaire бій в умо-
вах застосування ядерної зброї 
~ sous menace nucléaire бій в умовах 
загрози (при можливості) застосуван-
ня ядерної зброї 
~ statique позиційний бій 
~ sur la coupure бій за водну переш-
коду 
~ sur les arrières бій у глибині бойо-
вих порядків (противника)
~ sur mer морський бій 
~ sur toutes les côtés бойові дії в усіх 
напрямках; кругова оборона 
~ sur un grand front бій на широкому 
фронті 
~ tenace запеклий (завзятий) бій; бій у
тяжких умовах 
~ terrestre наземний бій; бій сухопут-
них військ; загальновійськовий бій 
~ traînant затяжний бій 
~ trop sanglant бій із великими втра-
тами 
~ victorieux успішні бойові дії 
~ violant запеклий (завзятий) бій; бій у
тяжких умовах 
~s changeants бої зі змінним успіхом 
~s de reconquête бойові дії з метою 
повернення втрачених позицій 
~s juxtaposés паралельне ведення боїв 
~s retardateurs préliminaires стриму-
ючі бойові дії, що ведуться в смузі за-
безпечення 
~s sporadiques бої, що виникають у
різний час на окремих ділянках 
abandonner le ~ припиняти бій; вихо-
дити з бою 
accepter le ~ приймати бій 
alimenter le ~ забезпечувати ведення 
бою необхідними силами і засобами 
allumer le ~ зав’язувати бій 
au ~ ! до бою! (команда)
coiffer au ~ керувати боєм 
conduire le ~ вести бій; керувати боєм 
de ~ бойовий 
désengager le ~ виходити з бою 
du ~ виводити з ладу; підбивати;
ушкоджувати 
durer au ~ вести тривалий бій 

combat  
engager le ~ зав’язувати (починати)
бій; вступати в бій 
entamer le ~ починати (зав’язувати)
бій 
entraîné au ~ такий, що має бойовий 
досвід; обстріляний 
entrer en ~ вступати в бій 
entretenir le ~ забезпечувати ведення 
бою (необхідними силами і засобами)
exécuter le ~ вести бій 
forcer au ~ змушувати прийняти бій 
gagner le ~ вигравати бій 
hors de ~ виведений з ладу; підбитий;
ушкоджений; позбавлений боєздатно-
сті 
imposer le (un) ~ нав’язувати бій 
livrer le ~ дати бій; вести бій 
marcher au ~ йти в бій 
mener au ~ вести в бій 
mener le ~ вести бій 
mettre hors de ~ виводити з ладу; під-
бивати; ушкоджувати; позбавляти 
боєздатності 
organiser le ~ dans l’espace et dans le 
temps планувати бій на рубежах за ча-
сом 
porter le ~ chez l’ennemi переносити 
бойові дії в район розташування про-
тивника 
poursuivre le ~ продовжувати бій 
refuser le ~ не приймати бою 
régler le ~ керувати боєм 
reprendre le ~ відновлювати бойові 
дії; знову вступати в бій 
rétablir le ~ відновлювати бойові дії 
retourner au ~ знову вступати в бій;
відновлювати бойові дії 
rompre le ~ виходити з бою 
s’engager au ~ зав’язувати (починати)
бій; вступати в бій 
sortir du ~ виходити з бою 
soutenir le ~ вести бій 
vif ~ запеклий (завзятий) бій 
vivre le ~ брати активну участь у бою;
безпосередньо керувати боєм 

combat-choc m бій із метою прориву оборони 
(противника)

combat-commando m (бойові) дії диверсій-
но-розвідувальної групи 
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combatif adj бойовий 

combativité f бойовий дух; боєздатність; бо-
йова активність 

combattant m комбатант 

combattre вести бій (бойові дії); боротися;
битися; воювати; придушувати 

~ à mort (jusqu’à la mort) стояти на 
смерть 

combe f топ. вузька долина; складка місце-
вості 

combinaison f комбінезон; костюм; ска-
фандр; з’єднання; суміш; склад; група 

~ anti-G протиперевантажувальний 
костюм 
~ blanche білий комбінезон (для лиж-
ників)
~ char-avions взаємодія танків і авіації 
~ des armes взаємодія різних родів 
військ 
~ des efforts узгодження зусиль 
~ des feux погоджене використання 
вогню; вогнева взаємодія 
~ de vol льотний комбінезон 
~ en fibre thermostable жаростійкий 
костюм 
~ feu-mouvement сполучення вогню і
маневру 
~ imperméable водонепроникний кос-
тюм 
~ interarmes взаємодія різних родів 
військ 
~ pneumatique надувний костюм 
~ pressurisée висотний костюм; ком-
пенсуючий костюм 

combinaison-char f комбінезон танкіста 

combiné m з’єднання; склад; суміш; мікроте-
лефон; конвертоплан 

~ hélicoptère-avion конвертоплан 

combiner з’єднувати; сполучати; змішувати;
задумувати; планувати; розробляти 

comblement m заповнення; засипання 

comblement 
~ de brèches засипання виїмок (руй-
нувань), що перешкоджають руху 
транспорту 

combler заповнювати; засипати; завалювати 

comburant m окислювач (компонент ракет-
ного палива)

combustible adj паливний; займистий;
m паливо; пальне (компонент ракетного па-
лива)

~ à haute énergie (à haute pouvoir ca-
lorifique) паливо (пальне) з великою 
тепломісткістю; висококалорійне па-
ливо (пальне)
~ atomique ядерне пальне 
~ autoinflammable самозаймисте па-
ливо (пальне)
~ bipropellant двокомпонентне ракет-
не паливо 
~ chimique хімічне паливо (пальне)
~ d’avion авіаційне паливо 
~ de propulsion ракетне паливо; авіа-
ційне паливо 
~ enrichi збагачене паливо (пальне)
~ fissile ядерне пальне 
~ fluidé рідке паливо (пальне)
~ fortement enrichi високозбагачене 
паливо (пальне)
~ gazeux газоподібне паливо (пальне)
~ légèrement enrichi малозбагачене 
паливо (пальне)
~ liquide рідке паливо (пальне)
~ nucléaire concentré збагачене ядер-
не пальне; концентроване ядерне па-
льне 
~ nucléaire dénaturé денатуратне яде-
рне пальне 
~ nucléaire ядерне пальне 
~ pour fusées ракетне паливо 
~ réfractaire à la détonation паливо 
(пальне) з високою детонаційною 
стійкістю; високооктанове паливо 
(пальне)
~ solide sans fumée бездимний ракет-
ний порох 
~ solide тверде паливо (пальне)
~ thermonucléaire термоядерне паль-
не 
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combustible 
~s et lubrifiants пальне й мастильні 
матеріали (ПММ)
approvisionner en ~ заправляти пали-
вом (пальним)
être à court de ~ мати паливо (пальне)
ravitailler en ~ заправляти паливом 
(пальним)

combustion f горіння; згорання; вигорання;
запалення; спалювання 

~ spontanée самозапалювання 

comité m комітет 
~ des plans de défense комітет обо-
ронного планування 
~ directeur politico-militaire du Par-
tenariat pour la paix військово-
політичний комітет програми „Парт-
нерство заради миру”
~ international de la Croix-Rouge 
(CICR) Міжнародний Комітет Черво-
ного Хреста (МКЧХ)
~ militaire (CM) військовий комітет 
(ВК)

commandant m командир; командувач;
начальник; майор; командир корабля;
«командир» (звертання до командирів 
кораблів і старших офіцерів та капітанів 3 
рангу)

~ adjoint de groupe помічник коман-
дира дивізіону 
~ adjoint помічник; заступник; поміч-
ник командира корабля 
~ approbateur командир, що дає до-
звіл на застосування ядерної зброї 
~ commandant de composante коман-
дир складової частини 
~ concourant командир підтримую-
чого формування 
~ d’arme начальник роду військ 
~ d’armée aérienne командувач 
~ d’armée командувач армії 
~ d’armes начальник гарнізону; ко-
мандувач військ округу 
~ d’arrondissement maritime комен-
дант військово-морського району 
~ d’assaut командир частини, що ата-
кує (військ, що атакують)
~ d’escadre командувач ескадрою;
командир з’єднання 

commandant 
~ d’exécution командир, що виконує 
розпорядження про застосування яде-
рної зброї 
~ d’expédition командир авіаційної 
групи, що виконує бойове завдання 
~ d’opération aéroportée офіцер, від-
повідальний за підготовку і проведен-
ня повітрянодесантної операції 
~ d’une force opérationnelle terrestre 
(COMFOT) командир наземної так-
тичної групи 
~ d’une force terrestre, maritime, aé-
rienne командувач наземних, мор-
ських, повітряних сил 
~ d’unité командир частини (підрозді-
лу)
~ de (du) groupe командир дивізіону;
командир авіаційної групи 
~ de (la) division командир дивізії 
~ de base командир частини; коман-
дир бази 
~ de bord командир бойової машини;
командир космічного корабля 
~ de brigade командир бригади 
~ de compagnie командир роти 
~ de corps d’armée командир корпусу 
~ de formation (de grande unité) ко-
мандир з’єднання 
~ de formation de transport командир 
транспортного підрозділу 
~ de groupe de plage командир бере-
гової групи забезпечення висадка 
морського десанту 
~ de groupe de subdivisions команду-
вач районом військового округу 
~ de groupement de gendarmerie dé-
partementale командир загону жан-
дармерії департаменту 
~ de groupement de transport коман-
дир транспортної групи 
~ de groupement командир тактичної 
групи 
~ de l’air командувач ВПС 
~ de l’armée командувач армії 
~ de l’artillerie antiaérienne командир 
зенітної артилерії 
~ de l’artillerie divisionnaire команду-
вач артилерії дивізії 
~ de l’artillerie командувач артилерії;
начальник артилерії 
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commandant 
~ de l’aviation командир авіаційної 
частини; командир авіаційної групи 
~ de l’escadrille командир ескадрильї 
~ de l’infanterie командир піхотного 
підрозділу (частини)
~ de l’opération командир частини 
(групи), що виконує бойове завдання 
~ de la gendarmerie начальник жанда-
рмерії (з’єднання)
~ de la colonne начальник колони 
~ de la force командувач силами 
~ de la marine командувач ВМС; ста-
рший морський начальник 
~ de la plage комендант ділянки (ра-
йону) висадка морського десанту 
~ de la région aérienne командувач 
військово-повітряного округу 
~ de la région militaire командувач 
військ військового округу 
~ de la région командувач військового 
округу 
~ de la subdivision militaire команду-
вач району військового округу 
~ de la zone arrière начальник тилово-
го району 
~ de la zone fortifiée командир укріп-
леного району 
~ de quartier начальник батальйонно-
го району оборони; комендант казар-
ми 
~ de recrutement начальник призов-
ного пункту 
~ de subdivision командувач району 
військового округу 
~ de terrain начальник аеродрому 
~ de théâtre (COMTHEATRE) ко-
мандувач ТВД 
~ de troupe командир частини (під-
розділу)
~ de(s) transmissions de la division на-
чальник зв’язку дивізії 
~ de(s) transmissions начальник 
зв’язку 
~ des avant-postes командир сторожо-
вого (бойового) корабля охорони 
~ des chars de combat командир тан-
кової частини (підрозділу)
~ des fusées командувач ракетних 
військ 
~ des sites de tir начальник полігонів 

commandant 
~ des troupes aéroportées командувач 
ПДВ 
~ désigné de l’armée заздалегідь приз-
начений командувач армії (на випадок 
військових дій)
~ désigné заздалегідь призначений 
командувач (командир) (на випадок 
військових дій)
~ du bâtiment командир корабля 
~ du bureau de recrutement началь-
ник призовного пункту 
~ du groupement d’infanterie коман-
дир піхотної тактичної групи 
~ du mouvement начальник (похідної)
колони 
~ du pont комендант мосту 
~ du port начальник порту 
~ du quartier général комендант шта-
бу 
~ du régiment командир полку 
~ du secteur fortifié командир укріп-
леного району 
~ du soutien de théâtre (COMSOUT) 
начальник тилу ТВД 
~ du stationnement старший началь-
ник у районі розташування військ 
~ du train начальник ешелону; нача-
льник колони 
~ en chef de l’escadre командувач ес-
кадри 
~ en chef de la flotte командувач ВМС 
~ en chef des forces aériennes коман-
дувач ВПС 
~ en chef des forces armées головно-
командувач збройними силами 
~ en chef des forces navale командувач 
~ en chef interarmées командувач 
збройних сил театру військових дій;
командувач фронту 
~ en chef головнокомандувач; коман-
дувач 
~ en second помічник командира 
(командуючого); старший помічник 
командира (корабля)
~ en sous-ordre командир підлеглої 
частини (підрозділу)
~ interallié du théâtre d’opérations 
головнокомандувач об’єднаних зброй-
них сил театру військових дій 
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commandant 
~ interarmées sous-régional de 
l’OTAN субрегіональний загальновій-
ськовий командувач НАТО 
~ l’artillerie de l’armée командувач 
артилерії армії 
~ l’avant-garde командир передової 
групи (авангарду)
~ la force aérienne tactique команду-
вач тактичної авіації 
~ la marine командувач ВМС; стар-
ший морський начальник 
~ la rade старший на рейді 
~ la région aérienne командувач вій-
ськово-повітряного округу 
~ menant головний командир 
~ stratégique de l’OTAN стратегічний 
командувач НАТО 
~ supérieur des forces françaises ко-
мандувач французьких військ (поза 
метрополією)
~ supérieur головнокомандувач 
~ suprême des forces alliées en Europe 
верховний головнокомандувач 
об’єднаними збройними силами 
НАТО в Європі 
~ tactique командир частини (підроз-
ділу)
~ terre (COMTERRE) заступник ко-
мандувача ТВД з питань СВ 
~ territorial місцевий військовий 
начальник гарнізону за наказом 
командувача військовим округом і з
дозволу міністра збройних сил)

commande f керування; команда; сигнал;
наказ; заявка; механізм; передача;
передавальний механізм; включення; пуск;
тяга (штанги; тросу); керування 

~ à distance дистанційне управління 
actionner la ~ керувати; здійснювати 
керування 

commandement m командування; (бойове)
керування; центр(и) командування; група 
військ; об’єднання; з’єднання; штаб; команд-
на інстанція; команда; подача команд; дові-
рені війська; округ; район; комендатура; па-
нування 

~ aérien stratégique стратегічне авіа-
ційне командування 

commandement 
~ aérien tactique тактичне авіаційне 
командування 
~ aérien авіаційне командування 
(об’єднання)
~ air des forces de défense aérienne 
авіаційне командування ППО 
~ air авіаційне командування 
(об’єднання)
~ allié об’єднане (союзне) команду-
вання 
~ ami командування своїми військами 
~ au (par) geste подача команд знака-
ми 
~ d’avertissement попереджувальна 
команда 
~ d’exécution виконавча команда 
~ d’ordre serré стройова команда 
~ d’une grande unité командування 
військового з’єднання 
~ de division командування дивізії 
(дивізійного району військового окру-
гу)
~ de l’artillerie командування артиле-
рії 
~ de l’infanterie командування піхоти 
~ de l’opération керівництво операції;
керування боєм 
~ de zone польова комендатура 
~ des forces aériennes stratégiques 
стратегічне авіаційне командування 
~ des forces aériennes tactiques такти-
чне авіаційне командування 
~ des forces alliées en Europe коман-
дування об’єднаних збройних сил 
НАТО в Європі 
~ des mouvements et des transports 
керування військовими перевезеннями 
~ des pièces висота гармат над водою 
~ des services керування тилових 
служб 
~ des transmissions de la région mili-
taire командування військами зв’язку 
військового округу 
~ des transmissions командування вій-
ськами зв’язку 
~ des transports aériens militaires 
транспортне авіаційне командування 
~ des transports командування автот-
ранспортних військ 
~ du corps expéditionnaire команду-
вання експедиційних військ 
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commandement 
~ du génie командування інженерних 
військ; військово-інженерний район 
~ en chef des fusées stratégiques голо-
вне командування ракетних військ 
стратегічного призначення 
~ en chef du théâtre d’opérations 
головне командування театру військо-
вих дій 
~ en chef головне командування 
~ en vol бойове керування в повітрі 
~ et conduite des opérations (C2) бойове 
управління (C2) 
~ et contrôle / conduite (C2) управлін-
ня військами (силами)
~ exécutoire виконавча команда 
~ géographique територіальне коман-
дування 
~ intégral повне командування 
~ interallié об’єднане (союзне) коман-
дування 
~ interarmées командування всіма ви-
дами збройних сил 
~ intermédiaire проміжний центр ке-
рування; проміжна штабна інстанція 
~ majeur subordonné головне підпо-
рядковане командування 
~ militaire військове командування 
~ national національне командування 
~ opérationnel оперативне команду-
вання; оперативне об’єднання 
~ organique à vocation opérationnelle 
штатне командування оперативного 
призначення 
~ organique штатне командування 
~ par intérim тимчасове виконання 
обов’язків командиром 
~ par signaux керування за допомогою 
сигналів 
~ permanent постійне командування 
~ préparatoire попередня команда 
~ provisoire тимчасове виконання 
обов’язків командиром 
~ régional subordonné регіональне 
підпорядковане командування 
~ spécialisé спеціальне командування 
(створене для виконання спеціальних 
завдань)
~ stratégique стратегічне командуван-
ня 
~ subordonné нижча командна інстан-
ція 

commandement 
~ supérieur des écoles керування вій-
ськово-навчальними закладами 
~ supérieur des forces alliées en Eu-
rope верховне головне командування 
об’єднаними збройними силами 
НАТО в Європі 
~ supérieur des troupes aéroportées 
командування ПДВ 
~ supérieur головне командування;
вища командна інстанція 
~ suprême allié de l’Atlantique верхо-
вне головне командування 
об’єднаними збройними силами 
НАТО в Атлантиці 
~ suprême en Europe верховне голов-
не командування об’єднаними зброй-
ними силами НАТО в Європі 
~ suprême верховне головне команду-
вання 
~ tactique (TACOM) тактична органі-
заційна одиниця; тактичне команду-
вання (група військ); бойове керуван-
ня 
~ terrestre командування сухопутни-
ми військами 
~ territorial територіальне команду-
вання 
~ unifié об’єднане командування 
~ unique єдине командування 
~s jumelés air-terre об’єднане коман-
дування ВПС і сухопутних військ 
à mon ~ ! слухай мою команду!
assumer le ~ приймати командування;
командувати 
assurer le ~ du QG виконувати 
обов’язки коменданта штабу 
assurer le ~ здійснювати (забезпечува-
ти) керування військами 
attribuer le ~ покладати командування 
au ~ за командою 
avoir un bon ~ уміло керувати 
dans son ~ у доручених військах 
déférer un ~ покладати командування 
donner (envoyer) le ~ подавати коман-
ду 
être de ~ difficile (facile) важко (легко)
керувати 
exercer le ~ командувати; здійснювати 
командні функції; здійснювати (забез-
печувати) керування 
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commandement 
faire les ~s à la voix подавати команди 
голосом 
faire les ~s подавати команди 
haut ~ головне командування 
investir du ~ покладати командування 
nommer au ~ призначати на командну 
посаду 
passer sous le ~ переходити у підпо-
рядкування (під командування; у роз-
порядження); 
placer sous le ~ підкоряти 
pousser le ~ подавати команду 
prendre le ~ приймати (брати на себе)
командування 
prendre son ~ приймати командуван-
ня; ставати на посаду 
redonner un ~ à знову довіряти кому-
небудь командування 
remettre le (son) ~ передавати коман-
дування 
résigner le (son) ~ складати із себе ко-
мандування 
sous le ~ під командуванням 

commandement, conduite des opérations et 
communications (C3) бойове управління та 
зв’язок (C3) 

commandement, contrôle et conduite управ-
ління військами 

commander командувати; подавати команди;
наказувати; керувати; розпоряджатися; мати 
у своєму розпорядженні; розташовувати; па-
нувати; підніматися; робити заявку 

commandeur m de la Légion d’honneur кава-
лер ордена Почесного легіону 3-го ступеня 

commando m солдат (унтер-офіцер; офіцер)
диверсійно-розвідувальної групи (підрозділу;
частини); диверсант-розвідник; pl диверсій-
но-розвідувальна група (підрозділ; частина)
«командос»

~s aéroportés диверсійно-
розвідувальні підрозділи ПДВ; дивер-
сійний десант 
~s amphibies диверсійно-
розвідувальний загін (загін «коман-
дос») морської піхоти 

commando 
~s antichar винищувально-
протитанковий загін 
~s antiparachutistes протидесантна 
ударна група 
~s de chasse загін «командос» для бо-
ротьби з партизанами 
~s de l’air (aériens) диверсійно-
розвідувальні підрозділи ВПС 
~s de la marine диверсійно-
розвідувальний загін (загін «коман-
дос») морської піхоти 
~s de sabotage диверсійна група 
~s héliportés гелікоптерний диверсій-
ний десант 
~s légers легка (пересувна) диверсій-
но-розвідувальна група 
~s marins диверсійно-розвідувальний 
загін (загін «командос») морської пі-
хоти 
~s parachutistes парашутний дивер-
сійний десант 
~s terrestres диверсійно-розвідувальні 
підрозділи сухопутних військ 

commissaire m квартирмейстер 
~ de terrain комендант аеродрому 

communauté des Etats indépendants спів-
дружність незалежних держав 

communication f зв’язок; повідомлення; лінія 
зв’язку; шлях повідомлення; комунікація; pl 
засоби зв’язку 

~ (en) duplex двосторонній (дуплекс-
ний) зв’язок 
~ à faible distance ближній зв’язок 
~ à grande distance дальній зв’язок 
~ air-air зв’язок «повітря-повітря»
~ air-sol зв’язок «повітря-земля»
~ avec la terre зв’язок із берегом 
~ bilatérale двосторонній зв’язок 
~ chiffrée шифроване повідомлення 
(передача)
~ d’emploi général основний (магіст-
ральний) хід сполучення 
~ directe прямий зв’язок 
~ enterrée хід сполучення; траншея 
~ filaire проводовий зв’язок 
~ interne внутрішня інформація 
~ interphonique внутрішній перегово-
рний пристрій 
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communication 
~ locale місцевий зв’язок 
~ médias медіа зв’язок 
~ multiple багатоканальний зв’язок 
~ opérationnelle оперативні зв’язки 
~ par fil проводовий зв’язок 
~ radioélectrique радіозв’язок 
~ téléphonique телефонний зв’язок 
~ terrestre наземний зв’язок; pl назе-
мні комунікації 
~ unidirectionnelle односторонній 
зв’язок 
~s maritimes морські комунікації 
(шляхи сполучення)
~s routières шосейні дороги 
couper les ~s перерізати шляхи сполу-
чення; порушити комунікації 
harceler les ~s здійснювати нальоти на 
комунікації 
intercepter les ~s ennemies перерізати 
комунікації противника 
intercepter les ~s téléphoniques 
підслуховувати (перехоплювати) теле-
фонні розмови 
interdire les ~s порушувати комуніка-
ції 
maîtriser les ~s перерізати комуніка-
ції; контролювати (тримати під вог-
нем) комунікації 
rétablir les ~s відновлювати комуніка-
ції 

communiqué m de presse прес-реліз 

communiquer (avec) тримати зв’язок 

commutateur m комутатор; перемикач; ви-
микач 

~ d’aériens (d’antenne; d’antenne 
émission-réception) антенний переми-
кач 
~ de commande à distance перемикач 
дистанційного керування 
~ de fonctions перемикач режиму ро-
боти 
~ de téléphone de bord перемикач лі-
такового переговорного пристрою 
~ émission-réception перемикач «пе-
редача-прийом»
~ radiotéléphonique mobile рухомий 
радіотелефонний комутатор 

commutation f комутація; переключення 

compagnie f рота; екіпаж корабля 
~ administrative адміністративно-
господарська рота 
~ aéromobile аеромобільна рота 
~ aéroportée повітрянодесантна рота;
рота ПДВ 
~ amphibie de transport переправно-
десантна транспортна рота 
~ antichar (винищувально) протитан-
кова рота 
~ approvisionnement et réparation ро-
та постачання і ремонту 
~ automobile de transport автомобі-
льна (автотранспортна) рота 
~ autonome окрема рота 
~ auxiliaire de génie допоміжна інже-
нерна рота 
~ blindée танкова рота 
~ chimique (chimiste) хімічна рота;
рота хімічного захисту 
~ constituée рота в повному складі 
~ contre blindés (винищувально) про-
титанкова рота 
~ d’accompagnement рота супроводу 
~ d’acconage загін розвантаження 
плавучих засобів 
~ d’ambulance automobile автосаніта-
рна рота 
~ d’aménagement de terrains аерод-
ромно-будівельна рота 
~ d’approvisionnement рота поста-
чання 
~ d’appui рота підтримки 
~ d’armes lourdes рота важкої зброї 
~ d’assaut штурмова рота; рота пер-
шого ешелону 
~ d’attaque наступаюча (що атакує)
рота; рота першого ешелону 
~ d’automobile автомобільна (автот-
ранспортна) рота 
~ d’échelon рота ремонту й обслуго-
вування 
~ d’éclairage розвідувальна рота 
~ d’embarquement рота обслугову-
вання навантаження; посадкова (нава-
нтажувальна) рота 
~ d’engins blindés рота бронеавтомо-
білів 
~ d’engins d’accompagnement рота 
важкої зброї 
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compagnie 
~ d’engins et de fusiliers-voltigeurs 
мотопіхотна рота 
~ d’engins fluviaux рота переправних 
засобів 
~ d’engins рота важкої зброї 
~ d’entrepôt рота обслуговування 
складу 
~ d’entretien ремонтна рота 
~ d’équipage de pont(s) будівельна ро-
та 
~ d’équipement інженерна рота важ-
ких будівельних машин 
~ d’exploitation et de ravitaillement 
рота експлуатації і постачання 
~ d’exploitation експлуатаційна рота 
~ d’exploration розвідувальна рота 
~ d’honneur рота почесної варти 
~ d’infanterie mécanisée (portée) мо-
топіхотна рота 
~ d’infanterie піхотна рота 
~ d’instruction учбова рота 
~ d’ouvriers d’aéronautique аеродро-
мна рота 
~ d’ouvriers de chars танкоремонтна 
рота 
~ d’ouvriers робоча рота 
~ de (en) couverture рота прикриття 
~ de câbles hertziens рота радіорелей-
ного зв’язку 
~ de camouflage (інженерно) маскува-
льна рота 
~ de camp рота обслуговування полі-
гону 
~ de cantonniers дорожньо-ремонтна 
рота 
~ de chars légers рота легких танків 
~ de chars lourds рота важких танків 
~ de chars танкова рота 
~ de chasseurs de chars рота винищу-
вачів танків; винищувально-
протитанкова рота 
~ de chasseurs portés мотопіхотна ро-
та 
~ de chasseurs-parachutistes парашут-
но-десантна рота 
~ de combat du génie саперна рота 
~ de combat піхотна рота; мотопіхот-
на рота; механізована рота; танкова 
рота; саперна рота; монтажна рота 
~ de commandement et de(s) service(s) 
рота керування й обслуговування 

compagnie 
~ de commandement régimentaire ро-
та керування полку 
~ de commandement рота керування 
~ de commando(s) диверсійно-
розвідувальна рота 
~ de construction de voie залізнично-
будівельна рота 
~ de construction будівельна рота 
~ de contact передова рота; рота, що 
знаходиться в зіткненні із противни-
ком 
~ de débarquement десантна рота 
~ de déception маскувальна рота 
~ de dépôts principaux рота обслуго-
вування основних складів 
~ de dépôts secondaires рота обслуго-
вування другорядних складів 
~ de détection électromagnétique ра-
діолокаційна рота 
~ de direction направляюча рота 
~ de discipline штрафна рота 
~ de distribution de carburant рота 
постачання пального 
~ de faisceaux hertziens рота радіоре-
лейного зв’язку 
~ de franchissement motorisée рота 
переправних засобів 
~ de fusiliers de discipline штрафна 
рота 
~ de fusiliers motorisés мотопіхотна 
рота 
~ de fusiliers піхотна рота 
~ de fusiliers-voltigeurs піхотна рота 
~ de garde du QG комендантська рота 
~ de garde вартова рота; рота охорони 
~ de garde-frontière рота прикордон-
ної охорони 
~ de gendarmerie рота жандармерії 
~ de génie саперна рота 
~ de grenadiers-voltigeurs піхотна ро-
та 
~ de guet et d’alerte рота служби спо-
стереження й оповіщення 
~ de l’air рота аеродромо-технічного 
забезпечення 
~ de l’infanterie de l’air повітряноде-
сантна рота; рота ПДВ 
~ de la force d’intervention рота інте-
рвенційних сил 
~ de lancement вогнева батарея 
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compagnie 
~ de météorologie рота метеорологіч-
ної служби 
~ de mineurs-artificiers рота підрив-
ників 
~ de mitrailleurs (de mitrailleuses) ку-
леметна рота 
~ de mortiers lourds рота важких мі-
нометів 
~ de mortiers мінометна рота 
~ de moyens de pliage et de réparation 
des parachutes рота укладання і ремо-
нту парашутів 
~ de munitions рота обслуговування 
складу боєприпасів 
~ de parc du génie рота обслуговуван-
ня парку інженерних машин 
~ de parc паркова рота 
~ de passage рота переправних засобів 
~ de pionniers саперна рота; робоча 
рота 
~ de pistolets-mitrailleurs рота авто-
матників 
~ de plage берегова рота забезпечення 
висадка морського десанту 
~ de pointe головна рота; рота в голо-
вній похідній заставі 
~ de pont рота транспортників 
~ de pontage (de pontonniers) понтон-
но-мостова рота 
~ de protection рота прикриття; рота 
охорони; загін охорони портових спо-
руд 
~ de quartier général штабна рота 
~ de ramassage рота збору і винесення 
поранених 
~ de ravitaillement d’intendance інте-
ндантська рота 
~ de ravitaillement en carburant рота 
постачання пального 
~ de ravitaillement en eau рота польо-
вого водопостачання 
~ de ravitaillement et d’entretien de 
l’habillement рота речового постачан-
ня й ремонту обмундирування 
~ de ravitaillement рота постачання 
~ de reconnaissance et d’appui розві-
дувальна рота підтримки 
~ de reconnaissance розвідувальна ро-
та 
~ de réglage de mouvement рота регу-
лювання руху 

compagnie 
~ de renseignements radio рота радіо-
розвідки 
~ de réparation ALAT рота ремонту 
військової авіації 
~ de réparation d’engins blindés тан-
коремонтна рота 
~ de réparation des transmissions рота 
ремонту майна зв’язку 
~ de réparation ремонтно-
відновлювальна рота 
~ de sapeurs de chemin de fer залізни-
чна рота 
~ de sapeurs de ponts lourds важка 
понтонно-мостова рота; рота важкого 
мостового парку 
~ de sapeurs électromécaniciens елек-
тротехнічна рота 
~ de sapeurs саперна рота 
~ de sapeurs-mineurs рота підривни-
ків 
~ de sapeurs-pontonniers понтонно-
мостова рота 
~ de soutien d’engins du génie рота 
ремонту інженерних машин 
~ de soutien рота підтримки; рота дру-
гого ешелону 
~ de terrain рота аеродромного обслу-
говування 
~ de transmissions рота зв’язку 
~ de transport automobile автомобі-
льна (автотранспортна) рота 
~ de transport автотранспортна рота 
~ de travail будівельна рота 
~ de travailleurs робоча рота 
~ de travaux de chefferie інженерно-
будівельна рота 
~ de travaux routiers du génie інжене-
рно-дорожна рота 
~ de travaux routiers дорожньобуді-
вельна рота 
~ de travaux будівельна рота 
~ de triage et traitement медична ева-
куаційна рота 
~ de triage приймально-сортувальна 
рота 
~ de voitures-ambulances автосанітар-
на рота 
~ de voitures-citernes рота (польового)
водопостачання 
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compagnie 
~ de voltigeurs antichars рота вини-
щувачів танків; винищувально-
протитанкова рота 
~ de voltigeurs піхотна рота 
~ de(s) servîce(s) рота обслуговування 
~ des essences рота постачання паль-
ного 
~ des subsistances рота продовольчого 
постачання 
~ du génie blindé саперна рота (танко-
вого полку)
~ du génie de plage берегова інженер-
на рота забезпечення висадка морсь-
кого десанту 
~ du génie інженерна (саперна) рота 
~ du service des eaux рота польового 
водопостачання 
~ du train automobile автомобільна 
(автотранспортна) рота 
~ en colonne double рота в колону по 
двоє 
~ en triangle la base en avant перед-
бойовий порядок роти кутом назад 
~ en triangle передбойовий порядок 
роти кутом уперед 
~ exploitation fixe стаціонарна експлу-
атаційна рота 
~ hors rang нестройова (господарська)
рота; рота обслуговування 
~ légère de chars рота легких танків 
~ légère de réparation d’autos рота 
дрібного ремонту автотранспорту 
~ légère de réparation рота дрібного 
ремонту 
~ légère de transmissions легка рота 
зв’язку 
~ légère de transport легка автотранс-
портна рота 
~ lourde de réparation рота капіталь-
ного ремонту 
~ mécanisée homogène однорідна ме-
ханізована рота 
~ mécanisée механізована рота 
~ médicale медична рота 
~ mixte змішана рота 
~ mobile de matériel пересувна рота 
МТЗ 
~ motorisée моторизована рота 
~ parachutiste парашутно-десантна 
рота 
~ pénitentiaire штрафна рота 

compagnie 
~ portée моторизована (мотопіхотна)
рота 
~ radio(télégraphique) радіорота; рота 
радіозв’язку 
~ récupération ремонтно-
відновлювальна рота 
~ régionale інженерна рота (для різних 
будівельних робіт у військовому 
окрузі)
~ renforcée підсилена рота 
~ réservée резервна рота 
~ routière d’essence рота підвозу па-
льного 
~ sanitaire automobile (de transport) 
автосанітарна рота 
~ sanitaire санітарна рота 
~ subdivisionnaire рота військ терито-
ріальної оборони району військового 
округу 
~ technique des essences рота поста-
чання пального 
~ télégraphique рота телеграфного 
зв’язку 
~ téléphonique рота телефонного 
зв’язку 
~ territoriale рота військ територіаль-
ної оборони 
~ topographique de l’artillerie батарея 
топографічної розвідки 
~de ravitaillement en essence рота по-
стачання пального 
aérer chaque ~ проводити з кожною 
ротою заняття на місцевості 
défiler par ~s проходити поротно 
prélever sur une ~ виділяти зі складу 
роти 
réunir en ~s зводити в роти 

compartiment m відділення; відсік; кабіна 
(ракети)

~ à charge utile бойова частина (раке-
ти); бойове зарядне відділення 
~ d’équipage бойове відділення (тан-
ка); відсік (кабіна) екіпажу 
~ de combat бойове відділення (тан-
ка); етап бою 
~ de commande відсік керування 
~ de guidage відсік апаратури наве-
дення; відсік керування 
~ de l’équipement électronique відсік 
електронної апаратури 
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compartiment 
~ de pilotage відділення керування 
(танка)
~ de terrain сектор місцевості 
~ de transmission відділення силової 
установки (танка)
~ des appareils de mesure відсік вимі-
рювальних приладів (апаратури)
~ des appareils moteurs відсік двигу-
на; відділення силової установки (тан-
ка)
~ des appareils приладовий відсік 
~ des instruments приладовий відсік 
~ des machines відділення силової 
установки і силової передачі (танка); 
машинне відділення (корабля)
~ des moteurs Diesel дизельний відсік 
(корабля)
~ des moteurs électriques відділення 
електродвигунів (корабля)
~ des moteurs відсік двигуна; відді-
лення силової установки (танка)
~ du conducteur відділення керування 
(танка)
~ du terrain природне укриття на міс-
цевості; закрита ділянка місцевості 
~ éjectable катапультована капсула 
(кабіна)
~ équipement відсік з обладнанням;
приладовий відсік 
~ moteur відсік двигуна; відділення 
силової установки (танка)
~ moteur-transmission відділення си-
лової установки і силової передачі 
(танка)
~ propulsion відсік двигуна 
~ radio відсік радіоапаратури 
~ routier ділянка дороги (із прилягаю-
чою місцевістю)
jouer des ~s du terrain використову-
вати природні укриття місцевості 

compartimentage m розподіл на відсіки 
~ du terrain природні укриття на міс-
цевості; закриті ділянки місцевості 

compartimenter поділяти на відсіки 

compas m компас; розпірка сошки 
~ astronomique астрономічний компас 
~ d’avion авіаційний компас; компас 
пілота 

compas 
~ de bord судновий (авіаційний) ком-
пас 
~ de relèvement пеленгаторний ком-
пас 
~ de route шляховий (маршрутний)
компас 
~ gyroscopique гіроскопічний компас;
гірокомпас 
~ magnétique магнітний компас 
~ principal головний компас 

compas-étalon m основний компас 

compas-mère f основний компас 

compatibilité f сумісність 

compensateur m компенсатор; вирівнювач 
~ du frein de recul (de tir) компенса-
тор гальма відкоту 

compensation f компенсація; вирівнювання 

compétence f компетенція 
~ militaire бойовий вишкіл 
~ professionnelle професійна компе-
тенція 

complément m доповнення; поповнення; за-
пас; доукомплектування 

~ d’armes donné à l’infanterie додат-
кові вогневі засоби, додані піхоті 
~ de formation militaire додаткова ви-
учка 
~ de renseignements додаткові розві-
дувальні дані 
~ de réservistes поповнення із запас-
них (резервістів)
~ provisoire de solde тимчасова надба-
вка до окладу 
~ spécial de solde спеціальна надбавка 
до окладу 
de ~ понадштатний; прибулий на по-
повнення 

complémentarité f додані засоби 
~ des feux взаємодоповнюваність во-
гню 

complet adj повний; повного складу; m ком-
плект 
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complet 
~ de combat бойовий комплект 
au ~ повний; у повному складі; у ком-
плекті; у зборі 
maintenir au ~ зберігати цілком уком-
плектованим 

compléter поповнювати; комплектувати 

complexe m комплекс 
~ de départ (de lancement) стартовий 
комплекс 
~ logistique тил; тилові служби; тилові 
споруди й установи 
~ militaro-industriel військово-
промисловий комплекс 
~ portuaire портовий комплекс 
~ sensible комплекс ключових пунктів 

composant m деталь; компонент; складова 
частина (елемент)

composante f складова; компонент; складова 
частина (елемент)

~ aérienne повітряний компонент 
~ du vent складова вітру 
~ terrestre de théâtre наземна складо-
ва ТВД 
~ terrestre interarmes наземна загаль-
новійськова складова 

composé m склад; з’єднання; суміш 
~ explosif вибухова суміш 

composite adj багатоскладовий; f багатос-
тупінчата ракета 

composition f склад; суміш; з’єднання; ком-
понування; комплект 

~ d’allumage (d’amorçage) запалюва-
льний (запалюючий) склад 
~ d’amorce капсульний (ініціюючий)
склад 
~ du combustible et du comburant 
співвідношення пального й окислюва-
ча в ракетному паливі 
~ du paquetage du havresac предмети,
що входять у склад речового мішка 
~ du paquetage комплект споряджен-
ня 
~ éclairante освітлювальний склад 
~ fixe постійний склад 

composition 
~ fulminante капсульний (ініціюючий)
склад 
~ fumigène димовий склад 
~ fusante à retard пороховий сповіль-
нювач 
~ fusante дистанційний склад 
~ fusée de signaux освітлювальний 
склад 
~ incendiaire запальний склад 
~ inflammable запалювальний (запа-
люючий) склад 
~ organique штатний склад 
~ traçante (traceuse) трасуючий склад 
~ variable перемінний склад 
entrer dans la ~ входити до складу 

comprimé m пресований заряд ВР 
~ relais пресований передавальний за-
ряд (підривника міни)

comptabilité f звіт; звітність; облік 
~ (en) deniers грошова звітність 
~ (en) matières матеріальна звітність 
tenir la ~ вести облік 

compte m рахунок; відлік 
~ à rebours (de contrôle) відлік часу 
готовності до пуску (ракети)
~ à rebours final відлік часу готовнос-
ті безпосередньо перед пуском (раке-
ти)
~ à rebours préliminaire відлік часу 
готовності до пуску (ракети)
~ à rebours préparatoire відлік часу 
готовності безпосередньо перед пус-
ком (ракети)
~ rendu de pose de mines звіт про 
встановлення мін 
~ rendu de situation донесення про 
обстановку 
rendre ~ доносити; доповідати; пові-
домляти; інформувати 
se rendre ~ de la situation оцінювати 
обстановку 

compte-à-retours m зворотний відлік часу 

compte-rendu m звіт; повідомлення 
~ d’accident повідомлення про подію 
~ d’ensemble зведене повідомлення 
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compte-rendu 
~ d’exécution повідомлення про вико-
нання поставленого завдання 
~ d’installation повідомлення про роз-
ташування на позиції (по квартирах)
~ d’interrogatoire розвідувальне 
повідомлення за даними допиту 
полонених 
~ de bombardement повідомлення про 
артилерійський наліт (про бомбарду-
вання з повітря)
~ de combat бойове повідомлення 
~ de contact додаткове повідомлення 
~ de mission повідомлення про вико-
нання завдання 
~ de patrouille бойове повідомлення 
дозору 
~ de pose звітна картка (формуляр)
мінного поля 
~ de position повідомлення про місце-
знаходження 
~ de reconnaissance розвідувальне по-
відомлення 
~ de renseignement розвідувальне по-
відомлення 
~ de situation оперативні дані; бойове 
повідомлення 
~ de vol повідомлення (звіт) про політ 
~ des munitions existantes повідом-
лення (дані) про наявність боєприпа-
сів 
~ journalier щоденне повідомлення 
~ mensuel щомісячна доповідь (звіт)
~ occasionnel повідомлення за необ-
хідністю; повідомлення, викликане 
обстановкою; доповнення до розвіду-
вального повідомлення 
~ périodique термінове повідомлення 
~ supplémentaire de renseignement 
додаткове розвідувальне повідомлен-
ня 
~ sur la situation en munitions пові-
домлення (дані, звіт) про витрати і на-
явність боєприпасів 

compteur m лічильник; рахунковий прилад;
лічильний пристрій; обчислювач; обчислю-
вальний пристрій; покажчик 

~ alpha лічильник альфа-частинок 
~ bêta лічильник бета-частинок 
~ de Geiger-Müller лічильник Гейге-
ра-Мюллера 

compteur 
~ de radiations лічильник випроміню-
вань 
~ gisement et distance обчислювач 
азимута і відстані 
~ nucléaire лічильник ядерного ви-
промінювання 

compteur-détecteur m лічильник-індикатор 

computateur m analogue аналоговий обчис-
лювач (обчислювальний пристрій)

concéder надавати; додавати 

concentrateur (hubs) концентратор (хаб)

concentration f зосередження; скупчення;
зосередження вогню; зосереджений вогонь;
вогневий наліт; концентрація; фокусування 

~ admissible au maximum гранично 
припустима концентрація 
~ agressive (мінімально)діюча концен-
трація 
~ brutale de feux d’artillerie раптове 
потужне зосередження вогню (арти-
лерії); раптовий потужний зосередже-
ний вогонь; раптовий потужний вог-
невий наліт 
~ d’artillerie зосередження вогню 
(артилерії); зосереджений вогонь 
(артилерії); вогневий наліт;
зосередження артилерії 
~ d’ensemble зосередження вогню 
артилерії загальної підтримки; зосере-
джений вогонь артилерії загальної пі-
дтримки 
~ de forces et d’équipements зосере-
дження сил та засобів 
~ de tir концентрація стрільби 
~ de troupes зосередження військ 
~ de(s) feu(x) зосередження вогню; зо-
середжений вогонь; вогневий наліт 
~ déclanchée à portée efficace зосере-
джений вогонь, що відкривається з
дистанції реального вогню 
~ des efforts зосередження сил і засо-
бів на напрямі головного удару; ство-
рення головного угруповання; зосере-
дження основних зусиль 
~ des forces et moyens зосередження 
сил та засобів 
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concentration 
~ des moyens зосередження сил і засо-
бів 
~ efficace ефективна концентрація 
~ initiale зосередження (сил і засобів)
після проведення мобілізації (на поча-
тку війни)
~ intolérable смертельна концентрація 
~ limité гранична концентрація 
~ maximum tolérable гранично допус-
тима концентрація 
~ momentanée короткочасне зосере-
дження 
~ motorisée скупчення (зосередження)
моторизованих військ 
~ précise зосереджений вогонь 
~ radioactive концентрація радіоакти-
вності 
~ rapide dans le temps et dans l’espace 
швидке зосередження на зазначеному 
напрямку (ділянці) до встановленого 
терміну 
~ relative концентрація, виражена в
об’ємних співвідношеннях (у відсот-
ках)
~ simultanée (artillerie) синхронна 
концентрація артилерійського вогню 
~ stratégique стратегічне зосереджен-
ня 
~ successive послідовне зосередження 
вогню 
~ terrestre скупчення (зосередження)
наземних військ 
~s locales de feu(x) зосередження вог-
ню на окремих малих цілях 
~s prévues зосередження вогню на пе-
редбачених плановою таблицею цілях 
déclencher les ~s prévues відкривати 
зосереджений вогонь по передбачених 
плановою таблицею цілях 
plaquer des ~s d’artillerie et des bom-
bardements par avion піддавати 
зосередженому вогню артилерії і бом-
бардуванням із повітря 

concentrer зосереджувати; накопичувати;
зосереджувати вогонь; концентрувати; фоку-
сувати 

concept m концепція; задум 
~ de capacités opérationnelles концеп-
ція оперативних можливостей 

concept 
~ de dissuasion концепція стримуван-
ня 
~ de dissuasion aérienne концепція 
повітряного стримування 
~ de l’opération задум операції (бою)
~ du soutien pétrolier план підтрим-
ки ПММ 
~ logistique план по тилу; принципи 
організації і роботи тилу 
~ stratégique стратегічний задум 
~ stratégique de l’OTAN стратегічна 
концепція НАТО 
~ tactique тактичний задум 

conception f задум; концепція 
~ actuelles de l’utilisation de concep-
tion l’artillerie сучасні погляди на 
використання артилерії 
~ d’ensemble загальний задум; загаль-
на концепція 
~ de (la) manœuvre задум бойових дій 
(бою)
~ de l’attaque задум наступу 
~ de manœuvre концепція маневру 
~ nucléaire ядерна концепція 
~ stratégique оперативний (стратегіч-
ний) задум 
~ tactique тактичний задум 
arrêter la ~ приймати рішення 

conciliation f internationale міжнародне при-
мирення 

concordance f узгодженість 
~ de buts узгодженість завдань 
~ des entreprises погодженість дій,
операцій 
~ des missions погодженість завдань 

concours m сприяння; допомога; підтримка 
~ de combat бойове сприяння 
~ des forces armées допомога (підтри-
мка) збройних сил 
régler le ~ de l’artillerie et de 
l’aviation установлювати порядок ар-
тилерійської й авіаційної підтримки 

concutant ударний; ударної дії 

concuteur m ударник; бойок 
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condensation f скупчення; зосередження 
~ de la colonne (незаплановане) зми-
кання колони 

condition f умова; стан; положення; обстано-
вка 

~ civile et politique des militaires циві-
льні і політичні права й обов’язки вій-
ськовослужбовців 
~ de (la) capitulation умови капітуля-
ції 
~ de combat боєздатність; бойова го-
товність; pl бойові умови (обстановка)
~ du personnel стан особового складу 
~ militaire умови служби 
~ personnel en opérations (CPO) умо-
ви перебування особового складу в
операціях 
~ physique фізичний стан; фізична пі-
дготовка; фізичне загартування 
~s astronomiques астрономічні умови 
(час доби; наявність місячного світла 
тощо)
~s atmosphériques атмосферні умови;
стан погоди 
~s d’emploi du feu nucléaire умови за-
стосування ядерної зброї 
~s d’emploi умови (бойового) застосу-
вання (використання)
~s d’explosion (сприятливі) умови для 
нанесення ядерного удару 
~s d’utilisation et d’entretien умови 
експлуатації й утилізації 
~s de (du) tir умови ведення вогню;
балістичні умови стрільби; умови пу-
ску (ракети)
~s de lancement умови пуску (ракети)
~s de nébulosite хмарність 
~s de visibilité horizontale limité es 
обмежені умови горизонтальної ви-
димості 
~s de visibilité verticale limité es недо-
статні умови вертикальної видимості 
~s de visibilité умови видимості 
~s des tables табличні умови (стріль-
би)
~s du mouvement умови здійснення 
маршу 
~s du temps погодні умови; метеоро-
логічні умови 
~s du vol et du milieu traversé умови 
польоту і навколишнього середовища 

condition 
~s logistiques умови роботи тилу; об-
становка в тилу 
~s météorologiques favorables сприят-
ливі метеорологічні умови 
~s météorologiques hostiles складні 
метеорологічні умови 
~s météorologiques метеорологічні 
умови; метеорологічна обстановка 
dans des ~s NBC в умовах застосуван-
ня зброї масового ураження 
en ~ боєздатний; у бойовій готовності;
функціонуючий 
en ~s NBC в умовах застосування 
зброї масового ураження 
garder (maintenir) en ~ підтримувати 
боєздатність; тримати в бойовій гото-
вності; підтримувати в стані функціо-
нування 
mettre en ~ morale physique et tech-
nique підготовлювати в моральному,
фізичному й технічному планах 
mettre en ~ відновлювати боєздат-
ність; приводити до бойової готовнос-
ті; приводити в стан функціонування;
ремонтувати; тренувати; підготовляти 
parfaire sa ~ physique удосконалюва-
ти свою фізичну підготовку 
remplir les ~s atomiques (могти) діяти 
в умовах застосування атомної (ядер-
ної) зброї 
se remettre en ~ усвідомлювати об-
становку 

conditionnement m пакування 
~ d’un blessé підготовка пораненого 
~ d’un message підготовка повідом-
лення 
~ technique технічна підготовка ван-
тажу 

conducteur adj ведучий; m механік-водій;
провідник; провід 

~ auto водій автомобіля; шофер 
~ automatique de tir прилад керуван-
ня артилерійським вогнем (ПКАВ)
~ de blindé (de char) механік-водій 
~ de flotille лідер флотилії 
~ de mise à feu вогнепровідний шнур 
~ sous écran екранований провід 
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conduire вести; керувати; обслуговувати; на-
водити; водити; супроводжувати 

conduit m труба; трубопровід; жолоб; магіст-
ральна лінія; магістраль; канал 

conduite f ведення; керування; керівництво;
наведення; водіння; обслуговування; супро-
від; поводження; труба; трубопровід; магіст-
ральна лінія; магістраль 

~ d’interception перехоплення цілі;
керування перехопленням цілі 
~ d’une manoeuvre керівництво мане-
вром 
~ de (du) tir ведення вогню (стрільби); 
пуск ракети; керування вогнем (пус-
ком ракети)
~ de l’action retardatrice ведення 
стримуючих дій 
~ de la bataille ведення бою; управ-
ління боєм 
~ de la contre-batterie ведення контр-
батарейного вогню 
~ de la guerre ведення війни (військо-
вих дій)
~ de la manœuvre здійснення маневру;
керівництво маневром 
~ de la marche марш; керування мар-
шем 
~ de maintenance проведення техніч-
ного обслуговування 
~ de nuit нічне водіння 
~ de tir antiaérien ведення зенітного 
вогню; керування зенітним вогнем 
~ de tir ведення вогню 
~ des (du) feux ведення вогню; керу-
вання вогнем 
~ des hostilités ведення війни (війсь-
кових дій)
~ des interceptions наведення вини-
щувачів (на ціль); керування винищу-
вачами 
~ des opérations ведення бойових дій;
проведення операцій; керівництво 
операціями (бойовими діями)
~ des prisonniers конвоювання поло-
нених 
~ des tirs ведення вогню (стрільби); 
пуск ракети; керування вогнем (пус-
ком ракети)
~ des troupes de toutes armes управ-
ління військами 

conduite  
~ des unités керування частинами 
(підрозділами)
~ du bâtiment кораблеводіння; керу-
вання кораблем 
~ du combat ведення бою (бойових 
дій); керування боєм (бойовими дія-
ми)
~ du navire кораблеводіння; керуван-
ня кораблем 
~ du soutien проведення підтримки 
~ du tir d’efficacité ведення стрільби 
на поразку 
~ du tir par observation latérale ве-
дення стрільби з великим зміщенням 
~ du tir par télécommande дистанцій-
не керування вогнем 
~ en cas d’attaque ennemie порядок 
дій у випадку наступу (атаки; нападу)
противника 
~ en tout-terrain водіння по бездорі-
жжю 
~ générale des opérations ou des ac-
tions militaires загальне керівництво 
операціями або воєнними діями 
~ générale du tir порядок (послідов-
ність) ведення вогню (пуску ракети)
~ stratégique стратегічне (оперативне)
керівництво 
~ sur route регулювання дорожнього 
руху 

cône m конус; конічне усічення (набійника); 
кульовий вхід 

~ avant носовий конус 
~ balistique балістичний конус 
~ de charge (de choc) бойова частина 
(ракети)
~ d’éclatement конус розльоту (улам-
ків)
~ de combat бойова частина (ракети)
~ de divergence конус розльоту (улам-
ків)
~ d’éjection реактивне сопло 
~ d’éjection à section fixe нерегульо-
ване реактивне сопло 
~ de nez носовий конус (ракети); го-
ловна частина (ракети); обтічник 
~ de pénétration (de protection) носо-
вий конус (ракети)
~ de rayonnement конус випроміню-
вання 
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cône 
~ explosif de la fusée бойова частина 
ракети 
~ largable носовий конус, який можна 
зняти (ракети)
~ mort мертва зона 
~ protecteur носовий конус (ракети)

confier покладати; доручати 

configuration f конфігурація; обрис; рельєф 
(місцевості); форма; компонування; розташу-
вання; ракурс 

~ du terrain рельєф місцевості 

confins m pl загальний рубіж; прикордонні 
райони 

confirmation f d’un ordre підтвердження на-
казу 

conflit m (збройний) конфлікт; війна; бій; бо-
йові дії; зіткнення 

~ armé interne внутрішній збройний 
конфлікт 
~ armée збройний конфлікт 
~ atomique атомна (ядерна) війна 
~ classique війна із застосуванням 
звичайних засобів 
~ de basse intensite конфлікт низької 
інтенсивності 
~ dissymétrique дісеметричний конф-
лікт 
~ ethnique етнічний конфлікт 
~ généralisé (global) світова війна 
~ limité обмежена (локальна) війна;
регіональний конфлікт 
~ majeur велике зіткнення 
~ militaire збройний конфлікт; війна;
бій; бойові дії; зіткнення 
~ moderne сучасна війна 
~ mondial світова війна 
~ NBC війна із застосуванням зброї 
масового ураження 
~ nucléaire ядерна війна 
~ ouvert відкритий конфлікт 
~ symétrique симетричний конфлікт 
~ total світова війна 

conformation f du front карта лінії фронту 

confrontation f взаємне протистояння сил;
конфлікт; зіткнення 

~ militaire військове протистояння 

confusion f безлад; введення в оману; дезорі-
єнтація; (радіо)перешкоди 

semer la ~ сіяти паніку; викликати за-
мішання 
~ entre ami et ennemi змішування сво-
їх військ і військ противника 

congé m відпустка; звільнення з військової 
служби (у відставку); термін служби 

~ d’ancienneté звільнення зі служби 
після досягнення граничного віку 
~ d’un mois місячна відпустка 
~ de convalescence відпустка через 
хворобу 
~ de courte durée короткострокова ві-
дпустка 
~ de fin de campagne відпустка, нада-
на після закінчення війни (військових 
дій)
~ de longue durée довготермінова від-
пустка 
~ de passe відпустка у зв’язку з пере-
веденням в іншу частину 
~ de réforme звільнення з військової 
служби через хворобу чи службову 
невідповідність 
~ définitif (остаточне) звільнення з
військової служби (у відставку)
~ normal чергова відпустка 
~ pour affaires personnelles відпустка 
за сімейними обставинами 
délivrer un ~ дозволяти (надавати) ві-
дпустку 
demander son ~ подавати у відставку 
être à la fin de son ~ дослужувати свій 
термін 
placer en ~ звільняти з військової 
служби (у відставку)
prendre son ~ іти у відставку 
prolonger le ~ продовжити відпустку 

congélation f обмороження; замерзання 
~ locale місцеве обмороження 

congestion f завал; засіка; дорожня пробка 
(затор)

conjointement спільно; у взаємодії 
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conjonction f взаємодія 
~ chars-infanterie взаємодія піхоти і
танків 
~ étroite тісна взаємодія 

conjoncture f atmosphérique атмосферні 
умови 

conjugaison f сполучення 
~ des feux avec des obstacles сполу-
чення вогню з перешкодами й загоро-
дами 
~ des hausses пристрілювання за шка-
лою 

conjugateur m (mécanique) мор. центральний 
автомат стрільби 

connaissance f знання; знайомство 
~ de l’ennemi дані про противника 
~ lacunaire неповні дані про против-
ника 
avoir ~ de la situation знати обстанов-
ку 
porter à la ~ доводити до відома 
prendre ~ personnelle de la situation 
особисто ознайомитися з обстановкою 

connexion f з’єднання 
~ des prises прив’язка аерознімків 

conque f топ. улоговина; низина 
conquérir завойовувати; захоплювати; опа-
новувати 

conquête f завоювання; захоплення; оволо-
діння 

~ d’un objectif захоплення цілі; захоп-
лення об’єкта 
~ de la maîtrise de la mer завоювання 
панування на морі 
~ de la supérieurité du feu досягнення 
вогневої переваги 
~ de vive force захоплення з боєм 
~ de(s) renseignements добування роз-
відувальних даних 
effectuer la ~ завойовувати; захоплю-
вати; опановувати 
pousser les ~s послідовно захоплювати 
(напр. рубежі)

conseil m рада; комісія 

conseil 
~ d’enquête слідча комісія 
~ d’orientation et de formation атес-
таційна рада (дає характеристику мо-
лодим унтер-офіцерам і офіцерам 
полку, орієнтує їх щодо перспективи 
служби, вибору спеціальності, на-
вчання)
~ de coopération de l’Atlantique Nord 
рада північноатлантичного співробіт-
ництва 
~ de défense restreint рада оборони 
обмеженого складу 
~ de discipline (військовий) суд із дис-
циплінарних справ 
~ de guerre військовий трибунал 
~ de l’Atlantique Nord рада НАТО 
~ de l’Atlantique Nord Північноатлан-
тична Рада 
~ de mise en oeuvre de la paix Рада 
втілення миру 
~ de partenariat euro-atlantique Рада 
євроатлантичного партнерства 
~ de régiment полкова рада 
~ de révision (justice militaire) апеля-
ційний військовий трибунал 
~ de santé des armées військово-
медична комісія 
~ de sécurité des Nations Unies Рада 
Безпеки Організації Об’єднаних Націй 
~ des directeurs рада керівників і на-
чальників служб 
~ des travaux технічна рада 
~ dе défense рада оборони 
~ militaire військова рада 
comparaître (passer) devant le ~ de 
guerre стати перед судом військового 
трибуналу 
traduire en ~ de guerre віддавати під 
суд військового трибуналу 

conseiller m радник; член ради 
~ d’appui spécialisé радник зі спеціа-
льних питань 
~ de la cour d’appel радник цивільно-
го апеляційного суду (голова військо-
вого трибуналу)
~ militaire військовий радник 
~ militaire du gouvernement військо-
вий радник уряду 
~ technique militaire технічний війсь-
ковий радник 
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conséquences f pl tardives de l’irradiation 
віддалені наслідки опромінення 

consensus m консенсус 

conservateur m de cap (gyro) гірокомпас 

conservation f збереження; консервація; збе-
реження; вміст 

~ de la direction дотримування напря-
мку 
~ d’obstacles значення (у порядку) за-
городжень 
~ du cap витримування курсу 
~ du contact збереження зіткнення із 
противником 
~ du secret дотримання секретності;
збереження таємниці 
~ du terrain утримання місцевості 

conserver зберігати; встановлювати на кон-
сервацію; зберігати; містити 

considérations f pl stratégiques оперативні 
(стратегічні) значення 

consigne f інструкція; правила; наказ; вказів-
ка; розпорядження; заборона звільнення (по-
збавлення звільнення) із розташування час-
тини (із корабля на берег); опис інвентарю,
що знаходиться в приміщенні, що охороня-
ється; відповідальне збереження 

~ à la chambre домашній арешт 
~ d’alerte інструкція про порядок дій 
за тривогою; інструкція з приведення 
в бойову готовність 
~ d’une sentinelle обов’язки вартово-
го; інструкція вартового 
~ de défense de la section наказ коман-
дира роти про оборону 
~ de défense наказ на оборону 
~ de passage правила допуску; інстру-
кція з допуску (в приміщення; на те-
риторію)
~ de piste інструкція з використання 
ВПС 
~ de sécurité правила безпеки 
~ de surveillance обов’язки 
~ de tir завдання на стрільбу; вогневе 
завдання 

consigne 
~ des guetteurs обов’язки вартових 
(спостерігачів); інструкція вартовим 
(спостерігачам)
~ des troupes заборона військам зали-
шати свої казарми 
~ du groupe наказ відділенню 
~ du secteur інструкція (з оборони); 
інструкція, що діє в смузі оборони ди-
візії 
~ écrité du poste de surveillance пись-
мова інструкція (польовій) варті 
~ générale d’occupation du cantonne-
ment загальна інструкція з
квартирного розташування (розташу-
вання в населеному пункті)
~ générale загальна інструкція 
~ militaire військовий наказ 
~ particulière особлива інструкція 
спеціальна вказівка; особливі завдан-
ня (обов’язки); інструкція начальнику 
варти 
~ permanente постійна інструкція 
~ verbale усна інструкція 
~s de camouflage правила маскування 
~s de circulation правила руху, ін-
струкції з організації руху 
~s de la pièce завдання, поставлені га-
рматному (мінометному) розрахунку 
~s de secours інструкція на випадок 
аварії; інструкції з безпеки 
~s de sécurité aérienne правила безпе-
ки польоту 
~s de tir інструкції з стрільби 
~s des lumières правила світломаску-
вання 
~s relatives au camouflage вказівки з
маскування 
enfreindre la ~ порушувати інструк-
цію (наказ)
établir (fixer) une ~ складати інструк-
цію (наказ); віддавати розпорядження 
forcer la ~ порушувати інструкцію 
(наказ)
passer en ~ здавати, міняти 
prendre une ~ одержувати інструкцію 
(наказ)
violer une ~ порушувати інструкцію 
(наказ)
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console f консоль; кронштейн; опора;
підпірка; штатив; траверс; пульт; приладова 
панель 

~ armes antiaériennes пульт керуван-
ня зенітними установками 
~ de bouclier кронштейн щита (гарма-
ти)
~ de commandement пульт керування 
~ de contrôle tactique тактичний пульт 
керування; пульт контролю повітряної 
обстави 
~ détection poursuite пульт виявлення 
і супроводу (цілі)
~ de visualisation пульт із візуальним 
індикатором повітряної обстановки 
~ d’opération пульт керування 

consolidation f зміцнення; стабілізація; закрі-
плення 

~ de la paix відбудова миру 
~ du front стабілізація (зміцнення)
фронту 

consolider усталювати; зміцнювати; закріп-
лювати 

se ~ закріплюватися 

consommable adj одноразового використання 

consommation f споживання; витрата; втрати 
~ d’appareils втрата літаків (гелікоп-
терів)
~ de (en) munitions витрата боєприпа-
сів 
~ horaire чергова витрата 
~ journalière des munitions денна ви-
трата боєприпасів 
~ théorique journalière (CTJ) розра-
хункова норма щоденного постачання 
forte (grosse) ~ велика (надмірно ве-
лика) витрата 
régler la ~ des troupes нормувати ви-
користання (боєприпасів) військами 

consommer споживати; витрачати 

constance objective об’єктивна константа 

constante f постійна величина; константа;
коефіцієнт; pl параметри 

~s de la guerre постійно діючі на війні 
фактори 

constituant m liquide компонент рідкого ра-
кетного палива 

constitué органічний; штатний; цілий; у пов-
ному складі 

~ organiquement штатного складу;
сформований на основі штатних під-
розділів 

constituer створювати; організовувати; вхо-
дити (у вище з’єднання)

constitutif органічний; штатний 

constitution f склад; структура; створення;
формування; організація 

~ de forces утворення сил 

constitution введення (у вище з’єднання)
~ d’une réserve створення резерву 
~ des noyaux de résistance створення 
опорних пунктів 
~ du dispositif d’attaque шикування 
бойового порядку 
~ organique штатний склад 
entrer dans la ~ входити до складу 

construction f конструкція; споруда; будівля;
будівництво; шикування (кута; кривої тощо); 
збирання; наведення (моста)

~ aéronautique військове літакобуду-
вання 
~ de fortifications de campagne інже-
нерне обладнання місцевості 
~ de fusées ракетобудування 
~ de pont наведення моста 
~ de pont par bateaux successifs пон-
тонне наведення моста 
~ de pont par parties наведення моста 
способом збирання конструкцій (по-
секційно)
~ de pont par portières паромне наве-
дення моста 
~ des lignes прокладка (наведення) лі-
ній зв’язку 
~ d’obstacles спорудження загоро-
джень 
~ infrastructure створення (будівниц-
тво) наземних споруд, що забезпечу-
ють дії збройних сил 
~ navale військове кораблебудування 
~s portuaires портові споруди 
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construire споруджувати; будувати; збирати;
наводити (міст)

consultation f консультація 
~ commandement et contrôle консуль-
тація, командування та управління 

contact m зіткнення; зв’язок; вогневий 
зв’язок (взаємодія); контакт; рлк. захоплення;
виявлення; кнопка; гашетка 

~ actif бойове зіткнення; бій; бойові 
дії 
~ avec l’ennemi бойове зіткнення 
~ de force бій; бойові дії; pl розвідка 
боєм 
~ des armes безпосереднє зіткнення;
вогневе зіткнення 
~ des balles вогневе зіткнення 
~ des coudes тісний зв’язок (контакт)
із сусідами; взаємодія із сусідом (сусі-
дніми підрозділами)
~ direct безпосереднє зіткнення із 
противником; прямий (безпосередній)
зв’язок 
~ éloigné зіткнення із противником на 
далеких підступах 
~ ennemi зіткнення із противником 
~ entre chefs контакт (безпосередній 
зв’язок) начальників 
~ étroit зіткнення із противником на 
вузькій ділянці фронту 
~ immédiat безпосереднє зіткнення із 
противником; безпосередній зв’язок 
~ lâche зіткнення із противником на 
окремих ділянках фронту 
~ latéral взаємодія із сусідом (сусідні-
ми підрозділами); зв’язок по фронту 
~ léger зіткнення із противником на 
окремих ділянках фронту 
~ par agents de liaison зв’язок посиль-
ними (зв’язковими)
~ par le combat бойове зіткнення; бо-
йові дії 
~ plein d’indication безпосереднє зіт-
кнення із противником; безпосередній 
зв’язок 
~ précaire ненадійний зв’язок 
~ pressant безпосереднє зіткнення з
противником; безпосередній зв’язок 
~ radar захоплення (виявлення) цілі 
радіолокаційною станцією 
~ radio радіозв’язок 

contact 
~ radiotéléphonique радіотелефонний 
зв’язок 
~ rapproché безпосереднє зіткнення з
противником; безпосередній зв’язок 
~ relâché зіткнення з противником на 
окремих ділянках фронту 
~ rude зіткнення з противником 
~ sérieux зіткнення зі значними сила-
ми противника 
~ serré зіткнення із противником на 
вузькій ділянці фронту 
~ visuel візуальне виявлення 
~(s) personnel(s) особистий зв’язок 
(спілкування)
~s agressifs активні дії для встанов-
лення зіткнення з противником 
~s du champ de bataille безпосередній 
зв’язок на полі бою 
abandonner le ~ виходити із зіткнення 
з противником; відриватися від про-
тивника; порушувати зв’язок 
appuyer sur le ~ натискати на гашетку 
arriver au ~ входити в зіткнення 
(установлювати зіткнення) із против-
ником; виходити на зв’язок; установ-
лювати зв’язок 
au ~ de l’ennemi в умовах зіткнення із 
противником 
conserver le ~ підтримувати зіткнення 
із противником; підтримувати зв’язок 
élargir le ~ розширювати фронт зітк-
нення із противником 
entrer en (établir le) ~ входити в зітк-
нення (установлювати зіткнення) із 
противником; виходити на зв’язок;
установлювати зв’язок 
entrer en ~ visuel виявляти ціль візуа-
льно 
établir (prendre) le ~ radio установ-
лювати радіозв’язок 
établir un ~ pressant установлювати 
безпосереднє зіткнення (входити в
безпосереднє зіткнення) з противни-
ком 
être au (en) ~ знаходитися в зіткненні 
із противником 
être au ~ d’une position підходити 
впритул до позиції противника 
garder le ~ підтримувати зіткнення із 
противником; підтримувати зв’язок 
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contact 
hors du ~ поза зіткненням із против-
ником; при відсутності зв’язку 
maintenir le ~ підтримувати зіткнення 
з противником; підтримувати зв’язок 
parvenir au ~ входити в зіткнення 
(встановлювати зіткнення) із против-
ником; входити у зв’язок; установлю-
вати зв’язок 
perdre le ~ втрачати зіткнення з
противником; відриватися від 
противника; втрачати зв’язок 
préciser le ~ des armes уточнювати 
розташування вогневих засобів про-
тивника 
préciser le ~ визначати рубіж зіткнен-
ня з противником 
premiers ~s початковий етап встанов-
лення зіткнення із противником; зітк-
нення з передовими частинами (під-
розділами) противника 
prendre le ~ установлювати зіткнення 
(входити в зіткнення) з противником;
встановлювати зв’язок 
prendre les premiers ~s установлюва-
ти зіткнення (входити в зіткнення) з
передовими частинами (підрозділами)
противника 
réaliser le ~ stéréoscopique сполучати 
вимірювальний маркер із зображен-
ням цілі в стереодалекомірі 
reprendre le ~ знову встановлювати 
зіткнення із противником; поновлю-
вати зв’язок 
resserrer le ~ (sur) підходити ближче 
resserrer le ~ установлювати безпосе-
реднє зіткнення із противником 
rompre le ~ виходити із зіткнення з
противником; відриватися від против-
ника; порушувати зв’язок 
tenir le ~ підтримувати зіткнення із 
противником; підтримувати зв’язок 
trouver et préciser le ~ des armes 
встановлювати; визначати й уточню-
вати типи й розташування вогневих 
засобів противника 
voler au ~ літати за наземними орієн-
тирами 

contacter установлювати зіткнення; входити 
в зіткнення; виходити на зв’язок;
зв’язуватися; рлк. захоплювати; виявляти 

contagion f забруднення; зараження; інфекція 

container m контейнер 
~ à munitions контейнер для боєпри-
пасів (з боєприпасами)
~ à vivres контейнер із продовольст-
вом (для продовольства)
~ de parachute-frein контейнер галь-
мового парашута 
~ de ravitaillement контейнер із пос-
тачанням 
~ double des missiles спарений пуско-
вий контейнер; установка-контейнер 
~ lance-roquettes пусковий контейнер;
установка-контейнер 

container-lanceur m пусковий контейнер;
установка-контейнер 

container-rampe m пусковий контейнер;
установка-контейнер 

contamination f забруднення; зараження; ра-
діоактивне зараження; зараження ОР 

~ chimique ураження ОР 
~ de la peau зараження (ураження)
шкіри 
~ directe пряма (безпосередня) ура-
жаюча дія 
~ du milieu забруднення (зараження)
навколишнього середовища 
~ en surface поверхневе забруднення 
(зараження)
~ externe зовнішнє радіоактивне за-
раження 
~ humide зараження мокрими радіоа-
ктивними речовинами 
~ interne внутрішнє радіоактивне за-
раження 
~ par les nuages de poussières радіоак-
тивне зараження через радіоактивний 
пил 
~ par les poisons radioactifs (radioac-
tive) радіоактивне зараження 
~ résiduelle залишкове забруднення 
~ sèche зараження сухими радіоактив-
ними речовинами 

contaminé adj забруднений; заражений; за-
ражений радіацією; заражений ОР 
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contaminer забруднювати; заражати; заража-
ти радіацією; заражати ОР 

contenance f місткість; ємкість; вміст; пово-
дження; образ дій 

~ du chargeur ємкість магазина 
(обойми)
~ d’un village кількість військ, яку 
можна розмістити в невеликому насе-
леному пункті 

conteneur m контейнер 

contenir сковувати; стримувати; зупиняти;
локалізувати 

contexte m обстановка; положення 
~ nucléaire умови застосування ядер-
ної зброї 
~ tactique тактична обстановка 

contexture f des tables de tir зміст таблиць 
стрільби 

contingent m контингент; група особового 
складу; особовий склад 

~ de soldats рядовий склад 
~ de troupes контингент військ 
~ incorporable призовники, зараховані 
в частину 
~ national національний контингент 
~s ennemis сили противника 

continuité f безперервність; цілісність 
~ à la bataille безупинне ведення бо-
йових дій 
~ antichar міцність ПТО 
~ de la direction безупинний рух у за-
значеному напрямку 
maintenir la ~ de la direction продов-
жувати рух у зазначеному напрямку 
~ de la recherche безперервність (ве-
дення) розвідки 
~ de l’écoulement de la colonne безпе-
рервність проходження колони 
~ de l’observation безперервність спо-
стереження 
~ des feux безперервність вогню; сму-
га суцільного ураження 
~ du commandement безперервність 
керування 

continuité  
~ du front безперервність фронту; су-
цільність фронту 
~ du mouvement безперервність руху 
~ du tir безперервність вогню; смуга 
суцільного ураження 
~ en largeur безперервність фронту 
(лінії оборони)

contour m контур; креслення; профіль; обрис 
~ antérieur d’une position обрис 
переднього краю; (передній край) обо-
рони 
~ apparent de l’ennemi обрис перед-
нього краю; (передній край) оборони 
противника 
~ compliqué фігурне креслення (кон-
тур)
~ de la ligne avant обрис переднього 
краю; (передній край) оборони 
~ littoral обрис берегової смуги 
déterminer (situer) le ~ apparent de 
l’ennemi встановлювати передній 
край оборони противника 

contournement m обхід; об’їзд 
~ d’obstacles обхід перешкод 

contourner обходити; об’їжджати 

contrainte f обмеження 
~s tactiques труднощі тактичного 
характеру; (постійне) бойове 
напруження 

contrarier розбудовувати; затримувати; пе-
решкоджати; протидіяти; порушувати плани 

contre-action f circonscrite стратегія контро-
льованого реагування 

contre-amiral m контр-адмірал 

contre-approches f pl оборонні споруди (за-
городи)

contre-assaillir контратакувати 

contre-assaut m контратака; контрудар 

contre-attaque f контратака; контрудар 
~ à base de chars танкова контратака 
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contre-attaque 
~ à courte portée контратака на неве-
лику глибину; контратака з ближньої 
дистанції 
~ à la grenade контратака із застосу-
ванням ручних гранат 
~ à portée limitée контратака місцево-
го значення; контратака на вузькому 
фронті 
~ aérienne контрудар із повітря 
~ atomique атомний (ядерний) контр-
удар 
~ blindée танкова контратака 
~ brusque раптова контратака (контр-
удар)
~ d’armée армійський контрудар;
контрудар армії 
~ d’ensemble контратака на широкому 
фронті; контратака великими силами 
~ de dégagement контратака з метою 
відриву від противника 
~ de flanc контратака (контрудар) у
фланг 
~ externe контратака за межами обо-
ронних позицій; контратака при спри-
янні сусідніх частин (підрозділів)
~ flanquante контратака (контрудар) у
фланг 
~ fougueuse стрімка контратака 
~ immédiate негайна контратака 
силами першого ешелону після вкли-
нення противника в оборону 
~ interne контратака всередині обо-
ронних позицій; контратака резервами 
самої частини 
~ locale контратака місцевого значен-
ня; контратака на вузькому фронті; pl 
контратаки на окремих ділянках фро-
нту 
~ massive масований контрудар;
контратака великими силами 
~ motorisée контратака моторизова-
ними частинами (підрозділами)
~ nucléaire ядерний контрудар 
~ par les forces massives масований 
контрудар; контратака великими си-
лами 
~ partielle контратака місцевого зна-
чення; контратака на вузькому фронті;
контратака незначними силами 
~ seule контратака власними силами і
засобами 

contre-attaque 
~ spontanée негайна контратака сила-
ми першого ешелону після вклинення 
противника в оборону 
~ tactique тактична контратака 
agir en ~s контратакувати; починати 
контратаки 
appliquer une ~ проводити контрата-
ку; контратакувати 
déclencher une ~ починати контратаку 
éliminer en ~ знищувати контратакою 
encadrer une ~ прикривати фланги 
військ, що контратакують 
essuyer une ~ піддаватися контратаці 
(контрудару)
exécuter une ~ проводити контратаку;
контратакувати 
lancer une ~ починати контратаку 
mener une ~ проводити контратаку;
контратакувати 
monter une ~ організовувати (підгото-
вляти) контратаку 
opérer une contre-attaque ~ проводи-
ти контратаку; контратакувати 
parer (à) une ~ відбивати контратаку 
refouler (rejeter) une ~ відбивати 
контратаку 
répondre à une ~ відбивати контрата-
ку 

contre-attaquer контратакувати 

contre-avion зенітний; протиповітряний 

contre-ingérence f контррозвідка 

contrebatterie f контрбатарейна боротьба;
контрбатарейний вогонь; придушення вогне-
вих засобів; боротьба з артилерією против-
ника; зенітний вогонь 

~ classique контрбатарейна боротьба 
без застосування ядерної зброї 
~ éloignée (lointaine) контрбатарейна 
боротьба на далеких підступах 
~ préventive загороджувальний вогонь 
зенітної артилерії 
~ renseignée контрбатарейна боротьба 
з виявленою артилерією 
~ systématique контрбатарейний во-
гонь за заздалегідь складеним планом 
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contrebattre вести контрбатарейну боротьбу;
вести контрбатарейний вогонь; придушувати 
вогневі засоби 

contre-bombardement m артилерійська 
контрпідготовка; контрбатарейна боротьба 

contre-bombarder проводити артилерійську 
контрпідготовку; вести контрбатарейну бо-
ротьбу; відкривати вогонь у відповідь 

contre-boutant m контрфорс; підпора; підпі-
рка; мостовий бик 

contre-brouillage m боротьба з радіопереш-
кодами 

contrecarrer протидіяти; перешкоджати; від-
бивати 

contre-char протитанковий 

contre-choc m контрудар; удар у відповідь 

contre-contre-mesures f pl заходи боротьби з
радіопротидією 
contrecoup m контрудар; удар у відповідь;
віддача (зброї); рикошет 

contre-dissuasion f боротьба із засобами 
стримування противника; контрзасоби стри-
мування 

contre-engin m протиракета 
~ à tête thermonucléaire протиракета з
термоядерною бойовою частиною 

contre-enveloppement m зустрічне охоплення 

contre-escarpe f контрескарп 

contre-espionnage m контррозвідка 

contre-feu m контрбатарейний вогонь; при-
душення вогневих засобів 

contreforce f сили і засоби для удару у відпо-
відь 

contrefort m контрефорт 

contre-frappe f контрудар; удар у відповідь;
ядерний контрудар; ядерний удар у відповідь 

~ chimique хімічний напад у відповідь 
~ nucléaire ядерний удар у відповідь;
ядерний контрудар 

contre-infiltration f боротьба із противником,
що проникає 

contre-information f дезінформація 

contremander скасовувати наказ (вказівку)

contre-manœuvre f контрманевр; зустрічний 
маневр 

contremarche f зустрічний марш; рух у зво-
ротному напрямку 

contre-mesure f контрзахід; pl радіопротидії;
створення радіоперешкод; радіоперешкоди 

~s actives активна радіопротидія; ак-
тивні радіоперешкоди 
~s électroniques радіопротидія; ство-
рення радіоперешкод; радіоперешко-
ди, електронні контрзаходи, радіоеле-
ктронне придушення 
~s passives пасивна радіопротидія; па-
сивні радіоперешкоди 
~s radar радіолокаційна протидія;
створення перешкод радіолокаційним 
станціям 
~s radio радіопротидія; створення ра-
діоперешкод; радіоперешкоди 
~s radioélectriques радіопротидія;
створення радіоперешкод; штучні ра-
діоперешкоди 

contre-minage розмінування 

contre-mine f контрміна 

contre-miner установлювати контрміни 

contre-mobilité f контрмобільність 

contre-mortier(s) adj контрмінометний; про-
тимінометний; контрмінометна боротьба;
контрмінометний вогонь 

contre-mouvement m контрманевр; зустріч-
ний маневр 
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contre-offensive f контрнаступ 
~ stratégique стратегічний контрна-
ступ; контрнаступ оперативного мас-
штабу 
lancer une ~ починати контрнаступ 
monter une ~ готувати (організовува-
ти) контрнаступ 
partir en ~ переходити в контрнаступ 

contre-pente f зворотний схил 

contre-plate-formes f pl засіб ураження ракет 
на пускових позиціях 

contrepoids m de tourelle стабілізуючий при-
стрій башти танка 

contrepoison m протиотрута; антитоксин 

contre-préparation f контрпідготовка 
~ d’artillerie offensive активна арти-
лерійська контрпідготовка 
~ partielle контрпідготовка на окремій 
ділянці 
allumer la ~ викликати (провокувати)
контрпідготовку (противника)

contre-réaction f протидія; дія у відповідь;
гальмування (ракети)

contre-reconnaissance f (mener une) 
проводити контррозвідку 

contre-renseignement m контррозвідка 

contre-sabotage m протидиверсійні дії; захо-
ди боротьби з диверсіями 

contre-signal m повторюваний сигнал 

contre-sortie f відбивання атаки оточеного 
угруповання противника 

contre-subversion f контрпідривна діяльність 

contre-surveillance f контрспостереження 

contre-terrorisme m протидія тероризму,
контртероризм 

contre-torpilleur m ескадрений міноносець 

contre-torpilleur 
~ lourd lance-missiles важкий ракет-
ний ескадрений міноносець 

contre-visite f quotidienne щоденний медич-
ний огляд 

contrôlabilité f керованість 

contrôle m контроль; перевірка; нагляд;
керування; наведення; панування;
регулювання; корегування; відомість 

~ à distance дистанційне керування;
керування на відстані; телекерування 
~ administratif адміністративне 
управління, адміністративно-тилове 
управління 
~ automatique автоматичний контроль 
(керування)
~ avant le vol передполітна перевірка 
~ centralisé централізований контроль 
(керування)
~ civil démocratique de l’organisation 
militaire et des organismes de 
l’Intérieur de l’Etat демократичний 
цивільний контроль над Воєнною 
організацією та правоохоронними 
органами держави 
~ complet постійне регулювання руху 
~ d’aérodrome керування польотами в
зоні аеродрому 
~ d’approche керування заходом на 
посадку 
~ d’armement книга обліку озброєння 
~ d’environnement керування (керів-
ництво) діями з оточення (противни-
ка)
~ d’intervention наведення (літаків) на 
наземні об’єкти 
~ de contamination контроль заражен-
ня; контроль забруднення 
~ de déplacement регулювання руху 
~ de direction керування курсом 
~ de gestion контроль управління 
~ de l’air панування в повітрі 
~ de l’espace aérien контроль повітря-
ного простору 
~ de l’espace maritime контроль за 
морським простором 
~ de la chasse керування винищувача-
ми; наведення винищувачів 
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contrôle 
~ de la circulation aérienne керування 
повітряним рухом 
~ de la circulation routière регулю-
вання дорожнього руху 
~ de la circulation регулювання рухом 
~ de la navigation aérienne керування 
повітряним рухом 
~ de lancement керування пуском 
(ракети); керування торпедною стріль-
бою 
~ de radioactivité моніторинг радіоак-
тивності 
~ de service розклад чергувань 
~ de système системний контроль 
~ de vitesse proportionnel пропорцій-
не керування 
~ de(s) tir(s) контроль стрільби; керу-
вання вогнем (пуском ракет); корегу-
вання стрільбою 
~ décentralisé децентралізований кон-
троль (керування)
~ des armements контроль над озбро-
єнням 
~ des déplacements регулювання руху 
(пересування)
~ des feux керування вогнем; корегу-
вання вогню 
~ des frontières прикордонний конт-
роль 
~ des mouvements регулювання ру-
хом; керівництво маневрами 
~ des séries de registres et dossiers 
d’archives перелік описів і справ 
~ des terminaux керування на кінцевій 
ділянці траєкторії 
~ direct безпосередній контроль 
~ dosimétrique дозиметричний конт-
роль 
~ du désarmement контроль над роз-
зброєнням 
~ du mouvement регулювання руху 
~ du rayonnement дозиметричний ко-
нтроль 
~ du tir au son контроль стрільби за 
звуком розривів 
~ du tir контроль стрільби; керування 
вогнем (пуском ракети); корегування 
стрільби 
~ du trafic aérien керування повітря-
ним рухом 

contrôle 
~ individuel індивідуальний дозимет-
ричний контроль 
~ local керування польотами в зоні ае-
родрому 
~ médical de sécurité передпольотний 
медичний контроль 
~ médical медичний контроль 
~ nominatif (du personnel) поіменний 
список 
~ opérationnel оперативне (бойове)
керування (керівництво) оперативне 
управління 
~ par le tir контроль вогнем (ділянки 
місцевості)
~ par radar радіолокаційний конт-
роль; радіолокаційне керування (наве-
дення)
~ par télévision телеконтроль; конт-
роль за допомогою телевізійної апара-
тури 
~ photographique контрольне фотог-
рафування 
~ préétabli заздалегідь встановлений 
контроль 
~ radioélectrique радіоуправління 
~ radiologique дозиметричний конт-
роль, радіаційний контроль, радіоло-
гічний контроль 
~ routier регулювання дорожнього 
руху 
~ sanitaire санітарний контроль 
~ sur objets spatiaux керування космі-
чними об’єктами 
~ tactique постійний контроль повіт-
ряного простору; контроль засобами 
ближнього виявлення; тактичне керу-
вання 
~ technique технічний контроль 
~ terrestre керування із землі 
rayer des ~s виключати зі списків час-
тини 

contrôler контролювати; перевіряти; керува-
ти; наводити; панувати; корегувати 

~ une zone контролювати зону 

contrôleur m контролер; інспектор; посеред-
ник; диспетчер; офіцер (штурман) наведення;
регулятор; прилад керування; контрольний 
прилад 
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contrôleur 
~ adjoint d’opérations aériennes 
помічник офіцера служби (центру)
наведення 
~ adjoint помічник контролера; помі-
чник офіцера (штурмана) наведення 
~ air avancé (CAA) штурман головної 
служби (центру) наведення; військо-
вослужбовець передового поста на-
ведення авіації 
~ automatique автоматичний контро-
лер (регулятор); автоматичний корек-
тор 
~ d’aérodrome диспетчер аеродрому;
офіцер аеродромної служби 
~ d’approche диспетчер підходу 
~ d’artillerie sol-air артилерійський 
офіцер зв’язку з ВПС 
~ d’attente et de recueil черговий по 
збору винищувачів на КП 
~ d’atterrissage диспетчер посадки;
керівник посадки 
~ d’exercice посередник на навчаннях 
~ d’incendie прилад пожежної сигна-
лізації 
~ d’interception офіцер (штурман) на-
ведення винищувачів 
~ d’opérations (d’opérations aérien-
nes; d’opérations d’air) офіцер 
(штурман) наведення 
~ de contamination des mains et des 
pieds індивідуальний дозиметр для 
виміру ступеня радіоактивного зара-
ження рук і ніг 
~ de contamination прилад для конт-
ролю зараження 
~ de l’activité de l’eau радіометр для 
визначення ступеня радіоактивного 
зараження води 
~ de la circulation aérienne opération-
nelle керівник бойових польотів 
~ de la salle d’opérations офіцер (шту-
рман) наведення 
~ de manufactures d’armes контролер 
виробництва зброї 
~ de radar оператор РЛС 
~ de radioactivité (de rayonnement) 
дозиметричний прилад 
~ de recueil черговий по збору вини-
щувачів на КП 
~ de sécurité aérienne диспетчер слу-
жби руху 

contrôleur 
~ du matériel інспектор 
~ général головний контролер 
~ pour l’air радіометр для визначення 
ступеня радіоактивного зараження 
повітря 
~ radar оператор РЛС 

contusion f контузія 

contusionner контузити 

convention f угода; конвенція; договір; умо-
ва; правила; інструкція 

~ d’armistice угода про перемир’я;
умови перемир’я
~ de manœuvre задум здійснення ма-
невру 
~ militaire угода між воюючими сто-
ронами; військова конвенція 
~ sur le statut des forces конвенція про 
статус військ (сил)
~ sur l’interdiction des armes biologi-
ques (CIAB) конвенція про заборону 
біологічної зброї (КЗБЗ)
blesser une ~ порушувати угоду 
faire une ~ укладати угоду 
tenir une ~ дотримуватись угод 

conventionnel звичайний; звичного типу;
класичний 

convergence f рух за напрямками, що схо-
дяться; зосередження вогню; погодженість 

~ des efforts зосередження зусиль; уз-
годженість бойових дій 
~ des missions узгодженість бойових 
завдань для досягнення загальної мети 
battre en ~ уражати зосередженим 
(масованим) вогнем 

converger рухатися за напрямками, що схо-
дяться; сходитися; зосереджуватися 

conversion f зміна фронту; зміна лінії фрон-
ту; перебудова; переустаткування перетво-
рення; трансформація; поворот плаваючого 
(понтонного) моста 

grande ~ обхід 
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convertir змінювати лінію фронту; перебудо-
вувати; переобладнувати; перетворювати;
трансформувати 

convocation f збір; виклик 
~ de courte durée короткострокові 
збори 
~ de longue durée тривалі збори 
~ individuelle персональний виклик;
виклик в індивідуальному порядку 
(напр. на збори)
~ partielle частковий збір (резервістів)
~ préalable попередній збір (резервіс-
тів)
~ profonde повний збір (резервістів)

convoi m (залізничний) ешелон; транспорт;
транспортна колона; автопоїзд (автотягач) із 
причепом; конвой; караван суден 

~ auto (automobile) автомобільний 
транспорт; автотранспорт; автотранс-
портна колона; автоколона 
~ d’approvisionnement транспорт по-
стачання; колона транспорту поста-
чання 
~ d’assaut конвой із десантом 
~ de munitions транспорт підвезення 
боєприпасів; колона транспорту під-
везення боєприпасів 
~ de personnel колона моторизованої 
піхоти 
~ de ravitaillement транспорт поста-
чання; колона транспорту постачання 
~ de renfort транспорт поповнення 
~ de soutien транспорт постачання;
колона транспорту постачання 
~ de véhicules транспорт; транспортна 
колона 
~ de vivres транспорт продовольчого 
постачання; колона транспорту про-
довольчого постачання 
~ des troupes колона військ 
~ escorté конвойований (ескортова-
ний) караван суден; транспорт, що 
охороняється 
~ maritime морський конвой 
~ militaire військовий транспорт 
~ routier автомобільний транспорт;
автотранспорт; автотранспортна ко-
лона; автоколона 

convoi 
~ sous escorte конвойований (ескорто-
ваний) караван суден; транспорт, що 
охороняється 
effectuer un ~ конвоювати (ескортува-
ти; супроводжувати) караван суден 
emprunter un ~ випливати в складі 
конвою 
naviguer en ~ плавати в складі конвою 

convoiement m охорона; конвоювання; еско-
ртування; супровід 

convoyage m охорона; конвоювання; ескор-
тування; супровід 

convoyé m конвойоване (ескортоване; супро-
воджуване) судно 

convoyer охороняти; конвоювати; ескортува-
ти; супроводжувати 

convoyeur m супровідний; конвоїр; корабель 
охорони; ескортний корабель; літак супрово-
ду; літак, що виконує завдання супроводу 

coopération f взаємодія; погодженість дій 
спільні дії 

~ aéroterrestre повітряно-наземна вза-
ємодія 
~ civilo-militaire цивільно-військова 
співпраця 
~ logistique internationale міжнародне 
співробітництво у сфері логістики 
~ militaire technique військово-
технічна співпраця 
~ militaire військова співпраця 

coopérer взаємодіяти; діяти спільно (узго-
джено)

~ journellement безупинно взаємодія-
ти 

coordinateur m координатор 
~ air офіцер (штурман) наведення 

coordination f координація; узгодження; по-
годженість; взаємодія 

~ air-artillerie sol-air взаємодія авіації 
і зенітної артилерії 
~ air-terre взаємодія авіації і сухопут-
них військ 



189

coordination 
~ dans la troisième dimension коорди-
нація в третьому вимірі 
~ de l’action (d’emploi) узгодження 
дій (зусиль); взаємодія 
~ des armes координація дій різних 
родів військ; взаємодія родів військ 
~ des feux координація вогневої підт-
римки; координація (узгоджене вико-
ристання) вогню; вогнева взаємодія 
~ des feux sol-air координація вогню 
протиповітряних засобів 
~ des tirs d’appui координація вогне-
вої підтримки 
~ étroite тісна взаємодія 
~ feux-mouvement координація вогню 
і руху 
~ logistique координація тилового за-
безпечення 
~ stratégique стратегічна взаємодія 

coordonnâtes m aérien офіцер-координатор 
ПДВ 

coordonnées f pl координати 
~ angulaires кутові координати 
~ cartésiennes Декартові координати 
~ de but координати цілі 
~ de chasse координати для наведення 
на ціль з літака 
~ de navigation система навігаційних 
координат 
~ décamétriques Декартові координа-
ти 
~ du plan прямокутні координати 
~ géographiques географічні коорди-
нати 
~ métriques метричні координати 
~ polaires полярні координати 
~ rectangulaires прямокутні коорди-
нати 
~ rectilignes прямолінійні (Декартові)
координати 
~ réelles дійсні (фактичні) координати 
localiser les ~ визначати координати;
установлювати місце розташування 
(місце знаходження)

coordonner координувати; погоджувати; вза-
ємодіяти; діяти узгоджено 

copilote m другий пілот; другий оператор 
атомного підводного човна 

coq m кок 

coque f корпус; човновий корпус; човен (гід-
ролітака); головна частина (ракети); капот;
обтічник (гвинта); перегин 

~ autoportante несучий корпус 
~ de blindage броньований корпус 
~ de sous-marin корпус підводного 
човна 
~ du char корпус танка 
~ épaisse міцний корпус (підводного 
човна)
~ extérieure зовнішній (легкий) кор-
пус (підводного човна)
~ intérieure внутрішній (міцний) кор-
пус (підводного човна)
~ volante літаючий човен 
double ~ подвійний корпус (підводно-
го човна)

coquerie f камбуз 

corde f шнур; трос; канат; провід 
~ à feu вогнепровідний шнур 
~ d’ouverture витяжний трос (пара-
шута)

cordeau m шнур 
~ à tracer трасувальний шнур 
~ bickford вогнепровідний (бікфордів)
шнур 
~ détonant шнур, що детонує 
~ maître шнур, що детонує 
~ porte-feu вогнепровідний шнур 

cordite f кордит 

cordon m ланцюг; ведучий пасок (снаряду);  

cordon m загородження; орденська стрічка 
~ antichar протитанкове загороджен-
ня 
~ d’avant-postes позиція сторожової 
охорони 
~ de fortifications укріплений район 
(смуга)
~ de mise à feu спусковий шнур 
~ de pulvérin заправний шнур 
~ défensif оборонний рубіж 
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cordon 
~ détonant de sûreté вогнепровідний 
шнур 
~ détonant шнур, що детонує 
~ littoral берегова лінія 
~ tire-feu спусковий шнур 
en ~ ланцюгом 

corps m окрема (військова) частина; корпус 
(з’єднання); особовий склад (визначеної ка-
тегорії чи спеціальності, служби); корпус;
тіло; ствол (гармати); каркас; станина; кузов 
коробки 

~ à corps рукопашна сутичка (бій)
~ aérien авіаційна частина; авіаційний 
корпус 
~ aéroporté повітрянодесантна части-
на; частина ПДВ 
~ agressif отруйна речовина; ОР 
~ alpin горнопіхотна (альпійська) час-
тина; горнопіхотний (альпійський)
корпус 
~ amphibie морський десант 
~ auxiliaire допоміжна частина 
~ blindé (броне)танкова частина; тан-
ковий корпус 
~ combiné зведений корпус 
~ cuirassé (броне)танкова частина; та-
нковий корпус 
~ d’affectation частина, у яку призна-
чається (в якій служить, до якої при-
писаний) даний військовослужбовець;
кадрова частина 
~ d’affût верстат лафета 
~ d’armée aérienne авіаційний корпус 
~ d’armée aéroporté десантний; пові-
трянодесантний корпус; корпус ПДВ 
~ d’armée blindé танковий корпус 
~ d’armée de montagne горнопіхотний 
корпус 
~ d’armée isolé окремий корпус 
~ d’armée motorisée моторизований 
корпус 
~ d’armée normal армійський корпус 
~ d’armée parachutiste десантний; па-
рашутно-десантний корпус 
~ d’armée армійський корпус 
~ d’artillerie артилерійська частина 
~ d’élite відбірна частина 
~ d’explosif підривний заряд; розрив-
ний заряд; піронабій; пірозаряд; під-
ривна шашка 

corps 
~ d’infanterie піхотна частина 
~ d’origine частина, з якої виділений 
даний підрозділ 
~ d’un navire корпус корабля 
~ de bataille aéroterrestre об’єднані 
бойові сили ВПС і сухопутних військ 
~ de bataille ударні сили; бойові сили;
основні сили; основне ядро військ;
бойова частина 
~ de canon ствол гармати 
~ de cartouche протигазова коробка 
~ de cavalerie бронекавалерійська час-
тина 
~ de chargeur коробки магазина 
~ de chars (броне)танкова частина;
танковий корпус 
~ de culasse остов замка 
~ de débarquement десант 
~ de fusée корпус підривника 
~ de garde principale сторожова за-
става 
~ de garde вартове приміщення 
~ de gardes frontières частина прико-
рдонної охорони 
~ de l’obus корпус снаряду 
~ de la gendarmerie nationale націо-
нальна жандармерія 
~ de la justice militaire особовий 
склад військової юстиції 
~ de la marine командний склад ВМС 
~ de mécanisme de détente спускова 
коробка; коробка зі спусковим мага-
зином 
~ de montagne горнопіхотна частина;
горнопіхотний корпус 
~ de pont опора мосту 
~ de réaction rapide du Commande-
ment allié en Europe корпус швидкого 
реагування об’єднаного командування 
збройними силами НАТО в Європі 
~ de réserve резервна частина 
~ de retard корпус сповільнювача (мі-
ни)
~ de santé de la marine особовий 
склад медичної служби ВМС; медична 
служба ВМС 
~ de santé особовий склад медичної 
служби; медична служба 
~ de support бик для бруківки 
~ de troupe du génie інженерна части-
на 
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corps 
~ de troupe окрема (військова) части-
на 
~ des gardiens охорона берегових 
об’єктів 
~ des infirmiers militaires військові 
санітари 
~ des officiers de l’air офіцерський 
склад ВПС 
~ des officiers de l’armée de mer офі-
церський склад ВМС 
~ des officiers de réserve офіцерський 
склад запасу 
~ des officiers des équipages de la 
corps flotte офіцери флотського екі-
пажу (офіцери допоміжних служб)
~ des officiers généraux генеральський 
склад; генералітет 
~ des officiers mécaniciens de l’air 
(офіцерський) інженерно-технічний 
склад ВПС 
~ des officiers techniciens інженерно-
технічний склад 
~ des officiers офіцерський корпус 
(склад)
~ des pompiers особовий склад загонів 
пожежної охорони 
~ des services administratifs de l’air 
особовий склад адміністративної слу-
жби ВПС; адміністративна служба 
ВПС 
~ des sous-officiers de carrière кадро-
вий офіцерський; унтер-офіцерський 
склад 
~ des sous-officiers de réserve офіцер-
ський; унтер-офіцерський склад запа-
су 
~ des sous-officiers офіцерський; ун-
тер-офіцерський склад 
~ des vétérinaires biologistes особовий 
склад ветеринарної служби; ветерина-
рна служба 
~ du génie інженерна частина; інжене-
рний корпус (війська)
~ du loquet ручка замка 
~ du service de santé de l’air особовий 
склад медичної служби ВПС; медична 
служба ВПС 
~ empenné корпус (ракети) з оперен-
ням 
~ en ignition ініціююча речовина 

corps 
~ enseignant викладацький (інструк-
торський) склад 
~ européen Європейський корпус 
~ expéditionnaire français французь-
кий експедиційний корпус 
~ expéditionnaire експедиційний кор-
пус 
~ explosif підривний заряд; розривний 
заряд; піронабій; пірозаряд; підривна 
шашка 
~ garni d’explosif підривний заряд;
розривний заряд; піронабій; піроза-
ряд; підривна шашка 
~ mécanisé механізована частина; ме-
ханізований корпус 
~ médical особовий склад медичної 
служби; медична служба 
~ naval командний склад ВМС 
~ navigant льотний склад 
~ non navigant нельотний склад; тех-
нічний склад; склад, що не плаває; об-
слуговуючий склад; особовий склад 
берегової служби 
~ provisoire тимчасове (військове)
з’єднання 
~ radioactif радіоактивна речовина 
~ ravitailleur заправний пункт 
~ spécial частина спеціального приз-
начення 
~ support командний склад дійсної 
служби, виділений для проведення 
зборів резервістів 
~ technique de l’aéronautique (de 
l’air) технічний склад ВПС 
changer de ~ переводити(ся) в іншу 
частину 
en dehors du ~ поза розташуванням 
частини 
faire ~ avec le terrain зливатися з міс-
цевістю; маскуватися; залягати 
faire ~ бути окремою частиною; бути 
на правах окремої частини 
hors du ~ поза (своєю) частиною 
maintenir au ~ corps затримувати на 
службі (після закінчення терміну); не 
звільняти в запас 
rejoindre son ~ повертатися у свою 
частину 
sécréter le ~ de bataille виділяти осно-
вні сили 
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corps 
venir au ~ à ~ вступати в рукопашну 
сутичку 

corpuscule m частка 
~s alpha альфа-частинки 
~s bêta бета-частинки 

correcteur m коректор; коректор прицілу;
прилад керування артилерійським вогнем 
(ПКАВ); прилад для пристрілювання; при-
лад, що робить корекцію; компенсатор 

~ altimétrique (d’altitude) висотний 
коректор 
~ d’effet de température температур-
ний коректор 
~ d’erreur(s) коректор помилок 
(погрішностей); корегувальний (що 
править) пристрій 
~ de pointage коректор прицілу; при-
лад керування артилерійським вогнем 
(ПКАВ)
~ de réglage пристріляна установка 
коректора 
~ de route курсовий покажчик 
~ de visée коректор присіла 
~ mécanique механічний приціл 
~ optique оптичний приціл 
~ pour le tir contre-avion(s) зенітний 
приціл 
~ radar радіолокаційний коректор 

correctif m виправлення 

correction f корегування; корекція; виправ-
лення; вивірка; регулювання; попередження;
компенсація; стягнення; догана 

~ (de) vent корекція на вітер 
~ acoustique акустичне корегування;
корекція запізнювань звука 
~ aérologique метеорологічна корек-
ція; корекція стрільби за 
метеорологічними умовами 
~ altimétrique корекція висоти; пере-
вірка висоти 
~ angulaire кутове корегування 
~ approximative приблизна корекція 
~ arbitraire пристріляне корегування 
~ atmosphérique метеорологічна 
корекція; корекція стрільби за 
метеорологічними умовами 

correction 
~ balistique балістична корекція; ко-
рекція балістичних умов стрільби 
~ d’aérologie метеорологічне корегу-
вання; корекція стрільби за 
метеорологічними умовами 
~ d’orbité корекція орбіти 
~ d’un compas корекція бусолі 
~ d’usure виправлення на зношення 
гармати 
~ de (du) tir корегування стрільби 
~ de (en) direction корекція (корегу-
вання) напрямку; корегування напря-
мку; бокове корегування 
~ de (en) distance корекція (корегу-
вання) дальності; вивірка за дальніс-
тю; виправлення за дальністю 
~ de (en) portée корекція (корегуван-
ня) дальності; вивірка за дальністю;
випередження за дальністю 
~ de (en) site корекція на кут місця ці-
лі 
~ de dépouillement відхилення, приве-
дені до табличних даних 
~ de dérive angulaire кутове випере-
дження на хід цілі 
~ de dérive verticale виправлення кута 
місця на хід цілі 
~ de dérive корекція на зношування;
корекція (корегування) напрямку;
бокова корекція; корекція (кроку)
кутоміра; бокове упередження 
~ de dévers корекція нахилу осі цапфи 
~ de fusée корекція підривника (дис-
танційної трубки)
~ de gisement корегування (корегу-
вання) напрямку; бокове корегування 
~ de l’angle de site корекція кута місця 
цілі; виправлення за висотою 
~ de l’itinéraire de vol зміна маршруту 
польоту 
~ de la vitesse корекція швидкості 
~ de lecture корекція показань прила-
ду 
~ de parallaxe корекція паралаксу 
~ de régimage (de régime) корекція рі-
знобою гармат 
~ de réglage пристріляна корекція 
~ de rotation корегування на обертан-
ня Землі 
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correction 
~ de température корекція на відхи-
лення температури; температурна ко-
рекція 
~ de trajectoire корекція траєкторії 
~ de visée корекція (кроку) прицілу;
корекція прицілу 
~ distance корекція (корегування) да-
льності; корекція дальності; вивірка за 
дальністю; випередження за дальніс-
тю 
~ du cap виправлення курсу; курсове 
виправлення 
~ du déversement горизонтування 
~ du pointage en direction виправлен-
ня (крок) кутоміра 
~ du pointage en hauteur виправлення 
кута підйому; виправлення кута при-
цілювання; виправлення (кроку) рівня 
~ du pointage корекція (кроку) приці-
лу; корегування прицілу 
~ due à l’écart корекція на відхилення 
(на похибку)
~ due à la température et à la pression 
корекція на відхилення температури і
тиску 
~ due à la variation de température 
корекція на відхилення температури;
температурна корекція 
~ due au déplacement de l’objectif ко-
регування на зсування 
~ due au vent корекція на вітер 
~ en azimut азимутальне виправлення;
корекція азимута; виправлення 
напрямку; бокове виправлення;
виправлення (кроку) кутоміра; бокове 
знесення точки прицілювання 
~ en course de route корекція на мар-
шовій ділянці 
~ en hauteur виправлення на висоту;
виправлення на висоту точки стояння 
(гармати); вивірка за висотою 
~ instrumentale виправлення показань 
приладу 
~ journalière виправлення справжніх 
умов стрільби від їхніх табличних 
значень 
~ latérale бокове виправлення;
виправлення напрямку; бокове 
попередження 

correction 
~ linéaire виправлення лінійної вели-
чини; виправлення в лінійних величи-
нах 
~ métrique виправлення в метрах 
~ planimétrique en portée корекція рі-
знобою гармат 
~ résiduelle уточнююче виправлення 
~ secondaire сумарне виправлення 
~ topographique топографічне випра-
влення 
~ totale de site сумарне виправлення 
на кут місця; сумарне виправлення рі-
вня 
~ totale du moment сумарне виправ-
лення на метеорологічні й балістичні 
умови стрільби; виправлення (корегу-
вання) у даний момент 
~ totale сумарне виправлення 
~ unique сумарне виправлення 
~ vent longitudinal виправлення на 
подовжню складову вітру 
~ vent transversal виправлення на бі-
чну складову вітру 
~ verticale вертикальна корекція 
~ vitesse latérale du vent виправлення 
на бічну складову вітру 
~ vitesse rapide корекція радіальної 
швидкості 
apporter les ~s корегувати; вносити 
виправлення; виправляти 
effectuer une ~ корегувати; вносити 
корективи (виправлення)
enregistrer une ~ вносити корективи 
(виправлення)
faire la ~ робити виправлення; робити 
корекцію 
inscrire (marquer) une ~ вводити ко-
рекцію (виправлення)

correction-but f випередження 
~ angulaire кутове випередження 
~ de dérive бокове випередження 
~ d’une silhouette випередження фор-
ми 
~ globale загальна величина випере-
дження 
~ latérale бокове випередження 

corrélation f відповідність 
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correspondance f повідомлення; перепису-
вання; кореспонденція; місце призначення 

~ de représentation кореляція зобра-
жень 
~ militaire офіційна військова перепи-
ска 
~ militaire chiffrée шифрована війсь-
кова кореспонденція 
~ militaire officielle офіційна військо-
ва переписка 
~ secrète секретна переписка (корес-
понденція)

correspondre вести переписку; підтримувати 
зв’язок 

corriger корегувати; вивіряти; виправляти;
регулювати; випереджати; компенсувати; ка-
рати 

corruption active давання хабара 

corruption passive отримання хабара 

costume m костюм 
~ antiaccélération (compensateur) 
протиперевантажувальний костюм 
~ (pour) homme-grenouille легкий ко-
стюм водолаза 

cotation f (des renseignements) визначення 
вірогідності розвідувальних даних; цифрова 
оцінка ступеня цінності розвідувальних да-
них; сортування 

cote f топ. оцінка висоти; знак; номер; розмір 
(на кресленні)

~ arbitraire оцінка горизонталі 
~ d’altitude (de hauteur) оцінка висо-
ти 
~ du navire клас корабля 

côte f (морський) беріг; узбережжя; примор-
ська смуга; висота над рівнем моря; топ. пі-
дйом дороги; пагорб; схил (нахил) гори 

~ abordable доступний берег; берег,
що має зручні підходи 
~ abrupte (accore) крутий (стрімкий)
беріг 
~ basse низький берег 
~ d’invasion ділянка висадка морсько-
го десанту 

côte 
~ de la mer морський берег 
~ élevée високий берег 
~ escarpée крутий (стрімкий) беріг 
~ facile d’accès доступний берег; бе-
рег, що має зручні підходи 
~ inabordable (inaccessible) непристу-
пний берег; берег, що має незручних 
підходів 
~ plate плоский берег 
~ raide (rapide) крутий підйом 
~ rude крутий підйом 
abattre (accoster; arriver) à la ~ під-
ходити до берега 
de ~ береговий 
gravir une ~ долати підйом 

côté m бік; бокова поверхня (грань); борт 
(корабля)

~ ami бік, звернений до своїх військ 
~ bâbord лівий борт 
~ opposé à l’ennemi тильна сторона;
тил 
~ tribord правий борт 
aborder par le ~ завдавати удару у
фланг 
encadré de deux ~s із прикритими 
флангами 
être du ~ бути на боці 
tirer de ~ вести вогонь у фланг 

coteau m топ. пагорб; гряда (висотою 25-50 
метрів)

couche f оболонка; щока прикладу 
~ de nuages хмарний пласт; хмарність 
~ de peinture protectrice захисний 
(камуфляжний) колір 
~ nuageuse хмарний пласт; хмарність 

coucher m відбій 

couchez-vous! лягай! (команда)

coulée f прохід; підступ; (зовнішні) контури;
топ. лощина 

~ de pénétration напрямок прориву 
(вклинення)

couleur f колір; фарбування; фарба 
~ distinctive de l’arme колір знаків 
розпізнавання родів військ 
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couleur 
amener les ~s спускати прапор; здава-
тися 

coulissement m ковзання; переміщення; пере-
сування по направляючій 

~ sur l’essieu переміщення (верстата 
лафета) по осі 

coulisser ковзати; переміщуватися; пересува-
тися по направляючій 

couloir m коридор; прохід; топ. вузька доли-
на; тіснина 

~ d’accès obligé обов’язковий прохід 
на підступах 
~ d’accès прохід на підступах; підступ 
~ d’approche прохід на підступах; пі-
дступ 
~ d’infiltration напрямок (шлях) про-
сочування 
~ d’obstacles смуга перешкод 
~ de circulation смуга руху 
~ de contre-attaque прохід, що зали-
шають для контратаки 
~ de débarquement коридор десанту-
вання 
~ de mobilité коридори мобільності 
~ de pénétration смуга прориву 
(вклинення)
~ de sécurité (SL) коридори безпеки 
~ de tir директриса стрільби 
~ de transit (T) транзитний коридор 
(ТК)
~ non battu прохід, що не прострілю-
ється 
~ spéciaux (SC) спеціальні коридори 
~s de repli шлях відходу 
ménager des ~s залишати проходи 
ouvrir un ~ проробляти прохід 

coup m удар; напад; рейд; постріл; влучення;
розрив (снаряду); снаряд; заряд 

~ (fusant) haut високий розрив 
~ à (sur) l’objectif пряме влучення 
~ à ~ одиночний постріл; одиночний 
вогонь; вогонь одиночними постріла-
ми 
~ à blanc холостий постріл 
~ accidentel випадковий (мимовіль-
ний) постріл; випадкове влучення 
~ anormal невлучний постріл 

coup 
~ atomique en altitude повітряний 
атомний (ядерний) вибух 
~ atomique атомний (ядерний) удар;
атомний (ядерний) вибух 
~ au but (пряме) влучення 
~ au but à la première passe пряме 
влучення з першого заходу 
~ au but! ціль! (рапорт)
~ au jeter постріл навздогін 
~ bas низький розрив 
~ bien placé прицільний постріл; пря-
ме влучення 
~ blanc холостий постріл 
~ complet défectueux невлучний пост-
ріл 
~ complet monté бойовий постріл; по-
стріл із бойовим зарядом 
~ complet артилерійський постріл 
(комплект), унітарний постріл 
~ court недоліт 
~ d’arrêt стримуючий удар 
~ d’attaque напад; удар навиліт 
~ d’audace нищівний удар; сміливий 
наліт 
~ d’avions повітряний удар (наліт); 
удар із повітря 
~ d’embrasure (sur un créneau) пряме 
влучення в амбразуру 
~ d’enfilade подовжній вогонь 
~ d’épée укол багнетом 
~ d’essai пристрілочний постріл 
~ d’estoc укол (холодною зброєю)
~ d’état державний переворот 
~ de bélier могутній фронтальний 
удар; таран 
~ de bombe бомбовий удар; влучення 
бомби 
~ de boutoir могутній фронтальний 
удар 
~ de canon tiré à poudre холостий га-
рматний постріл 
~ de canon гарматний постріл; арти-
лерійський вогонь 
~ de contrôle контрольний постріл;
пристрілочний постріл 
~ de crosse удар прикладом; віддача 
~ de décrossement постріл для прочи-
щення каналу цівки (ствола)
~ de feu en blanc холостий постріл 
~ de feu isolé окремий постріл 
~ de flanc фланговий вогонь 
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coup 
~ de force удар великими силами; ма-
сований удар 
~ de fouet шквал; порив вітру 
~ de grâce останній (завершальний)
удар 
~ de l’artillerie артилерійський об-
стріл; вогневий удар (наліт)
~ de l’aviation повітряний удар (на-
літ); удар із повітря 
~ de main aéroporté раптова висадка 
(викидання) повітряного десанту 
~ de main amphibie раптова висадка 
(морського) десанту 
~ de main d’occupation рейд із метою 
захоплення ділянки місцевості (пунк-
ту)
~ de main de destruction пошук з ме-
тою знищення техніки і живої сила 
(противника)
~ de main de parachutistes пошук,
проведений парашутно-десантною 
групою; раптове викидання парашут-
ного десанту 
~ de main de reconnaissance розвіду-
вальний пошук 
~ de main de va-et-vient пошук із 
метою захоплення полонених і
нанесення матеріальних збитків 
(противнику); розвідувальний пошук 
~ de main local (розвідувальний) по-
шук місцевого значення 
~ de main пошук; рейд; наліт; рапто-
вий удар; диверсія; вилазка; допомога 
~ de marteau могутній вогневий удар 
(наліт)
~ de massue масований удар 
~ de miséricorde останній (завершаль-
ний) удар 
~ de mortier мінометний постріл 
~ de phare включення фар (на корот-
кий час)
~ de pioche розрив снаряду в ґрунті 
~ de plein fouet пряме влучення 
~ de poing удар 
~ de pointe атака; удар; укол (холод-
ною зброєю)
~ de pouce удар незначними силами 
~ de projecteur включення прожекто-
ра (на короткий час)
~ de réglage пристрілочний постріл 
~ de sirène сигнал сирени 

coup 
~ de sondage (de sonde) розвідуваль-
ний пошук; розвідка боєм 
~ de sonde blindé розвідувальний тан-
ковий удар; розвідувальний рейд бро-
немашин 
~ de sonde latéral розвідувальний по-
шук з боку флангу 
~ de vigueur масований удар 
~ décisif вирішальний удар 
~ direct пряме влучення 
~ écarté невлучний постріл 
~ éclatant fusant повітряний розрив;
дистанційний розрив 
~ écrasant нищівний удар 
~ égaré невлучний постріл 
~ en direction розрив на лінії спосте-
реження 
~ en éléments постріл із роздільним 
заряджанням 
~ explosif постріл осколочно-
фугасним снарядом 
~ factice учбово-тренувальний постріл 
~ fusant повітряний розрив; дистан-
ційний розрив 
~ isolé окремий постріл; удар на окре-
мому напрямі 
~ limité удар незначними силами 
~ long переліт 
~ manqué (mal dirigé) промах 
~ massif nucléaire масований ядерний 
удар 
~ monté заздалегідь підготовлений 
удар 
~ non éclaté осічка 
~ normal вдалий (влучний) постріл 
~ nucléaire tactique тактичний ядер-
ний удар 
~ nucléaire ядерний удар; ядерний ви-
бух 
~ orbe контузія 
~ parti! постріл! (рапорт); вогонь!
(команда)
~ percutant розрив при попаданні 
снаряду в перешкоду; розрив при уда-
рі 
~ perdu неприцільний вогонь 
~ plein (porté) пряме влучення 
~ pour ~ удар за ударом; послідовні 
удари 
~ raté промах 
~ sûr (точне) влучення 
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coup 
~ tactique isolé тактичний ядерний 
удар на окремому напрямі 
~ tiré en l’air попереджувальний 
(попереджуючий) постріл; постріл у
повітря 
~s à bords бойовий комплект з 42 сна-
рядів 
~s antichars протитанковий вогонь 
~s de commando диверсійно-
розвідувальні дії 
~s de grenades попадання ручних гра-
нат; стрільба гранатами; стрільба гли-
бинними бомбами 
~s échelonnés серія пострілів 
~s successifs удар за ударом; послідо-
вні удари 
à ~s d’hommes жива сила 
à ~s de divisions вводити (кидати) у
бій одну дивізію за іншою 
à~s de grenade(s) закидання ручними 
гранатами 
accrocher un ~ засікати за звуком пос-
трілу 
alterner les ~s наносити удари по черзі 
на різних ділянках 
amener un ~ dans la zone 
d’observation (sur la ligne 
d’observation) спостерігати за розри-
вами 
appliquer les ~s sur l’objectif наноси-
ти удари по цілі 
appliquer un ~ завдавати удару 
assener un ~ завдавати удару 
au premier ~ з першого пострілу 
condamner aux ~s підставляти під 
удари 
cribler de~s зрешетити кулями 
décrocher un ~ de feu робити постріл;
вистрілити 
défilé aux ~s укритий від вогню 
délivrer un ~ завдавати удару 
détourner un ~ відбивати удар 
donner (effectuer) un ~ d’arrêt завда-
вати стримуючого удару 
donner ~ de force завдавати масовано-
го удару 
donner un ~ de poing завдавати удару 
donner un ~ завдавати удару 
échanger des ~s de feu обмінюватися 
пострілами 

coup 
échapper aux ~s не піддаватися уда-
рам; не уражатись вогнем 
essuyer des ~s de feu піддаватися вог-
невим ударам (вогневому впливу)
exécuter à ~ de canon знищувати ар-
тилерійським вогнем 
faire partir le ~ робити постріл 
frapper (infliger) un ~ завдавати удару 
frapper à ~ sûr уражати (завдавати 
удару)
jeter un ~ de feu робити постріл; ви-
стрілювати 
jeter un ~ de fusil робити постріл (ви-
стрілити) із гвинтівки (рушниці)
lâcher un ~ робити постріл 
manquer son ~ промахнутися; не влу-
чити 
matérialiser à~s de canons прокладати 
(помічати) напрямок стрільби розри-
вами снарядів 
monter un ~ de main здійснювати по-
шук 
parer un ~ відбивати удар 
placer un ~ au but попадати в ціль 
porter des ~s limités наносити удари 
незначними силами 
porter un ~ завдавати удару 
prononcer un ~ завдавати удару 
rater son ~ промахнутися 
régler à ~ de canon знищувати арти-
лерійським вогнем 
rendre ~ pour ~ відповідати ударом на 
удар 
rendre les ~s наносити удари у відпо-
відь 
réussir un ~ успішно завдавати удару 
sans ~ férir без пострілу; без бою 
se soustraire aux ~s укриватися від во-
гню; виходити з-під ударів 
sous le ~ de під загрозою; під ударом 
soustraire aux ~s укривати від вогню;
захищати від ударів 
tirer ~ à ~ вести одиночний вогонь 
(вогонь одиночними пострілами)
tirer à ~ perdu вести неприцільний 
вогонь 
tirer à ~ sûr стріляти без промаху 
tirer un ~ робити постріл 
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coupe f розріз; зріз; перетин; профіль; пере-
тинання; роз’єднання; вимикання;
від’єднання; відчеплення; рубання (лісу)

~ de terrain профіль місцевості 

coupe-fils m ножиці для різання дроту 

coupé пересічена (про місцевість)

couper відтинати; відрізати; перетинати;
роз’єднувати; переривати; виключати;
від’єднувати; відчіплювати; рубати; валити 
(ліс)

couplage m з’єднання; стикування; зчеплен-
ня; включення; підключення; приєднання;
зв’язок 

couple m елемент 
~ de bateaux спарені понтони 
~ infanterie-chars взаємодія піхоти і
танків; взаємодіючі піхота і танки 
~ infanterie-génie взаємодія піхоти й
інженерних військ; взаємодіючі піхота 
й інженерні війська 
~ propergolique двокомпонентне ра-
кетне паливо 

coupler з’єднувати; зчіплювати; причіплюва-
ти; включати; підключати; приєднувати;
зв’язувати 

coupleur m причіпний пристрій;
зчіплювальний прилад; муфта; цапфа;
елемент (засіб) зв’язку 

coupole f купол; ковпак; (броньована) вежа;
командирська башта (танка); ліхтар (кабіни 
пілота)

~ à éclipse (броньована) вежа, яку мо-
жна сховати 
~ blindée броньований купол; броне-
ковпак; броньована вежа; командир-
ська башта (танка)
~ antichar бронековпак 
~ cuirassée броньований купол;
бронековпак; броньована вежа; коман-
дирська башта (танка)
~ d’hélice обтічник гвинта 
~ largable ліхтар, який можна зняти 
~ mobile обертова (броньована) вежа 

coupure f зріз; розріз; складка місцевості; ви-
їмка; водяний рубіж; перешкода; зруйнована 
ділянка (дороги); загородження (на дорозі); 
топ. яр; долина, прогалина 

~ à bords francs безбрустверна тран-
шея 
~ aquatique (d’eau) водяний рубіж 
~ d’itinéraire зруйнована ділянка до-
роги; загородження на дорозі 
~ de terrain складка місцевості; при-
родна перешкода 
~ des liaisons radio припинення ра-
діозв’язку 
~ des liaisons втрата зв’язку 
~ du rail руйнування залізничної колії 
~s de routes руйнування на дорогах 
aménager une ~ sur une route створю-
вати загороди на дорозі; робити руй-
нування на дорозі 
forte ~ дуже зруйнована ділянка (до-
роги); дуже порізана ділянка місцево-
сті (глибокі яри, рови тощо); глибока 
долина; широкий водяний рубіж 
rétablir une ~ відновлювати перепра-
ву 

cour f плац; навчальне поле; суд; трибунал 
~ de la caserne казармений плац 
~ d’honneur парадний плац 
~ du quartier казармений плац 
~ martiale військовий трибунал; вій-
ськово-польовий суд 

courage m хоробрість; мужність; сміливість 
animer (ranimer; redresser) le ~ під-
німати бойовий дух 

courant m потік; (електричний) струм; рух;
хід; струмінь 

~ à double voie двосторонній рух 
~ d’approvisionnement (de ravitaille-
ment) безупинний підвіз вантажів 
постачання; безупинне постачання 
~ de transport aérien ешелон повітря-
них транспортних засобів, що летять 
одним маршрутом 
~ double двосторонній рух 
~ unique односторонній рух 
mettre au ~ de la situation знайомити з
обстановкою 
se tenir au ~ одержувати дані (інфор-
мацію); бути в курсі справ 
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courbe adj кривий; вигнутий; навісний; f
крива; заокруглення (дороги); топ. горизон-
таль 

~ balistique балістична крива (траєк-
торія)
~ d’approche крива зближення 
~ d’iso-intensité межа району (зони)
випадання радіоактивних опадів 
~ de (du) chien крива погоні 
~ de corrections-but крива (графік) ро-
зрахунків 
~ de niveau горизонталь 
~ de sécurité (de sûreté) крива досяж-
ності 
~ de tir таблиця відстані 
~ des points alignés крива сполучення;
триточкова крива 
~ descendante спадна траєкторія 
~ du front дуга фронту; вигин лінії 
фронту 
~ équidérive крива кутів 
~ équidistance débouchoir ізотерична 
крива 
~ équisite крива кутів місця цілі 
~ expérimentale des corrections крива 
пристріляних виправлень 
~ intercalaire додаткова горизонталь 
~ maîtresse головна горизонталь 

courbure f кривизна; вигин; крутість (нарізів;
траєкторій)

~ de champ кривизна поля зображення 
~ de la trajectoire крутизна траєкторії 
~ de rayures крутизна нарізів 

coureur m піший зв’язковий; посильний 
~ de liaison посильний 

courir тримати курс; йти по курсу (про суд-
но)

couronne f обід; кільце (троса)
~ de rotation турель; обертова частина 
пускового (стартового) столу 

couronner опановувати; захоплювати 

courrier m кур’єр; пошта; кореспонденція 

courroie f ремінь 
~ d’attache прив’язувальний ремінь 

courroie 
~ de charge (de paquetage) пакуваль-
ний ремінь; (ранця)
serrer la ~ затягти ремінь 

cours m хід; курс; напрямок; маршрут; траса;
курси; (навчальні) збори 

~ d’action хід бойових дій (бою; опе-
рації)
~ d’application практичні курси 
~ d’armes цикл лекцій про роди військ 
~ d’eau водяний рубіж; водяна переш-
кода 
~ d’état-major курси удосконалення 
штабних офіцерів 
~ d’études cryptographiques курси 
шифрувальників 
~ d’hiver збори в зимовий період 
~ d’information (militaire) курси 
удосконалення (для ознайомлення з
новою технікою і тактикою)
~ d’instruction alpine курси підготов-
ки для дій у горах 
~ d’officiers supérieurs курси старших 
офіцерів 
~ de conversion курси перепідготовки 
~ de fascines ряд фашин 
~ de formation курс навчання; курс 
бойової підготовки; бойова підготовка 
~ de franchissement de grade курси 
підготовки для одержання чергового 
військового звання 
~ de perfectionnement курси удоско-
налення 
~ de pilotage élémentaire курс почат-
кової льотної підготовки 
~ de pilotage курси підготовки пілотів;
курс льотної підготовки 
~ de ronce artificielle нитка колючого 
дроту 
~ de route напрямок руху 
~ de stage курси практичної підготов-
ки; практичні курси 
~ des capitaines курси удосконалення 
командирів рот (батарей; ескадронів)
~ des gradés fusiliers курси унтер-
офіцерського складу морської піхоти 
~ des officiers de réserve d’état-major 
курси підготовки штабних офіцерів 
запасу 
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cours 
~ du brevet élémentaire курси для 
одержання посвідчення молодшого 
фахівця 
~ du brevet supérieur курси для одер-
жання посвідчення старшого фахівця 
~ du combat хід бою 
~ du cycle d’information курси 
удосконалення (для ознайомлення з
новою технікою і тактикою)
~ interarmées загальноармійські курси 
~ pratique d’artillerie практичні арти-
лерійські курси 
~ pratique de défense contre aéronefs 
практичні курси ППО 
~ pratique de tir (de l’infanterie) прак-
тичні курси стрільби (для піхоти)
~ préparatoire підготовчі курси 
amener à un ~ d’eau виводити на во-
дяний рубіж 
au ~ du tir під час ведення вогню 
en ~ d’âge не застарілий; такий, що не 
відслужив свого терміну (напр. про 
матеріальну частину)
en ~ de repli такий, що відступає; від-
ступаючий 
mettre hors de ~ виводити з ладу 
passer un ~ d’eau долати водяний 
рубіж; переправлятися через водяну 
перешкоду 
traiter au ~ d’un seul passage збити 
(ціль) з одного заходу 

course f швидке (про рух) пересування; гон-
ка; траєкторія 

~ au décollage розбіг при зльоті 
~ aux armements гонка озброєнь 
~ principale de collision зустрічно-
пересічний курс 

court короткий 
prendre à ~ атакувати (обстрілювати)
із близької дистанції 
tomber trop ~ недольоти 
virer ~ робити крутий розворот 

coussin m d’air поплавець танка (для переп-
рави через водяні перешкоди); повітряна по-
душка; повітряний амортизатор; надувна по-
душка 

coussinet m підшипник; вкладиш; цапфове 
гніздо (колиски)

~ de la butée вкладиш стопора 
~ de la culasse вкладиш замка 
~ d’obturation подушка обтюратора 

coût m opérationnel бойові можливості 

couteau-baïonnette m клинковий багнет 

coûteux потребуючий великих ресурсів; що 
супроводжується великими втратами 

couture f
battre à plate ~ розгромити; розбити 
наголову 
être battu à plate ~ зазнавати повної 
поразки; зазнавати величезних втрат 

couvercle m кришка; ствольна накладка 
~ d’alimentation кришка приймача 
~ de chenille фальшборт 

couvert adj прикритий; укритий; замаскова-
ний; закритий хмарами; хмарний; укриття 

~ artificiel штучне укриття 
~ de tête укриття від настильного вог-
ню 
~ dense ділянка місцевості, що забез-
печує надійне укриття 
à ~ de l’artillerie (du canon) укритий 
від артилерійського вогню 
à ~ укритий; в укритті; замаскований 
disposer à ~ розташовувати в укритті;
укриватись 
gros ~ велике укриття 
mettre à ~ поміщати в укриття; укри-
вати; маскувати 
s’écarter des ~s уникати укриттів; об-
ходити укриття 
se mettre à ~ укриватися; розташову-
ватися в укритті; маскуватися 

couverte f покриття; перекриття; палуба 

couverture f прикриття; заслін; покриття (до-
рожнє тощо); дах; кришка; кожух; чохол; пе-
рекриття; зона, що перекривається; зона дії 

~ (aérienne) à priori прикриття з по-
ложення чергування в повітрі 
~ à grande distance далеке прикриття 
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couverture 
~ aérienne directe безпосереднє авіа-
ційне прикриття; супровід 
~ aérienne générale загальне авіаційне 
прикриття 
~ aérienne indirecte загальне авіаційне 
прикриття; прикриття з положення 
чергування в повітрі 
~ aérienne авіаційне прикриття; прик-
риття з повітря 
~ aéronavale прикриття з повітря і з
моря 
~ antichar протитанкове прикриття 
~ avancée передові частини прикриття 
~ basse (altitude) прикриття на малих 
висотах; боротьба з цілями, що низько 
летять 
~ camouflante маскувальне покриття 
~ clairsemée прикриття незначними 
силами 
~ côtière прикриття узбережжя 
~ d’artillerie antiaérienne зенітне при-
криття 
~ de chasse et de DCA прикриття ви-
нищувачами і вогнем зенітних засобів 
~ de feu вогневе прикриття 
~ de l’arrière прикриття з тилу 
~ défensive прикриття від нападу 
~ des flancs прикриття (забезпечення)
флангів 
~ des frontières nationales охорона 
державного кордону 
~ directe безпосереднє прикриття 
~ du but поразка цілі 
~ du ciel авіаційне прикриття; прик-
риття з повітря 
~ du tablier настил проїзної частини 
моста; мостовий настил 
~ éloignée прикриття на далеких підс-
тупах 
~ en escorte прикриття супроводом;
безпосереднє прикриття 
~ en vol прикриття супроводом; без-
посереднє прикриття; забезпечення 
польоту 
~ générale du territoire ППО країни;
охорона національної території 
~ générale загальне прикриття 
~ haute прикриття на великих висо-
тах; боротьба з цілями, що високо ле-
тять 
~ indirecte загальне прикриття 

couverture 
~ latérale прикриття з флангу; прик-
риття (забезпечення) флангів 
~ météo метеорологічне забезпечення 
(польоту)
~ météorologique de vol метеорологіч-
не забезпечення польоту 
~ mutuelle взаємне прикриття 
~ offensive забезпечення наступальних 
операцій 
~ orientée прикриття керованими бо-
йовими засобами 
~ par la destruction забезпечення при-
криття шляхом руйнувань 
~ particulière авіаційне прикриття 
окремого об’єкта 
~ perméable прикриття незначними 
силами 
~ personnelle особиста охорона (ко-
мандира)
~ radar радіолокаційне прикриття 
~ rapprochée прикриття на ближніх 
підступах 
~ réciproque взаємне прикриття 
~ SA (sol-air) зенітне прикриття; сис-
тема ППО 
~ statique постійне прикриття 
~ ténue прикриття незначними силами 
~ terrestre прикриття сухопутними 
військами 
~ АА зенітне прикриття 
engager en ~ вводити в бій із метою 
прикриття (напр. флангу)
pousser une ~ висувати війська прик-
риття 
tendre une ~ створювати рубіж прик-
риття 

couvre-amorce m ковпачок капсуля 

couvre-arrière m чохол на гузовик 

couvre-bouche m надульник; чохол на дулову 
частину; дулова накладка 

couvre-canon m чохол на гармати 

couvre-casque m (маскувальний) чохол (сіт-
ка) на каску 

couvre-casquette m чохол на кашкет 
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couvre-chaîne m фальшборт 

couvre-chaussures m pl захисні панчохи 

couvre-culasse m чохол на гузовик; чохол на 
замок; кришка короба; затильник 

couvre-face m (гумова) маска протигаза 

couvre-feu m світломаскування; комендант-
ська година 

couvre-fourche m чохол на двоногу (міномет)

couvre-guidon m чохол на мушку; намушник 

couvre-hausse m чохол на приціл 

couvre-nuque m підшоломник 

couvre-organe m чохол на гармату 

couvre-tube m чохол на дулову частину цівки 
(ствола)

couvrir прикривати; укривати; маскувати;
покривати 

se ~ прикриватися; забезпечувати се-
бе; надягати головний убір 

cracher стріляти; вести вогонь 
~ de partout вести вогонь з усіх боків 

cran m виріз; виїмка (паз); прорізь 
~ de (la) détente проріз для спускового 
гачка 
~ de l’armé de percuteur запобіжне 
зведення ударника 
~ de l’armé зведення спускової засув-
ки 
~ de mire mobile проріз щілини 
~ de mire проріз щілини для прицілю-
вання 
~ de visée проріз прицілу 
~ du bec de détente проріз для спуско-
вого гачка 
~ du bloc de sûreté гніздо для запобі-
жника 
~ du mentonnet бойова зведення 
щиколотки; виріз в ударнику для 
щиколотки 

cran 
~ pour le bec de la gâchette automati-
que автоматичне зведення 
mettre au ~ d’arrêt встановлювати на 
запобіжник 

crasse f (пороховий) нагар 

crassement m забруднення пороховим нага-
ром 

création f створення; влаштування 
~ de brèches пророблення проходів 
~ de pièges влаштування пасток 
~ de trouées пророблення проходів 
~ d’obstacles влаштування загоро-
джень 
~ d’unités створення підрозділів 

crédibilité f nucléaire ядерний потенціал 

crédit m
~ de missions виділення авіації для ви-
конання певних завдань; авіація,
виділена для виконання поставлених 
завдань 
~ de mouvement маршрутний час 
~ de munitions виділення певної кіль-
кості боєприпасів; виділена кількість 
боєприпасів 
~ de paiement ліміт коштів (за кож-
ною статтею бюджету)
~ en matériel виділення матеріальних 
засобів; виділена кількість матеріаль-
них засобів 
~ horaire de vol час, що відводиться 
на виконання льотного завдання 
~ supplémentaire виділення додатко-
вих засобів; додаткові засоби 
~ sur le réseau de communications на-
дання маршрутів на певний час 

crédits асигнування; ліміти 
~ de mission (air) виділення сил та за-
собів авіації 

créneau m амбразура; бійниця; проміжок;
інтервал; розрив; пролом; дистанція між під-
розділами в колоні на марші; ділянка; район 
(фронту; оборонної смуги); зубець 

~ blindé амбразура; бійниця 
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créneau 
~ de casemate амбразура довгостроко-
вої вогневої споруди (броньованої 
башти)
~ de colonne дистанція між підрозді-
лами колони на марші 
~ de lancement (de tir) можливий пе-
ріод пуску (ракет)
~ d’une position ділянка позиції 

crête f топ. гребінь; вершина; пік; кряж 
~ du chien собачка курка (револьвера)
~ géographique топографічний гребінь 
~ intérieure гребінь внутрішньої кру-
тизни бруствера 
~ militaire тактичний гребінь 
~ quadrillée собачка курка (револьве-
ра)
~ topographique топографічний гре-
бінь 

creusement m риття; врізання; підземні робо-
ти 

~ de tranchées риття траншей 

creuser рити; копати 

creuse-tranchées m траншеєкопач 

creux adj порожній; пустотілий; кумулятив-
ний; m порожнина; топ. западина; улогови-
на; низина 

~ du terrain топ. западина; улогови-
на; низина 

crevasse f тріщина; щілина; пробоїна 

crever проривати(ся); пробивати(ся); розри-
вати; проколювати 

cri m de sentinelle окрик вартового 

crime m злочин 
~ contre l’humanité злочин проти 
людства 
~ de génocide геноцид 
~ de guerre військовий злочин 

criminalité transnationale organisée міжна-
родна організована злочинність 

crise f криза; критичний момент; нестача; не-
долік; бій; сутичка 

~ défensive критичне положення в
обороні 
~ de munitions нестача боєприпасів 

cristallisation f du front стабілізація фронту 

critères principaux de la planification défen-
sive основні показники оборонного 
планування 

critique f розбір; аналіз (заняття; навчання); 
підведення підсумків 

~ de la manœuvre розбір заняття 
~ des renseignements перевірка вірогі-
дності й оцінка розвідувальних даних 
~ sur le terrain оцінювання місцевості 
faire la ~ робити розбір (заняття; на-
вчання)

crochet m гак; гачок; зубцювата рейка 
~ arrêtoir de chargeur магазинна за-
сувка 
~ d’arrêt засувка запобіжника (замка)
~ d’arrêt de chargeur магазинна засу-
вка 
~ de chargeur засувка магазина 
~ défensif загнутий назад фланг 
~ de largage важіль бомбоскидача 
~ de poignée зубець ручки замка 
~ de retenue засувка запобіжника (за-
мка)
~ de tranchée злам траншеї 
~ offensif загнутий уперед фланг 

crochet-bélière m антабка 

croisée f перетинання; перехрестя 
~ de la lunette перетин прицілу 
~ des fils des réticules перетин осі (оп-
тичного приладу)
~ des traits перетин осі (оптичного 
приладу)
aligner la ~ des fils sur le but сполуча-
ти перетин осі з ціллю 
maintenir la ~ réticule sur la cible 
тримати перетин прицілу на цілі 

croisement m перетинання; місце перетинан-
ня; перехрещування; зустріч 

~ de colonnes перетин похідних колон 
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croiser перетинати; перехрещувати; плавати;
літати; патрулювати 

croiseur m крейсер 
~ à propulsion atomique крейсер з
атомною (ядерною) енергетичною 
установкою 
~ antiaérien (antiavion) крейсер ППО 
~ atomique атомний крейсер 
~ auxiliaire крейсер допомоги 
~ contre avions крейсер ППО 
~ converti переобладнаний крейсер 
~ cuirassé важкий крейсер 
~ de bataille лінійний крейсер 
~ de combat лінійний крейсер 
~ de commandement флагманський 
крейсер; штабний корабель 
~ de DCA крейсер ППО 
~ de ligne лінійний крейсер 
~ équipé pour le lancement de fusées 
крейсер, обладнаний для пуску ракет;
ракетний крейсер 
~ lance-engins(lance-missiles; lanceur 
(d’engins); lanceur d’engins télégui-
dés) ракетний крейсер 
~ léger легкий крейсер 
~ lourd важкий крейсер 
~ mouilleur de mines крейсер-мінний 
загороджувач 
~ nucléaire атомний крейсер 
~ porte-engins ракетний крейсер 
~ porte-hélicoptères крейсер-
гелікоптероносець 
~ porte-missiles (porteur d’engins;
porteur d’engins guidés) ракетний 
крейсер 

croiseur-école m навчальний крейсер 

croisière f поле; патрулювання; перехрестя;
перетинання; діагональний канат 

~ à distance maximum максимальна 
довжина поля 
~ à durée maximum максимальний 
час тривалості поля 
~ à grande vitesse величина швидкості 
поля 
~ d’écolage навчальне плавання 
~ d’endurance плавання в складних 
умовах 
~ d’entraînement навчальне плавання 

croisière 
~ d’exploration плавання з розвідува-
льною метою 
~ d’instruction навчальне плавання 
~ de fin de cours плавання після закін-
чення теоретичного курсу навчання 
~ de surveillance несення дозорної 
служби; плавання в дозорі; патрулю-
вання 
en ~ на крейсерській швидкості 

croix f хрест; перехрестя; хрестовина 
~ bleue синій хрест (маркування боє-
припасів, що містять ОР дратівної дії)
~ de guerre avec palmes Військовий 
хрест із пальмовими гілками 
~ de guerre TOE Військовий хрест за 
участь у боях на зовнішніх театрах 
військових дій 
~ de guerre Військовий хрест (орден)
~ de la Légion d’honneur орден Поче-
сного легіону 
~ de la Libération орден «За звільнен-
ня»
~ de la Valeur militaire хрест «За вій-
ськову доблесть»
~ du réticule хрестовина (оптичного 
приладу)
~ jaune жовтий хрест (маркування 
боєприпасів, що містять ОР шкірно-
наривної дії)
~ Rouge Червоний Хрест 
~ verte зелений хрест (маркування 
боєприпасів, що містять ОР задушли-
вої дії)

croquis m креслення; ескіз; нарис; схема;
(польовий) обрис 

~ à main levée нарис (схема), складе-
ний окомірним методом 
~ d’installation звітна картка з вказів-
кою розташування підрозділів і вогне-
вих засобів 
~ de champ de mines схема мінного 
поля 
~ de désignation d’objectif схема ці-
лей; креслення для цілевказівки 
~ de l’(d’) itînéraire креслення марш-
руту; обрис маршруту 
~ de renseignements розвідувальна 
схема 
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croquis 
~ de repérage схема орієнтирів; стрі-
лецька картка; схема фіксації (мінного 
поля)
~ de situation схема обстановки 
~ détaillé докладне креслення (схема)
~ joint à un ordre звітна картка 
~ panoramique панорама місцевості;
перспективне креслення; перспектив-
ний нарис місцевості 
~ perspectif перспективний нарис 
місцевості; перспективне креслення;
панорама місцевості 
~ planimétrique креслення в плані;
план 
~ renseigné розвідувальна схема 
~ sommaire antichar картка протитан-
кового вогню 
~ sommaire панорама місцевості; пер-
спективне креслення; перспективний 
нарис місцевості 

crosse f приклад (зброї); ручка (пістолета); 
хобот (лафета); станина хобота (розсувна); 
милиця 

~ d’affût хобот лафета 
~ de relevage шептало 
~ pliante (réglable; repliable) відкид-
ний (що можна зняти) приклад 

croupe f топ. гребінь; вододіл 

croûte f прикриття; завіса; охорона 
~ résiduelle уцілілі сили і засоби 
laisser une ~ au contact залишати під-
розділ, що охороняє при зіткненні із 
противником 

cryptage m шифрування 

cryptement m шифрування 

crypteur m шифрувальник; шифратор; при-
стрій, що шифрує 

cryptogramme m шифрований текст; шифро-
вка 

cryptographie f криптографія; шифрувальна 
справа 

cryptographier зашифровувати 

cryptopériode криптоперіод 

cryptophonie криптофонія 

cryptotélégraphie криптотелеграфія 

cueillir захоплювати 

cuillère f спусковий важіль (ручної гранати)
~ de tube lance-torpilles совок труби 
торпедного апарата 

cuirasse f броня; броньований захист; кожух 
~ de ceinture броньований пояс 
~ de flanc бортова броня 
~ en nylon нейлонова броня; броня з
нейлону 
~ latérale бортова броня 

cuirassé adj броньований; (броне)танковий;
m pl танки; бронетанкові війська 

~ de ligne (d’escadre) лінійний кора-
бель; лінкор 
~ par le sol надійно захищений тов-
щею ґрунту 

cuirassement m бронювання; броня; обши-
вання бронею; захищеність бронею 

cuirasser бронювати; обшивати бронею 

cuisine f кухня 
~ d’ordinaire їдальня; кухня-їдальня 
~ de campagne похідна кухня 
~ de l’état-major кухня офіцерського 
складу 
~ distillatoire (водо)опріснювач; опрі-
снювальна установка 
~ remorque похідна кухня-причіп 
~ roulante похідна кухня 

cul m низ; дно; днище; тил 
~ de sac глухий хід сполучення 

culasse f замок; казенна частина; гузовик 
~ à coin horizontal горизонтальний 
клиновий замок 
~ à mouvement vertical замок із пада-
ючим клином 
~ à vis поршневий замок 
~ automatique автоматичний замок 
~ coin клиновий замок 
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culasse 
~ mobile замок;
~ semi-automatique напівавтоматич-
ний замок 
~ tombante замок із падаючим клином 
culasse ~ à coin клиновий замок 
manier la ~ відкривати і закривати за-
мок 
sortir la ~ відокремлювати замок 

culée f берегова опора (моста); береговий ле-
жень; мор. рух заднім ходом 

culmination f вища точка траєкторії 

culot m дно; днище; донна частина; фланець 
(гільзи)

~ à expansion піддон (підкаліберного 
снаряду)
~ de la balle донна частина (дно) кулі 
~ de la cartouche фланець гільзи 
~ de la douille (de l’étui) дно (донна 
частина) гільзи 

cumulatif adj кумулятивний; кумулятивної 
дії 

cumulo-nimbus m pl густі дощові хмари 

cumulo-stratus m pl густі шаруваті хмари 

cumulus m pl густі хмари 

curie m кюрі (одиниця радіоактивності)

curseur m повзун; каретка; движок; приціль-
ний хомутик; хомутик прицілу 

curvimètre m курвіметр 

cuve f бак; резервуар; цистерна; котлован;
яма 

~ emplacement de tir круглий стріле-
цький осередок 

cuvette f бак; чашка; топ. улоговина; запади-
на; низина 

~ de compas казанок компаса 
~ de la culasse чашечка замка 
~ de tir чашечка замка 

cyane m ціан 

cycle m період; цикл; самокат; велосипед 
~ de formation період бойової підго-
товки 
~ de lancement цикл пуску (ракет)
~ de tir темп вогню; темп стрільби;
цикл пуску (ракет)
~ de vie d’une crise цикл розвитку 
кризи 
~ d’études період навчання 
~ d’instruction період навчання (під-
готовки)
~ du renseignement розвідувальний 
цикл 
~ veille-sommeil зміна чергувань і від-
починку 

cynogroupe m відділення з підготовки служ-
бових собак 
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-D- 
 
dague f кортик 

danger m небезпека; загроза 
~ (de l’) artillerie загроза артилерійсь-
кого обстрілу 
~ aérien загроза повітряного нападу 
~ aéroporté загроза висадка повітря-
ного десанту 
~ atomique атомна загроза 
~ blindé (chars) загроза танкового на-
паду 
~ chimique хімічна небезпека; загроза 
хімічного нападу 
~ d’irradiation небезпека променевого 
ураження 
~ de chasse загроза нападу винищува-
льної авіації 
~ de radioactivité небезпека радіоак-
тивного зараження 
~ des chars загроза танкового нападу 
~ immédiat (imminent) безпосередня 
небезпека (загроза)
~ maritime загроза нападу флоту з
моря 
~ NBC загроза застосування зброї ма-
сового ураження 
~ nucléaire загроза ядерного нападу 
~ radioactif (radiologique) небезпека 
радіоактивного зараження 
~ sous le vent небезпека зараження 
шляхом попутного вітру 
~ sous-marin загроза нападу підвод-
них човнів 
~ terrestre загроза нападу наземного 
противника 
~ thermique небезпека теплового (сві-
тлового) впливу (при ядерному вибу-
ху)

date f et heure de l’attaque день і час початку 
атаки 

débâcher розчохлити 

débarquement m розвантаження; висадка;
cпішування; висадка десанту; десант 

débarquement 
~ aérien висадка повітряного десанту;
повітряний десант 

débarquement 
~ aéroparachuté викидання парашут-
ного десанту; парашутний десант 
~ aéroporté висадка повітряного деса-
нту; повітряний десант 
~ amphibie висадка морського десан-
ту; морський десант 
~ de matériel розвантаження матеріа-
льної частини 
~ de vive force висадка з боєм 
~ des troupes висадка десанту; десант;
висадка військ 
~ en parachute викидання парашутно-
го десанту; парашутний десант 
~ hors-ports висадка на необладнане 
узбережжя 
~ maritime висадка морського десан-
ту; морський десант 
~ mixte комбінований (парашутно-
висаджувальний) десант 
~ naval висадка морського десанту;
морський десант 
~ par air висадка повітряного десанту;
повітряний десант 
~ par mer висадка морського десанту;
морський десант 
~ par rafales висадка (викидання) де-
санту групами 
~ par voie de mer висадка морського 
десанту; морський десант 
~ parachuté викидання парашутного 
десанту; парашутний десант 
~ sur zone висадка в районі бойових 
дій 
~ vertical висадка повітряного десан-
ту; повітряний десант 
de ~ десантний 

débarquer вивантажувати(ся); висаджува-
ти(ся) спішуватися; висаджувати десант 

débarrasser звільняти; очищати (від против-
ника)

débattement m відхилення 
~ en gisement відхилення по азимуту;
дирекційний кут 
~ en site відхилення за кутом місця ці-
лі; кут місця цілі 
~ vertical вертикальне відхилення;
відхилення за висотою; кут верти-
кального обстрілу 
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débauchage m підбурювання до дезертирства 

débauche f
~ de bombardements aériens масоване 
застосування бомбардувальної авіації 
~ de projectiles велика витрата боє-
припасів; масований обстріл 
~ des moyens aériens масоване засто-
сування авіації 
~ d’obus велика витрата боєприпасів;
масований обстріл 

débit m витрата; подача; пропускна здатність 
(каналу зв’язку); темп вогню; темп стрільби;
режим вогню; швидкострільність 

~ calculé розрахункова пропускна зда-
тність 
~ de carburant (de combustible) ви-
трата палива (пального)
~ de dose (absorbée) опромінення в
одиницю часу; доза опромінення 
~ de la route пропускна здатність до-
роги 
~ de lancement темп пуску (ракет)
~ de passage пропускна здатність 
~ de route пропускна здатність дороги 
~ des armes витрата боєприпасів 
~ des transports вантажопропускна 
здатність 
~ d’exposition рівень радіації; опромі-
нення в одиницю часу; доза опромі-
нення 
~ d’itinéraire транспортна пропускна 
здатність 
~ du débouché пропускна здатність 
виходу (напр. з укриття)
~ d’une entrée пропускна здатність 
входу (напр. в укриття)
~ d’un itinéraire пропускна здатність 
маршруту (шляху)
~ faible (lent) низький темп вогню;
низький режим вогню 
~ moyen середній темп вогню 
~ tactique des avions d’un porte-
avions темп взльоту літаків з
авіаносця 
grand ~ високий темп вогню; велика 
швидкострільність; високий режим 
вогню; висока пропускна здатність 
gros ~ висока пропускна здатність 

débiter харчувати; подавати; видавати; вит-
рачати; відпускати (постачання); пропускати;
розстрілювати набої 

déblai m очищення; виїмка; котлован; відри-
тий ґрунт 

~s radioactifs викинутий радіоактив-
ний ґрунт (у результаті ядерного ви-
буху)

déblaiement m розчищення; розмінування;
~ des abattis розчищення завалів (за-
сіків)
~ des obstacles розгородження; усу-
нення перешкод 
~ d’itinéraires розчищення маршрутів 
(шляхів проходження)

déblayer розчищати; розмінувати; відривати-
ся 

déblocade f зняття блокади 

déblocage m зняття блокади; розблокування;
встановлення на бойовий взвод; зняття із за-
побіжника 

débloquement m зняття блокади 

débloquer знімати блокаду; встановлювати 
на бойовий взвод; знімати з запобіжника 

déboîtement m вихід з колони (бойового по-
рядку)

déboîter виходити з колони (бойового поряд-
ку)

débombage m знешкодження бомб, що не ро-
зірвалися 

débordement m охоплення 
~ à longue distance глибоке охоплен-
ня; обхід 
~ des ailes охоплення флангів 
~ double подвійне охоплення 
~ simple охоплення 
~ vertical вертикальне охоплення 

déborder охоплювати 
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débouchage m (de l’évent) встановлення дис-
танційного підривника 

débouché m вихід (напр. з вихідного рубежу); 
початок атаки; початок руху в атаку; вихідне 
положення; вихідна позиція; вихідний рубіж 

~ à courte distance de l’ennemi поча-
ток атаки з положення безпосередньо-
го зіткнення із противником 
~ de l’attaque початок атаки; початок 
руху в атаку 
~ de l’infanterie початок руху піхоти в
атаку 
~ postérieur de la position смуга від-
ходу із займаної позиції в тил 
~s du bois топ. узлісся 
assurer les ~s à l’offensive забезпечу-
вати рубежі атаки 
posséder un petit ~ мати у своєму роз-
порядженні невеликий плацдарм 

déboucher виходити (напр. із вихідного ру-
бежу); починати атаку; починати рух в атаку;
установлювати дистанційний підривник 

faire ~ рушити в атаку 

débris уламки (напр. літака)
~ radioactifs радіоактивні відходи 

débusquer вибивати (з позиції); виявляти за-
сідку 

début m
~ des hostilités початок військових дій 
~ du feu відкриття вогню 

décalage m ешелонування; попередження;
винесення точки прицілювання 

~ à donner en longueurs de l’objectif 
перенесення точки прицілювання (при 
веденні вогню по рухомій цілі)
~ de la ligne de mire зміщення (відве-
дення) лінії прицілювання 
~ du parallélisme des tubes зміщення 
паралельності стволів 
~ du point de mire зміщення точки 
прицілювання 
~ en altitude ешелонування по висоті;
вертикальне ешелонування 
~ horizontal бокове зміщення; бокове 
попередження 
~ vertical перевищення; вертикальне 
попередження 

décamoufler демаскувати 

décapeuse f скрепер 

décédé des suites de blessures de guerre по-
мерлий від поранень, отриманих в бою 

décèlement m виявлення; розкриття; демас-
кування 

déceler виявляти; розкривати; демасковувати 

décentralisation f децентралізація; розосере-
дження 

~ des moyens розосередження сил і за-
собів 
~ du dispositif розосередження бойо-
вого порядку 
~ très poussée велике розосередження 

décentraliser децентралізувати; розосере-
джувати 

décepter вводити в оману; дезорієнтувати;
дезінформувати 

déception f введення в оману; дезорієнтація;
дезінформація 

~ de missile відхилення ракети з курсу 
~ électronique введення в оману за 
допомогою електронних засобів 
~ radio радіодезінформація; радіомас-
кування 

décharge f розвантаження; розвантаження;
розрядка; розряджання; постріл; залп; черга;
розряд 

~ de feu prématurée передчасний роз-
рив 
~ de mitraillette автоматна черга 
~ disruptive пробивний (розривний)
розряд 

déchargement m розвантаження; розванта-
ження; розряджання; витягання набою з на-
бійника; відділ пустого магазина 

~ du canon розряджання гармати 
~ hors-ports висадка на необладнане 
узбережжя 

décharger розвантажувати; вивантажувати;
розряджати; давати залп; виймати набій з на-
бійника; відокремлювати пустий магазин 
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déchargeur m розвантажувальне пристосу-
вання; розвантажник; розрядник 

~ tournant обертовий розрядник 

déchet m збиток; pl втрати; відходи 
~s radioactifs бойові радіоактивні ре-
човини; БРР 
accuser un ~ зазнавати втрат; допові-
дати про втрати 

déchiffrage m розшифровка; дешифрування 

déchiffrement m розшифровка; дешифруван-
ня 

déchiffrer розшифровувати; дешифровувати 

déchiffreur m дешифрувальник; дешифратор 

déchirure f розрив; пробоїна; рвана рана 

décision f рішення; рішучість 
~ combinée спільне рішення 
~ d’attaque рішення про наступ 
~ de base попереднє рішення 
~ de la place наказ по гарнізону 
~ de tir рішення про відкриття вогню 
~ infligeant une peine дисциплінарні 
заходи 
~ journalière щоденний наказ (по 
стройовій частині)
~ logistique розпорядження по тилу 
~ préparatoire попереднє рішення 
~ primitive попереднє (непродумане)
рішення 
~ réservée попереднє рішення 
~ stratégique оперативне рішення 
~ tactique тактичне рішення 
~s concertées погоджені рішення 
amener la ~ приводити до успішного 
результату бою (операції); вирішувати 
результат бою (операції)
arrêter la ~ виробляти рішення; прий-
мати рішення 
emporter la ~ здобути перемогу; ви-
конувати бойове завдання; приводити 
до успішного результату бою (опера-
ції); визначати успіх 
enlever la ~ вирішувати бій на свою 
користь 
établir la ~ виробляти рішення 

décision 
forcer la ~ домагатися вирішальних 
результатів 
prendre une ~ приймати рішення 
revenir sur sa ~ скасовувати своє рі-
шення 

déclaration f заява, декларація 
~ obligatoire обов’язок з’являтися за 
викликом 
~s de prisonniers показання полоне-
них 

déclassement m виключення зі списків (осо-
бового складу); розсекречення 

déclasser виключати зі списків (особового 
складу); вважати застарілим (непридатним); 
розсекречувати 

à ~ підлягаючий виключенню зі спис-
ків (особового складу)

déclassifier зниження грифу секретності 

déclenchement m початок; розв’язання; відк-
риття; вимикання; розмикання; розчіплюван-
ня; приведення в дію; вибух (входження) у
штопор 

~ brutal du feu раптове відкриття вог-
ню 
~ d’emblée (des tirs) відкриття вогню 
без пристрілювання 
~ d’une opération початок операції 
(бойових дій)
~ de l’action початок бойових дій 
~ de l’attaque початок наступу (атаки)
~ de l’efficacité відкриття вогню на 
поразку 
~ de l’offensive початок наступу 
~ des concentrations prévues відкрит-
тя передбаченого планом зосередже-
ного вогню 
~ des contre-attaques проведення 
контратак 
~ des feux (des tirs) відкриття вогню 
~ du bombardement початок обстрілу;
початок бомбардування 
~ du percuteur спуск ударника 
~ du tir відкриття вогню 
~ instantané des feux раптове відкрит-
тя вогню 
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déclenchement 
~ instantané миттєве розкриття (па-
рашута)
~ retardé затяжне розкриття (парашу-
та)
régler le ~ du tir визначати момент ві-
дкриття вогню 

déclencher починати; розв’язувати; відкрива-
ти; виключати; розмикати; розчіплювати; пу-
скати в хід; зриватися; (входити) у штопор 

déclencheur m пристрій, що виключає;
роз’єднувальний (що роз’єднує) механізм 

~ automatique d’ouverture retardée 
автомат розкриття парашута 
~ de bombes бомбоскидач 

déclinaison f (магнітні) відмінності; відхи-
лення (магнітної стрілки)

~ magnétique магнітні відхилення 

déclination f схил; нахил 

décliner відхилятися (про магнітну стрілку); 
показання (зорієнтованого приладу)

déclivité f схил; нахил 
~ forte крутий схил 

décodage m декодування 

décoder декодувати 

décodeur m декодувальний пристрій 

décodification f декодування 

décoiffer знімати запобіжний ковпак (підри-
вника)

décollage m зліт ; старт; відрив (від землі)
~ assisté par catapulte зліт з (допомо-
гою) катапульти 
~ assisté par fusées зліт за допомогою 
стартових двигунів (ракетних приско-
рювачів)
~ assisté зліт за допомогою стартових 
двигунів (ракетних прискорювачів)
~ commandé керований старт (ракети)
~ court зліт з коротким розбігом 
~ debout вертикальний зліт 

décollage 
~ libre вільний зліт 
~ par fusées auxiliaires зліт за допо-
могою стартових двигунів (ракетних 
прискорювачів)
~ sans visibilité зліт за приладами 
~ sauté de l’avion підривання літака 
при злітанні 
~ sur alerte зліт по тривозі 
~ sur demande виліт за викликом 
~ sur rampe старт із направляючих 
(пускової установки)
~ vertical вертикальний зліт 

décoller злітати; відриватися (від землі); під-
німатися; відриватися від противника 

~ largement відриватися на значну ві-
дстань; вириватися далеко вперед 

déconfire розгромити; розбити 

décontaminable знезаражений; дезактивова-
ний; дегазаційний 

décontaminant знезаражуючий; дезактивую-
чий; що дегазує 

~ nucléaire дезактиваційні речовини 

décontaminateur m дегазаційний прилад 

décontamination f знезаражування; дезакти-
вація; дегазація; санітарна обробка 

~ approfondie повна спеціальна обро-
бка 
~ biologique дезінфекція 
~ certifiée стандартне знезаражування 
~ chimique дегазація 
~ complète повна дезактивація; повна 
дегазація; повна санітарна обробка 
~ d’urgence термінова дезактивація;
термінова дегазація; термінова саніта-
рна обробка 
~ de l’armement дезактивація зброї;
дегазація зброї 
~ de l’équipage санітарна обробка екі-
пажу 
~ de l’équipement дезактивація споря-
дження; дегазація спорядження 
~ des animaux санітарна обробка тва-
рин 
~ des matériels (du matériel) дезакти-
вація бойової техніки; дегазація бойо-
вої техніки 
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décontamination 
~ différée повна дезактивація; повна 
дегазація 
~ du personnel санітарна обробка осо-
бового складу 
~ du sol дезактивація місцевості; дега-
зація місцевості 
~ fine повна дезактивація; повна дега-
зація; повна санітарна обробка 
~ immédiate негайне знезаражування 
~ individuelle індивідуальна санітарна 
обробка 
~ médicale санітарна обробка 
~ opérationnelle оперативне знезара-
жування 
~ partielle часткова дезактивація; час-
ткова дегазація; часткова санітарна 
обробка 
~ radioactive (radiologique) дезакти-
вація 
~ sommaire часткова дезактивація; ча-
сткова дегазація; часткова санітарна 
обробка 
~ totale повна дезактивація; повна де-
газація; повна санітарна обробка 

décontaminé adj знезаражений; дезактиво-
ваний; дегазаційний 

décoration f нагорода; відзнака; орден; наго-
родження (орденом; медаллю)

~ posthume нагородження посмертно 
conférer une ~ нагороджувати орде-
ном 
proposer pour la ~ представляти до 
нагороди 

décorer нагороджувати (орденом; медаллю)

découvert відкритий; незахищений; виявле-
ний 

à ~ відкритий; незахищений; відкрито;
без захисту 
lutter à ~ вести бойові дії на відкритій 
місцевості 
situé à ~ відкрито розташований 

découverte f виявлення; розкриття; демаску-
вання; (тактична) розвідка; військова розвід-
ка; далека розвідка; розвідувальні організації;
засоби розвідки, глибинна розвідка 

~ aérienne повітряна розвідка 

découverte 
~ des objectifs виявлення цілей 
~ éloignée далека розвідка 
~ rapprochée ближня розвідка 
~ terrestre наземна розвідка 
agir en ~ виконувати завдання з ве-
дення (тактичної) розвідки 

découvrir виявляти; розкривати; залишати 
незахищеним (без прикриття); демаскувати 

~ au loin виявляти на далеких підсту-
пах 

décrochage m відрив від противника; вихід із 
зіткнення із противником; вихід із бою; від-
чіплення; розчеплення 

~ de tir відставання піхоти від вогне-
вого валу 
~ de tir des chars відрив танків від во-
гневого валу 
~ du radar втрата (цілі) радіолокацій-
ною станцією; припинення радіолока-
ційного супроводу 
~ forcé примусове відривання від про-
тивника 
~ par échelons послідовне відривання 
від противника; послідовний вихід із 
бою 

décrochement m відривання від противника;
вихід із бою; відчіплювання; розчіплювання;
зняття з передків; неузгодженість (приладу)

décrocher відриватися від противника; вихо-
дити із зіткнення з противником; виходити з
бою; відчіплювати; розчіплювати 

~ largement відриватися від против-
ника на широкому фронті 
se ~ відриватися від противника 

décroissance de la radioactivité радіоактив-
ний розпад 

décryptage m розшифровка 

décryptement m розшифровка; зламування 
коду 

décrypter розшифровувати 

défaillance f ушкодження; порушення; пере-
бій; аварія; нездатність справитися із завдан-
ням 
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défaillance 
~ de transmission порушення зв’язку 

défaillir терпіти аварію; відмовляти; переста-
ти діяти; не справлятися із завданням 

défaire завдавати поразки; розбивати; розг-
ромлювати; розбудовувати 

défaite f поразка; розгром 
~ majeure велика поразка 
infliger la ~ завдавати поразки 
subir une ~ зазнавати поразки 

défaut m дефект; несправність; ушкодження;
порушення; нестача; недолік 

mettre en ~ зривати 
~ d’alimentation неподання (набою)

défection f вихід із ладу; вихід із війни 

défectuosite f несправність; відмова, дефект-
ність 

défendable придатний для оборони 
malaisément ~ такий, що важко обо-
роняти; незручний для оборони 

défendeur m той, що обороняється 

défendre обороняти; захищати 
~ fortement обороняти великими си-
лами 
~ un site обороняти позицію 
~ une unité обороняти підрозділ 
~ une zone обороняти район 
se ~ оборонятися; протидіяти 
se ~ agressivement вести активну обо-
рону 
se ~ à outrance стояти на смерть; чи-
нити запеклий опір 
se ~ sans esprit de recul завзято (непо-
хитно) оборонятися 

défense f оборона; захист; прикриття; проти-
повітряна оборона; ППО; pl система оборо-
ни; система ППО; оборонні засоби (споруди); 
вогнища опору 

~ à moyenne portée прикриття (обо-
рона) на середніх підступах 
~ acharnée завзята (стійка) оборона 

défense 
~ active активна оборона; pl активні 
засоби оборони 
~ aérienne à la mer ППО сил флоту 
~ aérienne active активна ППО 
~ aérienne du territoire ППО країни,
територіальна ППО 
~ aérienne éloignée ППО на далеких 
підступах 
~ aérienne nationale ППО країни 
~ aérienne passive пасивна ППО; міс-
цева ППО 
~ aérienne rapprochée ППО на ближ-
ніх підступах 
~ aérienne протиповітряна оборона;
ППО; ППО з використанням повітря-
них засобів; повітряне прикриття; pl 
система ППО; засоби ППО 
~ agressive активна оборона 
~ anti-ABC захист від зброї масового 
ураження; pl засоби захисту від зброї 
масового ураження 
~ antiaérienne (DAA) ППО з викорис-
танням зенітних засобів; зенітне при-
криття; pl (наземна) система ППО; зе-
нітні засоби ППО 
~ antiaérienne du territoire ППО краї-
ни 
~ antiatomique протиатомний захист 
(ПАЗ)
~ antibalistique протиракетна оборо-
на; ПРО 
~ antichar протитанкова оборона 
(ПТО); pl протитанкові засоби 
~ antiengin (antifusée) протиракетна 
оборона; ПРО 
~ antimine протимінна оборона 
~ antimissile протиракетна оборона;
ПРО 
~ antipersonnel протипіхотна оборона 
~ antisatellite протисупутникова обо-
рона 
~ anti-sous-marine éloignée ПЧО на 
далеких підступах 
~ anti-sous-marine протичовнова обо-
рона; ПЧО 
~ anti-sous-mariner approchée ПЧО 
на ближніх підступах 
~ armée збройний захист 
~ arrière прикриття з тилу; броньова-
на спинка сидіння пілота 
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défense 
~ atomique протиатомний захист 
(ПАЗ); оборона із застосуванням 
атомної (ядерної) зброї 
~ au sol наземна оборона 
~ avancée оборона на далеких підсту-
пах; оборона переднього краю; pl пе-
редові оборонні споруди 
~ basse altitude захист від літаків, що 
низько летять; боротьба з цілями, що 
низько летять;
~ biologique біологічний захист 
~ chimique протихімічний захист 
(ПХЗ)
~ circulaire кругова оборона 
~ civile de l’Ukraine цивільна оборона 
України 
~ civile цивільна оборона 
~ classique оборона з застосуванням 
звичайних видів зброї 
~ collective колективна оборона 
~ contre (les) blindés (contre les chars;
contre les engins blindés) протитанко-
ва оборона (ПТО)
~ contre aéronefs éloignée ППО на да-
леких підступах 
~ contre aéronefs épaisse щільний зе-
нітний вогонь 
~ contre aéronefs rapprochée ППО на 
ближніх підступах 
~ contre aéronefs ППО з використан-
ням зенітних засобів; зенітне прик-
риття; pl (наземна) система ППО; зе-
нітні засоби ППО 
~ contre agents chimiques хімічний 
захист 
~ contre avions ППО з використанням 
зенітних засобів; зенітне прикриття; pl 
(наземна) система ППО; зенітні засо-
би ППО 
~ contre engins (balistiques) протира-
кетна оборона; ПРО 
~ contre l’espionnage контррозвідка 
~ contre le service de(s) renseigne-
ments контррозвідка 
~ contre les avions volant bas захист 
від літаків, що низько летять; бороть-
ба з цілями, що низько летять 
~ contre les engins guidés протиракет-
на оборона; ПРО 
~ contre les gaz протихімічний захист 
(ПХЗ)

défense 
~ contre les sous-marins протичовнова 
оборона; ПЧО 
~ contre les toxiques протихімічний 
захист (ПХЗ)
~ contre les troupes aéroportées про-
тидесантна оборона 
~ contre les unités mécaniques проти-
танкова оборона (ПТО)
~ contre parachutistes протидесантна 
оборона 
~ contre tanks протитанкова оборона 
(ПТО)
~ côtière берегова оборона; оборона 
узбережжя 
~ d’arrêt (D.ARR) оборона для стри-
мування наступу (противника)
~ d’atterrissage заборона посадки 
~ d’ensemble загальна оборона 
~ d’un point de résistance оборона 
опорного пункту 
~ d’un point sensible оборона життє-
воважливого об’єкта 
~ d’un port du côté de la mer охорона 
рейдів; охорона водяного району 
~ d’une position de combat оборона 
бойової позиції 
~ d’usure оборона з метою виснажен-
ня (вимотування) противника 
~ de l’Ukraine оборона України 
~ de position позиційна оборона 
~ des côtes оборона узбережжя; бере-
гова охорона 
~ des eaux côtières захист прибереж-
них вод 
~ des terrains au sol наземна оборона 
аеродромів 
~ directe безпосередня оборона 
~ dissuasive оборона з метою стриму-
вання 
~ du convoi оборона конвою 
~ du littoral берегова оборона 
~ du port оборона (охорона) порту 
~ du territoire national територіальна 
оборона країни 
~ du territoire територіальна оборона 
~ élastique гнучка (пересувна) оборо-
на 
~ éloignée оборона на далеких підсту-
пах; ППО на далеких підступах 
~ en hérisson (fermée) кругова оборо-
на 
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défense 
~ en longueur неешелонована оборона 
~ en profondeur глибокоешелонована 
оборона 
~ en surface наземна оборона 
~ en volume протикосмічна оборона 
~ étalée en profondeur глибокоешело-
нована оборона 
~ étendue оборона на широкому фро-
нті 
~ extérieur захист від зовнішнього во-
рога 
~ externe зовнішня оборона 
~ ferme позиційна оборона; міцна 
оборона; тверда оборона 
~ fermée кругова оборона 
~ fixe позиційна оборона; pl мор. за-
безпечення засобами загородження;
засоби загородження 
~ frontale оборона з фронту 
~ frontalière оборона прикордонного 
району 
~ honorable стійка (завзята) оборона 
~ immédiate безпосередня оборона 
~ improvisée швидко підготовлена 
оборона 
~ indirecte непряма оборона 
~ intérieure du territoire внутрішня 
оборона країни 
~ intérieure внутрішня оборона (краї-
ни)
~ interne внутрішня оборона 
~ linéaire неешелонована оборона 
~ locale externe локальна зовнішня 
оборона 
~ locale локальна оборона 
~ localisée місцева оборона; оборона 
окремого об’єкта (району); самообо-
рона 
~ lointaine оборона на далеких підс-
тупах; ППО на далеких підступах 
~ maritime (du littoral) оборона (узбе-
режжя) з моря 
~ maritime du territoire оборона тери-
торії (країни) з моря 
~ militaire збройний захист 
~ mobile пересувна (мобільна) оборо-
на 
~ momentanée тимчасова оборона 
~ nationale національна оборона 

défense 
~ NBC захист від зброї масового ура-
ження; pl засоби захисту від зброї ма-
сового ураження 
~ nucléaire протиатомний захист 
(ПАЗ); оборона із застосуванням яде-
рної зброї 
~ opérationnelle aérienne du territoire 
оперативна ППО країни 
~ opérationnelle du territoire операти-
вна оборона території (країни)
~ opiniâtre завзята (стійка) оборона 
~ organisée підготовлена оборона 
~ par la manœuvre маневрена (пере-
сувна) оборона 
~ par le feu використання вогню в
обороні 
~ par le jeu des contre-attaques прове-
дення контратак в обороні 
~ passive пасивна оборона; pl пасивні 
засоби оборони 
~ périphérique оборона на далеких пі-
дступах 
~ pied à pied завзята (стійка) оборона 
~ préparée заздалегідь підготовлена 
оборона 
~ propre самооборона 
~ radiologique протирадіаційний за-
хист, радіологічний захист 
~ rapprochée оборона на ближніх 
підступах; самооборона; ППО на 
ближніх підступах 
~ résolue стійка (завзята) оборона 
~ rigidé тверда оборона; позиційна 
оборона 
~ sans esprit de recule завзята (стійка)
оборона 
~ sol-air (DSA) протиповітряна обо-
рона; ППО; pl система ППО; засоби 
ППО 
~ sommairement organisée поспішно 
зайнята оборона 
~ spatiale протикосмічна оборона 
~ stabilisée (statique) позиційна обо-
рона 
~ stratégique стратегічна оборона 
~ sur ligne оборона рубежу 
~ sur place позиційна оборона 
~ surface-air et défense sol-air (DSA) 
протиповітряна оборона (ППО)
~ temporaire тимчасова оборона 
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défense 
~ terrestre contre avions ППО з вико-
ристанням зенітних засобів; pl назем-
на система ППО; зенітні засоби ППО 
~ terrestre наземна оборона 
~ territoriale територіальна оборона 
країни 
~ tous-azimuts (toutes directions) кру-
гова оборона 
~s accessoires (найпростіші) інженерні 
загородження 
~s accessoires de pose rapide швидко 
встановлені загородження 
~s accessoires mobiles переносні дро-
тові загородження 
~s aériennes à moyenne portée засоби 
ППО середнього радіуса дії (середньої 
дальності)
~s antichars lourdes важкі протитан-
кові засоби 
~s d’artillerie артилерійські засоби 
оборони 
~s en cours створені оборонні споруди 
~s sous-marines підводні оборонні за-
соби 
asseoir la ~ організувати оборону із 
врахуванням характеру місцевості 
assurer la ~ забезпечити оборону 
ceinturer de ~s accessoires оперізувати 
(прикривати з усіх боків) інженерни-
ми загородженнями 
concourir à la ~ надавати підтримку у
веденні оборони 
dérouter la ~ adverse вводити в оману 
противника, що обороняється 
doté d’une ~ arrière прикритий з тилу 
étayer la ~ укріплювати (підсилювати,
зміцнювати) оборону 
forcer les ~s проривати оборону 
garnir de~s accessoires підсилювати 
(прикривати) інженерними загоро-
дженнями 
investir de la ~ забезпечувати (доруча-
ти) оборону 
mettre en ~ підготовляти (пристосову-
вати) до оборони; зміцнювати оборо-
ноздатність 
mettre en état de ~ готувати (присто-
совувати) до оборони 
opposer une ~ чинити опір 
pourvoir à la ~ забезпечувати оборону 

défense 
se mettre en ~ переходити до оборони;
готуватися до оборони 
tâter les ~s прощупувати оборону 

défenseur m сторона, що обороняється 
réduire les ~s придушувати опір сто-
рони, що обороняється 

défensif adj оборонний; такий, що знаходить-
ся в обороні; призначений для оборони; f
оборона 

se tenir (s’installer) en ~ займати обо-
рону 

défensive-offensive f активна оборона 

défilé I проходження військ (урочистим ма-
ршем); парад; топ. тіснина; ущелина 

commander le ~ командувати парадом 
~ des troupes урочистий марш; парад 
~ d’un régiment проходження полку 
урочистим маршем 
~ militaire військовий парад військ 

défilé II adj укритий (рельєфом місцевості); 
такий, що забезпечує укриття; m укриття 

~ aux vues укритий від спостереження 

défilement m укриття від спостереження (ре-
льєфом місцевості); проходження військ 
(урочистим маршем); кут укриття, природне 
укриття 

~ (à hauteur) de tourelle укриття пов-
ного профілю для танка 
~ antiaérien укриття від повітряного 
спостереження 
~ aux (des) lueurs пристрій, що при-
ховує (що маскує) дулове полум’я
~ de caisse укриття для корпуса (тан-
ка)
~ de char укриття для танка 
~ de l’homme à genou укриття непов-
ного профілю 
~ de l’homme à pied укриття повного 
профілю 
~ de l’homme couché укриття непов-
ного профілю 
~ de l’homme debout укриття повного 
профілю 
~ de tourelle укриття повного профілю 
для танка 
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défilement 
~ du matériel укриття для бойової те-
хніки 
~ horizontal (par le trace) горизонта-
льне укриття 
~ par relief (vertical) укриття рельє-
фом місцевості 

défiler I проходити колоною; проходити уро-
чистим маршем 

défiler II укривати (рельєфом місцевості)
se ~ укриватися 
se ~ du feu ховатися в укриття від вог-
ню 

définition f визначення місця (напр. корабля); 
чіткість (зображення); розподільна здатність 

~ de l’objectif характеристика цілі 
~ du quart розклад корабельних при-
бирань 
~ en direction розподільна здатність 
(за азимутом)
~ en distance розподільна здатність за 
дальністю 
~ opérationnelle (du matériel) бойове 
призначення (систем); тактико-
технічні характеристики 

déflagrant цільний 

déflagration f дефлаграція; швидке згорання;
вибух; спалах 

~ atomique (nucléaire) атомний (ядер-
ний) вибух 
~ prématurée dans l’âme розрив сна-
ряду в каналі ствола 

déflagrer миттєво загорятися; швидко горіти 
faire ~ підривати 

défléchir відхилятися від справжнього (за-
планованого) напрямку 

déflecteur m дефлектор; відбивач; пристрій,
що відхиляє 

~ de cartouches (de douilles) відбивач 
(у зброї)
~ de tuyère поворотне (кермове) сопло 
~ de veine газове кермо 
~ horizontal горизонтальне кермо 
~s de flux газове кермо 

déflexion f відхилення 

déformation f деформація; перекручування 
~ des situations зміна обстановки 
~ du dispositif зміна бойового порядку 

défuser видаляти підривник; знешкоджувати 
підривник 

dégagement m відрив від противника; вихід 
із бою; відхід від цілі; звільнення з армії; ро-
зчищення; вихід з оточення; прорив кільця 
оточення 

~ d’itinéraires розчищення (розгоро-
дження) доріг 
~ d’oxygène dans un local збагачення 
повітря киснем у закритому примі-
щенні (напр. у газосховищі)
~ dans le soleil вихід із бою в бік сонця 
~ de fumées димопуск 
~ de trouées dans les champs de mines 
пророблення проходів у мінних полях 
~ de zone minée розмінування 
~ des cadres звільнення з армії (офіце-
ра чи унтер-офіцера)
~ des vues розчищення секторів спо-
стереження 
~ du champ d’observation розчищення 
місцевості для спостереження; розчи-
щення сектора спостереження 
~ du champ de tir розчищення сектора 
обстрілу 
~ par ressource et recherche de 
l’altitude вихід із бою пікіруванням з
наступним набором висоти 
~ radioactif радіоактивне випроміню-
вання 
~ thermique світлове випромінювання 
(при ядерному вибуху)
offrir des ~s de 400 mètres допускати 
обстріл на глибину 400 м

dégager відриватися від противника; виходи-
ти з бою; іти від цілі; звільняти з армії; роз-
чищати; розгороджувати; витягати; виводи-
ти, розблокування 

se ~ відриватися від противника; ви-
ходити з бою; виходити з оточення;
проривати кільце оточення 

dégarni adj роззброєний 
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dégarnir знімати війська з фронту; оголюва-
ти; роззброювати;

dégât m збиток; руйнування; ушкодження;
несправність; втрати 

~ matériel матеріальний збиток;
ушкодження 
~ nucléaire ураження від ядерної зброї 
~s graves серйозні ушкодження 
~s légers незначні ушкодження 
causer le ~ завдавати шкоди 
circonscrire les ~s установлювати ме-
жі району руйнувань 
faire des ~s завдавати шкоди 
subir les ~s зазнавати втрат 

dégazage m дегазація 

dégazer дегазувати 

dégazeur m дегазатор; дегазаційний прилад 

dégelant m mécanique протизаморожуваль-
ний пристрій 

dégivreur m протизаморожувальник 

dégorgeoir m пробійник; арт. протравленник 

dégoupillé знятий із запобіжника; із вийня-
тою запобіжною чекою 

dégoupiller знімати із запобіжника; виймати 
запобіжну чеку 

degré m ступінь; градус 
~ confiance ступінь вірогідності 
~ d’atteinte ступінь поразки 
~ de classification гриф таємності 
~ de contamination ступінь зараження;
рівень радіації 
~ de contamination mesuré виміряний 
(установлений) рівень радіації 
~ de crédibilité de destruction ступінь 
імовірності поразки 
~ de décorrtamination ступінь дезак-
тивації; ступінь дегазації 
~ de nocivité ступінь шкідливого 
впливу на організм; рівень радіації 
~ d’entraînement рівень підготовки 
~ de pénétration проникаюча здат-
ність 

degré 
~ de précision ступінь точності; точ-
ність 
~ d’instruction рівень бойової підго-
товки 
~ d’invalidité група інвалідності 
~ d’octane октанове число 
~ d’urgence ступінь терміновості 
~ indemnisable група інвалідності, що 
дає право на пенсію (допомогу)
~s de liberté ступінь свободи 

dégrossir приблизно визначати; проходити 
початкову підготовку 

dégrossissage m наближене визначення; по-
чаткова підготовка 

~ du tir неточне встановлення; набли-
жене визначення вихідних даних для 
стрільби 

dégroupage розподіл транспортних вантажів 

déjouer зривати; розладжувати (плани)

délai m термін; час; відстрочка; затримка 
~ d’alerte час готовності за тривогою;
час приведення в бойову готовність 
~ d’engagement sur alerte час вступу в
бій за тривогою 
~ d’épreuve гарантований термін слу-
жби 
~ d’intervention термін (час) вступу в
бій, час відновлення техніки 
~ d’objectif час виявлення (зарубки) і
оцінки цілі 
~ de circulation час пробігу 
~ de préparation термін досягнення 
рівня бойової готовності, час готов-
ності 
~ de prise en main час початку ремон-
ту 
~ de réaction час для нанесення удару 
у відповідь 
~ de réflexion пауза для прийняття рі-
шення 
~ de réparation час ремонту 
~ de route додатковий час на проїзд до 
місця призначення (під час відпустки)
~ de tir час приведення в бойову гото-
вність гармата (пускової установки)
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degré 
~ de tonnage час збору транспортних 
засобів 
~ de transmission час передачі пові-
домлення 
~ minimum de déclenchement d’un tir 
мінімальний час приведення в бойову 
готовність гармата (пускової установ-
ки)
~ post-opératoire післяопераційний те-
рмін 
~ pré-opératoire передопераційний 
термін 
gagner (procurer) les ~s вигравати час 

délégation f повноваження; передача повно-
важень; право розпоряджатись; апарат упов-
новаженого міністра збройних сил 

~ de mise en œuvre передача права на 
підривання об’єкту 
~ de pouvoirs делегування повнова-
жень, передача повноважень 
~ de signature право підписувати(ся)
за командира (за начальника)

déléguer уповноважувати; передавати повно-
важення 

délestage m розвантаження баласту; аварійне 
скидання бомб 

délester вивантажувати баласт 
se ~ скидати бомби; звільнятися від 
бомб 

délétère смертоносний; отруйний 

délimitation f розмежування; визначення (по-
значення; установлення) меж 

~ de la zone contaminée позначення 
меж зараженого району 
~ lumineuse світлове позначення меж 

délimiter розмежовувати; визначати (позна-
чати; установлювати) межі 

délit m злочин; провина; порушення закону 
~ de violation de consigne порушення 
інструкції (наказу)

délivrer звільняти; видавати; виплачувати;
здавати 

déloger вибивати; витісняти; виступати 

demande f запит; заявка; вимога; потреба 
~ à temps заявка на планову підтрим-
ку 
~ d’appui à artillerie виклик артиле-
рійського вогню 
~ d’appui à temps заявка на планову 
підтримку 
~ d’appui aérien feux виклик літаків-
штурмовиків 
~ d’appui aérien заявка на авіаційну 
підтримку 
~ d’appui de chars виклик вогню тан-
ків 
~ d’appui заявка на підтримку 
~ d’intervention заявка на вступ у бій;
заявка на артилерійську підтримку;
виклик вогню 
~ de feux виклик вогню 
~ de livraison de munition вимога на 
видання боєприпасів 
~ de mission заявка на авіаційну підт-
римку 
~ de modification запит на зміну 
~ de munitions заявка на боєприпаси 
~ de ravitaillement заявка на матеріа-
льне постачання 
~ de recherche запит щодо розвідува-
льних даних; заявка на розвідку 
~ de recomplètement en munition зая-
вка (вимога) на поповнення боєприпа-
сів до норми 
~ de renseignement (DR) запит щодо 
розвідувальних даних; заявка на роз-
відку 
~ de renseignements aériens виклик 
розвідувальної авіації 
~ de réparation заявка на ремонт 
~ de tir виклик вогню 
~ de transport de munition заявка на 
підвезення боєприпасів 
~ de transport заявка на транспортні 
засоби 
~ urgente заявка на термінову (позап-
ланову) підтримку 
à la ~ de pression під тиском против-
ника 
à la ~ des circonstances відповідно до 
обстановки; у залежності від обстано-
вки; у відповідності з обстановкою 
adresser une ~ направляти заявку 
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demande 
déclencher les tirs à la ~ відкривати 
вогонь за викликом 
déposer une ~ d’interpellation робити 
запит 
intervenir à la ~ вступати в бій у за-
лежності від обстановки 

demandé m абонент, якого викликають 

demander запитувати; вимагати 

demandeur d’asile особа, що просить приту-
лку 

démantèlement m демонтаж; розбирання 

démanteler демонтувати; розбирати 

démarquage m зняття (видалення; знищення)
маркування 

démarquement m зняття (видалення; зни-
щення) маркування 

démarquer знімати (видаляти; знищувати)
маркування; розбивати; трасувати 

démarrage m запуск (двигуна); пуск (ракети); 
початок руху; зрушення з місця; розгін; від-
дача швартових 

~ au sol пуск (ракети) із землі 
~ de l’attaque початок наступу (атаки)
~ de l’infanterie початок руху піхоти в
атаку 
~ de l’offensive початок наступу 
~ des fusées пуск ракет 
~ immédiat негайний початок руху 

démarrer запускати; починати рух; почина-
тися; рушати з місця; розганятися; зніматися 
з якоря; віддавати швартові 

démarreur m стартер; пусковий пристрій 
~ d’aérodrome аеродромний пусковий 
агрегат 
~ de la fusée пусковий пристрій ракети 

démasquer демаскувати; розкривати; виявля-
ти; викривати; розкривати 

démerrir злітати з води 

demi-blindage m неповне бронювання 

demi-camouflage m неповне (часткове) мас-
кування 

demi-charge f напівзаряд; половинний заряд 

demi-chenille напівгусеничний; колісно-
гусеничний 

demi-feu m бортовий вогонь 

démilitarisation f демілітаризація 

démilitariser демілітаризувати 

déminage m розмінування; тралення мін 
~ antichar розмінування протитанко-
вого мінного поля 
~ antipersonnel розмінування проти-
піхотного мінного поля 
~ mécanique розмінування механіч-
ними засобами 

déminer розмінувати; витралити міни 

démission f відставка; вихід у відставку; ра-
порт про відставку (за власним бажанням)

~ volontaire відставка за власним ба-
жанням 
accepter ~ приймати відставку 
demander (donner; envoyer; offrir) sa 
~ подавати у відставку 
refuser la ~ відмовляти у відставці 
retirer sa ~ брати назад рапорт про ві-
дставку 

démissionner подавати (виходити) у відстав-
ку 

demi-tour m половина оберту; поворот навк-
руги (на 180°) 

~ à droite (à gauche)! півоберта пра-
воруч (ліворуч)! (команда)

démobilisation f демобілізація 

démobiliser демобілізувати 

démodé застарілий; що не відповідає сучас-
ним вимогам 
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démolir руйнувати; підривати; знищувати 

démolition f руйнування; підривання; зни-
щення; pl уламки 

~ des munitions підривання боєприпа-
сів 

démonstration f демонстративні дії; демон-
страція сили 

~ de force демонстрація сили 

démontage m демонтаж; розбирання 
~ complet повне розбирання 
~ des armes розбирання зброї 
~ détaillé повне розбирання 
~ sommaire неповне розбирання 

démonté демонтований; розібраний; у розіб-
раному вигляді; виведений з ладу; підбитий;
відсторонений від командування 

démonter демонтувати; розбирати; виводити 
з ладу; підбивати; відстороняти від команду-
вання 

démoralisation f деморалізація 

démoraliser деморалізувати 

dénaturation f втрата властивостей 

dénivelée f різниця висот (рівнів); переви-
щення 

~ de la branche descendante de la tra-
jectoire перевищення спадної частини 
траєкторії 
~ de la trajectoire перевищення траєк-
торії (над лінією прицілювання)
~ maximale de la trajectoire найбіль-
ше перевищення траєкторії (над ліні-
єю прицілювання)
parcourir une ~ totale долати підйоми 
і спуски різної висоти і стрімкості 

déniveler визначати різницю висоти (рівнів)

dénivellation f різниця висоти (рівнів); пере-
вищення; нерівність (місцевості); ескарп;
топ. низина; западина 

dénonciation f повідомлення про правопору-
шення 

densité f щільність; насиченість; інтенсив-
ність 

~ à feu de chars щільність вогню тан-
ків 
~ d’abordage щільність бойових по-
рядків військ, що атакують (у наступі)
~ de bouches à feu щільність артилерії 
~ de casernes щільність розташування 
казарм 
~ de (du) chargement інтенсивність 
заряджання 
~ de circulation інтенсивність руху 
~ de circulation aérienne інтенсив-
ність польотів 
~ de défenseurs щільність оборони 
~ de feu(x) (de gerbes) щільність вог-
ню 
~ de groupement насиченість бою 
(стрільби)
~ de (la) charge щільність заряду;
щільність заряджання; щільність на-
вантажень 
~ de la poudre щільність пороху 
~ de l’aviation ennemie щільність аві-
аційного угруповання противника 
~ de protection щільність прикриття 
~ de radiation (de rayonnement) інте-
нсивність випромінювання 
~ des atteintes щільність бою 
~ des bombardements aériens інтенси-
вність повітряних бомбардувань 
~ des coups щільність бою 
~ des coups au but сконцентрованість 
бою 
~ des projectiles sur l’objectifs 
кількість снарядів, необхідних для 
ураження цілі 
~ de (du) tir щільність вогню 
~ de trafic інтенсивність руху; інтен-
сивність польотів 
~ de véhicules щільність машин (на 1 
км шляху)
~ d’occupation щільність оборони 
~ du barrage щільність загороджува-
льного вогню 
~ du flux infrarouge щільність потоку 
інфрачервоного випромінювання 
~ d’une attaque щільність бойових 
порядків наступаючих військ 
~ d’une zone minée щільність заміно-
ванованого району 
~ du trafic щільність руху 
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densité  
~ globale загальна щільність (напр.
мінного поля)
~ linéaire щільність вогню по цілях на 
100 м фронту; щільність рядів (мінно-
го поля)
~ par hectare щільність вогню на 1 га 
(протягом 1 хв.) 

densité -type f нормальна щільність вогню 

dent f зуб; зубець; зачіп; виступ; зазубрена 
~ de cran de l’armée бойовий виступ 
курка (револьвера)
~ de gâchette зуб шептала 
~s de (en) béton бетонні надовби 
~s de dragon бетонні надовби; «зуби 
дракона»
être sur les ~s бути напоготові 

dentaires m pl en béton протитанкові надовби 

dénucléarisation f створення без’ядерної зо-
ни; ядерне роззброювання 

dénudé adj відкритий (про місцевість)

dépannage m (дрібний) ремонт; усунення 
ушкодження (несправності); технічна допо-
мога при аварії; перша технічна допомога;
евакуація ушкоджених машин 

~ de chars ремонт танків; допомога 
ушкодженим танкам; евакуація ушко-
джених танків 
~ des avions ремонт літаків; допомога 
ушкодженим літакам (на землі)
~ de terrain технічна допомога (на мі-
сці аварії)
~ léger дрібний ремонт 
~ lourd капітальний ремонт; евакуація 
важких ушкоджених машин 
~ radio ремонт радіоустаткування 
gros ~ капітальний ремонт 

dépanner ремонтувати; усувати ушкодження 
(несправності); надавати технічну допомогу 
при аварії; евакуювати ушкоджені машини 

dépanneur m майстер з ремонту 
~ d’une unité майстер з ремонту у час-
тині (підрозділі)

dépanneuse f пересувна ремонтна майстерня;
ремонтно-евакуаційна машина 

départ m зліт; старт; відривання від землі;
виліт; пуск (ракети); початок руху; вибуття 

~ accidentel аварійний пуск 
~ d’assaut піднімання в атаку 
~ de (du) coup (de feu) постріл; стрі-
ляти 
~ de l’obus (du projectile) виліт снаря-
ду; постріл 
~ de la balle виліт кулі; постріл 
~ de la fusée старт (пуск) ракети 
~ échelonné виступ (початок руху)
підрозділів 
~ incliné похилий пуск; пуск по похи-
лій траєкторії 
~ inopiné (intemps) випадковий пост-
ріл 
~ oblique похилий пуск; пуск по по-
хилій траєкторії 
~ remorqué зліт на буксирі (про пла-
нер)
~ vertical вертикальне злітання 
au ~ при зльоті; на старті 
dur au ~ тугий (про спуск у стрілець-
кій зброї)
prendre le ~ злітати; підніматися в по-
вітря; стартувати; починати рух 

dépassement m обгін; обхід; проходження 
через бойові порядки (при зміні військ); пе-
ревага; перевищення; промах; перелітання 
при посадці 

dépasser обганяти; обходити; проходити 
через бойові порядки (при зміні військ); 
перевершувати; перевищувати; видавати;
виступати; промахуватися; перелітати при 
посадці 

dépêche f радіограма; повідомлення 
~ chiffrée шифрована радіограма 
~ radio радіограма 
~ radiotélégraphique телеграма 

dépendre залежати; перебувати в підпоряд-
куванні 

dépense f витрата; втрата 
~ de (en) carburant витрата пального 
(палива)
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dépense 
~ en munitions витрата боєприпасів 
~s de défense nationale витрати на 
національну оборону; витрати 
міністерства оборони 
~s de guerre військові витрати; витра-
ти на ведення війни 
~s de matériels витрати на техніку й
озброєння 
~s de personnels витрати на утриман-
ня особового складу 
~s d’exploitation експлуатаційні ви-
трати 
~s militaires військові витрати 

dépenser витрачати; втрачати 
se ~ le plus зазнавати найбільших 
втрат 

dépeupler знищувати мирне населення 

dépiégeage m знешкодження мін-пасток 

dépiéger знешкоджувати міни-пастки 

dépistage m вистежування; відшукання; ви-
явлення; перебування; виявлення 

~ des pannes виявлення несправностей 

dépister вистежувати; відшукувати; нападати 
на слід; виявляти; знаходити 

déplacement m переміщення; пересування;
просування; перевезення; перекидання;
марш; передислокація; перебазування; пере-
хід (напр. по службі); водотоннажність 

~ automobile пересування (марш) на 
автомобілях; автомобільні перевезен-
ня 
~ de flanc флангове пересування 
(марш)
~ de l’aviation перебазування авіації 
~ de l’effort principal перенесення на-
пряму головного удару 
~ de nuit пересування вночі; нічний 
марш 
~ des efforts перенесення напрямку 
удару 
~ des trajectoires перенесення вогню 
~ des troupes пересування військ 
~ du feu перенесення вогню 
~ du PC перенесення КП 

déplacement 
~ du tir перенесення вогню 
~ en garde пересування із заходами 
охорони; пересування (марш) із похі-
дною охороною 
~ en sauts de mouton(s) пересування 
перекатами 
~ en véhicules пересування (марш) на 
машинах; автомобільні перевезення 
~ exceptionnel особливі перевезення 
~ homme par homme пересування по 
одному 
~ militaires пересування військ 
~ par bonds переміщення перебіж-
ками 
~ par pulsations просування стрибка-
ми 
~ par voie aérienne (de l’air) переве-
зення (перекидання) повітряним шля-
хом 
~ par voie maritime перевезення мор-
ським шляхом 
~ par voie terrestre перевезення (пе-
рекидання) наземним шляхом 
~ stratégique стратегічне пересування 
~ tactique тактичне пересування 
~ tous-terrains пересування по будь-
якій місцевості; підвищена прохід-
ність; всюдихідність 
avoir un bon ~ мати велику рухливість 
déplacement ~ à pied пересування в
пішому порядку (пішим порядком)
effectuer un ~ переміщуватися; пере-
суватися; здійснювати марш;
передислокуватися; перебазуватися 
en ~ у русі; на марші; у похідному по-
ложенні 
exécuter le ~ переміщуватися; пересу-
ватися; здійснювати марш; передис-
локуватися; перебазовуватися 

déplacer переміщувати; пересувати; перево-
зити; перекидати; передислоковувати; пере-
базовувати 

déplacer переводити (напр. по службі)
se ~ переміщуватися; пересуватися;
здійснювати марш;
передислокуватися; перебазуватися;
просуватися 
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déploiement m розгортання; заняття вогневих 
позицій; розкриття; (розгорнуте) розташу-
вання 

~ aérien авіаційне угруповання; за-
йняття оперативних аеродромів 
~ de combat бойовий порядок 
~ d’écrans fumigènes постановка 
(створення) димових завіс 
~ de forces en cordon розташування 
військ в один ешелон 
~ des forces розгортання сил 
~ des services розгортання тилів 
~ de terrains розміщення аеродромів 
~ du dispositif розгортання бойового 
порядку (угруповання)
~ d’un poste de commandement роз-
гортання КП 
~ d’un système de feux continus ство-
рення суцільної системи вогню 
~ du radar розгортання РЛС 
~ en bataille розгортання в бойовий 
порядок 
~ en essaim розгортання в ланцюг 
~ en tirailleurs розгортання в ланцюг 
~ offensif de grand style розгортання 
сил для наступальних дій великого 
масштабу 
~ opérationnel оперативне розгортан-
ня 
~ opérationnel des forces оперативне 
розгортання військ 
~ préventif превентивне розгортання 
~ resserré розгортання в передбойо-
вий порядок 
~ stratégique стратегічне розгортання 
~ stratégique des forces armées стра-
тегічне розгортання збройних сил 
~ terrestre розгортання (розташуван-
ня) наземних сил 

déployé adj розгорнутий; той, що знаходиться 
на вогневій позиції 

déployer розгортати; займати вогневі позиції 
se ~ розгортатися 

dépointage m збивання наведення; зміна точ-
ки наведення (прицілювання)

pallier au~(s) виправляти наведення,
що збилося 

dépointer збивати наведення; змінювати точ-
ку наведення (прицілювання)

dépolluer очищення району бойових дій 

dépollution f розмінування 
~ à des fins civiles розмінування в ци-
вільних цілях, розмінування місцевості 
~ de zone очищення району 
~ le long d’un itinéraire очищення мар-
шруту 

dépose f розбирання; демонтаж; зняття з по-
сади; складування 

déposer розбирати; демонтувати знімати з
посади; складувати 

dépôt m склад; база; пункт збору; призовний 
пункт; флотський екіпаж; казарми флотсько-
го екіпажу; викидання; висадка; арсенал; вій-
ськово-морська база 

~ annexe відділення складу; допоміж-
ний склад 
~ arrière тиловий склад 
~ atelier de munitions spéciales склад-
майстерня спеціальних боєприпасів 
~ avancé (avant) головний склад, пе-
редовий склад 
~ central центральний склад; пункт 
збору ушкоджених машин 
~ d’armée армійський склад 
~ d’armes склад зброї 
~ d’automitrailleuses парк бронеавто-
мобілів 
~ d’essence et d’ingrédients склад 
ПММ 
~ d’essence склад пального 
~ d’explosifs склад ВР 
~ d’habillement склад речового майна;
речовий склад 
~ d’outillage et de rechanges склад ін-
струментів і запасних частин 
~ de base базовий склад 
~ de bataillon батальйонний пункт бо-
йового харчування 
~ de campagne польовий склад 
~ de carburants склад пального 
~ de cartes склад топографічних карт 
~ de chars склад бронетанкової техні-
ки 
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dépôt 
~ de commandos aéroportés висадка 
(викидання) повітряного десанту 
~ de corps d’armée склад армійського 
корпусу 
~ de corps de troupes полковий склад 
~ de division дивізійний склад 
~ de garnison склад гарнізону 
~ de l’armée de l’air склад ВПС 
~ de matériaux склад (будівельних)
матеріалів 
~ de matériel склад матеріальної час-
тини; склад майна 
~ de mines мінний склад; склад мін 
~ de missiles склад (сховище) ракет 
~ de mobilisation мобілізаційний 
склад 
~ de modèles склад зразків обмунди-
рування і спорядження 
~ de munitions склад боєприпасів 
~ de poudre пороховий склад 
~ de ravitaillement sanitaire склад ме-
дичного майна 
~ de ravitaillement склад постачання 
~ de recomplètement склад поповнен-
ня витрат матеріальних засобів 
~ de recrues (de recrutement) призов-
ний пункт 
~ de récupération майстерня з ремон-
ту ушкодженої бойової техніки 
~ de régiment полковий склад 
~ de stockage склад запасів 
~ de tranchée склад у траншеї 
~ de transit (de transition) переванта-
жувальний пункт; транзитна база 
~ de véhicules склад автотракторної і
бронетанкової техніки; автомобільний 
парк 
~ de vivres продовольчий склад 
~ des cartes et plans склад топографі-
чних карт 
~ des équipages (de la flotte) флотсь-
кий екіпаж 
~ des subsistances продовольчий склад 
~ du génie склад інженерного майна 
~ en bloc постійний склад 
~ intermédiaire проміжний склад 
~ inter-services загальний склад декі-
лькох служб 
~ logistique тиловий склад 
~ mobile de matériel рухомий запас 
матеріальних засобів 

dépôt 
~ monoservice спеціалізований склад 
~ multiservice база багатоцільового 
призначення 
~ nucléaire склад ядерних боєприпасів 
~ polyvalent загальний склад (декіль-
кох служб)
~ provisoire тимчасовий склад 
~ radioactif склад радіоактивних ре-
човин 
~ secondaire допоміжний склад 
~ temporaire польовий склад 
constituer un ~ влаштовувати склад 
exploiter un ~ обслуговувати склад 
mettre en ~ складувати 
regarnir un ~ поповнювати запаси на 
складі 

dépotage m зливання 

dépouillement m розбір; обробка; сортуван-
ня; приведення до табличних умов (стріль-
би); підготовка (вихідних) даних (для стріль-
би); мародерство 

~ des documents опрацювання доку-
ментів 
~ des renseignements météorologiques 
обробка метеорологічних даних 
~ du sondage обробка метеорологіч-
них даних 
~ du tir обробка результатів пристрі-
лювання; приведення результатів 
стрільби до табличних умов 
~ en direction приведення пристріля-
ного напрямку до табличних умов 
~ en portée приведення пристріляної 
відстані до табличних умов 

dépouiller розбирати; обробляти; сортувати;
приводити (стрільбу) до табличних умов; пі-
дготовляти (вихідні) дані (для стрільби)

dépression f занепад духу; розрідження;
вакуум; декомпресія; депресія; область 
зниженого тиску; циклон; топ. низина;
западина 

~ de l’horizon зниження видимого го-
ризонту 

déraillement m зіскакування (гусениці)

dérailler зіскакувати (про гусеницю)
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dérangement m ушкодження; несправність;
розлад 

circonscrire un ~ установлювати місце 
ушкодження лінії зв’язку 

dératisation f дератизація 

déréglage m порушення регулювання; не-
узгодженість 

dérégler порушити регулювання; порушити 
узгодження 

dérivation f відвід; відгалуження; деривація;
відхилення (від курсу); виправлення на дери-
вацію; кут неспівпадіння; формування нової 
частини (підрозділу) шляхом відділення від 
старої 

~ de la balle відхилення кулі 
~ en portée відхилення за дальністю 

dérive f дрейф; знос; кут зносу; кутомір;
встановлення кутоміра; величина показань 
кутоміра; кут горизонтального наведення;
відхилення (від курсу); вертикальний стабілі-
затор 

~ correcte виправлення кутоміра; ви-
передження 
~ corrigée обчислений кутомір; ви-
правлений напрямок 
~ de gisement кутомір основного на-
прямку 
~ de mise en direction кутомір основ-
ної гармати 
~ de pointage кутомір точки наведен-
ня 
~ de surveillance кутомір основного 
напряму 
~ due au vent зміщення від вітру;
дрейф 
~ en site кут вертикального випере-
дження; вертикальне випередження 
~ horizontale бокове випередження;
бокове винесення точки прицілювання 
~ latérale бокове зміщення; бокове 
випередження; бокове зміщення точки 
прицілювання 
~ normale (zéro) нульове показання 
кутоміра 
corriger la ~ вносити поправки на 
знос; корегувати напрямок; виправля 

dérive 
ти кутомір; вносити поправки у пока-
зання кутоміра 
partir à la ~ відхилятися від курсу 
trouver la ~ визначати величину пока-
зань кутоміра 

dérive-but f verticale поправки за висотою 

dériver дрейфувати; відноситися плавом;
ухилятися; відхилятися (від курсу); відводи-
ти 

dérivomètre m покажчик зміщення; навіга-
ційний візир 

~ périscopique перископічний навіга-
ційний візир 

dérober укривати; ховати 
se ~ уникати; ухилятися; ухилятися 
від бою; виходити з-під удару; маску-
ватися; ховатися 

déroulement m розгортання; розвиток; хід;
прокладка (наведення) лінії зв’язку 

~ de contre-attaques розвиток контр-
атак 
~ de l’action розвиток (хід) бою 
~ de la manœuvre розвиток маневру 
~ de l’attaque розвиток (хід) наступу 
~ des missions de la journée хід вико-
нання завдань дня 
~ des opérations розвиток бойових дій 
~ du combat розвиток (хід) бою 
~ d’une mission хід виконання завдан-
ня 
~ du thème хід навчань 
~ minuté de la mission точно розрахо-
ваний хід бойової операції 

dérouler розгортати; розвивати (напр. задум); 
прокладати (наводити) лінію зв’язку 

dérouleuse f котушка (для кабелю)

déroute f безладна втеча; розгром 
en ~ відступаючий безладно 
en pleine ~ розгромлений 
mettre en ~ перетворювати у втечу;
розгромити 
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déroutement m введення в оману; дезорієн-
тація; відхилення від курсу (маршруту); змі-
на маршруту (напрямку руху; курсу), обхід-
ний маневр 

exécuter un ~ відхилятися від курсу 
(маршруту); змінювати маршрут (на-
прямок руху; курс)

dérouter вводити в оману; дезорієнтувати;
змінювати маршрут (напрямок руху; курс)

derrière adj кормовий; тил; pl тили; корма;
кормова частина 

aborder par ~ атакувати з тилу; завда-
вати удару по тилам 
assurer ses ~s забезпечувати свої тили 
couvrir ses ~s прикривати свої тили 
prendre par ~ атакувати з тилу; об-
стрілювати з тилу 
les ~s d’une armée тили армії 

désactivation f дезактивація; знешкодження;
розрядження 

désactiver дезактивувати; знешкоджувати;
розряджати 

désactiveur m дезактиватор 

désaffectation f звільнення (з посади)

désaffecter звільняти (з посади)

désagrégation f розпад; розкладання 
~ complète повне моральне розкла-
дання; деморалізація 
~ du blindage знімання броні 

désaguerri adjтакий, що втратив бойові 
навички 

se ~ втратити бойові навички 

désajustement m незбалансованість; пору-
шення регулювання; демонтаж 

désalignement m порушення юстирування;
незбалансованість; порушення регулювання 

désaligner порушувати юстирування; розбу-
довувати; порушувати регулювання 

désamarrage m віддача швартових; зняття з
якоря 

désamarrer віддавати швартові; зніматися з
якоря 

désamorçage m видалення капсуля (підрив-
ника); знешкодження; вимикання (двигуна)

désamorcé adj механізм з вилученим 
капсулем (підривником); знешкоджений 

désamorcer видаляти капсуль (підривник); 
знешкоджувати; виключати (двигун)

désancrage m викопування (сошника); зняття 
з якоря 

~ de la bêche викопування сошника 

désancrer викопувати (сошник); зніматися з
якоря 

désapprovisionner розряджати 

désap-provisionnez! розряджай! (команда)

désarmé adj  спущений з бойового взводу;
поставлений на запобіжник (на запобіжний 
взвод); такий, що знаходиться на консервації;
переведений у резерв (про корабель)

désarmement m роззброювання; розряджан-
ня; зняття з бойового взводу; постановка на 
запобіжник (на запобіжний взвод); постанов-
ка на консервацію; переведення в резерв (ко-
рабля)

~ atomique атомне (ядерне) роззброю-
вання; скорочення атомного (ядерно-
го) озброєння 
~ classique скорочення звичайного 
озброєння 
~ des belligérants роззброєння воюю-
чих сторін 
~ d’un navire роззброювання корабля;
переведення корабля в резерв; поста-
новка на консервацію 
~ d’un régiment роззброювання полку 
~ et maîtrise des armements роззбро-
єння й контроль за озброєннями 
~ général загальне роззброювання 
~ général et complet загальне і повне 
роззброювання 
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désarmement 
~ nucléaire ядерне роззброювання;
скорочення ядерного озброєння 
~ substantiel загальне роззброювання 

désarmer роззброювати(ся); розряджати;
спускати з бойового взводу; встановлювати 
на запобіжник (на запобіжний взвод); виво-
дити (переводити) у резерв (про корабель)

désarroi m розлад; безлад; замішання 

désarticuler дезорганізовувати 

désassemblage m розбирання; демонтаж; роз-
стикування 

désassembler розбирати; демонтувати 

désastre m розгром 

descendant adj застарілий; m продукт 
(радіоактивного) розпаду 

~ radioactif продукт радіоактивного 
розпаду 

descendre спускати(ся); знижувати(ся); виса-
джуватися (на берег)

descension f de la bombe падіння бомби 

descente f спуск; зниження; втрата висоти;
рух із фронту в тил; висадка десанту; схил;
трап 

~ à terre висадка на берег; звільнення 
на берег 
~ contrôlée керований спуск 
~ en chute libre затяжний стрибок 
~ en douceur плавний спуск 
~ en parachute (parachutée) спуск на 
парашуті; стрибок з парашутом 
~ sous voile спуск з відкритим пара-
шутом 
faire une ~ висаджувати десант 

description f de l’objectif опис цілі 

désembarquer вивантажувати; висаджувати 

désembourber евакуювати застряглу машину 

désemparé adj ушкоджений; виведений з ла-
ду; підбитий; такий, що втратив керування;
дезорганізований 

désemparer ушкоджувати; виводити з ладу;
підбивати; утрачати керування; дезорганізо-
вувати 

désencombrer розчищати; ліквідувати доро-
жню пробку (затор)

désengagement m виведення з бою; звільнен-
ня з військової служби 

~ amphibie вихід з бою за допомогою 
амфібійних засобів 

désengager виводити з бою; звільняти з вій-
ськової служби 

se ~ виходити з бою; звільнятися з
військової служби 

désengluement m вихід з бою 

désengluer відведення 

désenrayage m усунення затримок (при стрі-
льбі)

désenrayer усувати затримки (при стрільбі)

déséquilibre m порушення рівноваги, дисба-
ланс 

~ des forces нерівність сил 

déséquipé adj без устаткування; зі знятим ус-
таткуванням; без спорядження 

déséquiper знімати устаткування (споря-
дження); роззброювати корабель; розпускати 
команду 

déserter дезертирувати 

déserteur m дезертир; перебіжчик 
se faire ~ ставати дезертиром 
~ ennemi перебіжчик (із боку против-
ника)

désertion f дезертирство 
~ à l’ennemi перехід на сторону про-
тивника 
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désignation f позначення; вказівка; призна-
чення 

~ de camouflage умовна позначка 
~ de la cible цілевказівка 
~ de l’(d’)objectif цілевказівка; позна-
чення цілі 
~ de nomenclature номенклатурне по-
значення 
~ des jours et des heures визначення 
дня та години 
~ des objectif(s) цілевказівка 
~ des objectifs par ses coordonnées 
cartographiques цілевказівка в прямо-
кутних координатах 
~ du modèle позначення зразка 
(озброєння)
~ nominative персональне призначен-
ня (напр. на посаду)
~ par coordonnées des cartes цілевка-
зівка в прямокутних координатах 
~ par le tir цілевказівка розривами 
снарядів (мін)
~ par rapport à un système de réfé-
rence conventionnel цілевказівка 
орієнтира 

désigné adj позначений; зазначений; (заздале-
гідь) призначений 

désigner позначати; вказувати; призначати 
(заздалегідь); визначати 

désinfectant adj дезінфікуючий; m дезінфі-
куючий засіб; речовина, що дегазує 

désinfecter дезінфікувати; знезаражувати;
дегазувати 

désinfection f (chimique ou biologique) дезін-
фекція (хімічна чи біологічна)

désinformation f дезінформація 

désinfecteur m дезінфектор; дезінфекційний 
апарат 

désinfection f дезінфекція; знезараження; де-
газація 

~ du matériel дегазація матеріальної 
частини 
~ du terrain дегазація місцевості 

désinsecter дезінсектувати 

désinsection f дезінсекція 

désintégration f розщеплення; розпад 
~ alpha розпад; альфа-розпад 
~ artificielle des noyaux штучне роз-
щеплення ядер 
~ atomique розпад атомів 
~ bêta розпад; бета-розпад 
~ dans l’air ліквідація в повітрі (напр.
ракети)
~ nucléaire розщеплення ядра; розпад 
ядра 
~ radioactive радіоактивний розпад 

désintoxiquer дегазувати 

désinvestir знімати блокаду 

désinvestissement m зняття блокади 

désobéir не коритися (вимогам, наказам)

désobéissance f непокора 
~ aux règlement непокора статутним 
вимогам 

désobstruer усувати перешкоду 

désobusage m знешкодження снарядів, що не 
розірвалися 

désobuseur m фахівець зі знешкодження сна-
рядів, що не розірвалися 

désorbitation f сходження з орбіти 

désordre m безлад; розлад 
se retirer en ~ відступати в безладді 

désorganisation f дезорганізація; розлад 
~ morale моральне розкладання 

désorganiser дезорганізувати; розбудовувати 

désorientation f дезорієнтація; введення в
оману 

désorienter дезорієнтувати; вводити в оману;
направляти помилковим шляхом 
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dessémination f des agents biologiques розпи-
лення (розсіювання) бактеріальних засобів 

desserrage m розмикання; розосередження;
розчленування 

desserrement m розмикання; розосередження 
~ des stations-magasins розосере-
дження баз постачання 
~ du dispositif розосередження бойо-
вого порядку 
~ logistique розосередження тилу (ти-
лових установ)

desserrer розмикати; розосереджувати 
se ~ розмикатися; розосереджуватися 

dessertir виймати (з гільзи)

desservant m номер розрахунку 

desservir обслуговувати 

dessin m креслення; план 

déstabilisateur m дестабілізатор 

destinateur m одержувач; адресат 

destination f місце призначення; призначення 
~ intermédiaire проміжний пункт при-
значення 
à ~ particulière спеціального (особли-
вого) призначення 
arriver (parvenir) à ~ прибувати на 
місце призначення 

destituer відсторонити від посади 

destitution f звільнення з посади 

destroyer m протитанкова самохідна устано-
вка; важкий винищувач; багатомісний вини-
щувач далекої дії; есмінець 

~ à propulsion atomique есмінець з
атомної (ядерної) силовою установ-
кою 
~ asdic есмінець, оснащений гідроло-
катором; есмінець ПЧО 
~ classique есмінець зі звичайною си-
ловою установкою 

destroyer 
~ d’escorte (escorteur) сторожовий 
корабель; ескортний міноносець 
~ lance-engins (lance-missiles; lanceur 
d’engins) ракетний есмінець 
~ lanceur d’engins téléguidés есмінець,
озброєний керованими ракетами 
~ porte-missiles ракетний есмінець 
~ fadar есмінець радіолокаційного до-
зору 

destructeur adj руйнівний; m винищувач тан-
ків; сапер-підривник 

~ de chars винищувач танків 

destructibilité f неміцність; уразливість 

destructif adj руйнівний; нищівний 

destruction f руйнування; знищення; вини-
щування; pl підривні роботи 

~ alertée заздалегідь підготовлене 
руйнування 
~ amie руйнування, зроблене своїми 
військами 
~ atomique руйнування в результаті 
атомного (ядерного) вибуху 
~ collective масове руйнування (зни-
щення)
~ de diversion руйнування з метою 
ввести противника в оману 
~ de grande intensité великі руйну-
вання; підрив великого об’єкта; pl чи-
сленні руйнування 
~ de l’objectif знищення (ураження)
цілі 
~ de manœuvre тактичне руйнування 
~ de mines підрив міни 
~ des bombes non éclatées підрив 
бомб, що не розірвалися 
~ des organisations руйнування обо-
ронних споруд 
~ du matériel знищення матеріальної 
частини 
~ du personnel знищення живої сили 
~ en masse масове руйнування (зни-
щення)
~ ennemie руйнування, зроблене про-
тивником 
~ humide руйнування гідротехнічних 
споруд з метою затоплення місцевості 
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destruction 
~ improvisée незаплановане руйну-
вання 
~ massive масове руйнування (зни-
щення); підрив великого об’єкта 
~ missile ліквідація ракети 
~ par explosif вибух; підрив 
~ par le feu знищення вогнем 
~ préliminaire (préparée) завчасно пі-
дготовлене руйнування 
~ pyrotechnique руйнування вибухом 
~ sèche руйнування без затоплення 
~ télécommandée телекерована лікві-
дація (підрив) (ракети в польоті)
~ volontaire ліквідація; підрив (ракети 
в польоті)
~s alertées заздалегідь підготовлені 
руйнування 
~s battues par des feux зруйнований 
~s radioactives étendues радіоактивне 
ураження великих площ 
~s stratégiques стратегічні руйнуван-
ня; руйнування об’єктів стратегічного 
значення 
~s tactique(s) тактичні руйнування;
руйнування об’єктів оперативно-
тактичного значення 
faire des ~s здійснювати руйнування 
infliger des ~s здійснювати 
руйнування; заподіювати збитків 
prolonger les ~s збільшувати глибину 
зони руйнувань 

désynchronisation f порушення синхроніза-
ції; десинхронізація 

détachement m загін; група; команда; підроз-
діл; тимчасове призначення 

~ aéromobile аеромобільний загін 
~ aéroporté повітряний десант 
~ air d’adaptation (DAA) загін повіт-
ряного регулювання 
~ antichar підрозділ винищувачів тан-
ків 
~ auto автомобільна (автотранспорт-
на) група (підрозділ)
~ automobile du quartier général ав-
тотранспортна група штабу 
~ avancé передовий загін 
~ blindé (броне)танковий підрозділ 
~ chars-infanterie змішана танко-
піхотна група (підрозділ)

détachement 
~ commando розвідувальний; дивер-
сійно-розвідувальний загін 
~ d’accueil команда для прийому ре-
зервістів (на мобілізаційному пункті)
~ d’action retardatrice стримуюча 
група; група (загін) прикриття 
~ d’alarme черговий підрозділ 
~ d’appui spécialisé загін спеціальної 
підтримки 
~ d’appui група підтримки, загін підт-
римки 
~ d’armée армійська група 
~ d’assaut штурмова група; група 
прориву 
~ d’avant-garde головний загін; аван-
гард; головна похідна застава 
~ d’éclaireurs головна похідна заста-
ва; розвідувальний загін 
~ d’éclaireurs-orienteurs загін розвід-
ників шляху (маршруту)
~ d’écoutes група (підрозділ) радіопе-
рехоплення 
~ d’escorte конвойний підрозділ 
~ d’hélicoptères підрозділ гелікоптерів 
~ d’honneur почесна варта 
~ d’infanterie (окремий) піхотний під-
розділ 
~ d’instruction навчальний загін (під-
розділ)
~ d’intervention ударна група 
~ d’observation група спостереження 
(спостерігачів)
~ de (du) génie команда саперів; інже-
нерна команда 
~ de barrage загін загородження 
~ de brèche група прориву; група про-
роблення проходів (у загородженнях)
~ de choc ударна група 
~ de circonstance тимчасово сформо-
ваний загін; тимчасова група 
~ de circulation загін забезпечення 
руху; група (підрозділ) регулювання 
руху 
~ de commandement штабна група;
група (підрозділ) керування 
~ de commandos диверсійно-
розвідувальний загін 
~ de contact аварійно-ремонтна ко-
манда 
~ de corvée робоча команда 
~ de couverture група (загін) прикрит-
тя; передовий загін 
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détachement 
~ de débarquement interarmes зміша-
на десантна група 
~ de débarquement десантний загін 
~ de déblaiement робоча команда 
~ de découverte розвідувальний загін 
~ de destruction des chars підрозділ 
винищувачів танків 
~ de destruction du génie команда під-
ривників 
~ de flanc боковий загін 
~ de fléchage et de jalonnement 
команда з обладнання і позначення 
маршруту (руху)
~ de garde загін охорони (охорона)
~ de gardiennage загін бойової охоро-
ни 
~ de garnison гарнізонний підрозділ 
~ de gendarmerie загін (підрозділ)
жандармерії 
~ de génie aéroporté саперний загін 
ПДВ 
~ de liaison (DL) група зв’язку 
~ de liaison et d’observation (DLO) 
група зв’язку і спостережень 
~ de liaison et d’observation dans la 
profondeur (DLOP) група зв’язку та 
спостереження у глибині 
~ de liaison et d’observation régional 
група зв’язку і спостережень військо-
вого округу 
~ de liaison et de mise en œuvre 
(DLMO) група зв’язку та застосуван-
ня 
~ de liaison et de reconnaissance du 
génie (DLRG) група зв’язку і розвідки 
інженерних військ 
~ de liaison interarmées (mixte) опера-
тивна група забезпечення зв’язку та 
взаємодії 
~ de liaison technique підрозділ техніч-
ного зв’язку 
~ de liquidation група (загін) прикрит-
тя 
~ de main-d’œuvre робоча команда 
~ de marche маршова група; похідна 
група автоколони; підрозділ на марші;
маршовий підрозділ 
~ de marin підрозділ морської піхоти 
~ de mise de feu команда підривників;
команда зі знешкодження бомб, що не 
розірвалися 

détachement 
~ de mise en œuvre команда підривни-
ків 
~ de munitions команда обслугову-
вання складу боєприпасів 
~ de nettoyage de cantonnement ко-
манда для підготовки місця стоянки 
(розташування) військ 
~ de partisans партизанський загін 
~ de pionniers команда саперів; робо-
ча команда 
~ de plage (береговий) загін забезпе-
чення висадка морського десанту 
~ de police поліцейський патруль; за-
гін поліції; поліцейський дозор (на 
марші); каральний загін 
~ de port портовий загін 
~ de protection du PC група (підроз-
діл) охорони КП 
~ de protection група (загін) прикрит-
тя; група (підрозділ) охорони (охоро-
на); команда забезпечення безпеки в
районі вибуху (підриву)
~ de queue тилова похідна застава 
~ de radio(télégraphie) підрозділ ра-
діозв’язку 
~ de recherche група пошуку 
~ de reconnaissance d’artillerie група 
АІР 
~ de reconnaissance de batterie арти-
лерійська розвідувальна група 
~ de reconnaissance héliporté аеромо-
більний розвідувальний загін (на гелі-
коптерах)
~ de reconnaissance розвідувальний 
загін 
~ de renseignement розвідувальний 
загін 
~ de réparation ремонтний підрозділ 
~ de saboteurs диверсійний загін 
~ de sécurité група (підрозділ) охоро-
ни (охорона); загін охорони 
~ de sondage команда розвідників з
міношукачами 
~ de soutien temporaire загін тимча-
сової підтримки 
~ de sûreté група (підрозділ) охорони 
(охорона); загін охорони; сторожовий 
загін 
~ de tête передовий загін 
~ de toutes armes загальновійськова 
(змішана) група 
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détachement 
~ de transit interarmées aérien 
(DETIA) міжвидова група транзиту 
авіатранспорту 
~ de transit interarmées de surface 
(DETIS) міжвидовий підрозділ назем-
ного транзиту 
~ de transit interarmées maritime 
(DETIM) міжвидовий підрозділ мор-
ського транзиту 
~ de transmissions група зв’язку 
~ de travailleurs робоча команда 
~ de travaux будівельний загін 
~ du matériel des transports група по-
стачання автотранспортом 
~ du matériel група МТЗ 
~ éventuel тимчасово сформований за-
гін; тимчасова група 
~ héliporté загін, що перекидається на 
гелікоптерах; гелікоптерно-десантний 
загін 
~ léger легкий (рухливий) загін 
~ logistique ou de soutien група підт-
римки 
~ mécanique de combat механізований 
загін (підрозділ)
~ métrique група (підрозділ) радіопе-
рехоплення в метровому діапазоні 
~ mixte змішана група 
~ mobile avancé передовий рухомий 
загін 
~ mobile de réserve пересувна група 
резерву 
~ mobile рухливий (маневрений) загін 
~ motorisé autonome окремий мотори-
зований загін 
~ orienteur загін регулювання (при 
зміні військ)
~ parachuté загін, що скидають на па-
рашутах 
~ parachutiste десантний; парашутно-
десантний загін 
~ prévôtal загін польової жандармерії 
~ principal d’infirmiers команда сані-
тарів 
~ retardateur група (загін) прикриття;
стримуюча група 
~ tactique autonome окрема тактична 
група 
~ tactique тактична група 
~ temporaire de maintenance тимчасо-
вий загін технічного забезпечення 

détachement 
~ temporaire de soutien тимчасовий 
загін технічного забезпечення 
~ terre d’adaptation (DTA) загін ко-
ординації СВ 
~ territorial de couverture група при-
криття військ територіальної оборони 
découpler des ~s висилати загони 

détacher виділяти; відряджати 
~ auprès (de) додавати 

détail m топ. місцевий предмет 
battre (détruire) en ~ розбивати (зни-
щувати) розрізнено 

détecter виявляти 

détecteur m детектор; покажчик; індикатор;
локатор; міношукач; датчик; начальник ПХЗ 

~ à longue portée РЛС далекого вияв-
лення 
~ ASM гідроакустичний прилад 
~ au (par le) son звуковий визначник 
~ brouilleur детектор шуму 
~ chimique газосигналізатор; прилад 
хімічної розвідки 
~ d’alerte індикатор радіоактивності;
газосигналізатор 
~ de bord бортовий локатор; бортовий 
датчик 
~ de contamination індикатор радіоак-
тивності; дозиметричний прилад;
прилад радіаційної розвідки; газосиг-
налізатор; прилад хімічної розвідки 
~ de contrôle контрольний дозиметр 
~ d’écoute прилад для підслуховуван-
ня 
~ de particules alpha індикатор альфа-
частинок 
~ de particules d’aérosol детектор ае-
розолів 
~ de radar приймач відбитих сигналів 
РЛС; визначник РЛС 
~ de radiation (de radioactivité) інди-
катор радіоактивності; дозиметричний 
прилад; прилад радіаційної розвідки 
~ de radioactivité de l’air радіометр 
для визначення ступеня радіоактивно-
го зараження повітря 
~ de rayonnement alpha індикатор 
альфа-випромінювань; радіометр;
альфа-радіометр 
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détecteur 
~ de rayonnement nucléaire індикатор 
радіоактивності; дозиметричний при-
лад; прилад радіаційної розвідки 
~ de rayonnements alpha et bêta інди-
катор альфа- бета-випромінювань;
альфа-радіометр; бета-радіометр 
~ de rayonnements bêta et gamma ін-
дикатор бета- гамма-випромінювань;
бета-радіометр; гамма-радіометр 
~ de rayons infrarouges індикатор 
(детектор) інфрачервоного 
випромінювання 
~ d’erreur детектор сигналу 
відхилення; блок сигналу відхилення 
~ de(s) mines міношукач 
~ d’incendie прилад автоматичної по-
жежної сигналізації 
~ d’obstacles прилад для виявлення 
перешкод; покажчик перешкод 
~ doseur de radioactivité дозиметр 
~ électromagnétique електромагнітний 
міношукач; радіолокатор; радіолока-
ційна станція; РЛС 
~ gamma par ionisation іонізаційний 
детектор гамма-випромінювань 
~ ionique d’orientation іонний датчик 
орієнтації 
~ local індикатор радіоактивності міс-
цевості 
~ magnétique магнітний визначник 
~ magnétique de sous-marins магніт-
ний визначник підводних човнів 
~ nucléaire індикатор радіоактивності;
дозиметричний прилад 
~ phonique звуковий визначник 
~ photoélectrique фотоелектронний 
визначник 
~ radar радіолокатор; радіолокаційна 
станція; РЛС 
~ thermique тепловий визначник; теп-
лопеленгатор 
~ ultra-sonore (sous-marin) гідролока-
тор 
~ vidеo відеодетектор 

détection f детектування; виявлення; апара-
тура виявлення 

~ acoustique акустичне виявлення 
~ aérienne виявлення повітряних ці-
лей 

détection 
~ aérienne de contrôle повітряна раді-
аційна розвідка 
~ à (la) vue візуальне виявлення 
~ à long rayon d’action далеке вияв-
лення 
~ à moyen rayon d’action виявлення 
на середніх відстанях 
~ antiaérienne виявлення повітряних 
цілей 
~ au sondage виявлення (мін) міношу-
качем 
~ avancée des missiles balistiques да-
леке виявлення балістичних ракет 
~ chimique хімічне визначення; хіміч-
на розвідка 
~ d’alarme (d’alerte) виявлення небе-
зпечного рівня зараження (напр. раді-
ацією); виявлення радіоактивного (хі-
мічного) зараження 
~ d’alerte de la radioactivité виявлен-
ня радіоактивного зараження 
~ de contrôle дозиметричний контроль 
~ de contrôle au sol дозиметричний 
контроль радіоактивного зараження 
місцевості 
~ de la radioactivité виявлення радіоа-
ктивності; радіаційна розвідка 
~ de l’hostile виявлення противника 
~ de l’objectif виявлення цілі 
~ des agents biologiques бактеріологі-
чна розвідка 
~ des buts au voisinage du sol вияв-
лення цілей, що низько летять 
~ des explosions nucléaires виявлення 
ядерних вибухів 
~ des lancements d’engins виявлення 
пускових установок 
~ des mines виявлення мін 
~ des obstacles виявлення перешкод 
~ du rayonnement виявлення випро-
мінювання; виявлення радіоактивнос-
ті; радіаційна розвідка 
~ électromagnétique радіолокація; ра-
діолокаційне виявлення 
~ en azimut виявлення за азимутом 
~ en large далеке виявлення 
~ infrarouge виявлення за інфрачер-
воним випромінюванням; інфрачер-
воне виявлення 
~ lointaine далеке виявлення 
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détection 
~ Nucléaire, Radiologique, Biologique 
ou Chimique РХБ виявлення 
~ optique оптичне виявлення 
~ optique des satellites оптичне вияв-
лення супутників 
~ par écho акустичне виявлення 
~ par (les) infrarouges виявлення за 
інфрачервоним випромінюванням; ін-
фрачервоне виявлення 
~ par le son акустичне виявлення; зву-
кометрична рубка 
échapper aux ~s radar не визначатися 
радіолокаційними станціями 
~ radioactive (radiologique) виявлення 
радіоактивності; радіаційна розвідка 
~ visuelle візуальне виявлення 

détection-décontamination f радіаційна роз-
відка і дезактивація 

détendeur m d’oxygène редуктор кисневого 
приладу; кисневий редуктор 

détente f спуск; спусковий механізм; спуско-
вий гачок; вибух; спалах; зменшення (напру-
ги); відпочинок; перепочинок 

~ à deux fins спусковий механізм, що 
дозволяє вести автоматичний і одино-
чний вогонь 
~ à double accrochage спусковий га-
чок із двома точками опори 
~ à main ручний спусковий механізм 
~ brusque du chien неплавний спуск 
курка 
~ coup par coup спусковий гачок для 
неавтоматичної стрільби 
~ d’armement à répétition спусковий 
гачок магазинної зброї 
~ douce плавне спускання курка 
~ du sûreté спускання запобіжника 
~ électrique електронний спусковий 
механізм 
abandonner la ~ відпускати спусковий 
гачок 
agir (appuyer) sur la ~ натискати на 
спусковий гачок 
de ~ спусковий (про механізм)
lâcher la ~ натискати на спусковий га-
чок 
tirer la ~ спускати курок; робити пос-
тріл 

détente-gâchette f шептало спуску; гашетка 

détenteur m власник 

détention f затримання 
~ criminelle кримінальне ув’язнення 

détérioration f пошкодження 
~ de transmission порушення зв’язку 

détériorer ушкоджувати; приводити в непри-
датність 

détermination f визначення; встановлення;
рішення 

~ à vue визначення на око 
~ de la hausse вибір (визначення)
установки прицілу 
~ de la position визначення місцезна-
ходження (місця розташування)
~ de la position par relèvement визна-
чення місця пеленгуванням 
~ de l’assiette просторова орієнтація 
~ de la trajectoire au moyen de deux 
points визначення траєкторії польоту 
цілі за двома точками 
~ de l’objectif цілевказівка 
~ du cap à suivre визначення курсу 
польоту 
~ du point визначення місцезнахо-
дження (місця перебування)
~ du point aux instruments інструмен-
тальне орієнтування 

déterminer визначати; встановлювати; обчи-
слювати 

détonateur m підривник; детонатор; капсуль-
детонатор 

~ à fil rongé (хімічний) підривник упо-
вільненої дії 
~ à mèche детонатор; капсуль-
детонатор 
~ à percussion ударний підривник 
~ à (de) proximité неконтактний під-
ривник 
~ à retard(ement) підривник уповіль-
неної дії 
~ à traction підривник натяжної дії 
~ au phosphore фосфорний запалювач 
(напалмової бомби)
~ avec relais проміжний детонатор 
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détonateur 
~ chimique хімічний підривник 
~ de culot донний підривник 
~ de mine підривник міни 
~ du pétard explosif детонатор; кап-
суль-детонатор 
~ électrique електродетонатор; елект-
ропідривник 
~ instantané підривник миттєвої дії 
~ intermédiaire проміжний детонатор 
~ pour pétard запальна трубка 
~ primaire детонатор; капсуль-
детонатор 
~ pyrotechnique підривник із піротех-
нічним складом; піротехнічний підри-
вник 
~ radio радіопідривник 
~ secondaire проміжний детонатор 

détonateur-relais m проміжний детонатор 

détonation f детонація; вибух; постріл; вибу-
хове загорання 

~ balistique (de bouche) звук пострілу 
~ d’une arme à feu постріл із вогне-
стрільної зброї 
~ de la poudre вибух пороху 
~ par influence вибух від детонації 
retarder la ~ затримувати (сповільню-
вати) детонацію 

détoner детонувати; вибухати; розриватися;
давати спалах 

faire ~ викликати детонацію (вибух)

détour m обхідний шлях; обхід, обхідний ма-
невр 

détournement m обхідний шлях; обхід, зміна 
напрямку 

détourner обходити; здійснювати обхід 

détresse f
en ~ що терпить аварію 

détroit international міжнародна протока 

détruire руйнувати; знищувати 

deutérium m дейтерій; важкий водень 

devancer обганяти; випереджати; рухатися 
попереду; випереджати 

devant adj передній; носовий; передня части-
на; ніс; носова частина 

faire prendre les ~s виводити вперед;
наказати обігнати (колону)
manœuvrer par ~ переміщувати 
фронт бойових дій; наступати фрон-
том 

dévastation f спустошення 

dévaster спустошувати 

développement m розвиток; розгортання; ро-
зширення; довжина (фронту), нарощування 
сил та засобів 

~ de carrière проходження служби 
~ de fumée постановка димової завіси 
~ de la tête de pont розширення плац-
дарму 
~ des automatismes вироблення авто-
матичних навичок 
~ du feu збільшення сектора обстрілу 
~ d’une tête de plage розширення бе-
регового плацдарму 
~s de la bataille хід бою 

développer розвивати; розгортати; розширю-
вати 

déverrouiller відмикати; розчіплювати; розб-
локовувати 

déversement m виливання; нахил; перекіс;
викидання; скидання; розвантаження; висад-
ка 

déverser виливати; нахиляти; викидати; ски-
дати; вивантажувати; висаджувати; обрушу-
вати (вогонь); вистрілювати 

déviation f девіація; відхилення; зміна на-
прямку; обхідний шлях; перекручування 

~ absolue абсолютне відхилення; від-
хилення точки падіння снаряду від 
центру еліпса розсіювання 
~ azimutale бокове відхилення 
~ de la boussole девіація компаса 
~ de l’aiguille aimantée відхилення 
магнітної стрілки 
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déviation 
~ d’itinéraire зміна маршруту 
~ du compas девіація компаса 
~ du jet відхилення газового струменя 
~ du projectile відхилення снаряду 
~ du zéro d’un appareil помилка (пог-
рішність) приладу 
~ fixe залишкова девіація 
~ latérale бокове відхилення; боковий 
зсув 
~ longitudinale відхилення за довжи-
ною 

dévier відхилятися; змінювати напрямок; йти 
обхідним шляхом 

dévirage m мимовільний поворот поршня за-
мка 

devis m кошторис; розрахунок 
~ des nécessaires розрахунок потреб 
~ du réseau téléphonique розрахунок 
(навантаження) телефонної мережі 

dévoiler розкривати; виявляти; видавати 
se ~ виявляти себе; видавати своє міс-
цезнаходження 

devoir m борг; обов’язок; завдання 
~ militaire військовий обов’язок 
~s au combat обов’язки в бою 
faire son ~ виконувати свій обов’язок 
trahir son ~ зраджувати своєму 
обов’язку 

dévoyer збивати з курсу (напр. ракету)

diagnostic m прогноз, діагностика 
~ météorologique прогноз погоди 

diagramme m діаграма; крива 
~ de directivité d’antenne діаграма 
спрямованості антени 
~ de directivité de radar діаграма 
спрямованості РЛС 
~ de mouvement графік руху 
~ de niveaux діаграма рівнів 
~ de rayonnement діаграма спрямова-
ності 

dialogue m méditerranéen середземномо-
рський діалог 

diamètre m діаметр; калібр 
~ de giration радіус розвороту 
~ du canon (du tube) калібр 
~ entre cloisons діаметр полів нарізу 
каналу цівки (ствола)

diane f сигнал підйому 

dichlorodivynylchlorarsine f дихлор-
дивінілхлорарсин; люїзит (ОР шкіро-
наривної дії)

dictionnaire m словник; збірник 
~ chiffré збірник кодових сигналів 
~ télégraphique таблиця значень сиг-
нальних прапорів 

diergol m дієрголь; двокомпонентне ракетне 
паливо 

difficulté f важкість; перешкода 
~ de parcours важкопрохідність 
~s du terrain природні перешкоди; ді-
лянки місцевості, які важко пройти 

diffuser розсіювати; розпорошувати; прони-
кати; просочуватися; передавати; розсилати;
передавати по радіо 

diffuseur m дифузор; розсіювач; розпилювач;
трубка Вентурі; гучномовець; репродуктор 

diffusion f дифузія; розсіювання; розпилення;
проникнення; просочування; передача; роз-
силання; радіомовлення; радіопередача 

~ restreinte «Для службового корис-
тування» (гриф)
~ d’alerte (de l’alerte) передача сигна-
лу тривоги 
~ des attaques повідомлення про на-
пад (противника)
~ des informations передача інформа-
ції (даних)
~ des ordres віддавання наказів; роз-
силання наказів 
~ des raids повідомлення про нальоти 
авіації (противника)
~ du renseignement передача (розси-
лання) розвідувальних даних 
~ interne внутрішнє розсилання (до-
кументів)
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digit m цифра; розряд; однозначне число; од-
норозрядне число 

digue f дамба; гребля 

diluer розосереджувати 
se ~ розосереджуватися 
se ~ à l’extrême максимально розосе-
реджуватися 

dilution f розосередження 
~ nucléaire розосередження ядерної 
зброї 

dimension f розмір; вимір; pl габарити 
~ nucléaire ядерний потенціал 
la 3e ~ повітряний простір 

dioptre m діоптр; діоптрійний приціл 

diphosgène m дифосген (задушлива ОР)

diplomatie f préventive превентивна 
дипломатія 

direct adj прямий; безпосередній; прямим на-
веденням 

directeur m начальник (підрозділу; служби); 
керівник; прилад керування артилерійським 
вогнем (ПКАВ)

~ adjoint заступник начальника 
~ de groupe керівник навчальної гру-
пи 
~ des vols керівник польотів 
~ de (du) tir керівник стрільб 

directeur-délégué m уповноважений 

direction f напрямок; правління; керівництво;
керівництво відділу (напр. штабу військового 
училища); розпорядження; горизонталь наве-
дення; наведення 

~ accessible aux chars танкодоступний 
напрямок 
~ apparente видимий (удаваний) на-
прямок 
~ centrale центральне керівництво 
~ d’arme керівництво роду військ 
~ d’attaque напрям наступу 
~ d’effort principale напрям головного 
удару; головний напрям 

direction 
~ d’effort напрямок удару 
~ d’esquive напрямок відходу (відсту-
пу)
~ d’exploitation напрямок розвитку 
успіху 
~ d’intervention напрямок наступу 
(прориву); напрямок удару; загрозли-
вий напрямок 
~ dangereuse загрозливий напрямок 
~ de (d’une) manœuvre керівництво 
маневрами (навчаннями)
~ de (du) tir напрямок стрільби; ази-
мут напрямку цілі; керування вогнем 
(пуском ракети)
~ de (du) vol напрямок польоту; керів-
ництво (керування) польотами 
~ de base основний напрям 
~ de déplacement напрям руху 
~ de l’arbitrage керівництво посеред-
никами 
~ de l’objet relevé лінія пеленгу 
~ de la boussole напрямок за компасом 
~ de la gendarmerie керівництво жан-
дармерії 
~ de la menace principale напрямок 
імовірної появи противника; основний 
загрозливий напрям 
~ de la progression напрям наступу 
~ de marche напрямок руху (маршу); 
курс руху (маршу)
~ de moindre opposition напрямок 
найменшого опору 
~ de référence початковий напрямок 
~ de route напрямок руху (транспор-
ту)
~ de service керівництво служби; pl 
керівництво служб 
~ de surveillance de l’observatoire ос-
новний напрямок НП 
~ de surveillance напрямок спостере-
ження (розвідки)
~ décisive вирішальний напрям 
~ des approvisionnements організація 
постачання 
~ des bases aériennes керівництво аві-
аційних баз 
~ des études навчальний відділ 
~ des fusées ракетне керування 
~ des services financiers фінансове ке-
рівництво 
~ des travaux керівництво інженерни-
ми роботами 
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direction 
~ des troupes d’outre-mer керівництво 
військами на заморських територіях 
~ donnée заданий напрямок 
~ du combat керування боєм (бойови-
ми діями)
~ du feu напрямок стрільби; азимут 
напрямку цілі; керування вогнем 
~ du port керівництво (дирекція) пор-
ту 
~ du recrutement et de la statistique 
керівництво засобами комплектування 
й обліку 
~ du repli напрямок відходу (відступу)
~ du service des transmissions керів-
ництво службою зв’язку 
~ du vent balistique кут вітру 
~ du vent résultant напрям попутного 
вітру 
~ du vent напрямок вітру 
~ engin-but напрямок (лінія) «ракета - 
ціль»
~ frontale du tir фронтальний напря-
мок стрільби 
~ générale de la défense загальне кері-
вництво обороною 
~ générale de la sûreté nationale голо-
вне керівництво державної безпеки 
~ générale de progression загальний 
напрямок наступу 
~ générale des opérations загальне ке-
рівництво операціями 
~ générale напрямок головного удару;
головний (основний) напрямок; голо-
вне керівництво; загальне керівництво 
~ maîtresse напрямок головного уда-
ру; головний (основний) напрямок 
~ médiane середній напрямок (напря-
мок на середину району цілей)
~ menacée загрозливий напрямок 
~ militaire de la défense військове ке-
рівництво обороною 
~ militaire військове керівництво 
~ oblique du tir напрямок стрільби по 
оптично рухомій цілі 
~ principale d’effort nucléaire голов-
ний напрям ядерного удару 
~ principale du tir (PDF) основний 
напрямок вогню 
~ principale напрям головного удару;
головний напрям 

direction 
~ radioguidée керівництво по радіо;
радіонавігація; радіонаведення 
~ réelle головний напрям 
~ rentable вигідний напрямок 
~ secondaire напрямок допоміжного 
удару; другорядний напрямок 
~ sensible небезпечний напрямок 
~ stratégique стратегічний напрям;
стратегічне (оперативне) керівництво 
~ supérieure des manœuvres керівни-
цтво маневрами; штаб керівництва 
маневрами 
~ suprême du théâtre de guerre голов-
не командування театру військових 
дій 
~ unipersonnelle єдиноначальність 
acheminer en ~ de l’ennemi рухатися в
напрямку лінії фронту; підтягувати до 
лінії фронту 
assurer la ~ des forces armées здійс-
нювати керівництво збройними сила-
ми 
barrer une ~ перехоплювати (закрива-
ти) напрямок 
dégrossir la ~ приблизно встановлю-
вати напрямок 
interdire une ~ блокувати напрямок 
maintenir en ~ не змінювати напрямку 
(стрільби); не змінювати точки наве-
дення 
matérialiser une ~ прокладати напря-
мок 
mettre en ~ направляти; націлювати;
наводити за напрямком 
perdre la ~ втрачати орієнтування 
pointer en ~ наводити за напрямком 
régler la ~ пристрілювати за напрям-
ком 
remettre en ~ відновлювати напрямок 
руху 
repérer la ~ визначати напрямок; засі-
кати напрямок 
s’écarter de la ~ відхилятися від на-
прямку 
se défendre face à toutes les ~s вести 
кругову оборону 
suivre une ~ donnée рухатися в зада-
ному напрямку 

direction-origine f головний напрямок 
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directive f директива; розпорядження; вказів-
ка 

~ administrative et logistique (DAL) 
адміністративно-тилова директива 
~ amphibie initiale розпорядження на 
проведення амфібійної операції 
~ aux services розпорядження служ-
бам 
~ combinée директива для декількох 
родів військ 
~ de communication інструкція зі 
зв’язків з громадськістю 
~ de planification opérationnelle дире-
ктива з оперативного планування 
~ de planification de défense директи-
ва з оборонного планування 
~ d’exécution виконавча директива 
~ initiale директива про початок пла-
нування 
~ ministérielle міністерська директива 
~ opérationnelle (OTAN) оперативна 
інструкція 

directivité f спрямованість 
~ d’antenne (de l’antenne) спрямова-
ність антени 

directrice f директриса стрільби 

dirigeable m дирижабль 

diriger керувати; направляти; запроваджува-
ти 

disciplinaire adj дисциплінарний 

disciplinairement 
 puni ~ такий, що отримав дисциплі-
нарне стягнення 

discipline f (військова) дисципліна 
~ au stand de tir дотримання правил 
безпеки при стрільбі; дисципліна ве-
дення вогню 
~ de (du) feu дисципліна вогню; ре-
жим вогню 
~ de (la) route дотримання правил 
дорожнього руху; порядок руху;
дисципліна маршу; дисципліна на 
марші 
~ de camouflage маскувальна дисцип-
ліна 

discipline 
~ de circulation дотримання правил 
руху; порядок руху 
~ de marche (de mouvement) дисцип-
ліна маршу; дисципліна на марші 
~ de tir дисципліна вогню; режим вог-
ню 
~ du black-out світломаскувальна ди-
сципліна 
~ du rang запровадження дисципліни 
~ du secret збереження таємниці 
~ militaire військова дисципліна 
maintenir la ~ підтримувати (військо-
ву) дисципліну 
porter tort à la ~ порушувати (війсь-
кову) дисципліну 
respecter la ~ підтримувати (військо-
ву) дисципліну 
rétablir la ~ відновлювати (військову)
дисципліну 
se plier à la ~ підкорятися (військовій)
дисципліні 
stricte ~ сувора дисципліна 
veiller à la ~ підтримувати (військову)
дисципліну 

discontinuité f переривчастість; перерва; пое-
тапність 

~ des appuis відсутність безупинної 
підтримки 
~ du front відсутність суцільного 
фронту 
~s du feu проміжки, що не прострі-
люються 

discret такий, що вміє зберігати таємницю;
малопомітний 

discrétion f збереження таємниці; прихова-
ність 

~ de déplacement приховане перемі-
щення (пересування)
~ des liaisons прихованість зв’язку 
~ des lumières світломаскування 
~ radio прихованість роботи зв’язку 
se rendre à ~ добровільно здаватися в
полон 

discrimination f розрізнення; розпізнавання;
вибірковість 

~ des objectifs розпізнавання цілі 
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discriminer розрізняти; розпізнавати; дозво-
ляти; виявляти 

dislocation f розлад; порушення; розформу-
вання; розчленування, порушення бойових 
порядків 

~ de l’ensemble infanterie-chars 
порушення взаємодії піхоти і танків;
відсікання піхоти від танків 
~ de la formation порушення (розчле-
новування) бойового порядку 
~ des armes порушення взаємодії різ-
них родів військ 
~ des liens organiques порушення 
штатної організації 
~ des troupes розформування військ 
~ du dispositif порушення (розчлено-
вування) бойового порядку 
~ du front continu порушення безпе-
рервності фронту 
obtenir la ~ de l’ensemble infanterie-
chars відсікати піхоту від танків 

disloquer порушувати; розформовувати; роз-
членовувати 

disparaître зникати; пропадати безвісти; ги-
нути; умирати; тонути 

dispersé adj розосереджений; pl ті, що 
відбилися від своїх частин 

disperser розосереджувати; розсіювати; роз-
порошувати 

se ~ розосереджуватися; розсіюватися;
розпорошуватися 

dispersion f розосередження; розсіювання;
розпилення 

~ antiatomique протиатомне (протия-
дерне) розосередження 
~ atomique розосередження військ в
умовах застосування атомної (ядер-
ної) зброї 
~ des balles розсіювання куль 
~ des coups розсіювання (снарядів)
~ des forces розосередження сил 
~ des germes розпилення бактеріаль-
них засобів 
~ des pièces розосереджене розташу-
вання гармат (мінометів; кулеметів)

dispersion 
~ des poussières radioactives поши-
рення радіоактивного пилу 
~ des réserves дроблення резервів 
~ du personnel розосередження осо-
бового складу 
~ du tir розсіювання при стрільбі 
~ du tir sur cible horizontale (en direc-
tion) розсіювання по бічному на-
прямку (по фронту)
~ en distance розсіювання по відстані 
~ en hauteur розсіювання по висоті;
ешелонування по висоті; вертикальне 
ешелонування 
~ en longueur (en portée) розсіювання 
по відстані 
~ en profondeur розосередження в
глибину (по глибині); ешелонування;
розчленовування в глибину (по 
глибині)
~ en surface розсіювання по площі 
~ latérale розсіювання по боковому 
напрямку (по фронту)
~ longitudinale розсіювання в горизо-
нтальній площині; розсіювання по ві-
дстані 
~ nucléaire розосередження військ в
умовах застосування ядерної зброї 
~ sur le terrain розосередження на мі-
сцевості 
~ verticale розсіювання у вертикаль-
ній площині; розсіювання по висоті 

disponibilité f наявні сили; перебування в
резерві офіцерського складу; перебування в
розпорядженні міністра; особливий запас; pl 
вільні сили; резерв(и); запас(и), термін гото-
вності 

~ au combat / prêt au combat бойова 
готовність 
~ d’une unité готовність підрозділу 
~ opérationnelle наявні сили (резерви), 
підготовлені до ведення бойових дій;
оперативний резерв; бойова готов-
ність 
~ technique admissible допустима на-
явність технічних засобів 
~ technique immédiate безпосередня 
наявність технічних засобів 
~ technique moyenne середня ремонт-
нопридатність 
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disponibilité  
~ technique opérationnelle оперативна 
наявність технічних засобів 
~s en munitions запас(и) боєприпасів 
~s logistiques матеріально-технічні ре-
зерви 
mettre en ~ переводити в резерв (у ро-
зпорядження)
se constituer des ~s виділяти собі ре-
зерви; накопичувати запаси 

disponible adj наявний; що знаходиться в
розпорядженні міністра; вільний; ще не вве-
дений у бій 

disposer розташовувати; мати в розпоря-
дженні; розпоряджатися 

dispositif m бойовий порядок; угруповання 
(сил і засобів); дислокація; розташування;
лад; пристрій; пристосування; прилад; апа-
рат; механізм; агрегат; установка; система 

~ à (de) mémoire запам’ятовуючий 
пристрій 
~ à (de) retard механізм уповільнення;
сповільнювач; прилад кратності; при-
лад часу (міни)
~ à infrarouge інфрачервоний прилад;
прилад нічного бачення 
~ à tête chercheuse голівка самонаве-
дення; координатор цілі; система з го-
лівкою самонаведення 
~ adverse бойовий порядок (угрупо-
вання) противника 
~ aéré розосереджений бойовий поря-
док 
~ aérien бойовий порядок авіації 
~ ami бойовий порядок (угруповання)
своїх військ 
~ ancré au sol угруповання, що закрі-
пилося на місцевості 
~ antiaérien система ППО; система 
зенітного вогню; зенітний засіб (ком-
плекс)
~ antichar система ПТО; система про-
титанкового вогню; протитанковий 
засіб 
~ anticollision пристрій, що попере-
джує зіткнення літаків у повітрі 
~ antidétonant антидетонаційне прис-
тосування 

dispositif 
~ antidrague протитральний пристрій 
(міни)
~ antigivre протизаморозник 
~ antimagnétique пристрій, що розма-
гнічує 
~ antimine acoustique акустичний 
трал 
~ antimine magnétique електромагні-
тний трал 
~ antimine протимінний трал 
~ anti-poussière протипиловий при-
стрій 
~ anttbrbuilleur протиперешкодний 
пристрій 
~ arrêtoir стопорний пристрій (при-
стосування); стопор; механізм стопо-
ріння (блокування); замикаючий ме-
ханізм 
~ articulé розчленований бойовий по-
рядок 
~ autodestructeur самоліквідатор 
~ automatique de visée автоматичний 
прицільний пристрій 
~ automatique автоматичний пристрій 
~ aux intervalles limités щільний бо-
йовий порядок 
~ collectif de protection колективний 
засіб захисту 
~ continu зосереджений бій; забезпе-
чувати порядок 
~ contre la chasse бойовий порядок лі-
таків при відбитті атаки винищувачів 
~ d’accueil порядок прийому (напр.
резервістів)
~ d’adaptation адаптер 
~ d’alerte électronique електронний 
сигнальний пристрій 
~ d’alerte en vue d’une intervention 
rapide бойова готовність 
~ d’alerte бойова готовність; сигналь-
ний пристрій; черговий підрозділ 
~ d’alimentation de la bande пристрій 
(пристосування) для зарядження стрі-
чки 
~ d’alimentation заряджаючий меха-
нізм; механізм заряджання; зарядний 
пристрій; механізм подачі 
~ d’allumage à pression підривник на-
тискальної дії 
~ d’allumage засіб запалення; підрив-
ник 
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dispositif 
~ d’amorçage засіб підпалювання; пі-
дривник; запал; запальний пристрій 
~ d’ancrage dans le sol пристосування 
для поліпшення зчеплення з ґрунтом;
сошник 
~ d’ancrage пристосування для 
поліпшення зчеплення з ґрунтом;
якірний пристрій 
~ d’antenne антенний пристрій 
~ d’approche non couverte передбо-
йовий порядок, не захищений із фрон-
ту 
~ d’approche передбойовий порядок 
~ d’approvisionnement du chargeur 
прилад (пристрій) для заряджання ма-
газина 
~ d’appui ешелон (група) підтримки 
~ d’arrêt et de contre-attaque угрупо-
вання, що одержало завдання затри-
мати і контратакувати противника 
~ d’arrêt стопорний пристрій (присто-
сування); стопор; механізм блокуван-
ня; замикаючий механізм 
~ d’arrimage de bombes система під-
вішування бомб 
~ d’artillerie бойовий порядок артиле-
рії; система вогню 
~ d’assaut бойовий порядок для атаки;
ударне угруповання 
~ d’attaque забезпечення бойового 
порядку; бойовий порядок (угрупо-
вання) наступаючих (що атакують)
військ 
~ d’attente очікувальна позиція 
~ d’atterrissage sans visibilité (tous 
temps) обладнання для посадки за 
приладами 
~ d’autodestruction самоліквідатор 
~ d’autoguidage апаратура (прилади)
системи самонаведення (автономного 
наведення); система самонаведення;
автономна система наведення; голівка 
самонаведення; координатор цілі 
~ d’autopropulsion автономний пус-
ковий пристрій 
~ d’avertissement automatique прилад 
автоматичної сигналізації 
~ d’avertissement сигнальний при-
стрій 
~ d’éclairage освітлювальний прилад 

dispositif 
~ d’éclatement de proximité неконтак-
тний підривник; радіопідривник 
~ d’écoute sous-marine гідрофон; шу-
мопеленгатор; шумопеленгаторна 
станція 
~ d’écoute апаратура для підслухову-
вання 
~ d’éjection механізм катапультування 
~ d’horlogerie годинниковий механізм 
(замикач); лічильник 
~ d’identification апаратура (прилади)
опізнання 
~ d’infanterie бойовий порядок піхоти 
~ de bataille бойовий порядок 
~ de black-out світломаскувальний 
пристрій 
~ de blocage de la tourelle стопор ба-
шти (танка)
~ de bombardement бойовий порядок 
для прицілювання на бомбоскидання 
~ de calcul обчислювальний пристрій;
обчислювач; обчислювальна машина 
~ de changement de percussion при-
стрій для заміни капсуля 
~ de chargement навантажувальний 
пристрій; заряджаючий механізм;
механізм заряджання; зарядний при-
стрій; механізм, що подає; механізм 
подачі 
~ de chasse бойовий порядок (лад) ви-
нищувачів 
~ de cibles розташування (розміщен-
ня) мішеней 
~ de circonstance підручний засіб 
~ de combat бойовий порядок 
~ de commande прилад керування;
апаратура (прилад) системи керування 
(наведення); система керування (наве-
дення)
~ de comptage обчислювальний при-
стрій; обчислювач; обчислювальна 
машина 
~ de concentration розташування 
(групування) за планом стратегічного 
зосередження сил 
~ de conduite de tir прилад керування 
вогнем 
~ de contre-mesures électronique апа-
ратура радіопротидії 
~ de contrôle et de surveillance прилад 
керування і спостереження 
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dispositif 
~ de contrôle контрольний (контроль-
но-вимірювальний) прилад; прилад 
керування; апаратура (прилад) систе-
ми керування (наведення)
~ de couverture ешелон (група) прик-
риття 
~ de déclenchement des porte-bombes 
замок бомботримача 
~ de décollage assisté стартовий дви-
гун; ракетний прискорювач 
~ de décontamination засіб дезактива-
ції (дегазації; санітарної обробки)
~ de défense aérienne система ППО 
~ de défense intérieure система внут-
рішньої оборони (країни)
~ de défense sans profondeur бойовий 
порядок в обороні, не ешелонований у
глибину 
~ de démarrage пусковий пристрій;
стартер 
~ de densite réduité нещільний бойо-
вий порядок 
~ de départ вихідне положення; вихі-
дний бойовий порядок; передбойовий 
порядок; пускова установка 
~ de déploiement de l’artillerie розго-
рнутий бойовий порядок артилерії 
~ de destruction à retardement підри-
вний пристрій уповільненої дії 
~ de destruction самоліквідатор;
підривний пристрій; механізм 
підривання; pl система (мережа)
підготовлених до вибуху 
(замінованих) об’єктів 
~ de détection детектор; визначник;
покажчик; індикатор 
~ de détente спусковий; ударно-
спусковий механізм 
~ de drague de mines мінний трал 
~ de filtration фільтруючий прилад;
фільтровентиляційна установка 
~ de flottabilité поплавковий пристрій 
~ de freinage гальмовий пристрій; ае-
рофінішер; гальмова установка 
~ de fumigène димовий прилад; при-
лад димопуску 
~ de garde система охорони; охорона 
~ de guidage automatique автоматич-
на (автоматизована) система наведен-
ня 

dispositif 
~ de guidage par fil система наведення 
по проводах 
~ de guidage par laser пристрій лазер-
ного наведення 
~ de guidage апаратура (прилад) сис-
теми наведення (керування); система 
наведення (керування)
~ de lancement immergé підводна пу-
скова установка 
~ de lancement пускова установка 
~ de largage des pots fumigènes замок 
для скидання димових шашок 
~ de marche похідний порядок 
~ de mêlée перший ешелон 
~ de mise à (de) feu спусковий; удар-
но-спусковий механізм; стріляючий 
механізм; засіб запалення; підривник 
~ de mise en garde бойовий порядок 
перед зустріччю із противником 
~ de navigation навігаційний прилад 
~ de pilotage automatique автопілот 
~ de pilotage пілотажний прилад 
~ de pointage en direction поворотний 
механізм; механізм горизонтального 
наведення 
~ de pointage en élévation (en hauteur) 
піднімальний механізм; механізм вер-
тикального наведення 
~ de pointage прицільне пристосуван-
ня; приціл; механізм наведення 
~ de protection éloignée артилерійська 
група далекого прикриття 
~ de protection NBC устаткування для 
захисту від зброї масового ураження 
~ de protection ешелон (група) прик-
риття; захисний пристрій; засіб захис-
ту 
~ de radio-atterrissage устаткування 
для посадки за приладами 
~ de réception приймальний пристрій;
приймач 
~ de reconnaissance розвідувальний 
підрозділ (група)
~ de route похідний порядок; бойовий 
порядок літаків на маршруті 
~ de sécurité de déclenchement запо-
біжний засіб 
~ de sécurité система охорони; охоро-
на; запобіжний пристрій (пристосу-
вання); запобіжник; запобіжний меха-
нізм 
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dispositif 
~ de signalisation сигнальний засіб 
~ de stabilisation стабілізуючий при-
стрій; стабілізатор 
~ de stationnement розташування 
(військ) на місці (на відпочинок)
~ de sûreté en station сторожова охо-
рона 
~ de sûreté immédiate безпосередня 
охорона 
~ de surveillance система спостере-
ження; система охорони; охорона 
~ de télécommande (de téléguidage) 
апаратура (прилад) системи телекеру-
вання (дистанційного керування); сис-
тема телекерування (дистанційного 
керування)
~ de télévision телевізійний пристрій 
(установка)
~ de tir à blanc втулка для стрільби 
холостими набоями 
~ de tir à infrarouge інфрачервоний 
приціл 
~ de tir fictif устаткування (пристрій)
для імітації стрільби 
~ de tir вогневий засіб; пускова уста-
новка 
~ de traitement de l’information 
пристрій для обробки інформації;
електронна обчислювальна машина 
~ de verrouillage замикаючий меха-
нізм; механізм блокування (стопорін-
ня)
~ de visée et de guidage система (апа-
ратура) наведення і керування 
~ de vision spéciale прилад нічного ба-
чення 
~ de vision прилад спостереження 
~ de visualisation пристрій візуальної 
індикації; візуальний індикатор 
~ de(s) feu(x) система вогню; розта-
шування (розміщення) вогневих засо-
бів 
~ défensif бойовий порядок в обороні;
система оборони; смуга оборони 
~ dense щільний бойовий порядок 
~ des avant-postes організація (пози-
ція) сторожової охорони 
~ des forces угруповання сил 
~ descendant група, що змінюється 
(літаків)

dispositif 
~ dilué розосереджений бойовий по-
рядок 
~ discontinu розосереджений бойовий 
порядок 
~ disloqué розчленований бойовий по-
рядок 
~ dispersé розосереджений бойовий 
порядок 
~ distendu розосереджений бойовий 
порядок 
~ du débarquement бойовий порядок 
при десантуванні 
~ du serrage замикаючий механізм 
~ électronique електронний пристрій 
~ en colonne бойовий порядок «коло-
на»; похідний порядок; колона 
~ en continuelle déformation безпере-
рвно змінюваний бойовий порядок 
~ en force ударне угруповання 
~ en garde бойовий порядок перед 
зустріччю із противником; передбойо-
вий порядок 
~ en largeur бойовий порядок, розосе-
реджений по фронту 
~ en ligne de front бойовий порядок 
(лад) «фронт»
~ en losange бойовий порядок «ромб»
~ en mouvement угруповання, що 
здійснює маневр 
~ en profondeur бойовий порядок,
розчленований у глибину;
глибокоешелонований бойовий 
порядок, ешелонування військ 
~ en râteau похідний порядок з декі-
лькох колон; розміщення (бойового 
порядку) у лінію 
~ en sûreté бойовий порядок перед зу-
стріччю із противником 
~ en triangle бойовий порядок кутом 
назад (уперед); бойовий порядок 
«клин»
~ ennemi бойовий порядок (угрупо-
вання) противника 
~ étalé розосереджений (розчленова-
ний) бойовий порядок 
~ étoffé щільний бойовий порядок 
~ figé негнучкий бойовий порядок 
~ fortifié de campagne мережа обо-
ронних споруд 
~ fumigène димовий прилад; прилад 
димопускання 
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dispositif 
~ individuel de protection індивідуа-
льний засіб захисту 
~ infrarouge інфрачервоний прилад;
прилад нічного бачення 
~ initial вихідне положення; початко-
вий (вихідний) бойовий порядок; пе-
редбойовий порядок 
~ instantané électrique електричний 
підпалювальний пристрій миттєвої дії 
~ instantané pyrotechnique піротехні-
чний підпалювальний пристрій миттє-
вої дії 
~ lance-bombes бомбоскидач; реакти-
вний бомбомет 
~ lance-fusées пускова установка; реа-
ктивна установка; ракетна установка 
~ linéaire шикування (бойового 
порядку) у лінію; розгорнутий лад;
бойовий порядок «фронт»; 
розташування в один ешелон 
~ logistique тиловий ешелон 
~ mobile гнучкий бойовий порядок 
~ moteur двигун; силова установка 
~ offensif бойовий порядок під час на-
ступу; бойовий порядок наступаючих 
військ 
~ ouvert розімкнутий бойовий поря-
док 
~ préparatoire au combat передбойо-
вий порядок 
~ préparatoire de l’offensive вихідне 
положення для наступу 
~ préparatoire вихідне положення;
початковий (вихідний) бойовий поря-
док; передбойовий порядок 
~ protecteur захисний пристрій; засіб 
захисту 
~ pyrotechnique піротехнічний при-
стрій 
~ régulier статутний бойовий порядок 
~ resserré щільний бойовий порядок;
зімкнутий бойовий порядок 
~ rigidé негнучкий бойовий порядок 
~ routier похідний порядок 
~ sans fissure суцільний фронт (лінія 
фронту)
~ serré щільний бойовий порядок; зі-
мкнутий бойовий порядок 
~ simulé помилкове спорудження 
~ spécial infrarouge прилад нічного 
бачення 

dispositif 
~ stabilisateur стабілізуючий при-
стрій; стабілізатор 
~ statique de garde стаціонарна сис-
тема охорони 
~ stratégique оперативне угруповання 
сил 
~ tactique de sûreté система охорони 
(забезпечення) бойових дій 
~ témoin сигнальний пристрій 
~ toutes armes загальновійськове 
угруповання 
~ traceur трасуючий пристрій 
~ triangulaire бойовий порядок кутом 
назад (уперед); бойовий порядок 
«клин»
~ type типовий бойовий порядок 
~ АС система ПТО; система протита-
нкового вогню; протитанковий засіб 
~s de sécurité du vol засоби (забезпе-
чення) безпеки польоту 
adapter le ~ au terrain пристосовува-
ти бойовий порядок до місцевості 
adopter le ~ займати бойовий порядок 
aérer les ~s розосереджувати бойові 
порядки 
ajuster le ~ вводити бойовий порядок 
згідно з обстановкою 
ancrer le ~ au sol міцно закріплювати-
ся на місцевості 
articuler le ~ розчленовувати бойовий 
порядок 
asseoir le ~ sur la position пристосову-
вати бойовий порядок до місцевості 
bouleverser le ~ d’artillerie формувати 
бойові порядки артилерії 
colmater son ~ dispositif заповнювати 
розрив у бойових порядках 
décoller du ~ de marche виділятися;
(виходити) з похідного порядку 
desserrer le ~ розосереджувати бойо-
вий порядок 
dévoiler son ~ видавати розташування 
своїх військ 
disloquer le ~ порушувати бойовий 
порядок; розчленовувати бойовий по-
рядок 
disséminer le ~ розосереджувати бо-
йовий порядок 
dissocier le ~ порушувати бойовий по-
рядок 
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dispositif 
doser le ~ визначати щільність бойо-
вого порядку 
étaler le ~ розосереджувати (розчле-
новувати) бойовий порядок 
étirer le ~ розтягувати бойовий поря-
док 
être en bon ~ займати вигідні позиції 
faible ~ невелике угруповання 
installer (mettre en place) le ~ утворю-
вати бойовий порядок 
modifier le ~ перебудовувати бойовий 
порядок 
placer le ~ будувати бойовий порядок 
plaquer le ~ sur le terrain пристосову-
вати бойовий порядок до місцевості 
prendre le ~ d’alerte переходити в по-
ложення бойової готовності 
prendre le ~ de combat утворювати 
бойовий порядок 
prendre un ~ d’attaque приймати бо-
йовий порядок для наступу 
réajuster son ~ змінювати бойовий 
порядок відповідно до обстановки 
réaliser un ~ утворювати (формувати)
бойовий порядок; створювати угрупо-
вання 
réformer (remanier) le ~ перебудову-
вати бойовий порядок 
remettre en ordre son ~ відновлювати 
бойовий порядок 
renseigner sur le ~ добувати розвіду-
вальні дані про бойовий порядок (про 
угруповання)
resserrer le ~ ущільнювати бойовий 
порядок 
se placer dans un ~ утворювати бойо-
вий порядок 
superposer au ~ ущільнювати бойовий 
порядок; надавати вогневу підтримку 
transformer (varianter) le ~ змінювати 
бойовий порядок; робити перегрупу-
вання 

disposition f розташування; розміщення;
розпорядження; пристрій; конструкція; pl 
заходи; дії 

~ d’un champ de mines план мінного 
поля 
~ de batterie бойове положення 
~ de combat! до бою! (команда)
~ de route похідне положення 

disposition  
~ de route! відбій! (команда)
~ de tir! до бою! (команда)
~ réglementaire статутне положення 
~(s) de (du) tir бойове положення; по-
ложення для стрільби; приготування 
до стрільби 
~s anti-aéroportées засоби захисту від 
(висадка) повітряних десантів 
~s contre avions протиповітряна обо-
рона; ППО; заходи ППО 
~s d’alerte розпорядження на випадок 
тривоги 
~s d’ordre tactique тактичні заходи 
~s de combat бойова готовність; бойо-
ві розпорядження; вогневі команди 
~s ennemies дії противника 
~s générales загальні положення (роз-
порядження); загальні положення (на-
пр. у статуті)
~s NBC заходи для захисту від зброї 
масового ураження 
~s tactiques тактичні заходи 
à la ~ de у розпорядженні 
conserver à sa ~ залишати у своєму 
розпорядженні 
en~(s) de tir у положенні для стрільби 
faire prendre les ~s de combat відда-
вати розпорядження з організації май-
бутнього бою 
mettre (placer) à la ~ надавати (пере-
давати) у розпорядження; додавати 
prendre les ~s de combat готуватися 
до бою 

dissémination f розсіювання; розпилення;
поширення; розосередження 

disséminer розсіювати; розпорошувати; по-
ширювати; розосереджувати 

dissimulation f приховування; укриття від 
спостереження; маскування 

~ artificielle штучне маскування 
~ aux vues укриття (маскування) від 
спостереження 
~ des bruits звукове маскування 
~ des lumières світломаскування 
~ et déception маскування 

dissimuler ховати; укривати; маскувати 
se ~ укриватися; маскуватися 
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dissipation f розсіювання 

dissociation f роз’єднання; дроблення; розч-
ленування; поділ; розосередження; вихід з-
під прикриття (винищувачами; бомбардува-
льниками)

dissociation ~ des liens tactiques по-
рушення тактичної взаємодії 

dissocier роз’єднувати; роздрібнювати;
дробити; розчленовувати; розділяти;
розосереджувати; розбудовувати; відтинати 

dissolution f розформування; дроблення 
~ des forces дроблення сил 
~ d’unité розформування частини 
(підрозділу)

dissoudre розформовувати; дробити 

dissuader утримувати противника від нападу 
шляхом стримування 

dissuasion f політика стримування; стратегія 
стримування; сили стримування; дії, що 
стримують противника від нападу 

~ nucléaire (concept national FRA) 
ядерне стримування (національна 
концепція Франції)

distance f відстань; дистанція; проміжок; ін-
тервал; дальність 

~ (de) débouchoir вибух на 
встановлені дальності; довжина труб-
ки 
~ aller дальність польоту до цілі (до 
місця призначення)
~ amortissante мінімальна дистанція 
(між машинами на марші)
~ angulaire кутова відстань 
~ corrigée обчислена дальність 
~ d’accrochage дальність захоплення 
(цілі)
~ d’appui дальність підтримки 
~ d’assaut рубіж атаки 
~ d’atterrissage довжина пробігу при 
посадці 
~ d’éclatement дальність розриву 
~ d’étape de chars добовий перехід 
танків 
~ d’intervention відстань для вступу в
бій; рубіж введення в бій 

distance 
~ d’observation дальність спостере-
ження 
~ dans le site довжина нахилу 
~ de (du) but відстань до цілі; даль-
ність стрільби 
~ de but en blanc дальність прямого 
пострілу 
~ de combat дальність прямого пост-
рілу, бойова дальність 
~ de décollage довжина розбігу при 
зльоті 
~ de détection дальність виявлення 
~ de l’horizon visuel дальність види-
мого горизонту 
~ de l’objectif відстань до цілі; даль-
ність стрільби 
~ de la cible відстань до цілі; дальність 
стрільби 
~ de lancement дальність польоту 
(ракети); дальність прицілювання (ки-
дання)
~ de marche маршова дистанція; дов-
жина переходу 
~ de perforation дійсна (ефективна)
дальність стрільби; дальність дійсного 
(ефективного) вогню 
~ de poursuite дальність супроводу 
~ de prise дальність захоплення цілі 
~ de réglage пристріляна дальність 
~ de roulement à l’atterrissage довжи-
на пробігу при посадці 
~ de sécurité atomique (nucléaire) 
рубіж безпечного віддалення (від 
епіцентру ядерного вибуху)
~ de sécurité дистанція безпеки; без-
печна відстань (напр. між машинами в
автоколоні); безпечне віддалення; ру-
біж безпечного віддалення (від епіце-
нтру ядерного вибуху)
~ de tir balistique таблична дальність 
стрільби 
~ de tir calculée обчислена дальність 
стрільби 
~ de tir дальність стрільби; далекобій-
ність; прицільна дальність; дальність 
польоту ракети 
~ de visée прицільна дальність 
~ de visibilité дальність видимості; ви-
димість 
~ de vol дальність польоту 
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distance 
~ de vue optique дальність прямої ви-
димості 
~ du coup portant дальність прямого 
пострілу 
~ efficace de tir дійсна (ефективна) да-
льність стрільби; дальність дійсного 
(ефективного) вогню 
~ franchissable дальність польоту 
(плавання); запас ходу; радіус дії 
~ limitée гранична дальність 
~ maximale de tir максимальна даль-
ність стрільби 
~ minimale (minimum) de sécurité 
безпечне віддалення; рубіж безпечно-
го віддалення (від епіцентру ядерного 
вибуху), мінімально безпечна відстань 
~ parcourue journalière відстань,
пройдена за день 
~ parcourue пройдена відстань 
~ pratique de tir дійсна (ефективна)
дальність стрільби; дальність дійсного 
(ефективного) вогню, практична даль-
ність стрільби 
~ réelle дійсна (ефективна) дальність 
~ sans escale дальність безпосадкового 
польоту 
~ télémétrique відстань за далекомі-
ром 
~ terrestre наземна дальність 
~ topographique топографічна (гори-
зонтальна) дальність 
~ utile дійсна (ефективна) дальність 
стрільби; дальність дійсного (ефекти-
вного) вогню 
~ vraie дійсна (ефективна) дальність;
довжина нахилу 
arriver (parvenir) à ~ d’assaut вихо-
дити на рубіж атаки 
bonne ~ значна відстань; дійсна (ефе-
ктивна) дальність стрільби; дальність 
дійсного (ефективного) вогню 
courte(faible) ~ обмежена дальність 
(стрільби); ближня дистанція 
évaluer la ~ du but визначати відстань 
до цілі 
observer les ~s тримати дистанцію;
витримувати дистанцію 
prendre de la ~ відходити чи висува-
тися на певну відстань 
raccourcir (serrer) les ~s скорочувати 
дистанцію 

distancemètre m далекомір 
~ radio радіодалекомір 

distributeur m розподільник; мінний розкла-
дач 

~ de mines мінний розкладач 

distribution f розподіл; видача, розподіл пос-
тачання 

toucher les ~s одержувати постачання 
~ des effets видача речового майна 
~ des ordres віддача наказів; доведен-
ня наказів 
~ des vivres роздача їжі 
~ du feu (du tir) розподіл вогню 

district m de base de transit транзитний 
район 

divergence f рух по різних напрямках; відхи-
лення; розосередження 

divergent adj розбіжний; розосереджений 

diverger розходитися; рухатися по різних на-
прямках; відхилятися; розосереджуватися 

diversion f диверсія; відволікаючі дії, обхід-
ний маневр 

~ aérienne відволікаючі дії авіації 
~ périphérique відволікаючі дії на 
окремих (другорядних) театрах дій 
faire ~ починати диверсію (відволіка-
ючі дії)
servir de ~ діяти для відволікання ува-
ги противника 

division f дивізія; загін; район військового 
округу; відділ 

~ à dominante blindée дивізія, що 
складається, в основному, з (бро-
не)танкових частин і підрозділів 
~ d’assaut дивізія першого ешелону 
~ d’attaque наступаюча дивізія; диві-
зія першого ешелону 
~ d’exploitation дивізія другого еше-
лону 
~ d’infanterie allégée легка піхотна 
дивізія 
~ d’infanterie du type montagne гор-
нопіхотна дивізія 
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division 
~ d’infanterie mécanisée механізована 
дивізія 
~ d’infanterie motorisée мотопіхотна 
дивізія 
~ d’infanterie піхотна дивізія 
~ d’instruction au sol відділ наземної 
підготовки 
~ d’instruction en vol відділ льотної 
підготовки 
~ d’instruction відділ бойової підгото-
вки 
~ de chars de combat (броне)танкова 
дивізія 
~ de choc ударна дивізія; дивізія пер-
шого ешелону 
~ de combat бойова дивізія 
~ de couverture дивізія прикриття 
~ de mécanisés (motorisés) мотопіхот-
на дивізія 
~ de montagne горнопіхотна дивізія 
~ de parachutiste(s) парашутно-
десантна дивізія 
~ de première ligne дивізія першого 
ешелону 
~ de quart черговий дивізіон; дивізіон,
що знаходиться в підвищеній бойовій 
готовності 
~ de réserve резервна дивізія; дивізія 
резерву 
~ de soutien дивізія підтримки; дивізія 
другого ешелону 
~ de tête дивізія першого ешелону 
~ de tirailleurs піхотна дивізія 
~ en action offensive наступаюча диві-
зія 
~ en ligne дивізія першого ешелону 
~ en pointe дивізія, висунута вперед 
~ engagée дивізія, введена в бій 
~ expérimentée дивізія, що має досвід 
ведення бойових дій; «обстріляна»
дивізія 
~ lourde (броне)танкова дивізія 
~ mécanique механізована дивізія 
~ mécanisée механізована дивізія 
~ plans et opérations militaires відділ 
планування і бойових дій 
~ rapide моторизована (механізована)
дивізія 
~ renseignement розвідувальний від-
діл 

division 
~ réservée резервна дивізія; дивізія ре-
зерву 
~ terrestre сухопутна дивізія; дивізія 
сухопутних військ 
~ type типова дивізія; дивізія типової 
організації; дивізія зразка певного ро-
ку 
concéder à la ~ додавати дивізій 

divulgation f розголошення (військової таєм-
ниці)

divulguer розголошувати (військову таємни-
цю)

dock m док; басейн порту 
~ à flot плавний док 
~ de construction суднобудівний док 
~ flottant плавний док 
~ flottant automoteur самохідний пла-
вний док 

doctrine f доктрина 
~ de guerre військова доктрина 
~ de Stimson доктрина Стімсона 
~ d’emploi доктрина застосування 
~ d’instruction основні принципи бо-
йової підготовки 
~ militaire військова доктрина 
~ militaire offensive наступальна вій-
ськова доктрина 
~ tactique тактична доктрина 

document m документ 
~ à l’appui документ; службова основа 
~ cadre du Partenariat pour la paix 
рамочний документ ”Партнерство за-
ради миру”
~ classé (classifié) документ із грифом 
~ d’exécution документ, що підлягає 
виконанню 
~ d’instruction навчальний документ 
~ d’opération бойовий документ 
~ de chiffrement шифрований доку-
мент 
~ de commandement штабний доку-
мент 
~ de diffusion restreinte документ із 
грифом «Для службового користуван-
ня»
~ du chiffre шифрований документ 
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document 
~ nautique навігаційний документ 
~ réglementaire документ установле-
ного зразка, статутний документ 
~ relatif aux opérations бойовий до-
кумент 
~ secret секретний документ 
~s capturés захоплені документи 
~s d’études документи, що підлягають 
опрацюванню 
~s de diffusion документи, призначені 
для розсилання 
~s de principe керівні документи 
~s de référence документи, що слу-
жать посиланням 
~s de services службові документи 
~s non classés (ordinaires) відкрита 
документація (без грифа)
dépouiller des ~s сортувати (обробля-
ти) документи 

documentation f документація; документи;
документальні дані; документальні матеріали 

~ intérieure de l’état-major штабна 
документація 
~ opérationnelle оперативна докумен-
тація 
~ technique технічна документація 
~ topographique картографічний ма-
теріал 

doigt m палець; важіль 
~ du piston взвод ударника 

domaine f галузь; сфера; зона; інтервал 
~ aéro-spatiale повітряно-космічний 
простір 
~ d’emploi des forces сфера застосу-
вання сил 
~ de spécialité професійна сфера 
~ de tir зона обстрілу (поразки); зона 
досяжності 
~ logistique логістична сфера 
~ militaire район розташування війсь-
кової частини (військових частин)

dôme m купол; ковпак; обтічник; ліхтар (ка-
біни пілота)

~ blindé броньований купол; бронеко-
впак 
~ coulissant éjectable зсувний ліхтар;
ліхтар, що знімається (кабіни пілота)

domination f панування 
~ du ciel панування в повітрі 

dominé adj пануючий; командний 

dominer панувати; командувати, домінувати 

dommage m збиток; втрата; ушкодження; pl 
втрати (у живій силі і техніці); руйнування і
втрати (в результаті ядерного вибуху), сту-
пінь ураження 

~ fractionnaire коефіцієнт ураження 
ядерним вибухом 
~ matériel матеріальний збиток 
~ tactique-technique тактико-технічні 
втрати 
~s collatéraux непрямі втрати 
~s de guerre збитки, заподіяні війною 
causer un ~ заподіювати збитків 
créer des ~s наносити втрати 
évaluer les ~s визначати збитки 
infliger des ~s наносити втрати 
occasionner des ~s заподіювати збит-
ків 

données f pl дані; тактико-технічні дані; ха-
рактеристики 

~ brutes неопрацьовані дані 
~ calculées розрахункові дані (харак-
теристики)
~ de base основні дані 
~ de vol елементи польоту 
~ de(s) tir(s) вихідні дані для стрільби 
(пуску ракет)
~ des essais en vol дані льотних випро-
бувань 
~ du tir вихідні дані для стрільби (пу-
ску ракет)
~ météorologiques метеорологічні дані 
~ relatives au tir балістичні умови 
стрільби 
~ repères дані про місцезнаходження 
~ techniques тактико-технічні дані 
synthétiser des ~ узагальнювати дані 

dorsal m наспинний (ранцевий) парашут 

dorsale f топ. гребінь; хребет; вододіл 

dos m тил 
~ d’âne топ. сідловина 
prendre à (de) ~ атакувати з тилу; об-
стрілювати з тилу 
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dosage m дозування; доза; розподіл 
~ de la radioactivité доза радіації 
~ des armes розподіл озброєння; наси-
ченість бойовими засобами 
~ des forces розподіл сил 
~ des missions розподіл завдань 
~ des moyens розподіл сил і засобів 
~ tactique розподіл сил і засобів з ура-
хуванням тактичної обстановки 

dose f доза (опромінення; радіації); доза;
концентрація (ОР)

~ absorbée поглинена доза 
~ accumulée отримана доза 
~ additionnelle додаткова доза 
~ admissible припустима доза 
~ chimique хімічна доза 
~ critique критична доза 
~ cumulative кумулятивна (сумарна)
доза 
~ d’alarme максимально припустима 
доза 
~ d’irradiation aiguë доза сильного 
опромінення 
~ d’irradiation chronique доза постій-
ного радіаційного ураження 
~ d’irradiation доза проникаючої ра-
діації, доза опромінення 
~ dangereuse небезпечна доза 
~ de mise hors de combat à 50% - доза 
половинного виживання 
~ de mise hors de combat доза виве-
дення з ладу 
~ de radiations (de rayonnement) доза 
радіації 
~ de rayonnement gamma доза гамма-
випромінювання 
~ de rayonnement reçue отримана до-
за радіації 
~ de sécurité (de tolérance) припусти-
ма доза 
~ excessive доза опромінення, що пе-
ревищує припустиму 
~ externe доза зовнішнього опромі-
нення 
~ incapacitante moyenne середня доза,
що викликає небоєздатність 
~ incapacitante доза виведення з ладу 
~ instantanée доза миттєвого опромі-
нення; миттєва доза 
~ interne доза внутрішнього опромі-
нення 

dose 
~ journalière щоденна доза 
~ létale absolue абсолютна смертельна 
доза 
~ létale médiane середня смертельна 
доза 
~ létale minimum мінімальна смерте-
льна доза 
~ létale moyenne середня смертельна 
доза 
~ létale смертельна доза 
~ limité (maximum admissible) грани-
чно допустима доза 
~ maximale consentie максимальна 
припустима доза 
~ réelle фактична доза 
~ tolérable (tolérée) припустима доза 
~ totale сумарна доза 
accumuler une ~ dangereuse одержу-
вати небезпечну дозу 

dose-limité f (de sécurité) гранично припус-
тима доза (опромінення; радіації)

dosimètre m дозиметр 
~ à film плівковий дозиметр 
~ à plume дозиметр олівцевого типу 
~ chimique хімічний дозиметр 
~ de contamination дозиметр; радіо-
метр 
~ de poche кишеньковий дозиметр 
~ de rayonnement дозиметр 
~ de surveillance дозиметр; радіометр 
~ individuel індивідуальний дозиметр 
~ personnel індивідуальний дозиметр 
~ portatif переносний дозиметр 
~ stylo дозиметр олівцевого типу 

dosimétrie дозиметричне вимірювання 

dossier m канцелярська справа; особова 
справа 

~ administratif особова справа 
~ blindé броньована спинка 
~ d’archives основна особова справа,
що знаходиться в архіві 
~ de l’observation журнал спостере-
ження 
~ de mobilisation папка з мобілізацій-
ними матеріалами (з’єднання; части-
ни)
~ d’objectifs-carnet d’objectifs дані 
про об’єкт; журнал цілей 
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dossier 
~ de (du) personnel особова справа 
військовослужбовця 
~ de proposition документи для пред-
ставлення до чергового військового 
звання (до нагороди)
~ de site досьє об’єкту 
~ médical медична книжка 

dotation f (видані) засоби (предмети військо-
вого майна); норма постачання; комплект;
табельне майно; табельні засоби 

~ au complet повний комплект табе-
льного майна; повний штатний склад 
~ de base en matériel de toute catégo-
rie комплект табельного майна, що 
перевозять; комплект табельного 
майна, що переносять 
~ de bord бойовий комплект машини 
(літака); бойовий запас корабля 
~ de guerre бойове оснащення 
~ de l’attaque en artillerie et en muni-
tions артилерія і боєприпаси, виділені 
для забезпечення наступу 
~ de (en) munitions бойовий комплект 
~ de rechange комплект ЗІК 
~ en artillerie кількість штатної і
додаткової артилерії; забезпеченість 
артилерією 
~ en engins оснащення ракетами; бой-
овий комплект ракет 
~ en grandes unités число виділених 
загальновійськових з’єднань 
~ en matériel норма постачання бойо-
вою технікою і технічним майном 
~ en missiles оснащення ракетами; бо-
йовий комплект ракет 
~ en moyens de feux nucléaires осна-
щення засобами ядерного нападу 
~ en munitions боєзапас 
~ en munitions de bord бойовий ком-
плект бойової машини (літака); бойо-
вий запас корабля 
~ en obus бойовий комплект снарядів 
~ en personnel штатний склад; особо-
вий склад 
~ en propre табельне майно 
~ en vivres норма постачання 
~ initiale початковий запас 
~ réglementaire en munitions бойовий 
комплект 

dotation 
~ théorique штатний склад; табельне 
майно 

doter оснащувати; постачати; додавати; пе-
редавати в розпорядження 

doubler подвоювати; підсилювати 

douille f гільза; втулка; муфта; гніздо; обойма 
~ à bourrelet гільза з закраїною 
~ chargée заряд у гільзі 
~ crevée розрив гільзи 
~ d’amorçage гніздо для капсуля; кап-
сульна втулка 
~ de cartouche гільза набою; гільза з
бойовим зарядом 
~ déchirée розрив гільзи 
~ en laiton латунна гільза 
~ en tôle d’acier enroulée гільза з лис-
тової сталі 
~ génératrice регенеративний набій 
~ porte-amorce гніздо для капсуля;
капсульна втулка 
~ vide стріляна гільза; пуста гільза 
amorcer une ~ вставляти капсуль у гі-
льзу 

dragage m тралення (мін)
~ acoustique акустичне тралення 
~ de déblaiement знищення мінних за-
городжень 
~ de protection проведення кораблів 
за тралами 
~ des mines тралення мін 
~ de vérification контрольне тралення 
~ d’exploration розвідувальне трален-
ня 
~ mécanique механічне тралення 
~ (par influence) magnétique магнітне 
тралення 

dragée f куля; мінометна міна 

drague f землечерпальний снаряд; днопогли-
блювальний снаряд; трал 

~ à aimants (à barreaux aimantés) ма-
гнітний трал 
~ acoustique акустичний трал 
~ à guiderope pour eaux douces річко-
вий трал 
~ à mines мінний трал 
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drague 
~ de char танковий (протимінний)
трал 
~ électromagnétique flottante елект-
ромагнітний трал 
~ explosive (шумовий) прилад для під-
риву акустичних мін 
~ magnétique магнітний трал 
~ mécanique механічний трал 

dragueur m тралер; землечерпальний снаряд 
~ côtier базовий тралер 
~ de mines тралер 
~ de mines côtier базовий тралер 
~ de mines démagnétisé тралер для 
тралення неконтактних мін 
~ de mines de petits fonds рейдовий 
тралер 
~ de mines océanique ескадрений тра-
лер 
~ de mines rapide швидкохідний тра-
лер 
~ de petits fonds (de rade) рейдовий 
тралер 
~ d’estuaire річковий тралер 
~ lourd (océanique) ескадрений тралер 

drain m топ. осушена канава 

drap m de signalisation сигнальне полотнище 

drapeau m прапор; прапорець; геодезичний 
знак 

~ blanc білий прапор 
~ de poste гарнізонний прапор 
~ engainé прапор у чохлі 
~ tricolore французький національний 
прапор 
abandonner le ~ дезертирувати 
appeler sous les ~x призивати на дійс-
ну військову службу 
arborer le ~ blanc викидати білий 
прапор; здаватися 
au ~! на прапор струнко! (команда)
déserter les ~x дезертирувати з армії 
quitter les ~x звільнятися з військової 
служби; виходити у відставку 
rappeler sous les ~x призивати на вій-
ськову службу із запасу 
sous les ~x на дійсній військовій слу-
жбі 

dressage m навчання; підготовка; тренуван-
ня; вивірка; юстування 

~ au combat бойова підготовка 
~ tactique тактична підготовка 
~ technique технічна підготовка 

dresser навчати; готувати; тренувати; вивіря-
ти; юстувати 

drisse f строп (парашута)

droit  I m право 
investir de~s уповноважувати 
~ à l’avancement право на присвоєння 
військового звання 
~ à la retraite право на вихід у відста-
вку 
~ au commandement командирські 
повноваження; командирська влада 
~ de la guerre navale право війни на 
морі 
~ de la guerre військове право; pl за-
кони військового часу 
~ de légation право на відрядження 
дипломатичного представника 
~ de légitime défense collective право 
на колективну оборону 
~ de légitime défense право на самоо-
борону 
~ de passage en transit sans entrave 
право на транзит без перешкод 
~ de passage inoffensif право на про-
ходження територіальних вод 
~ de poursuite право на переслідуван-
ня 
~ de punir право накладати дисциплі-
нарні стягнення 
~ des conflits armés правила прове-
дення військових операцій 
~ d’intervention en haute mer право 
на перехоплення у відкритому морі 
~ humanitaire d’ingérence право гу-
манітарного втручання 
~ international humanitaire (DIH) мі-
жнародне гуманітарне право (МГП)
~ militaire військове право; pl закони 
військового часу 
~ pénal militaire військове криміналь-
не право 
~s de belligérance права воюючих сто-
рін 
~s de guerre закони військового часу 



255

droit  
~s des belligérants права воюючих 
сторін 

droit II adj прямий; правий; f пряма (лінія); 
правий бік; правий фланг 

à ~e праворуч! (команда)
couvrir la ~e прикривати правий 
фланг 
de ~e правий; правофланговий 
demi à ~ droite! півоберта праворуч!
(команда)

drône m безпілотний літак 

droppage m викидання (повітряного десанту)

duel m бій; дуель 
~ aérien повітряний бій 
~ char-antichar боротьба (бій) між та-
нками і протитанковими засобами 
~ d’artillerie артилерійська дуель (пе-
рестрілка)
~ nucléaire ядерна дуель; взаємне на-
несення ядерних ударів 

duplicité f введення в оману 

durée f тривалість; термін; час 
~ d’activation термін закладки 
~ d’écoulement час проходження (пу-
нкту)
~ de conservation термін зберігання 
~ d’encombrement час проходження 
ділянки маршруту 
~ de déplacement тривалість маршу 
~ d’effet тривалість (час) дії; стійкість 
(ОР)
~ de la faction час перебування варто-
вого на посту 
~ de la rafale довжина черги 
~ de marche (de mouvement) трива-
лість маршу; час пробігу 
~ d’emploi (експлуатаційний) термін 
служби 
~ d’encombrement час проходження 
ділянки маршруту 
~ de parcours час пробігу; тривалість 
маршу 
~ de privation de jouissance термін 
небоєздатності 
~ de reconnaissance час розпізнання 

durée 
~ de réparation час ремонту 
~ de (du) service термін служби; ре-
сурс 
~ de stabilité період стабільності 
~ de (du) trajet тривалість (час)
польоту 
~ de trajet réelle du projectile реаль-
ний (справжній, розрахунковий) час 
польоту снаряду (ракети)
~ de vie термін служби; живучість 
~ de vol тривалість польоту 
~ d’exécution de parcours час пробігу;
тривалість маршу 
~ d’exposition час, протягом якого 
ціль знаходиться в полі зору 
~ d’identification час опізнання 
~ d’immobilisation період непридат-
ності 
~ d’intervention термін (час) вступу в
бій; тривалість ведення вогню, термін 
технічної операції 
~ d’utilisation dans le grade термін 
вислуги (у званні)
~ du trajet de poursuite тривалість 
(час) супроводу цілі 
~ légale установлений термін служби 
~ limite de stockage термін зберігання 

durer тривати; продовжувати; зберігати боє-
здатність; триматися протягом тривалого ча-
су; мати живучість 

dynamité f динаміт 
~ à base active динаміт з активними 
добавками 
~ à base inerte динаміт з інертними 
добавками 
~ antigel морозостійкий динаміт 
~ explosible гримучий динаміт 
~ gélatineuse желатинний динаміт 
~ incongélable морозостійкий динаміт 

dynamiteur m підривник 
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-E- 
 
eau m вода 

~ contaminé заражена вода 
~ d’approvisionnement запас прісної 
води 
~ de boisson питна вода 
~ douce прісна вода 
~ morte повний штиль 
~ non potable вода, непридатна для 
пиття 
~ oxygénée перекис водню 
~ pollué заражена вода 
~ potable питна вода 
~x archipélagiques води архіпелагу 
~x intérieures внутрішні води 
~x nationaux національні води 
~x neutres нейтральні води 
~x territoriaux територіальні води 

écart m відхилення; допуск; помилка; погрі-
шність; проміжок; відстань; діапазон; топ.
невідповідність 

~ accidentai випадкова помилка 
~ admissible припустиме відхилення 
(помилка); допуск 
~ angulaire кутове відхилення; топ.
кутова невідповідність 
~ angulaire du guidon кутова величи-
на ширини мушки 
~ balistique балістичне відхилення;
відхилення від балістичної траєкторії 
~ circulaire кругове відхилення; раді-
альне відхилення (помилка)
~ circulaire probable ймовірне круго-
ве відхилення 
~ de concentration сумарна помилка 
~ de (en) direction бокове відхилення;
відхилення за напрямком; горизонта-
льне відхилення; топ. невідповідність 
у напрямку 
~ de dispersion відстань розсіювання 
~ de pointage відхилення в наведенні 
(ракети)
~ de (en) portée відхилення за дальні-
стю 
~ de rattachement помилка в топогра-
фічній прив’язці 
~ de température температурний 
інтервал; температурний перепад;
діапазон температур 
~ d’impact відхилення від цілі 

écart 
~ en déviation (en longueur) відхилен-
ня за дальністю 
~ extrême найбільше відхилення 
~ horizontal горизонтальне відхилен-
ня; відхилення за напрямком; бокове 
відхилення 
~ latéral бокове відхилення; відхилен-
ня за напрямком 
~ maximum найбільше відхилення 
~ météorologique зміна метеорологіч-
них умов 
~ métrique відхилення в метрах 
~ moyen середнє відхилення 
~ planimétrique (en portée) різнобій 
гармат 
~ probable ймовірне відхилення (по-
милка); середнє відхилення 
~ probable horizontal ймовірне гори-
зонтальне відхилення 
~ radial радіальне відхилення (помил-
ка)
~ systématique систематична помилка 
~ tolérable припустиме відхилення 
(помилка)
~ topographique помилка топографіч-
ної прив’язки 
~ vertical вертикальне відхилення; ві-
дхилення за висотою 

écartelé adj розчленований 

écartement m відхилення; проміжок; відс-
тань; інтервал; зазор; колія 

~ des avions en formation інтервал 
між літаками в строю 

échafaudage m підмостки; будівельні ліси;
поміст; платформа; вежа для збірки й обслу-
говування ракети 

échancrure f виріз; виїмка; гніздо 
~ de chargement кульовий вхід 

échange m обмін 
~ atomique атомний (ядерний) удар у
відповідь 
~ de conversation двосторонній 
зв’язок у телефонному режимі 
~ de conversations directes прямі пе-
реговори 
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échange 
~ de coups обмін пострілами; коротка 
перестрілка 
~ de coups nucléaires ядерний удар у
відповідь 
~ de renseignement обмін розвідува-
льними даними 
~ massif масований обмін ядерними 
ударами 
~ nucléaire ядерний удар у відповідь 
~ stratégique стратегічний ядерний 
удар у відповідь 

échapper уникати; вислизати; не піддаватися;
не наражатися 

écharpe f (плечовий) перев’яз; інж. підкіс;
натяжний канат; відтягнення 

en ~ через плече; на перев’язі 
prendre d’~ брати під косоприцільний 
вогонь; обстрілювати косоприцільним 
вогнем 
tirer d’~ вести косоприцільний вогонь 

échauffement m нагрів; нагрівання; обігрів 
~ au tir нагрівання (ствола, цівки) при 
стрільбі 
~ du canon нагрівання ствола, цівки 

échec m невдача; провал; поразка 
~ sanglant поразка, що супроводжу-
ється великими втратами 
courir à un ~ зазнавати поразки 
donner ~ à ставити в скрутне стано-
вище; паралізувати; зривати 
éprouver (essuyer) un ~ зазнавати по-
разки 
faire ~ à завдавати поразки; уражати;
паралізувати; зривати 
infliger un ~ aux contre-attaques від-
бивати контратаки 
infliger un ~ завдавати поразки; ура-
жати 
mettre en ~ призводити до поразки;
завдавати поразки; уражати; паралізу-
вати; зривати 
subir un ~ зазнавати поразки 
tenir en ~ завдавати поразки; уражати;
чинити опір 
vouer à l’~ прирікати на поразку 

échelle f масштаб; (масштабна) лінійка; шка-
ла 

~ amplifiée збільшений масштаб 
~ de construction d’une carte масштаб 
картографування 
~ de corrections but latérales шкала 
бокової корекції 
~ de corrections dues au vent шкала 
поправок на вітер 
~ de décalage du zéro шкала корекції 
кутоміра 
~ de déplacement поглиблення 
~ de dérive шкала кутоміра; шкала го-
ризонтального наведення; коректор 
цілі 
~ de dispersion en direction шкала ро-
зсіювання за боковим напрямком 
~ de dispersion en hauteur шкала роз-
сіювання за висотою 
~ de dispersion en portée шкала роз-
сіювання за дальністю 
~ de dispersion шкала розсіювання 
~ de distance шкала дальності; диста-
нційна шкала; масштаб дальності 
~ de gisement шкала азимутів 
~ de hausse шкала кутів прицілюван-
ня; шкала прицілу 
~ de la carte масштаб карти 
~ de photographie aérienne масштаб 
аерознімка 
~ de portée шкала дальності; дистан-
ційна шкала 
~ de précision шкала точного встанов-
лення (наведення); шкала точного від-
ліку 
~ de proportion пропорційний масш-
таб 
~ de réglage en distance шкала переві-
рки (далекоміра) за дальністю 
~ de solde тарифна сітка; сітка окладів 
~ de visibilité шкала видимості 
~ dilatée розтягнута шкала 
~ exploitable прийнятий (установле-
ний) масштаб 
~ fuyante перспективний масштаб 
~ gradée (graduée) шкала з поділками;
градуйована шкала 
~ graphique (linéaire) лінійний масш-
таб 
~ numérique числовий масштаб 
~ simple лінійний масштаб 
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échelle 
~ stadiométrique шкала дальності; ди-
станційна шкала; масштаб дальності 
à ~ у масштабі 
à grande ~ великомасштабний; вели-
кого масштабу 
à petite ~ дрібномасштабний; дрібного 
масштабу 
grande ~ великий масштаб 
petite ~ дрібний масштаб 

échelon m ешелон; інстанція; ланка; частина 
бойового порядку; колона машин; pl транс-
портні засоби 

~ aérien повітряний ешелон 
~ arrière другий (тиловий) ешелон 
~ avant перший ешелон 
~ d’appui ешелон підтримки; другий 
ешелон бойового порядку (за чергою)
~ d’arrêt et d’accompagnement третій 
ешелон бойового порядку (за чергою)
~ d’assaut штурмовий ешелон; пер-
ший ешелон бойового порядку (за 
чергою); перший ешелон (десанту)
~ d’attaque перший ешелон бойового 
порядку (за чергою)
~ d’avant-garde et de reconnaissance 
передова група розвідки 
~ d’emploi des feux nucléaires ешелон,
що наносить ядерні удари 
~ d’essence підрозділ постачання па-
льного 
~ d’investigation розвідувальні орга-
ни; розвідувальні частини (підрозділу)
~ d’occupation група захоплення 
(штурмового загону)
~ de choc перший ешелон бойового 
порядку (за чергою); ударна група 
(угруповання); штурмова група 
~ de combat de l’arrière-garde головні 
сили ар’єргарду (тильного загону)
~ de combat de l’avant-garde головні 
сили авангарду (головного загону)
~ de combat перший ешелон бойового 
порядку (за чергою); бойовий ешелон;
бойові (стройові) частини (підрозділу)
~ de commandement subordonné ни-
жча командна інстанція 
~ de commandement supérieur вища 
командна інстанція 
~ de commandement командна інста-
нція 

échelon 
~ de contact частини (підрозділу), що 
забезпечують зіткнення (що знахо-
дяться в зіткненні) із противником;
передові частини (підрозділу); пер-
ший ешелон бойового порядку (за 
чергою)
~ de décision nucléaire командна 
інстанція, що приймає рішення про 
нанесення ядерного удару 
~ de démultiplication проміжна (ко-
мандна) інстанція 
~ de dépannage ешелон ремонту 
~ de diversion відволікаюча група;
група введення (противника) в оману 
~ de feu вогневий ешелон; вогневі за-
соби першого ешелону 
~ de feu(x) de seconde ligne вогневі за-
соби другого ешелону 
~ de force ударна група (угруповання)
~ de l’artillerie артилерія (рід військ); 
артилерійські частини (підрозділу)
~ de l’extrême avant передові частини 
(підрозділу)
~ de la hiérarchie командна інстанція 
~ de maintien en condition ешелон ре-
монту 
~ de marche похідний ешелон; ешелон 
похідної колони 
~ de mise en œuvre виконавча (коман-
дна) інстанція 
~ de munitions підрозділ постачання 
боєприпасами; транспорт підвозу боє-
припасів 
~ de parachutistes парашутно-
десантні частини (підрозділу)
~ de premier renfort ешелон першої 
підтримки 
~ de protection éloignée (rapprochée) 
ешелон (група) далекого (ближнього)
прикриття 
~ de protection et de recueil ешелон 
(група) прикриття (забезпечення) від-
ходу 
~ de protection ешелон (група) прик-
риття (забезпечення)
~ de ravitaillement ешелон постачан-
ня; підрозділ постачання; транспорт 
постачання; ланка системи 
постачання; органи постачання 
~ de reconnaissance technique органи 
технічної (спеціальної) розвідки 
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échelon 
~ de reconnaissance розвідувальні ор-
гани; розвідувальні частини (підрозді-
лу)
~ de recueil ешелон (група) прикриття,
(забезпечення) відходу 
~ de renfort ешелон підтримки;
другий ешелон бойового порядку (за 
часом)
~ de réparation ешелон ремонту 
~ de repli ешелон (група) прикриття 
(забезпечення) відходу 
~ de résistance основні сили і засоби 
головної смуги оборони; перший еше-
лон (в обороні); підрозділ, що оборо-
няє першу позицію 
~ de secours ешелон (група) підтрим-
ки (забезпечення)
~ de sécurité ешелон (група) забезпе-
чення (прикриття)
~ de soutien ешелон підтримки;
другий ешелон бойового порядку (за 
часом); тилові частини (підрозділу); 
тиловий ешелон 
~ de sûreté ешелон (група) забезпе-
чення (прикриття)
~ de surveillance група спостереження 
(спостерігачів); польова варта (у сто-
рожовій охороні)
~ de tête de l’arrière-garde тиловий 
загін; тилова похідна застава 
~ de tête de l’avant-garde передовий 
загін; головна похідна застава 
~ de tête передові частини (підрозді-
лу); головний передовий загін 
~ de tir вогневі засоби першого еше-
лону 
~ des chars de protection et de recueil 
ешелон (група) танків забезпечення 
(прикриття) відходу 
~ division (divisionnaire) ешелон диві-
зії 
~ élémentaire нижча ланка; первинний 
підрозділ 
~ élevé вища інстанція 
~ héliporté частини (підрозділи), що 
перекидаються на гелікоптерах; аеро-
мобільні частини (підрозділи); геліко-
птеро-десантні частини (підрозділи); 
гелікоптерний десант 
~ hiérarchique supérieur вища коман-
дна інстанція 

échelon 
~ hiérarchique командна інстанція 
~ inférieur нижча інстанція 
~ interarmes загальновійськова части-
на (з’єднання)
~ intermédiaire проміжна (командна)
інстанція; проміжний ешелон 
~ latéral сусідні частини (підрозділи); 
сусіди 
~ logistique arrière тиловий логістич-
ний ешелон 
~ logistique avant передовий логістич-
ний ешелон 
~ logistique тиловий ешелон; тилові 
частини (підрозділи)
~ nucléaire ядерний ешелон 
~ opérationnel бойовий ешелон 
~ parachuté парашутно-десантні час-
тини (підрозділи); парашутний десант 
~ précurseur сили забезпечення 
~ régiment ешелон полку 
~ réservé загальний резерв 
~ roulant du groupe ешелон наземно-
го обслуговування авіаційної групи 
~ section ешелон роти 
~ stratégique оперативне об’єднання,
стратегічний ешелон 
~ subordonné нижча інстанція 
~ supérieur вища інстанція 
~ tactique тактичне з’єднання; такти-
чна ланка 
~ technique технічні частини (підроз-
діли)
~ terrestre сухопутні війська (на від-
міну від ВПС і ВМС); наземні сили 
~ volant льотні частини (підрозділи); 
льотно-піднімальний склад 
à ~ chef de section на рівні командира 
роти 
à ~ d’un théâtre у масштабі театру бо-
йових дій 
à ~ у масштабі; на рівні 
à tous les ~s у всіх інстанціях (ланках)
de tous les ~s усіх ступенів (рангів)
en (par) ~(s) поешелонно 
grand ~ de commandement вища ко-
мандна інстанція 
petit ~ нижча ланка; дрібний підрозділ 
premier ~ перший ешелон бойового 
порядку (у часі); передові частини 
(підрозділи)
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échelon 
stopper le premier ~ затримувати про-
сування (наступ) військ першого еше-
лону 

échelonné ешелонований; розчленований;
розташований уступами 

échelonnement m ешелонування; розчлено-
вування; розташування уступами 

~ continu ешелонування похідного 
(бойового) порядку з мінімальними 
дистанціями 
~ dans le temps розподіл за часом; ви-
значення черговості 
~ de (du) combat послідовні етапи 
бою; ешелонування бойового порядку 
(у глибину на бойові ешелони)
~ de forces ешелонування військ 
~ de la position ешелонування позиції 
(смуги) у глибину; ешелонування в
глибину для розташування на місці 
~ des colonnes ешелонування похідних 
колон (на похідні ешелони)
~ des munitions ешелонування боє-
припасів 
~ des résistances ешелонування обо-
рони 
~ du débarquement послідовність ви-
садки десанту 
~ du feu розподіл вогню в глибину 
~ du mouvement ешелонування похі-
дного порядку 
~ du tir розподіл вогню в глибину 
~ en profondeur ешелонування; розч-
леновування в глибину (по глибині)
~ par pulsations поетапне ешелону-
вання 

échelonner ешелонувати; розчленовувати;
мати у своєму розпорядженні 

écho m відбивання; відбитий сигнал 
~ de l’objectif сигнал, відбитий від ці-
лі 
~ de sol сигнал, відбитий від наземних 
цілей (від земної поверхні)
~ fixe сигнал, відбитий від нерухомих 
(місцевих) цілей 
~ mobile сигнал, відбитий від рухомих 
цілей 

écho 
~ parasite відбитий сигнал, що зава-
жає 
~ permanent сигнал, відбитий від міс-
цевих цілей 
~ radar відбитий сигнал 
~ radio (radioélectrique) відбитий ра-
діосигнал 
~ réfléchi відбитий сигнал 
faux ~ помилково відбитий сигнал 

échouement m невдача; провал 

éclair m спалах; блиск; світлове випроміню-
вання (при ядерному вибуху); світловий сиг-
нал 

~ de la bombe світлове випроміню-
вання при ядерному вибуху 
~ lumineux (thermique) світлове ви-
промінювання 

éclairage m освітлення; підсвічування;
огородження маяками і вогнями; розвідка;
розвідувальні підрозділи; розвідувальні 
дозори 

~ artificiel штучне освітлення 
~ atténué маскувальне освітлення; сві-
тломаскувальне затемнення 
~ d’approche система вогнів набли-
ження; система вогнів підходу до 
ВПС 
~ de black-out (de camouflage) світ-
ломаскування 
~ de chars розвідка танками; танковий 
дозор 
~ des instruments освітлення (підсві-
чування) приладів 
~ des objectifs освітлення (опромінен-
ня; підсвічування) цілей 
~ des véhicules освітлення транспорт-
них засобів 
~ direct пряме освітлення 
~ du champ de bataille освітлення по-
ля бою 
~ du terrain освітлення місцевості;
розвідка місцевості 
~ indirect непряме освітлення 
~ lunaire місячне світло 
~ par infrarouge розвідка з викорис-
танням інфрачервоної техніки 
~ rapproché ближня розвідка 
~ route освітлення траси 
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éclairage 
assurer ~ забезпечувати розвідку 
être en ~ вести розвідку 

éclairé освітлений; інформований; що одер-
жує (що одержав) дані від розвідки 

éclairement du champ de bataille освітлення 
поля бою 

éclairer освітлювати; підсвічувати; обгоро-
джувати маяками і вогнями; розвідувати; ве-
сти розвідку; повідомляти; інформувати; до-
повідати 

s’~ вести розвідку (своїми засобами)
s’~ au loin вести розвідку на значному 
віддаленні від головних сил (у глибині 
сил противника)

éclaireur m розвідник; розвідувальний бро-
неавтомобіль (танк; корабель; літак); дозор;
дозорний корабель 

~ arrière тиловий дозор 
~ d’objectifs розвідник цілей 
~ de flanc боковий дозор 
~ de pointe головний дозор 
~ patrouilleur дозор; патрульний лі-
так; патрульне судно 
~ régimentaire полковий розвідник 
~ voltigeur піший дозор 
~ Z хімік-розвідник 
engager des ~s висилати (виставляти)
спостерігачів 

éclat m осколок; уламок 
~ dangereux небезпечний уламок 
~ d’obus осколок снаряду 
~ meurtrier небезпечний уламок 

éclatant adj снаряд, що розривається 

éclatement m розрив; вибух; спалах; хмара 
розриву; розосередження; розчленування;
розщеплення 

~ à grande profondeur підземний ви-
бух на великій глибині 
~ à hauteur nulle наземний вибух 
~ à l’air libre повітряний вибух 
~ à la bouche вибух у каналі цівки 
(ствола)
~ au ras du sol вибух у поверхні землі;
низький вибух 

éclatement 
~ au sol наземний вибух; вибух у по-
верхні землі; низький вибух 
~ court недоліт 
~ d’étui розрив гільзи 
~ dans l’âme вибух у каналі цівки 
(ствола)
~ de la bombe atomique вибух атомної 
(ядерної) бомби 
~ de la compagnie швидке розосере-
дження роти 
~ de la tête de pont швидке розширен-
ня плацдарму 
~ en surface наземний вибух 
~ fusant haut високий вибух 
~ fusant повітряний вибух; дистанцій-
ний вибух 
~ hors sol повітряний вибух 
~ long переліт 
~ nucléaire ядерний вибух 
~ percutant вибух при ударі 
~ prématuré dans l’âme вибух снаря-
ду в каналі цівки (ствола)
~ prématuré передчасний вибух 
~s des projectiles вогневий вал 
éclatement ~s des tirs d’artillerie роз-
риви артилерійських снарядів 
serrer sur les ~s des projectiles просу-
ватися вперед безпосередньо за вогне-
вим валом (своєї артилерії)

éclater розриватися; вибухати; спалахувати;
розосереджуватися; розчленовуватися; роз-
щеплюватися 

faire ~ підривати 

école f навчальний заклад; училище; курси;
навчання; курс навчання; (бойова) підготов-
ка; керівництво 

~ à feu вогнева підготовка; навчальні 
стрільби 
~ biplace двомісний навчальний літак 
~ commando диверсійно-
розвідувальна школа 
~ d’application d’armes практична 
школа роду військ 
~ d’application  учбово-тренувальний 
центр 
~ d’arme військова школа (училище)
роду військ 
~ d’artillerie артилерійська школа 
(училище)
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école  
~ de formation академія; училище;
курси; курс навчання; курс бойової 
підготовки; бойова підготовка 
~ de pilotage льотна школа (училище)
~ militaire військовий навчальний 
заклад; військова школа (училище); 
військова академія 
effectuer (faire) des ~s à feu займатися 
вогневою підготовкою; проводити на-
вчальні стрільби 
grande ~ militaire вищий військовий 
навчальний заклад 

économie f des forces економія сил 

écoreheuse f скрепер 

écoulement m проходження (напр. колони)
~ de la colonne проходження колони 
~ successif de lots послідовна витрата 
партій боєприпасів 

écoute f підслуховування; радіоперехоплен-
ня; радіорозвідка; прослуховування 

~ des radars перехоплення роботи 
РЛС 
~ directe безпосереднє підслухову-
вання (без приладів)
~ ennemie підслуховування перегово-
рів противника 
~ filaire підслуховування телефонних 
переговорів 
~ passive підслуховування 
~ permanente цілодобове підслухову-
вання; цілодобове чергування з пере-
хоплення 
~ radio (radioélectrique) радіоперехо-
плення; радіорозвідка 
échapper aux ~s не виявляти свої ра-
діозасоби (свої засоби зв’язку)
être à ~ підслуховувати 
intercepter par ~ підслуховувати;
здійснювати радіоперехоплення; вести 
розвідку засобами зв’язку 
passer à ~ переходити на прийом 
prendre à ~ підслуховувати; вести 
розвідку засобами зв’язку;
контролювати радіопереговори 
suivre à ~ шукати гідроакустичними 
засобами 

écouter підслуховувати; перехоплювати 

écran m екран; щит; заслін; прикриття; за-
хист; охорона; захисний пласт; завіса; маска;
захисна перегородка; світлофільтр; поверхня,
що відбиває 

~ absorbant захисний екран (від про-
никаючої радіації)
~ aérien авіаційне прикриття; екрану-
вання літака 
~ artificiel штучна маска 
~ de brouillard вертикальна димова 
завіса 
~ de chasse прикриття винищувачами 
~ de feu вогнева завіса 
~ de fumée димова завіса 
~ de présentation планшет; екран ві-
дображення обстановки 
~ de protection захисний екран 
~ de réception телевізійний екран; ра-
діолокаційний екран 
~ de visualisation екран індикатора 
~ fluorescent флуоресцентний екран 
~ fumigène димова завіса 
~ mobile пересувна завіса (димова;
світлова)
~ naturel природна маска 
~ panoramique екран індикатора кру-
гового огляду; панорамний екран 
~ protecteur захисний екран 
~ protecteur contre le rayonnement 
захисний екран від проникаючої раді-
ації 
~ radar радіолокаційний екран; екран 
РЛС 
~ radioscopique екран індикатора 
~s protecteurs pour les yeux захисні 
окуляри 
~ thermique тепловий екран 

écrasement m знищення; розгром; руйнуван-
ня; придушення 

écraser знищити; розгромити; зруйнувати;
придушити 

écusson m герб; щит; емблема; петлиця роду 
військ 

~ d’arme емблема роду військ 
~ de col емблема роду військ на комірі 

éducation f (загальноосвітня) підготовка 
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éducation 
~ d’officiers (загальноосвітня) підго-
товка офіцерського складу 
~ militaire вишкіл 
~ morale морально-психологічна під-
готовка 
~ physique фізична підготовка 
~ préparatoire початкова (загальноос-
вітня) підготовка 

effectif adj дійсний; діючий; ефективний;
фактичний; наявний; боєздатний; m чисель-
ність; чисельний склад 

~ autorisé штатна чисельність особо-
вого складу; штатний склад 
~ chars число (кількість) танків 
~ combattant бойова чисельність; чи-
сельність бойового складу; бойовий 
склад 
~ complet повний штатний склад 
~ d’attaque чисельність (чисельний 
склад) наступаючих (що атакують)
військ 
~ de combat бойова чисельність; чи-
сельність бойового складу; бойовий 
склад 
~ de l’ordre d’un bataillon група, при-
рівняна за силою до батальйону 
~ de paix чисельний склад за штатами 
мирного часу 
~ disponible наявний склад; облікова 
чисельність; pl вільні (не введені в
бій) сили 
~ important великі (значні) сили 
~ incomplet неповний штатний склад 
~ net наявний склад; облікова чисель-
ність 
~ offensif чисельність (чисельний 
склад) наступаючих військ 
~ opérationnel бойова чисельність;
чисельність бойового складу; бойовий 
склад 
~ permanent постійний особовий 
склад 
~ plein повний штатний склад 
~ présent au front чисельність військ,
що знаходяться на фронті 
~ prévu штатна чисельність особового 
складу; штатний склад 
~ réalisé наявний склад; облікова чи-
сельність 
~ réduit скорочений склад 

effectif 
~ réel наявний склад; облікова чисе-
льність 
~ réglementaire штатна чисельність 
особового складу; штатний склад 
~ renforcé посилений склад 
~ total загальна чисельність (чисель-
ний склад)
~ variable перемінний чисельний 
склад 
à ~ complet цілком укомплектований;
у повному штатному складі 
à ~ plein цілком укомплектований; у
повному штатному складі 
à ~ réduit не цілком укомплектова-
ний; скороченого складу 
compléter ~ поповнювати до штатної 
чисельності 
dépenser un ~ restreint d’infanterie 
вводити в бій обмежені (порівняно 
невеликі) сили піхоти 
diminué en ~s такий, що поніс втрати 
в живій силі 
faible ~ незначні сили 
neutraliser les ~s придушувати (зни-
щувати) живу силу 
regrouper les ~s перегруповувати вій-
ська 

effectuer un raid здійснювати рейд 

effet m ефект; дія; вплив; результат; pl вра-
жаючі фактори (ядерного вибуху)

~ à long retard уповільнена (що спові-
льнює) дія; уповільнення 
~ à ricochet рикошетна дія 
~ asphyxiant задушлива дія 
~ biologique біологічний вплив 
~ brisant вибухова (фугасна) дія 
~ calorifique теплова дія (ефект); світ-
лове випромінювання (при ядерному 
вибуху); уражаюча дія світлового ви-
промінювання (при ядерному вибуху)
~ cumulatif кумулятивна дія 
~ d’(des) éclats осколочна дія 
~ d’arrêt дієвість (ефективність) заго-
роджувального вогню 
~ d’éclatement вибухова (фугасна) дія 
~ d’empoisonnement отруйна (токсич-
на) дія 
~ d’équipement предмет обмундиру-
вання (спорядження)



264

effet 
~ de brouillage antiradar створення 
перешкод радіолокаційним засобам 
~ de chaleur теплова дія (ефект); світ-
лове випромінювання (при ядерному 
вибуху); уражаюча дія світлового ви-
промінювання (при ядерному вибуху)
~ de choc ударна хвиля 
~ de contamination радіоактивне за-
раження 
~ de cumulation кумулятивна дія 
~ de déception введення в оману; дез-
орієнтація; дезінформація; хибний 
маневр 
~ de démolition руйнівна дія; руйну-
вання 
~ de destruction руйнівна дія; руйну-
вання; знищення 
~ de dissuasion дія (ефект) стримуван-
ня; стримування; стратегія стриму-
вання 
~ de l’artillerie дієвість (ефективність)
стрільби; вогневий вплив; результати 
обстрілу 
~ de l’attaque ефективність наступу 
~ de l’explosion вибухова (фугасна)
дія 
~ de la percussion ударна дія 
~ de la radioactivité уражаюча дія 
проникаючої радіації; радіоактивне 
зараження 
~ de masque дія, що маскує; маску-
вання 
~ de mine фугасна дія 
~ de neutralisation нейтралізуюча дія;
придушення; дієвість (ефективність)
вогню на придушення 
~ de niasse масований (могутній)
вплив; дієвість (ефективність) масова-
ного вогню 
~ de perforation пробивна дія (кулі;
снаряду)
~ de protection захисна дія 
~ de proximité неконтактна дія 
~ de rasance дієвість (ефективність)
настильного вогню 
~ de réaction реактивна дія 
~ de saturation дієвість (ефективність)
масованого вогню 
~ de souffle direct пряма (безпосеред-
ня) дія ударної хвилі 

effet 
~ de surprise ефект (фактор) раптово-
сті; раптовість 
~ des déflagrations (de souffle) дія 
ударної хвилі; ударна дія вибухової 
хвилі 
~ des radiations immédiates безпосе-
редній вплив проникаючої радіації;
безпосередній радіоактивний вплив 
~ des radiations дія проникаючої раді-
ації; радіоактивне зараження 
~ des rayonnement sur l’organisme дія 
радіації на організм 
~ destructeur руйнівна дія; руйнуван-
ня; знищення 
~ dévastateur ефект суцільного ура-
ження 
~ différé уповільнена дія; уповільнен-
ня 
~ dissuasif дія (ефект) стримування;
стримування; стратегія стримування 
~ du feu дієвість (ефективність) стрі-
льби; вогневий вплив; результати вог-
ню 
~ du projectile уражаюча дія снаряду 
~ du recul віддача; відкіт 
~ durable тривала дія (вплив; ефект)
~ en largeur (étendu) розсіювання по 
фронту 
~ explosif вибухова (фугасна) дія 
~ fumigène димова дія 
~ instantané миттєва дія 
~ létal смертельна дія 
~ lumineux світлова дія (ефект)
~ lumino-thermique світлове та теп-
лове випромінювання 
~ majeur визначальний ефект 
~ massif масований (могутній) вплив;
дієвість (ефективність) масованого во-
гню 
~ meurtrier уражаюча дія; убивча си-
ла 
~ moral моральний вплив 
~ nocif шкідлива дія (вплив)
~ nucléaire дія ядерної зброї, що руй-
нує й уражає; pl уражаючі фактори 
ядерного вибуху 
~ nuisible шкідлива дія (вплив)
~ parasitaire (радіо)перешкода 
~ permanent des radiations постійна 
дія проникаючої радіації 
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effet 
~ photoélectrique фотоелектронний 
ефект; фотоефект 
~ protecteur захисна дія 
~ psychologique психологічний вплив 
~ radioactif уражаюча дія проникаю-
чої радіації; радіоактивне зараження 
~ résiduel уражаюча дія залишкової 
радіації 
~ retardé уповільнена дія; уповіль-
нення 
~ tardif de l’explosion atomique (nu-
cléaire) віддалені наслідки атомного 
(ядерного) вибуху 
~ thermique теплова дія (ефект); світ-
лове випромінювання (при ядерному 
вибуху); уражаюча дія світлового ви-
промінювання (при ядерному вибуху)
~ toxique токсична (отруйна) дія 
~ ultérieur уповільнена дія 
~ utile du tir дієвість (ефективність)
стрільби; відсоток влучень (у хвили-
ну)
~ utile корисна дія; коефіцієнт корис-
ної дії; ККД 
~ vésicant шкіро-наривна дія 
~s collatéraux побічні наслідки 
~s d’un coup nucléaire результати 
ядерного удару 
~s d’une arme nucléaire уражаючі фа-
ктори ядерної зброї 
~s de tirs nucléaires результати ядер-
них ударів 
~s des armes atomiques (nucléaires) 
уражаючі фактори атомної (ядерної)
зброї; наслідки застосування атомної 
(ядерної) зброї 
~s des armes radioactives et toxiques 
наслідки застосування ядерної і хіміч-
ної зброї 
~s des frappes nucléaires (des inter-
ventions nucléaires) наслідки за-
стосування ядерної зброї; результати 
ядерних ударів 
~s du feu nucléaire результати ядерно-
го удару 
~s génétiques генетичні наслідки 
опромінення 
~s prescrits par la mission de tir 
результати, передбачені вогневим за-
вданням 

effet 
~s spéciaux de protection спеціальний 
захисний одяг 
~s spéciaux захисний одяг 
~s thermo-mécaniques вплив ударної 
хвилі і світлового випромінювання 
à double ~ подвійної дії 
échapper aux ~s de l’artillerie не під-
падати під дію вогню артилерії 
exploiter les ~s d’un coup nucléaire 
використовувати результати ядерного 
удару 
exploiter les ~s des explosions nucléai-
res використовувати результати 
ядерних ударів 
exploiter les ~s du feu nucléaire вико-
ристовувати результати ядерного уда-
ру 
marquer les ~s робити маркування ре-
чей 
se garantir des ~s du feu укриватися 
від вогню 
se soustraire aux ~s du feu виходити з-
під вогню 

efficace adj ефективний; діючий; дієвий 

efficacité f ефективність; дієвість; продукти-
вність; потужність; коефіцієнт корисної дії;
ККД 

~ antiaérienne ефективність системи 
ППО; ефективність зенітних засобів 
~ antichar бронебійність; пробивна 
здатність (протитанкового снаряду); 
ефективність боротьби з танками 
~ antipersonnel ефективність дії (стрі-
льби) по живій силі 
~ de rayonnement ефективність ви-
промінювання 
~ du feu дієвість (ефективність) стрі-
льби 
~ du projectile потужність і ефектив-
ність дії снаряду 
~ du tir дієвість (ефективність) стрі-
льби 
~ logistique боєздатність органів тилу 
~ mer-air ефективність корабельної 
системи ППО 
~ opérationnelle боєздатність; ефекти-
вність бойового застосування; дієва 
(ефективна) дальність стрільби 
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effondrement m руйнування; вихід з ладу 

effondrer 
 s’~ знесиліти; втрачати боєздатність 

effort m зусилля; сила; удар; навантаження;
натиск; тиск; дія 

~ de bombardement бомбардувальний 
удар 
~ de recul сила відкоту (віддачі)
~ de rupture наступ із метою прориву;
прорив 
~ frontal фронтальний удар 
~ limité граничне навантаження 
~ nucléaire ядерний удар 
~ principal головний удар; удар на го-
ловному напрямку, головні зусилля 
~ secondaire удар по другорядному 
напрямку 
~ stratégique стратегічний удар 
~ terrestre удар, що наносять сухопу-
тні війська 
~s aérien дії авіації; повітряна атака 
(напад); удар із повітря 
~s conjugués спільні зусилля (дії)
~s de canalisation дії з метою змусити 
противника рухатися у визначеному 
напрямку 
~s de freinage стримуючі дії 
~s de nuit нічні дії 
~s défensif оборонні заходи (дії)
~s militaire військові дії; дії (заходи)
для оборони країни 
~s offensif наступ; наступальні дії; на-
ступальний бій 
~s par actions convergentes удари по 
напрямках, що сходяться 
accumuler les ~s нарощувати силу 
удару 
appliquer un (son) ~ завдавати удару;
зосереджувати зусилля 
balancer l’~ змінювати напрям голов-
ного удару 
concentrer les ~s зосереджувати зу-
силля 
déjouer les ~s de l’ennemi зривати на-
міри противника 
disperser ses ~s розпорошувати свої 
сили 
élargir l’~ розширювати район дій 
(смугу наступу)

effort 
être chargé de l’~ одержувати завдан-
ня на нанесення головного удару 
faire (placer; porter; prononcer) ~ 
principal завдавати головного удару 
faire ~ завдавати удару; зосереджува-
ти зусилля 
faire converger les ~s погоджувати дії 
faire un (porter) ~ завдавати удару;
зосереджувати зусилля 
porter ~ de la résistance зосереджува-
ти основні зусилля оборони 
porter son ~ направляти свої зусилля 
(удари); надавати підтримку; завдава-
ти удару 
soutenir ~ de l’ennemi стримувати 
(витримувати) натиск противника 
soutenir un long~ витримувати трива-
лий бій 

égailler 
 s’~ розосереджуватися 

égalité f рівність 
~ d’ancienneté de (dans le) grade рів-
ність у званні після вислуги років 
~ de grade рівність у званні 

éjecter викидати; катапультувати 
s’~ викидатися; катапультуватися 

éjecteur m викидач; ежектор; відбивач; сопло 
~ automatique автоматичний викидач 
~ de secours ракетний двигун аварій-
ного порятунку 
~ du chargeur викидач обойми 
~ orientable поворотне сопло 

éjection f викидання; екстракція; відобра-
ження; катапультування 

~ de la bombe прицілювання на бом-
боскидання 
~ de la douille vidе викидання стріля-
ної гільзи 

élaboration f опрацювання рішення; вирі-
шення завдання; укладання 

~ des ordres розробка наказів 
~ des renseignements обробка розвіду-
вальних зведень 
élaboration ~ du tir підготовка вихід-
них даних для стрільби (пуску ракет)
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élaborer опрацювувати рішення; вирішувати 
завдання; розробляти 

élan m прорив; натиск; розбіг; розгін 
~ de l’attaque наступальний прорив 
~ de l’avion розбіг літака 
briser l’~ de l’ennemi відбивати на-
тиск противника 

élargir розширювати; розвивати (успіх)

élargissement m розширення; розвиток (успі-
ху)

~ de la brèche розширення прориву 
~ de la manœuvre розширення масш-
табу маневру (операції)

électrocatapulte f електрична катапульта 

électronique adj електронний; f електроніка;
електронне устаткування (прилади; апарату-
ра)

~ de commande електронні прилади 
(апаратура) системи керування (наве-
дення)
~ de guidage електронні прилади (апа-
ратура) системи наведення (керуван-
ня); електронна апаратура наведення 
(керування)
~ de pilotage електронні прилади 
(апаратура) системи керування; авто-
пілот 

élément m елемент; частина; ланка; організа-
ційна одиниця; підрозділ; група; засіб; кора-
бель; pl дані; установи 

~ à (de) pied підрозділ у пішому по-
рядку; піхотний підрозділ (частина)
~ aérien авіаційний підрозділ (части-
на)
~ aéroporté підрозділ (частина) ПДВ 

~ amphibie морський десантний під-
розділ (частина)
~ antichar (винищувально) протитан-
ковий підрозділ (частина)
~ au contact підрозділ (частина), що 
зіткнулася (знаходиться у зіткненні) із 
противником; передовий підрозділ 
(частина)
~ automobile автомобільний (автотра-
нспортний) підрозділ (частина)

élément 
~ avancé передовий підрозділ (части-
на); головний підрозділ 
~ blindé (броне)танковий підрозділ 
(частина)
~ cavalerie бронекавалерійський під-
розділ (частина)
~ combustible паливний елемент; еле-
мент палива 
~ d’aile фланговий (сусідній) підроз-
діл (частина)
~ d’alerte черговий підрозділ (части-
на)
~ d’appui et de soutien affecté (EASA) 
прикомандирований підрозділ із підт-
римки і тилового забезпечення 
~ d’appui підтримуючий підрозділ 
(частина); підрозділ (частина) підтри-
мки; група підтримки 
~ d’assaut підрозділ, що атакує; шту-
рмовий підрозділ (частина); підрозділ 
(частина) першого ешелону; штурмо-
ва (ударна) група; група прориву 
~ d’attaque наступаючий (що атакує)
підрозділ (частина); підрозділ (части-
на) першого ешелону; штурмова (уда-
рна) група; група прориву 
~ d’éclairage розвідувальний підроз-
діл (частина); розвідувальний центр 
~ d’embarquement посадкова (наван-
тажувальна) група (команда); підроз-
діл (частина), посаджений на транс-
порт 
~ d’entretien ремонтний підрозділ 
~ d’infanterie blindé мотопіхотний 
підрозділ (частина)
~ d’infanterie піхотний підрозділ (час-
тина)
~ d’appui national національний під-
розділ підтримки 
~ de barrage підрозділ загородження;
pl вихідні дані для ведення загоро-
джувального вогню 
~ de bouclage підрозділ, що здійснює 
оточення і ліквідацію (противника)
~ de carte відрізок карти 
~ de cavalerie бронекавалерійський 
підрозділ (частина)
~ de chars (броне)танковий підрозділ 
(частина)
~ de choc ударний підрозділ (частина); 
підрозділ (частина) першого ешелону;



268

élément 
штурмова (ударна) група; група про-
риву 
~ de combat бойовий (стройовий) під-
розділ (частина); бойовий корабель; pl 
елементи (етапи) бою 
~ de commandement підрозділ керу-
вання, елемент бойового управління 
~ de contre-attaque підрозділ (части-
на), що контратакує 
~ de couverture підрозділ (група) при-
криття 
~ de débarquement десантний підроз-
діл (частина)
~ de découverte розвідувальний під-
розділ (частина); розвідувальний 
центр 
~ de déminage саперний підрозділ;
підрозділ (команда) розмінування 
~ de dépannage аварійно-ремонтний 
підрозділ (частина)
~ de destruction підрозділ (команда)
підривників 
~ de différenciation факт, що виклю-
чає застосування того чи іншого варі-
анту дій противника 
~ de diversion підрозділ введення 
(противника) в оману; відволікаюча 
група 
~ de feu вогневий підрозділ 
~ de force ударний підрозділ (частина)
~ de freinage стримуючий підрозділ 
(частина); підрозділ (частина), що ве-
де стримуючі дії 
~ de guérilla партизанський загін (час-
тина)
~ de guet підрозділ спостереження 
(спостерігачів); підрозділ служби спо-
стереження й оповіщення 
~ de jour черговий підрозділ 
~ de l’attaque наступаючий (що ата-
кує) підрозділ (частина); підрозділ 
(частина) першого ешелону; штурмо-
ва (ударна) група; група прориву 
~ de la chenille трак гусениці 
~ de la fusée ступінь ракети; деталь 
(частина; вузол) ракети чи ракетного 
двигуна 
~ de manœuvre маневрений (рухли-
вий) підрозділ (частина; група); удар-
на група; підрозділ (частина), що здій-
снює (виконуюча) маневр 

élément 
~ de marche підрозділ (частина) у
складі колони; похідний ешелон;
ешелон похідної колони; підрозділ 
(частина) на марші; маршовий 
підрозділ (частина); маршова група;
похідна група автоколони 
~ de mêlée бойовий підрозділ (части-
на); підрозділ (частина) першого еше-
лону; загальновійськовий підрозділ 
(частина)
~ de mouvement рухливий (маневре-
ний) підрозділ (частина; група); удар-
на група; підрозділ (частина) на мар-
ші; маршовий підрозділ (частина); ма-
ршова 
~ de plage береговий загін забезпе-
чення висадки морського десанту 
~ de pointe передовий підрозділ (час-
тина); головний підрозділ; передовий 
загін 
~ de position organisée окрема ділянка 
обладнаної позиції 
~ de position окрема ділянка позиції 
~ de protection підрозділ (група)
прикриття; підрозділ (частина), що 
охороняє; підрозділ (частина) охорони 
~ de queue замикаючий підрозділ 
~ de reconnaissance розвідувальний 
підрозділ (частина); розвідувальна ор-
ганізація 
~ de recueil підрозділ забезпечення ві-
дходу; підрозділ (група) прикриття 
~ de renforcement підрозділ (частина)
посилення 
~ de renfort підрозділ (частина) поси-
лення 
~ de repli підрозділ (група) прикриття 
(забезпечення) відходу 
~ de réseau дротове загородження 
~ de réserve резервний підрозділ (час-
тина); підрозділ (частина) у резерві 
~ de riposte підрозділ (частина), що 
контратакує 
~ de sécurité підрозділ (частина), що 
охороняє; підрозділ (частина) охоро-
ни; підрозділ (група) прикриття 
~ de soutien national (ESN) націона-
льний підрозділ забезпечення 
~ de soutien підтримуючий підрозділ 
(частина); підрозділ (частина) підтри-
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élément 
мки; підрозділ (частина) другого 
ешелону; тиловий підрозділ (частина); 
підрозділ обслуговування 
~ de support logistique тиловий під-
розділ (частина)
~ de sûreté підрозділ (частина), що 
охороняє; підрозділ (частина) охоро-
ни; підрозділ (група) прикриття 
~ de surveillance avancé передовий 
підрозділ охорони і спостереження 
~ de surveillance розвідувальний під-
розділ; розвідувальна організація; під-
розділ спостереження (спостерігачів); 
організація спостереження 
~ de tête головний підрозділ; передо-
вий підрозділ (частина)
~ de tir вогневий підрозділ; pl вихідні 
дані для стрільби 
~ de tranchée ділянка траншеї; окоп;
осередок 
~ de transport автотранспортний під-
розділ (частина)
~ détaché виділений підрозділ 
~ divisionnaire blindé танкова дивізій-
на група 
~ divisionnaire підрозділ дивізійного 
підпорядкування 
~ du type commando диверсійно-
розвідувальна група 
~ engagé підрозділ (частина), введе-
ний у бій 
~ ennemi підрозділ (частина) против-
ника 
~ fixe підрозділ, що займає позиційну 
оборону 
~ flanquant фланговий (сусідній) під-
розділ (частина)
~ héliporté гелікоптеро-десантний 
підрозділ (частина); підрозділ (части-
на), що перекидається на гелікопте-
рах; аеромобільний підрозділ (части-
на); pl гелікоптерний десант 
~ isolé підрозділ, що діє самостійно 
~ le plus fragmentaire найменший 
підрозділ 
~ léger рухливий (розвідувальний)
підрозділ (частина)
~ logistique тиловий підрозділ (части-
на); тилова організація 
~ mobile рухливий (маневрений) під-
розділ (частина; група); ударна група 

élément 
~ organique de corps d’armée корпус-
ний підрозділ (частина), що не 
входить до складу дивізії; штатний 
підрозділ армійського корпусу 
~ organique divisionnaire (de la divi-
sion) штатний дивізійний підрозділ 
(частина)
~ organique штатний підрозділ (час-
тина)
~ parachuté парашутно-десантний 
підрозділ (частина)
~ parachutiste парашутно-десантний 
підрозділ (частина)
~ principal головний підрозділ 
~ radioactif радіоактивний елемент 
~ rattaché доданий підрозділ (части-
на)
~ reconnaissance розвідувальний під-
розділ; розвідувальна організація 
~ réservé резервний підрозділ (части-
на); підрозділ (частина) у резерві 
~ rétardeur стримуючий підрозділ 
(частина); підрозділ (частина), що ве-
де стримуючі дії 
~ sanitaire медичний підрозділ; під-
розділ медико-санітарної служби 
~ sur chenilles підрозділ (частина) на 
гусеничних (броне)транспортерах 
~ sur roues моторизований підрозділ 
(частина)
~ unitaire de la bataille тактичне 
з’єднання 
~ voltigeur піхотний підрозділ (части-
на)
~s corrigés виправлені дані (показни-
ки)
~s d’attente попередні дані (для стрі-
льби)
~s d’efficacité установки для стрільби 
на поразку 
~s de (du) pointage дані для наведення 
(гармати); вихідні дані для стрільби 
~s de (du) réglage пристріляні дані 
(установки); дані (установки) для при-
стрілювання 
~s de barrage lointain вихідні дані для 
ведення далекого загороджувального 
вогню 
~s de commandement d’appui et de 
soutien (ECAS) підрозділи управлін 
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élément 
ня, бойового та тилового забезпе-
чення 
~s de contrôle d’artillerie вихідні дані 
для стрільби 
~s de départ вихідні дані (установки)
~s de guidage вихідні дані для наве-
дення ракети 
~s de la décision дані, необхідні для 
ухвалення рішення 
~s de position de l’avion actuel поточні 
координати цілі 
~s de position de l’avion координати 
(повітряної) цілі 
~s initiaux вихідні дані (установки)
~s subversifs диверсійна група; підри-
вні елементи 
encadrer les ~s de renforcement забез-
печувати керування доданими підроз-
ділами (частинами) посилення 
fournir des ~s вводити дані 
localiser les ~s встановлювати місцез-
находження підрозділів 
modifier les ~s en portée корегувати 
дальність; вносити виправлення за да-
льністю 
petit ~ малий (дрібний) підрозділ 
premier ~ передовий підрозділ (час-
тина); підрозділ (частина) першого 
ешелону 

élévateur m піднімальний пристрій; підйом-
ник; кермо висоти; подавач; механізм подачі;
підвісна лямка (парашута)

élévation f підйом; висота; кут підйому 
~ de la hausse встановлення прицілу 

élève m слухач; курсант; вихованець 
~ à titre étranger курсант-іноземець 
(французького військового училища)
~ gendarme курсант школи жандар-
мерії 

élève-officier m курсант (військового учили-
ща)

élève-sous-officier m курсант школи унтер-
офіцерів 

élevé adj вищий 

élimination f усунення; придушення; вида-
лення; знищення; ліквідація 

~ d’échos fixes усунення сигналів, від-
битих від нерухомих об’єктів 
~ définitive остаточне знищення (лік-
відація)
~ de parasites придушення перешкод 
~ des pannes усунення ушкоджень 
~ des perturbations придушення пе-
решкод 

éliminer усувати; придушувати; видаляти;
знищувати; ліквідувати 

élingue f de suspension вантажний строп 

emballage m пакування; закупорка; контей-
нер; чохол 

~ de combat боєукладка (танка)
~ des munitions пакування боєприпа-
сів 
~ d’origine заводське пакування (боє-
припасів)
~ du parachute укладання парашута 

emballer пакувати; укладати 

embarcation f шлюпка; човен; судно; pl пе-
реправні засоби 

~ d’assaut десантна шлюпка; (штур-
мовий) десантний катер 
~ de débarquement десантна шлюпка;
десантний катер 
~ de sauvetage рятувальна шлюпка 
~ de service чергова шлюпка 
~ non pontée шлюпка 
~ pneumatique надувний (гумовий)
човен 

embargo m ембарго 

embarqué adj посаджений (на транспорт); 
авіаносний (про авіацію)

embarquement m навантаження; посадка (на 
транспорт)

embarquer вантажити(ся); саджати; сідати;
робити посадку (на транспорт)

embarras m; перешкода; загородження; завал 
(на дорозі); дорожня пробка 
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embase f опорна поверхня; підстава; окраїна;
виступ 

~ de la hausse підставка прицілу 
~ du guidon підставка мушки 

embauchage m вербування; підбурювання до 
переходу на сторону противника 

embaucher вербувати; набирати; переманю-
вати на сторону противника 

embouchure f гирло (ріки); дуло (гармати)

embout m наконечник; патрубок 

embouteillage f завал; загородження (на до-
розі); створення дорожньої пробки (затору)

~ des transmissions перевантаження 
мережі зв’язку 

embouteiller улаштовувати завал (на дорозі); 
загороджувати; створювати дорожню пробку 
(затор)

embrasure f амбразура; бійниця; оглядовий 
отвір 

~ de tir амбразура 
~ de visée оглядова щілина 

embûche f засідка 

embuscade f засідка 
~ antichar протитанкова засідка 
~ antipersonnel протипіхотна засідка 
~ blindée танкова засідка 
agir par ~ діяти із засідки 
déclencher ~ влаштовувати засідку 
déjouer une ~ розкривати (виявляти)
засідку (противника); уникати засідки 
donner sur une ~ попадати в засідку 
dresser une ~ влаштовувати засідку 
faire tomber dans une ~ заманювати в
засідку 
monter une ~ влаштовувати засідку 
subir des ~s попадати в засідку 
surprendre par une ~ раптово напада-
ти із засідки 
tendre une ~ влаштовувати засідку 
tomber dans une ~ попадати в засідку 

embusqué adj розташований у засідці 

embusquer розташовувати в засідці 
s’~ влаштовувати засідку; розташову-
ватися в засідці; «обкопатися» в тилу;
укриватися від військової повинності 

émetteur m передавач; пристрій, що передає;
(радіо)передавач; випромінювач 

~ à bande latérale unique передавач з
однією бічною смугою; однополосний 
передавач 
~ alpha альфа-випромінювач 
~ à ondes courtes короткохвильовий 
(радіо)передавач 
~ à ondes longues довгохвильовий 
(радіо)передавач 
~ à ondes ultra-courtes ультракорот-
кохвильовий (радіо)передавач 
~ bêta бета-випромінювач 
~ brouilleur передавач радіоперешкод;
радіостанція перешкод 
~ codable передавач із кодуванням си-
гналів 
~ de brouillage передавач радіопереш-
код; радіостанція перешкод 
~ de détresse передавач сигналів небе-
зпеки; аварійний передавач 
~ de fumée димовий прилад; прилад 
димопуску; димова шашка 
~ de repérage радіомаяк 
~ de secours аварійний передавач 
~ de signaux brouilleurs передавач ра-
діоперешкод; радіостанція перешкод 
~ de télécommande датчик телекоманд 
~ de télémesure (радіо)телеметричний 
передавач 
~ de téléphonie радіотелефонний пе-
редавач 
~ de trafic зв’язковий передавач 
~ de trajet d’atterrissage посадковий 
радіомаяк 
~ d’images (радіо)передавач сигналів 
зображення; телевізійний передавач 
~ fumigène димовий прилад; прилад 
димопуску; димова шашка 
~ gamma гамма-випромінювач 
~ portatif переносний (ра-
діо)передавач 
~ radar радіолокаційний передавач 

émetteur-balise m радіомаяк 

émetteur-radio m радіопередавач 
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émetteur-récepteur m радіостанція, що 
приймає та передає 

émetteur-relais m ретрансляційний (ра-
діо)передавач 

émettre випускати; випромінювати; переда-
вати по радіо; посилати сигнал; випускати 
(ОР; дим)

éminence f топ. висота 

émission f випущення; випромінювання; емі-
сія; передача по радіо; посилання сигналу;
знак; сигнал; випуск (ОР; диму)

~ alpha альфа-випромінювання 
~ codée кодована передача 
~ continue безупинне випромінюван-
ня; безупинна передача 
~ de gaz хімічна (газова) атака 
~ de la fumée димопускання; задим-
лення; установлення димової завіси 
~ de nuages de fumées установлення 
димових завіс; задимлення 
~ de radiations радіоактивне випромі-
нювання 
~ de rayons alpha альфа-
випромінювання 
~ de rayons bêta бета-випромінювання 
~ de rayons gamma гамма-
випромінювання 
~ des appels передача позивних; поси-
лання виклику 
~ des fumées димопускання; задим-
лення; установлення димових завіс 
~ en surface задимлення площі; уста-
новлення горизонтальної димової за-
віси 
~ latérale передача на бічних смугах 
~ radio (radioélectrique) радіовипро-
мінювання; радіопередача 
~ radiophonique радіопередача в мік-
рофонному режимі; радіотелефонна 
передача 
~ sonar робота гідроакустичних засо-
бів 
brouiller les ~s створювати перешкоди 
радіостанції; глушити передачі 
écouter les ~s adverses підслуховувати 
(перехоплювати) передачі противника 
intercepter ~ перехоплювати радіопе-
редачу 

émission 
passer sur ~ переходити на передачу 
relever les ~s визначати напрямок пе-
редачі 

empattement колісна база 

empennage m оперення; хвостове оперення;
стабілізатор 

~ canard носове оперення; оперення 
типу «утка»
~ déployable оперення, що складаєть-
ся 
~ de queue хвостове оперення 
~ de stabilisation стабілізатор 
~ fixe нерухомий стабілізатор; тверде 
оперення ракети 
~ horizontal горизонтальне оперення 
~ mobile рухомий стабілізатор; нежо-
рстке оперення ракети 
~ repliable оперення, що складається 
~ stabilisateur escamotable стабіліза-
тор ракети, що складається 
~ vertical вертикальне оперення 

emplacement m (обладнана) позиція; вогнева 
позиція; місце розташування; розташування;
місцезнаходження; окоп; (гарматна) площад-
ка 

~ à ciel ouvert відкрита вогнева пози-
ція 
~ à contre-pente вогнева позиція на 
звороті схилу 
~ à couvert закрита вогнева позиція 
~ à découverte відкрита вогнева пози-
ція 
~ clé основна (ключова) позиція 
~ d’abris закрита вогнева позиція; ук-
риття 
~ d’alerte місце (район) збору за три-
вогою 
~ d’arme automatique позиція авто-
матичної зброї 
~ d’armes вогнева позиція; окоп для 
вогневого засобу 
~ d’armes antichars позиція протита-
нкових засобів 
~ d’attente очікувальна позиція (ра-
йон)
~ de batterie вогнева позиція батареї 
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emplacement 
~ de bivouac місце розташування (роз-
ташування) (військ) на відпочинок 
(поза населеним пунктом)
~ d’écharpe вогнева позиція для ве-
дення косоприцільного вогню 
~ de combat бойова позиція; вогнева 
позиція 
~ de combat individuel єдиний стріле-
цький окоп 
~ de combat rapproché вогнева пози-
ція для стрільби прямим наведенням;
вогнева позиція для ближнього бою;
відкрита вогнева позиція 
~ de combat sous abri закрита вогнева 
позиція 
~ de défense оборонна позиція 
~ de départ вихідна позиція; вихідне 
положення 
~ de départ de la section d’assaut ру-
біж атаки 
~ de flanc флангова позиція 
~ de (du) lancement стартова позиція;
стартова площадка 
~ de la pièce (en batterie) вогнева 
позиція гармати (міномет; кулемет); 
гарматний (мінометний; кулеметний)
окоп 
~ de mise pied à terre місце (пункт)
cпішування (висадка з машин)
~ de mission principale основна вогне-
ва позиція 
~ de mitrailleuse кулеметна вогнева 
позиція; кулеметний окоп 
~ d’enfilade вогнева позиція для ве-
дення подовжнього вогню 
~ de rechange запасна вогнева позиція 
~ de repos місце розташування (роз-
ташування) (військ) на відпочинок 
~ des armes вогнева позиція 
~ des réserves місце розташування 
(розташування) резервів 
~ de station місце стоянки; стоянка 
(транспорту); місце розташування на 
відпочинок; місце розгортання (роз-
ташування) станції 
~ de stationnement місце стоянки;
стоянка (транспорту)
~ de stationnement en cas d’alerte мі-
сце стоянки (машин), що виїжджають 
за тривогою 

emplacement 
~ de stockage місце складування; міс-
це розташування складу; польовий 
склад 
~ des troupes дислокація військ 
~ de tir вогнева позиція; стартова по-
зиція; стартова площадка; окоп для 
вогневого засобу 
~ de tir individuel єдиний стрілецький 
окоп 
~ de tir protégé закрита вогнева пози-
ція 
~ d’observation пост спостереження;
~ du camp місце розташування (ра-
йон)
~ du guetteur місце для спостерігача 
~ d’un dispositif район розташування 
(дислокації) бойового порядку; район 
бойового розташування 
~ d’un tir d’arrêt вогнева позиція для 
ведення загороджувального вогню 
~ enterré окоп; підземна стартова 
площадка 
~ nomade вогнева позиція гармати,
яке переміщують 
~ normal вогнева позиція 
~ pour mortier мінометна вогнева по-
зиція; мінометний окоп 
~ recouvert перекритий окоп 
~ semi-abrité напівзакрита вогнева по-
зиція 
~ temporaire тимчасова вогнева пози-
ція 
faux ~ помилкова позиція 
faux ~ de tir помилкова вогнева пози-
ція 

emploi m застосування; використання; посада 
~ centralisé de l’ALAT централізоване 
використання армійської авіації 
~ de combat бойове застосування (ви-
користання)
~ de défense (défensif) застосування 
(використання) з метою оборони 
~ de l’artillerie застосування артилерії 
~ de la force застосування збройної 
сили 
~ décentralisé de l’ALAT децентралі-
зоване використання легкої авіації су-
хопутних військ 
~ des armes застосування зброї 
~ des feux вогневе ураження 
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emploi 
~ des forces бойове застосування сил 
~ des transmissions використання за-
собів зв’язку 
~ du feu nucléaire використання ре-
зультатів застосування ядерної зброї 
~ du génie використання інженерних 
військ 
~ du temps розпорядок дня; розклад 
занять 
~ en coopération спільне користуван-
ня 
~ militaire військове застосування;
застосування (використання) з
військовою метою 
~ offensif застосування з метою насту-
пу 
~ opérationnel бойове застосування 
(використання)
~ tactique бойове застосування (вико-
ристання); застосування (використан-
ня) із тактичною метою 
nommer à un ~ призначати на посаду 

employer застосовувати; використовувати 
~ centralisé використовувати центра-
лізовано 
~ groupé використовувати в повному 
складі 
s’~ à fond вводити в бій усі свої сили 

empoisonnement m отруєння 
~ mortel смертельне отруєння 

empoisonner отруювати 

empotage m укладання 

emprisonnement m ув’язнення 

emprunt m des gaz відведення газів (автома-
та)

encadré із забезпеченими флангами; прикри-
тий; зарахований; укомплектований команд-
ним складом; захоплений; накритий (про 
ціль); під конвоєм 

bien ~ надійно забезпечений із флан-
гів; що має досвідчений командний 
склад 
être ~ мати прикриті фланги; мати на 
флангах сусідів 

encadré 
solidement ~ надійно забезпечений із 
флангів; що має досвідчений команд-
ний склад 

encadrement m забезпечення флангів; прик-
риття; зарахування; комплектування команд-
ним складом; командний склад; накриття (ці-
лі)

~ de l’attaque забезпечення флангів 
наступаючих (що атакують) військ 

encadrer забезпечувати фланги; прикривати;
зараховувати; комплектувати командним 
складом 

encagement m ізолювання 

enceinte f огорожа; огородження; межі міста;
пояс фортів (захист)

~ biologique біологічний захист 
~ de sûreté захисна огорожа (пояс)
~ protectrice contre les radiations за-
хисний екран (ядерного реактора)
première ~ зовнішній пояс фортів 
(укріплень)
s’esquiver d’une ~ militaire відлучати-
ся за межі розташування частини 

encerclement m оточення; організація круго-
вої оборони 

acquérir ~ оточувати; здійснювати 
оточення 
briser ~ проривати кільце оточення;
виходити з оточення 
exécuter ~ оточувати; здійснювати 
оточення 
resserrer ~ стискати кільце оточення 
rompre ~ проривати кільце оточення;
виходити з оточення 

encercler оточувати; організовувати кругову 
оборону 

enchaînement m зчеплення; з’єднання; вклю-
чення 

encombrement m габарит; габаритні розміри;
захаращення; перевантаженість (лінії 
зв’язку); скупчення транспорту; дорожня 
пробка (затор); завантаження 
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encombrement 
~ acceptable припустимі габарити (ро-
зміри)
~ de circulation скупчення транспор-
ту; дорожня пробка (затор)
~ de l’itinéraire використання (заван-
таженість) маршруту 
~ du canon габаритні розміри гармати 
~ en position de batterie габаритні ро-
зміри гармати в бойовому положенні 
~ réduit невеликі габарити (розміри)

endiguement m стримування; перешкода; ло-
калізація 

~ d’un conflit локалізація збройного 
конфлікту 

endiguer затримувати; стримувати; перешко-
джати; локалізувати 

endommagé adj ушкоджений; підбитий; ви-
ведений з ладу 

endommagement m поломка; ушкодження;
псування; виведення з ладу 

endommager ушкоджувати; підбивати; псу-
вати; виводити з ладу 

endurance f витривалість; міцність (живу-
чість); термін служби; ресурс; тривалість 
польоту 

~ du moteur (du propulseur) ресурс 
двигуна 
~ générale загальний термін служби 
~ physique фізична витривалість (за-
гартування)

énergie f енергія 
~ d’impact сила удару; ударна сила 
снаряду в момент зустрічі з перешко-
дою 
~ du recul сила віддачі 
~ d’une arme nucléaire потужність 
ядерного вибуху 

énergol m енерголь; двокомпонентне ракетне 
паливо 

enfilade f подовжній вогонь 
battre d’~ обстрілювати подовжнім 
вогнем 

enfilade 
éviter ~ не підставляти себе під по-
довжній вогонь 
prendre (tirer) d’~ обстрілювати 
подовжнім вогнем; вести подовжній 
вогонь 

enfiler обстрілювати подовжнім вогнем; вес-
ти подовжній вогонь 

enfoncement m вклинення; прорив; заглиб-
лення; швидка втрата висоти; провалювання 
(літака)

~ de la ligne прорив оборонного рубе-
жу 

enfoncer уклинюватися; прориватись; погли-
блюватися 

s’~ уклинюватися; поглиблюватися;
занурюватися 

enfouir закопувати в землю 
s’~ обкопатися; заритися в землю;
укриватися в земляних спорудах;
поспішно відступати (відходити)

enfouissement m обкопування; закопування в
землю; створення земляних споруд; інженер-
но-позиційні роботи 

~ des unités спорудження укриттів для 
частин (підрозділів)
~ du personnel спорудження укриттів 
для особового складу 

enfumer задимлювати; встановлювати димо-
ву завісу; маскувати димом 

engagé adj введений у бій; m доброволець;
що добровільно вступив на військову службу 

durement ~ той, що веде бій у тяжких 
умовах 
être ~ бути введеним у бій; вести бій;
брати участь у бою 
~ volontaire той, добровільно вступив 
на військову службу 

engagement m зав’язка (початок) бою;
введення в бій; бій; зіткнення; сутичка; пере-
стрілка; відкриття вогню; обстріл; доброві-
льний вступ на військову службу 

~ interallié спільне застосування;
введення в бій союзних сил 
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engagement 
~ multinational застосування багато-
національних сил 
~ terrestre наземне застосування 

engager узгодження цілі 

engin m машина; засіб; двигун; силова уста-
новка; ракета; реактивний снаряд; космічний 
корабель; супутник 

~ (de) courte distance (portée) ракета 
ближньої дії 
~ à (sur) roues колісна машина 
~ à aile delta ракета з трикутним кри-
лом 
~ à aile en croix ракета з хрестоподіб-
ним крилом 
~ à bord авіаційна (корабельна) ракета 
~ à brouillard димовий прилад; при-
лад димопуску 
~ à charge atomique ракета з атомною 
(ядерною) бойовою частиною; атомна 
(ядерна) бомба 
~ à charge creuse ракета з кумулятив-
ною бойовою частиною; кумулятив-
ний снаряд 
~ à charge explosive ракета з бойовою 
частиною зі звичайною ВР; ракета з
фугасною (осколочно-фугасною) бо-
йовою частиною 
~ à courte distance (portée) ракета 
ближньої дії 
~ à coussin d’air машина (апарат) на 
повітряній подушці 
~ à deux étages двоступінчата ракета 
~ à explosif nucléaire ракета з ядерним 
зарядом; ядерна бомба 
~ à faible portée ракета ближньої дії 
~ à fusée ракета; ракетний двигун; лі-
тальний апарат з ракетним двигуном 
~ à grande autonomie (distance; por-
tée) ракета далекої дії 
~ à guidage électromagnétique радіо-
керована ракета 
~ à guidage par fils ракета, керована 
по проводах 
~ à guidage par infrarouge ракета з
інфрачервоною (тепловою) системою 
самонаведення 
~ à hydrogène воднева бомба 

engin 
~ à infrarouges ракета з інфрачерво-
ною (тепловою) системою самонаве-
дення 
~ à liquide рідинний ракетний двигун 
(РРД); ракета з РРД; рідинна ракета 
~ à long rayon d’action ракета далекої 
дії 
~ à longue distance (portée) ракета да-
лекої дії 
~ à moyenne autonomie ракета серед-
ньої дальності 
~ à moyenne distance (portée) ракета 
середньої дальності 
~ à ogive atomique ракета з атомною 
(ядерної) бойовою частиною 
~ à portée intermédiaire (réduite) ра-
кета середньої дальності 
~ à rayon d’action intermédiaire раке-
та середньої дальності 
~ à réaction ракета; реактивний сна-
ряд; реактивний двигун 
~ à tête atomique ракета з атомною 
(ядерної) бойовою частиною 
~ à tête chercheuse ракета з голівкою 
самонаведення; самонавідна ракета 
~ à tête nucléaire ракета з ядерною 
бойовою частиною 
~ à tir courbe et vertical вогневий за-
сіб навісного вогню 
~ à trajectoire courbe вогневий засіб 
навісного вогню 
~ à très grande portée ракета наддале-
кої дії 
~ accélérateur стартовий двигун; ра-
кетний прискорювач 
~ aérien літак; літак-снаряд; крилата 
ракета; авіаційний двигун; авіаційна 
бомба 
~ aérodynamique аеродинамічний 
літальний апарат; крилата 
(аеродинамічна) ракета;
~ aéromobile аеромобільна машина 
~ aéroterrestre машина ПДВ 
~ aérotransportable аеротранспорта-
бельна машина 
~ air-air ракета класу «повітря-
повітря»; ракета повітряного бою 
~ air-mer ракета класу «повітря - ко-
рабель»
~ air-sol ракета класу «повітря - зем-
ля»
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engin 
~ amphibie de franchissement амфі-
бійний переправний засіб 
~ amphibie десантно-висаджувальний 
засіб; машина, що плаває; амфібійний 
засіб; десантний засіб 
~ antiaérien léger легка зенітна уста-
новка; легка зенітна ракета 
~ antiaérien зенітна ракета 
~ antibalistique протиракета (для бо-
ротьби з балістичними ракетами)
~ antichar portatif ручний протитан-
ковий гранатомет 
~ antichar протитанковий засіб; про-
титанкова ракета (реактивний снаряд)
~ antiengin balistique протиракета для 
боротьби з балістичними ракетами 
~ antiengin протиракета 
~ antiengin-antiengin ракета для боро-
тьби з протиракетами 
~ antifusée (antimissile) протиракета 
~ antiradar протирадіолокаційна ра-
кета 
~ antitank léger легка протитанкова 
ракета 
~ antitank протитанковий засіб; про-
титанкова ракета (реактивний снаряд)
~ autoguidé ракета з автономною сис-
темою наведення; самонавідна ракета 
~ automobile blindé самохідна 
броньована установка; бронеавтомо-
біль; бронетранспортер 
~ automobile самохідна установка; ав-
томобіль 
~ automoteur (automouvant) самохід-
на установка 
~ bactériologique ракета з бойовою 
частиною, начиненою бактеріальними 
збудниками хвороб; бактеріологічна 
бомба 
~ balistique балістична ракета 
~ blindé de combat бойова броньована 
машина 
~ blindé de génie броньована інженер-
на машина 
~ blindé de reconnaissance розвідува-
льна броньована машина; розвідува-
льний бронеавтомобіль 
~ blindé de transport бронетранспор-
тер 

engin 
~ blindé léger de combat легка бойова 
броньована машина; легкий бронеав-
томобіль 
~ blindé броньована машина 
~ chenille гусенична машина 
~ composite багатоступінчата ракета 
~ contre avions зенітна ракета 
~ creuse-tranchée траншейна машина;
траншеєкопач 
~ cuirassé броньована машина 
~ d’accompagnement засіб підтримки 
(танк (САУ) тощо)
~ d’appui засіб підтримки (танк 
(САУ) тощо)
~ d’appui-feux броньована машина 
вогневої підтримки; засіб вогневої пі-
дтримки (напр. САУ)
~ d’armes бойова машина; бойовий 
засіб; бойова ракета 
~ d’assaut десантне судно 
~ d’attaque наступальний засіб; на-
ступальна ракета 
~ d’éclairage розвідувальна машина 
~ d’enfouissement землерийна машина 
~ d’entraînement навчальна машина;
навчальна ракета 
~ d’essais експериментальна ракета 
~ d’exercice навчальна машина; на-
вчальна ракета 
~ d’interception ракета-перехоплювач;
зенітна ракета; літак-перехоплювач 
~ de barrage засіб вогневого загоро-
дження 
~ de base ракета-носій 
~ de bataille blindé antichar протита-
нкова самохідна установка 
~ de bataille бойова машина; бойовий 
засіб; бойова ракета 
~ de champ de bataille тактична раке-
та 
~ de combat de groupe бойова машина 
піхоти (БМП)
~ de combat rapproché antichar про-
титанковий засіб ближньої дії 
~ de combat бойова машина; бойовий 
засіб; бойова ракета 
~ de commandement командирська 
(штабна) машина 
~ de contre-mesures (radio) ракета ра-
діопротидії 
~ de DCA зенітна ракета 
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engin 
~ de débarquement десантно-
висаджувальний засіб; десантна ма-
шина; десантний корабель (судно)
~ de défense aérienne (antiaérienne) 
зенітна ракета 
~ de défense rapprochée оборонний 
засіб ближньої дії 
~ de défense оборонний засіб; оборон-
на ракета; зенітна ракета 
~ de dépannage пересувна ремонтна 
майстерня; ремонтно-евакуаційна ма-
шина 
~ de destruction massive зброя масо-
вого ураження; ракета з ядерною бо-
йовою частиною; ядерна бомба 
~ de destruction rapprochée (протита-
нковий) засіб ближньої дії 
~ de destruction засіб руйнування;
протиракета; зенітна ракета 
~ de lutte antichar протитанковий за-
сіб; протитанкова ракета (реактивний 
снаряд)
~ de lutte anti-sous-marine протичов-
нова ракета 
~ de lutte rapprochée бойовий засіб 
ближньої дії 
~ de manœuvre маневрена (бойова)
машина 
~ de manutention підйомно-
транспортний засіб 
~ de mêlée бойовий засіб першого 
ешелону; бойовий засіб, що бере 
участь у бою; бойовий засіб сухопут-
них військ; бойовий засіб загальновій-
ськового бою 
~ de portage транспортний засіб; тра-
нспорт 
~ de portée intercontinentale міжкон-
тинентальна ракета 
~ de portée intermédiaire (moyenne) 
ракета середньої дальності 
~ de pose (de mines) мінний розкла-
дач; мінний загороджувач 
~ de poursuite самонавідна ракета; ра-
кета, що наводиться за кривою погоні 
~ de ravitaillement паливозаправник;
транспорт постачання; транспортна 
(вантажна) ракета 
~ de reconnaissance розвідувальна 
машина; розвідувальна ракета 

engin 
~ de représailles ракета для нанесення 
удару у відповідь 
~ de soutien транспорт постачання 
~ de sûreté розвідувальна машина; до-
зорна машина 
~ de terrassement землерийна машина 
~ de traction тягач 
~ de tranchée траншейна машина 
~ de transport chenille гусеничний 
(броне)транспортер 
~ de transport транспортний засіб;
транспортер; транспортна (вантажна)
ракета 
~ démineur засіб розмінування 
~ destructeur засіб руйнування; про-
тиракета; зенітна ракета 
~ dirigé керована ракета 
~ du génie інженерна машина 
~ explosif improvisé (EEI) самороб-
ний вибуховий пристрій 
~ filoguidé ракета, керована по прово-
дах 
~ fumigène (générateur de fumée) ди-
мовий прилад; прилад димопуску 
~ gigogne багатоступінчаста ракета 
~ global глобальна ракета 
~ guidé par radio ракета, керована по 
радіо; радіокерована ракета 
~ guidé керована ракета 
~ héliportable машина, що перекида-
ється на гелікоптерах 
~ héliporté ракета, що запускається з
гелікоптера 
~ incendiaire запальна ракета; ракета з
запальною бойовою частиною 
~ lance-fusées atomique пускова уста-
новка для пуску ракет з атомною 
(ядерною) бойовою частиною 
~ lance-missiles (самохідна) пускова 
установка 
~ lanceur de missiles antichars самохі-
дна пускова установка ПТКР 
~ léger blindé легка броньована ма-
шина 
~ léger de combat легка бойова маши-
на; легкий танк 
~ léger de reconnaissance легка розві-
дувальна машина 
~ lourd de combat важка бойова ма-
шина; важкий танк 
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engin 
~ mécanique d’enfouissement (de ter-
rassement) землерийна машина 
~ mécanique механізований засіб 
~ multitube багатоствольна реактивна 
установка 
~ non-guidé некерована ракета 
~ nucléaire ракета з ядерною бойовою 
частиною; ракета з ядерним двигуном;
ядерний двигун; ядерна бомба 
~ polyvalent ракета багатоцільового 
призначення; багатоцільова машина 
~ porte-engins (самохідна) пускова 
установка; ракета-носій 
~ porte-mortiers мінометна самохідна 
установка 
~ porteur засіб доставки (напр. ядер-
них зарядів); ракета-носій 
~ poseur de travure мостоукладач 
~ poseur de travures de voies ferrées 
залізничний мостоукладач 
~ volant télécommandé керована раке-
та 
~ volant літальний апарат 
lancer ~ запускати ракету 

engin-canon m самохідна артилерійська 
установка (САУ)

engin-cible m ракета-мішень; ракета-ціль 
~ radiocommandé (radioguidé) радіо-
керована ракета-мішень 
~ subsonique дозвукова ракета-мішень 
~ supersonique надзвукова ракета-
мішень 
~ télécommandé телекерована ракета-
мішень 

enjeu m de combat основне (головне) бойове 
завдання 

enlèvement m захоплення; взяття; оволодін-
ня; розбирання (напр. зброї); перевезення;
перекидання 

~ des bombes non éclatées знешко-
дження бомб, що не розірвалися 
~ des mines тралення мін 
~ du camion вантажопідйомність ма-
шини 
~ d’un objectif захоплення цілі 
(об’єкта); оволодіння об’єктом 

enlèvement 
~ d’un sentinelle зняття (захоплення)
вартового 

enlever захоплювати; брати; опановувати;
розбирати (напр. зброю); перевозити; пере-
кидати 

ennemi adj ворожий; m противник; ворог 
~ à terre наземний противник; наземні 
сили противника 
~ actuel дійсний противник (на відмі-
ну від ймовірного)
~ aérien повітряний противник; авіа-
ція противника 
~ blindé танки (бронемашини) проти-
вника; (броне)танкові частини (під-
розділу) противника 
~ conventionnel противник, що вико-
ристовує звичні засоби боротьби 
~ défensif противник, що знаходиться 
в обороні 
~ en retraite відступаючий (що відхо-
дить) противник 
~ éventuel імовірний противник 
~ futur потенційний (майбутній) про-
тивник 
~ immédiat безпосередній противник 
~ organisé регулярні війська против-
ника 
~ présent сили противника в даний час 
~ reconnu виявлений противник 
~ supérieur en nombre чисельно пере-
важаючий противник 
~ supérieur переважаючий (у силах)
противник 
~ supposé умовний (передбачуваний)
противник 
~ terrestre наземний противник; назе-
мні сили противника 
abuser ~ вводити противника в оману 
accrocher ~ атакувати (наздоганяти)
противника; вступати в (зав’язувати)
бій із противником; сковувати проти-
вника 
achever ~ завершувати розгром про-
тивника 
affronter ~ атакувати противника 
alerter ~ привертати увагу противника 
battre ~ розбивати (громити) против-
ника 
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ennemi 
bousculer ~ вибивати (відкидати) про-
тивника 
canaliser l’~ змушувати противника 
рухатися у визначеному напрямку 
céder à ~ відходити під натиском про-
тивника 
chasser ~ вибивати (відкидати) проти-
вника 
colmater ~ затримувати просування 
противника 
combattre l’~ вести бій із противни-
ком 
compter sans ~ складати план без ура-
хування (дій) противника 
contenir ~ стримувати противника 
décrocher l’~ des sommets вибивати 
противника з висот 
déloger ~ вибивати противника 
éloigner ~ відтискувати противника 
engager ~ атакувати противника 
fixer (gêner) ~ сковувати противника 
presser l’~ тіснити противника 
ramener l’~ відкидати противника 
renseigner sur ~ доставляти відомості 
про противника 
s’accrocher à ~ невідступно переслі-
дувати противника 
s’imposer à l’~ нав’язувати бій проти-
внику 
saisir ~ атакувати противника; брати 
противника під обстріл; обстрілювати 
противника; уражати противника вог-
нем 
supprimer ~ знищувати противника;
придушувати опір противника 
surprendre l’~ sur un flanc раптово 
атакувати противника у фланг 
tenir ~ сковувати противника 
tromper ~ вводити противника в ома-
ну 

ennui m несправність; неполадка 

enquête f розслідування; дізнання; наслідок 
~ administrative адміністративне роз-
слідування 

enregistrement m реєстрація 

enregistrer comme objectif зареєструвати як 
ціль 

enregistreur adj записуючий; самописний;
m записуючий пристрій; самопис; самопи-
сний прилад; прилад, що реєструє; реєстра-
тор 

~ d’altitude барограф; самопис висоти 
~ de cap курсограф 
~ de route самопис (покажчик) прой-
деного шляху 
~ météorologique самопис метеода-
них; метеорограф 

enseignement m навчання; підготовка 
~ commun загальна підготовка 
~ du combat бойове навчання; на-
вчання в умовах бойової обстановки;
бойова підготовка 
~ général загальна підготовка 
~ militaire військове навчання;
вишкіл; бойова підготовка 
~ stratégique стратегічна підготовка 
~ tactique тактична підготовка; на-
вчання в умовах бойової обстановки;
бойове навчання 

ensemble m з’єднання; об’єднання; набір;
комплект; вузол; блок; сукупність; система;
агрегат; укріплений вузол 

~ aéromobile de manœuvre (EAM) ае-
ромобільне угруповання маневру 
~ de calcul обчислювальний комплекс 
~ de capacités комплекс сил та засобів 
~ de codage кодовий пристрій 
~ de fermeture замикаючий механізм 
~ de guidage система наведення (керу-
вання)
~ de l’appareil de pointage приціл;
прицільне пристосування 
~ de l’effort aérien масований повіт-
ряний удар 
~ de lancement стартовий комплекс 
~ de mesures défensives система обо-
ронних заходів 
~ de secours рятувальний комплект;
захисний комплект 
~ dépôts et soutiens система складів пі-
дтримки 
~ des tirs de soutien et de protection 
система артилерійської підтримки 
~ du canon ствол у зібраному виді 
~ du dispositif весь бойовий порядок;
все угруповання 
~ du personnel весь особовий склад 
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ensemble 
~ interarmes aéromobile (EIAAM) 
загальновійськове аеромобільне фо-
рмування 
~ interarmes de manoeuvre (EIAM) 
загальновійськове маневрене форму-
вання 
~ transits група транзиту 
encadré dans un ~ складова частина 
цілого (частина бойового порядку)

entassement m скупчення; зосередження 

entasser скупчувати; зосереджувати 

enterré заритий, заглиблений; заглиблений у
землю; підземний 

enterrer заривати; заглиблювати в землю 
s’~ обкопуватися; зариватися в землю 

entourer оточувати 

entraînement m (бойова) підготовка; навчан-
ня; тренування; виучка; подача; передача;
привід; рушій; ходова частина (танка)

~ aérien льотна підготовка 
~ aéroporté підготовка ПДВ; трену-
вання з перекидань повітрям; трену-
вання з викидання (висадки) повітря-
ного десанту 
~ à la guerre виучка; бойова підготов-
ка 
~ à la marche тренування для здійс-
нення маршу 
~ au combat бойова підготовка; бойо-
ве навчання; підготовка в умовах бо-
йової обстановки; бойова виучка 
~ au saut парашутна підготовка; на-
вчання стрибкам із парашутом 
~ au ski лижна підготовка 
~ au tir вогнева підготовка; навчання 
прийомам і правилам стрільби 
~ au vol льотна підготовка 
~ avant-pilotage готування до польо-
тів 
~ choc бойова підготовка штурмових 
груп; навчання активним бойовим ді-
ям 
~ commando бойова підготовка осо-
бового складу диверсійних груп; на-

entraînement 
вчання диверсійно-розвідувальним ді-
ям (операціям)
~ de nuit навчання діям у нічних умо-
вах 
~ de surface навчання (на підводному 
човні) у надводному положенні 
~ d’état-major підготовка штабів 
~ diversifié різностороння підготовка 
~ du personnel бойова підготовка осо-
бового складу; тренування особового 
складу 
~ du pilotage навчання літаководінню;
тренування в літаководінні 
~ en (par) équipe бойова підготовка (в
складі) команди (групи; відділення)
~ intensif посилена (інтенсивна) під-
готовка (тренування)
~ interarmes загальновійськова підго-
товка спільне навчання (частин і під-
розділів різних родів військ)
~ militaire виучка; бойова підготовка 
~ opérationnel бойова підготовка; бо-
йове навчання; підготовка в умовах 
бойової обстановки; бойова виучка 
~ parachutiste парашутна підготовка 
~ particulier спеціальна підготовка 
~ physique фізична підготовка 
~ physique et sportif фізична і спорти-
вна підготовка 
~ physique général загальна фізична 
підготовка 
~ poussé посилена (інтенсивна) підго-
товка (тренування); висока бойова ви-
учка; (бойова) підготовка за повною 
програмою 
~ prolongé (бойова) підготовка за по-
вною програмою; тривале тренування 
~ tactique тактична підготовка 
~ technique технічна підготовка 
~ tout temps тренування за будь-яких 
метеорологічних умов 

entraîner підготовляти; готувати; навчати;
тренувати; харчувати; подавати; передавати;
надавати руху 

entrave f перешкода; перепона 

entraver затримувати; гальмувати; перешко-
джати 
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entrée f вхід; вступ; вторгнення; впуск; вхід-
ний (пусковий) отвір; подача; харчування;
вхідний сигнал; введення даних (в ЕОМ); pl 
вхідні дані; документи 

~ de (en) jeu введення (вступ) у бій;
запровадження в дію; початок бою 
(бойових дій)
~ de la culasse зарядна камора 
~ de la piste початок ВПС 
~ en action введення (вступ) у бій;
запровадження в дію; початок бою 
(бойових дій)
~ en campagne вступ у війну; початок 
військових дій 

entreposage m складування; збереження на 
складі; розвантаження на склади 

entreposer складувати; зберігати на складі;
вивантажувати на склади 

entrepôt m склад; навантажувальна площадка 
~ de distribution розподільчий склад 
~ d’effets склад речового майна; речо-
вий склад 
~ de l’armée de l’air склад ВПС 
~ de matériel склад матеріальної час-
тини 
~ de matériel aéroporté склад матеріа-
льної частини і майна ПДВ 
~ de réserve générale головний склад 
припасів; склад припасів резерву го-
ловного командування 
~ d’essence склад пального 
~ de stockage сховище; склад 
~ d’habillement склад речового майна;
речовий склад 

entrer входити; вступати; подавати; вводити 

entretenir утримати в порядку; доглядати;
проводити (робити) технічне обслуговуван-
ня; ремонтувати 

entretien m технічне обслуговування; ре-
монт; постачання; поповнення; харчування;
(поточне) тренування; перепідготовка, підт-
римка технічного стану (експлуатація)

~ annuel щорічне технічне обслугову-
вання 
~ au sol аеродромне обслуговування 

entretien 
~ avion технічне обслуговування (ре-
монт) літака 
~ courant поточне технічне обслуго-
вування (ремонт)
~ de l’avion технічне обслуговування 
(ремонт) літака 
~ dépannage auto технічне обслугову-
вання і ремонт автотранспортної тех-
ніки 
~ des effectifs облік особового складу 
~ des véhicules технічне обслугову-
вання (ремонт) машин 
~ en matériel матеріально-технічне за-
безпечення; МТЗ 
~ en munitions постачання боєприпа-
сів 
~ en ravitaillements постачання про-
довольства 
~ immédiat du combat технічне об-
слуговування в ході бою 
~ journalier поточне технічне обслу-
говування (ремонт)
~ majeur капітальний ремонт 
~ méthodique планове технічне обслу-
говування; поточний ремонт 
~ ordinaire поточне технічне обслуго-
вування (ремонт)
~ ouvert відкрите опитування 
~ préventif (prophylactique) профіла-
ктичний ремонт 
~ quotidien поточне технічне обслуго-
вування (ремонт)
~ semestriel піврічне технічне обслу-
говування 
~ trimestriel квартальне технічне об-
слуговування 
~ volant технічне обслуговування і
ремонт на марші 
exigeant en ~ складний в обслугову-
ванні 

envahir захоплювати 

envahissement m захоплення; вторгнення 

envahisseur m загарбник; окупант 

enveloppe f оболонка; кожух; корпус; сороч-
ка; покриття; ранець (парашута)

~ à gargousse зарядний картуз 
~ de chambre кожух ствола 
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enveloppe 
~ de cobalt radioactif оболонка (ядер-
ної бомби) з радіоактивного кобальту 
~ de mine корпус (оболонка) міни 
~ d’uranium уранова оболонка (ядер-
ної бомби)
~ extérieure des positions ennemies 
смуга забезпечення противника 

enveloppement m охоплення; оточення 
~ double подвійне охоплення 
~ en tenailles захоплення в кліщі; по-
двійне охоплення 
~ par les ailes охоплення (флангів)

envelopper охоплювати; оточувати 

envergure f розмір; ширина; розмах (крила;
стабілізатора); масштаб; проліт 

~ d’une tranchée ширина траншеї 
~ de déploiement фронт розгортання 
~ de la piste ширина ВПС 
~ de la zone de marche ширина смуги 
руху (маршу)
de grande ~ великими силами; на ши-
рокому фронті; масований 

environnement m оточення; простір, навко-
лишнє середовище 

~ biologique біологічне середовище 
~ chimique хімічна обстановка 
~ d’exploitation умови експлуатації 
~ électromagnétique електромагнітне 
середовище 
~ électronique система електронного 
виявлення 
~ global de l’information глобальне ін-
формаційне середовище 
~ hostile вороже середовище 
~ informationnel інформаційне сере-
довище 
~ militaire de l’information військове 
інформаційне середовище 
~ nucléaire stratégique зона ураження 
стратегічною ядерною зброєю 
~ nucléaire tactique зона ураження та-
ктичною ядерною зброєю 
~ opérationnel оперативне середовище 
~ psychologique психологічне середо-
вище 
~ radiologique радіаційна обстановка,
радіобіологічне середовище 

envoyer посилати; відряджати 

épaisseur f товщина; щільність; пласт 
~ de couverture товщина перекриття 
~ du réseau глибина дротового заго-
родження 
~ protective (protectrice) інж. захисна 
товщина 

épaulement m бруствер; окоп (для гармати;
міномета; кулемета)

~ à tir au genou окоп для стрільби з
коліна 
~ à tir au plat ventre окоп для стріль-
би лежачи 
~ à tir debout окоп для стрільби 
~ d’arme окоп для вогневого засобу 
~ de batterie гарматний окоп 
~ de combat окоп для ведення вогню 
~ de mitrailleuse кулеметний окоп 
~ de rechange запасний окоп 
~ de terrain виступ (складка) на міс-
цевості 
~ enterré стрілецький (одиночний)
окоп 
~ pour mitrailleuse кулеметний окоп 
~ sommaire найпростіший окоп; необ-
ладнаний окоп 
faux ~ помилковий окоп 

épauler приставляти (прикладати) до плеча;
обкопувати; допомагати; підтримувати 

épaulette f еполет 
gagner (obtenir) l’~ одержувати офі-
церське звання 

épaulière f плечова упора (кулемета)

épicentre m епіцентр 

épiphytie f епіфітія (масове ураження рослин 
хворобами чи шкідниками)

épiscope m епіскоп; панорамний перископ 
~ à grand champ панорамний перис-
коп із великим кутом огляду 
~ à vue panoramique панорамний пе-
рископ 
~ binoculaire стереотруба 
~ de conduite de nuit панорамний пе-
рископ для нічного водіння 
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épiscope 
~ de créneau амбразурний перископ 
~ du conducteur прилад спостережен-
ня водія 
~ infrarouge (IR) інфрачервоний па-
норамний перископ 

épizootie f епізоотія (епідемічне захворюван-
ня тварин)

épreuve f іспит; проба; перевірка 
~ au hasard вибірковий іспит (переві-
рка)
~ improvisée вибірковий іспит (пере-
вірка)
~ sur prélèvement вибірковий іспит 
(перевірка)
~ technique технічний іспит (перевір-
ка)
à ~ de непробивний; непроникний 
à ~ des balles протикульовий; кулене-
пробивний; кулестійкий 
subir ~ du feu проходити перевірку 
боєм 

éprouver випробувати; пробувати; перевіря-
ти 

épuisé adj виснажений; що втратив 
боєздатність; такий, що поніс (зазнав) втрат 

épuisement m виснаження; втрата боєздатно-
сті 

épuiser виснажувати; вимотувати; розморю-
вати; втрачати боєздатність; зазнавати втрат 

épuration f очищення 
~ des eaux очищення води 

équilibre m рівновага; урівноваженість; ба-
лансування; вирівнювання 

~ des fonctions opérationnelles рівно-
вага оперативних функцій 
~ des forces баланс сил 
~ stratégique стратегічна стабільність 
maintenir l’~ зберігати (підтримувати)
рівновагу 
rompre ~ порушувати рівновагу 

équilibrer врівноважувати; балансувати; ви-
рівнювати 

équilibreur m механізм, що врівноважує; ба-
лансир 

~ pneumatique пневматичний меха-
нізм, що врівноважує 

équipage m екіпаж; команда; гарнізон 
(оборонної споруди); парк (транспортних 
засобів); устаткування; комплект; набір;
приналежності; автотранспортні підрозділи;
автотранспортні засоби; матеріальна частина 

~ complet цілком укомплектований 
екіпаж (команда)
~ d’alerte черговий екіпаж 
~ de chasse екіпаж винищувача 
~ de guerre штатний екіпаж військо-
вого часу 
dresser les ~s тренувати екіпажі 

équipe f команда; група; екіпаж; розрахунок;
загін; (робоча) бригада; ланка; відділення 

~ ABC відділення радіаційної й хіміч-
ної розвідки 
~ ambulancière санітарне відділення 
~ antichar група винищувачів танків 
~ anti-incendie пожежна команда 
~ chargée de collecter les renseigne-
ments група збирання й обробки 
розвідувальних даних 
~ choc штурмова (ударна) група; гру-
па прориву; штурмове відділення (се-
кція)
~ d’alerte чергова команда (відділен-
ня)
~ d’analyse група обробки 
~ d’artilleurs гарматний розрахунок 
~ d’assaut et de destruction штурмова 
група 
~ d’assaut штурмовий саперний під-
розділ 
~ d’atterrissage десантна група 
~ d’éclairage  розвідувальна група 
~ d’embarquement посадкова (наван-
тажувальна) команда 
~ d’enlèvement des obstacles команда 
розгородження 
~ d’entretien auto авторемонтна гру-
па; група ремонту автотранспорту 
~ d’entretien група технічного обслу-
говування 
~ d’essai команда перевірки готовнос-
ті ракети до пуску 
~ d’évacuation евакуаційне відділення 
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équipe 
~ d’incendie пожежна команда 
~ d’interprétation відділення дешиф-
рування (аерознімків)
~ d’observation (EO) група спостере-
ження 
~ d’observation dans la profondeur 
(EOP) група спостереження у глибині 
противника 
~ d’observation et de réglage група 
спостерігачів і корегувальників стрі-
льби 
~ d’observation команда спостерігачів 
~ d’un poste optique центр оптичної 
розвідки 
~ d’un projecteur de signalisation ко-
манда (відділення) світлосигнальників 
~ de (radio)balisage команда радіотех-
нічного (світлотехнічного) устатку-
вання; група радіонаведення 
~ de barrage група (відділення) заго-
родження 
~ de batterie відділення зв’язку бата-
реї; ремонтна команда батареї 
~ de chiffrement шифрувальна група 
~ de choc штурмова (ударна) група;
група прориву; штурмове відділення 
(взвод)
~ de combat rapproché antichar група 
винищувачів танків 
~ de combat підрозділ; бойовий роз-
рахунок; бойова група 
~ de commandant de batterie відді-
лення керування батареї 
~ de commandant de groupe батарея 
керування дивізіону; обчислювальний 
підрозділ командира дивізіону 
~ de commandement група (відділен-
ня) керування 
~ de commandos диверсійно-
розвідувальна група 
~ de composition зведена команда 
~ de conduite de tir відділення керу-
вання вогнем 
~ de construction будівельна команда 
~ de contrôle des actions aériennes 
(ECAA) група з контролю авіаційних 
дій 
~ de déblaiement et de secours аварій-
но-рятувальна команда 
~ de décontamination дезактиваційна 
команда 

équipe 
~ de défense група охорони (охорона)
~ de déminage команда розмінування 
~ de dépannage аварійно-ремонтна 
команда (відділення)
~ de dérouleuse(s) команда ремонтни-
ків; команда із прокладки проводової 
лінії зв’язку 
~ de désinfection дезінфекційна (дега-
заційна) команда 
~ de destruction de chars група вини-
щувачів танків 
~ de destruction група винищувачів 
танків; команда підривників; група 
руйнування 
~ de détection radiologique відділення 
радіаційної розвідки 
~ de détection spécialisée хімічний 
розвідувальний дозор; відділення 
радіаційної й хімічної розвідки 
~ de guet (de guetteurs) команда спо-
стерігачів 
~ de lance-flammes вогнеметний роз-
рахунок 
~ de liaison d’appui naval група 
зв’язку морської підтримки 
~ de liaison et d’observation (ELO) 
група зв’язку і спостереження 
~ de liaison група зв’язку 
~ de maintenance команда із забезпе-
чення 
~ de manœuvre маневрена група 
~ de mise a feu du dispositif de des-
truction команда застосування під-
ривних засобів 
~ de mortier мінометний розрахунок 
~ de moyens de transport автотранс-
портне відділення 
~ de munitions відділення постачання 
боєприпасів 
~ de perception de matériels команда 
для отримання матеріальної частини 
~ de pièce розрахунок вогневого засо-
бу; гарматний розрахунок 
~ de piquet черговий розрахунок (ко-
манда)
~ de piste аеродромна команда 
~ de radar розрахунок РЛС 
~ de ramassage (des blessés) відділен-
ня (команда) збирання і виносу пора-
нених 
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équipe 
~ de ravitaillement підрозділ поста-
чання 
~ de rechange резервний розрахунок 
~ de recherche група пошуку; розвіду-
вальна група 
~ de reconnaissance et d’evaluation 
des risques technologiques (ERE) гру-
па з визначення і обчислення техноло-
гічних ризиків 
~ de recueil група прикриття (забезпе-
чення) відходу 
~ de récupération команда збирання й
евакуації ушкодженої техніки 
~ de réglage відділення керування во-
гнем 
~ de relevage команда розмінування 
~ de renseignement розвідувальна 
група 
~ de réparation d’artillerie артилерій-
ська ремонтна команда 
~ de réparation ремонтна команда 
(бригада)
~ de sabotage диверсійна група 
~ de sauvetage рятувальна команда 
~ de secours аварійно-рятувальна ко-
манда 
~ de surveillance  патруль 
~ de tir вогневий розрахунок; група 
підготовки вогневої позиції; група за-
безпечення стрільби (на стрільбищі)
~ de topographie топографічне відді-
лення 
~ de transport автотранспортне відді-
лення 
~ de travailleurs робоча команда 
~ de veille черговий розрахунок 
~ de voltigeurs піхотне відділення 
~ de(s) transmissions відділення 
зв’язку 
~ dépanneur аварійно-ремонтна ко-
манда (відділення)
~ des poseurs команда установників 
мін (мінування)
~ feu вогневий розрахунок 
~ fil відділення встановлення 
проводової лінії зв’язку 
~ mobile пересувна ремонтна команда 
~ NBC відділення радіаційної і хіміч-
ної розвідки 
~ spécialisée спеціальна команда 

équipe 
répartir en ~s розподіляти по відді-
леннях 

équipé adj обладнаний; споряджений; зброй-
ний; такий, що має на озброєнні; оснащений 

équipement m устаткування; майно споря-
дження; обмундирування; озброєння; бойова 
техніка; оснащення; екіпірування; постачан-
ня; прилади 

~ à (de) bord бортове устаткування 
(апаратура)
~ aéronautique авіаційне устаткування 
~ amovible знімальне устаткування 
~ antidéflagrant вибухонебезпечне 
устаткування 
~ anti-G протиперевантажувальне 
спорядження; протиперевантажуваль-
ний костюм 
~ antigaz засоби ПХЗ 
~ anti-incendiaire протипожежне 
устаткування 
~ antiradar протирадіаційне устатку-
вання 
~ atomique атомне (ядерне) озброєння 
~ au sol наземне допоміжне устатку-
вання 
~ automatique автоматична апаратура 
~ auxiliaire допоміжне устаткування 
~ d’acquisition d’objectifs апаратура 
(прилади) виявлення цілей 
~ d’aérodrome аеродромне устатку-
вання 
~ d’aide au franchissement майно для 
переправлення 
~ d’enregistrement записуюча апара-
тура 
~ d’essai au sol наземне контрольно-
випробувальне устаткування 
~ d’un itinéraire облаштування марш-
руту 
~ de campagne похідне спорядження;
польове спорядження 
~ de combat бойове спорядження; бо-
йова техніка; польове спорядження 
~ de conduite infrarouge інфрачервона 
апаратура нічного бачення для водін-
ня машин 
~ de contre-mesures passifs апаратура 
створення перешкод 
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équipement 
~ de contrôle de vol et de navigation 
пілотно-навігаційні прилади 
~ de contrôle de vol пілотні прилади 
~ de débarquement парашутно-
десантне устаткування 
~ de décollage assisté стартовий дви-
гун; ракетний прискорювач зльоту 
~ de détection aérienne засоби вияв-
лення літаків 
~ de détection апаратура (засоби) ви-
явлення; радіолокаційне устаткування 
(прилади)
~ de franchissement переправні засоби 
~ de guet et de(s) transmissions засоби 
спостереження і зв’язку 
~ de guidage au sol наземна апаратура 
наведення 
~ de guidage устаткування (апаратура)
системи наведення 
~ de la bataille бойове спорядження;
бойова техніка; польове спорядження 
~ de la carte ведення карти 
~ de la position інженерне обладнання 
позиції 
~ de lancement пускове (стартове)
устаткування; устаткування для пус-
ку; пускова установка 
~ de mesure контрольно-вимірювальні 
прилади 
~ de navigation навігаційне устатку-
вання (прилади)
~ de pilotage пілотні прилади 
~ de protection collective колективні 
засоби захисту 
~ de protection individuelle засоби ін-
дивідуального захисту 
~ de secours рятувальні засоби; ава-
рійно-рятувальне устаткування 
~ de sécurité рятувальне спорядження 
~ de service обслуговуюче устатку-
вання; допоміжне устаткування 
~ de surveillance прилади (засоби)
спостереження; прилади для спосте-
реження і корегування стрільби 
~ de tir de nuit прилад для нічної стрі-
льби 
~ de tir infrarouge інфрачервоний 
прилад для нічної стрільби 
~ de tir вогневий засіб; прилад для 
стрільби 

équipement 
~ des forces озброєння (оснащення)
армії 
~ des positions обладнання позицій 
~ du champ de bataille інженерне об-
ладнання місцевості 
~ du front інженерне облаштування 
позицій 
~ du Génie інженерна техніка 
~ électronique електронне устаткуван-
ня (апаратура)
~ extincteur протипожежне устатку-
вання 
~ fixe стаціонарне (незнімне) устатку-
вання 
~ individuel de protection індивідуа-
льні засоби захисту 
~ infrarouge actif інфрачервоне устат-
кування активної дії 
~ infrarouge de tir d’infanterie інфра-
червоний прилад для стрільби зі стрі-
лецької зброї 
~ infrarouge de vision nocturne pour 
conduite інфрачервона апаратура ніч-
ного бачення для водіння машин 
~ infrarouge de vision nocturne pour 
tir інфрачервоний прилад нічного ба-
чення для стрільби 
~ infrarouge passif інфрачервоне уста-
ткування пасивної дії 
~ infrarouge інфрачервоні прилади;
інфрачервона техніка; прилади нічно-
го бачення 
~ logistique логістичне обладнання 
~ lumineux освітлювальне устатку-
вання 
~ militaire військове спорядження;
військова техніка 
~ nucléaire ядерне озброєння 
~ offensif du front інженерне облаш-
тування вихідних позицій для наступу 
~ optique оптичні прилади 
~ parachutiste спорядження парашу-
тиста 
~ portuaire портове обладнання 
~ radar радіолокаційне устаткування 
~ radio радіоустаткування; радіоапа-
ратура; засоби радіозв’язку 
~ radioélectronique радіоелектронне 
устаткування (апаратура)
~ radiotechnique радіотехнічне устат-
кування 
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équipement 
~ sanitaire медико-санітарне майно 
~ surface-air зенітне озброєння 
~ topographique du terrain підготовка 
місцевості в топографічному плані 
~s de protection individuelle індивіду-
альні засоби захисту 
~s limités par le Traité des Forces 
conventionnelles en Europe (FCE) 
озброєння, обмежене Договором про 
скорочення звичайного озброєння 
arrimer ~ підганяти спорядження 

équiper обладнати; споряджати; озброювати;
оснащувати; екіпірувати; постачати 

équivalence f TNT тротиловий еквівалент 

ergol m ерголь; двокомпонентне ракетне па-
ливо 

erreur f помилка; погрішність; девіація 
~ absolue абсолютна похибка; відхи-
лення точки падіння снаряду від 
центру еліпса розсіювання; сумарна 
погрішність (прицілу)
~ accidentelle випадкова похибка 
~ commune загальна похибка 
~ d’impact відхилення від цілі 
~ d’interprétation помилка в дешиф-
руванні; помилка при узагальненні 
(тлумаченні)
~ d’itinéraire відхилення від (задано-
го) маршруту 
~ d’observation помилка (погрішність)
спостереження 
~ de cadran погрішність шкали; похи-
бка приладу; інструментальна похиб-
ка 
~ de calcul похибка (погрішність) об-
числення; помилка при розрахунку;
розрахункова помилка 
~ de camouflage неправильне маску-
вання 
~ de cap відхилення від курсу 
~ de lecture помилка відліку 
~ de mesure de distance лінійна поми-
лка (при визначенні відстаней)
~ de parcours відхилення від (задано-
го) маршруту 
~ de pointage помилка в прицілюванні 
~ de pointé кутова помилка 

erreur  
~ de portée відхилення за дальністю 
~ de visée помилка візування 
~ de zéro помилка (погрішність) при-
ладу 
~ en direction бокове відхилення; від-
хилення за напрямком 
~ en portée відхилення за дальністю 
~ grossière груба помилка 
~ maximale максимальне відхилення 
~ médiane середнє відхилення 
~ moyenne середня помилка; середнє 
відхилення 
~ par défaut помилка в бік зменшення 
~ par excès помилка в бік збільшення 
~ relative відносна помилка (погріш-
ність)
~ statique статична помилка 
~ sur l’altitude відхилення за висотою 
~ sur l’inclinaison відхилення за кутом 
підйому 
~ sur la portée відхилення за дальніс-
тю 
~ systématique систематична помилка 
~ topographique топографічна помил-
ка 
induire en ~ вводити в оману 

escadrille f авіаційна ескадрилья; загін; диві-
зіон (малих кораблів)

~ d’alerte чергова авіаційна ескадри-
лья 
~ d’appui авіаційна ескадрилья підт-
римки 
~ d’aviation авіаційна ескадрилья 
~ d’aviation légère d’appui ескадрилья 
військової авіації 
~ de bombardement (de bombardiers) 
бомбардувальна авіаційна ескадрилья 
~ de bombardement de jour ескадри-
лья денних бомбардувальників 
~ de bombardement de nuit ескадри-
лья нічних бомбардувальників 
~ de chasse винищувальна авіаційна 
ескадрилья 
~ de chasse tous temps ескадрилья 
всепогодних винищувачів 
~ de croisière далека розвідувальна 
авіаційна ескадрилья (авіації ВМС)
~ de liaison aérienne авіаційна ескад-
рилья зв’язку 
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escadrille 
~ de reconnaissance (de renseigne-
ment) розвідувальна авіаційна 
ескадрилья 
~ de surveillance côtière авіаційна ес-
кадрилья прибережної розвідки 
~ d’intercepteurs ескадрилья літаків-
перехоплювачів 
~ d’observation авіаційна ескадрилья 
тактичної розвідки; коригувально-
розвідувальна авіаційна ескадрилья 
~ hélicoptères d’attaque (HA) ескад-
рилья ударних гелікоптерів 
~ hélicoptères légers (HL) ескадрилья 
легких гелікоптерів 

escadron m ескадрон; рота; авіаційна група;
ескадрон жандармерії 

~ aérien авіаційна група 
~ amphibie ескадрон (рота) бойових 
машин, що плавають 
~ amphibie des troupes de marine де-
сантна рота ВМС 
~ antichar (винищувально) протитан-
ковий ескадрон 
~ blindé танковий ескадрон 
~ blindé de reconnaissance розвідува-
льний танковий ескадрон 
~ d’AMX ескадрон танків АМХ 
~ d’appui ескадрон підтримки 
~ d’automitrailleuses ескадрон броне-
автомобілів 
~ de blindés légers ескадрон легких 
танків 
~ de bombardement бомбардувальна 
авіаційна група 
~ de chars танковий ескадрон 
~ de chars АМХ ескадрон танків АМХ 
~ de chars de bataille танковий ескад-
рон; ескадрон середніх танків 
~ de chars légers ескадрон легких тан-
ків 
~ de chars moyens ескадрон середніх 
танків 
~ de chasse винищувальна авіаційна 
група 
~ de chasseurs de chars ескадрон ви-
нищувачів танків; винищувально-
протитанковий ескадрон 
~ de circulation рота регулювання ру-
ху 
~ d’éclairage розвідувальний ескадрон 

escadron 
~ de combat танковий ескадрон 
~ de commandement ескадрон керу-
вання 
~ de commandement et de(s) service(s) 
ескадрон керування й обслуговування 
~ de missiles ракетний дивізіон 
~ d’engins antichars (винищувально)
протитанковий ескадрон 
~ d’entretien et de réparation ескад-
рон ремонту й обслуговування 
~ de reconnaissance розвідувальний 
ескадрон 
~ des hussards розвідувальний ескад-
рон легких танків і бронеавтомобілів 
~ de soutien ескадрон підтримки; ес-
кадрон обслуговування 
~ de(s) service(s) ескадрон обслугову-
вання 
~ de tir ракетний дивізіон 
~ de transport автотранспортна рота;
транспортна авіаційна група 
~ d’hélicoptères група гелікоптерів;
гелікоптерна (авіаційна) група 
~ divisionnaire de canons antichars 
дивізійний (винищувально) протитан-
ковий ескадрон 
~ prévôtal ескадрон польової жандар-
мерії 
~ sur chenilles ескадрон гусеничних 
броньованих бойових машин 
~ technique léger легка група авіацій-
но-технічного обслуговування 

escalade f ескалація; розширення (розростан-
ня) військового конфлікту в загальну війну;
контрольоване перенесення військового кон-
флікту на більш високий ступінь (у залежно-
сті від масштабів, виду зброї і способу дії 
противника)

~ des tensions ескалація напруженості 

escale f проміжна посадка; проміжний пункт 
посадки; етап польоту; захід у порт; проміж-
ний порт; трап 

~ aérienne militaire проміжний 
пункт посадки 
~ de ravitaillement посадка для 
(до)заправлення пальним; пункт по-
повнення запасів (кораблів)
~ obligatoire обов’язкова посадка;
пункт обов’язкової посадки 
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escale  
~ technique (змушена) посадка з тех-
нічних причин 

escalier m сходи; трап 

escamotage m збирання; підйом (напр. шасі); 
складання 

escamoter забирати; піднімати (напр. шасі); 
складати 

escamoteur m механізм складання (напр. ша-
сі)

escarpe f ескарп; крутизна; укіс 
~ détachée окрема стінка ескарпу 
~ d’une tranchée крутість траншеї 

escarpé adj крутий; стрімчастий 

escarpement m ескарп; крутизна; укіс 

escorte f ескорт; ескортування; охорона; су-
провід; конвой; конвоювання 

~ antiaérienne протиповітряна охоро-
на 
~ d’honneur почесний ескорт 
~ de chasse супровід винищувачами;
винищувачі супроводу 
~ de convoi супровід й охорона кон-
вою 
~ de protection конвой охорони; охо-
рона 
~ de surveillance конвой, що супрово-
джує полонених 
accomplir une ~ ескортувати; охоро-
няти; супроводжувати; конвоювати 
acheminer sous ~ доставляти під охо-
роною; супроводжувати під конвоєм 
partir sous ~ виходити в супроводі 
конвою 
pourvoir d’une ~ забезпечувати еско-
ртування 

escorter ескортувати; охороняти; супрово-
джувати; конвоювати 

espace m простір; інтервал; проміжок; відс-
тань; ємність; обсяг; переміщення 

~ aérien contrôlé контрольований по-
вітряний простір 

espace 
~ aérien повітряний простір 
~ cosmique космічний простір 
~ d’air повітряний простір 
~ d’engagement район введення в бій 
~ d’exploration рлк. оглядовий простір 
~ dangereux(en tir ajusté) простір, що 
уражається 
~ de circulation смуга руху (маршу)
~ de manœuvre район здійснення ма-
невру; оперативний простір 
~ de procédure militaire повітряний 
простір, зона польотів військової авіа-
ції 
~ de responsabilité контрольований 
повітряний простір 
~ du terrain peu couvert відкрита ді-
лянка місцевості 
~ interthéâtres простір між ТВД 
~ lacunaire простір з пропусками 
~ mort мертвий простір 
~ non battu простір, що не уражається 
~ nuisible простір, що уражається 
~ ouvert відкритий простір 
~ théâtre national простір національ-
ного ТВД 
balayer ~ контролювати повітряний 
простір радіолокатором 

espacement m інтервал; проміжок; відстань;
проліт; розміщення; ешелонування 

~ des colonnes час проходження рубе-
жу (пункту) головними колонами (го-
ловними силами)
~ des mines крок мінування 
~ entre les rames дистанція між прої-
жджаючими одна за одною колонами 
автотранспорту 
~ entre lignes відстань між мінними 
рядами 
~ latéral бокове ешелонування 

espacer залишати інтервал (проміжок); еше-
лонувати 

espérance de vie термін придатності 

espionnage m шпіонаж 

espionnage m de l’activité ennemie спостере-
ження за діями противника 
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esprit m дух, бойовий дух 
~ choc наступальний дух 
~ combatif бойовий дух 
~ d’agressivité наступальний дух 
~ de défense оборонний дух 
~ de discipline дисциплінованість 
~ militaire бойовий дух 
dans un ~ agressif агресивно; у насту-
пальному дусі 
ranimer les ~s надихати 
sans ~ de repli (de retraite) не думаю-
чи про відступ 
tenir sans ~ de recul завзято обороня-
тися 

esquive f ухилення від бою; відхід 
exécuter une ~ ухилятися від бою;
здійснювати відхід 

esquiver ухилятися від бою; здійснювати ві-
дхід 

s’~ ухилятися від бою; відлучатися (з
корабля)

essai m іспит; перевірка; проба; випробуван-
ня; дослідження; експеримент; дослід; аналіз 

~ au banc стендова перевірка (випро-
бування); випробування, перевірка на 
стенді 
~ d’armes випробування зброї (озбро-
єння)
~ d’engin complet перевірка (випробу-
вання) ракетного комплексу 
~ d’utilisation експлуатаційна переві-
рка (випробування)
~ de champ(s) de tir полігонне випро-
бування 
~ de lot випробування головного екзе-
мпляра серії; вибіркове випробування 
~ de missiles перевірка (випробування)
ракет 
~ nucléaire à haute altitude випробу-
вання ядерної зброї на великій висоті 
~ nucléaire випробування ядерної 
зброї 
~ partiel часткова (вибіркова) перевір-
ка (випробування)
~ prévol передполітна (передстартова,
передпускова) перевірка 
~ réel випробування в природних умо-
вах 

essai 
~ sur maquette перевірки (випробу-
вання) на моделі; макетна перевірки 
(випробування)
~ témoin вибіркова перевірки (випро-
бування)
~(s) au sol наземні перевірки (випро-
бування) (напр. ракети)
~(s) de fonctionnement експлуатаційні 
перевірки (випробування)
~(s) de tir іспит зі стрільби 
~(s) en vol льотні іспити, перевірки 
(випробування); іспити, перевірки 
(випробування) у польоті; обліт 
~(s) tactique(s) тактичні (бойові) іспи-
ти, перевірки (випробування)
~s balistiques випробування балістич-
них ракет 
être aux ~s проходження іспиту, пере-
вірки (випробування); знаходитися в
стадії іспитів, перевірок (випробу-
вань)
faire des ~s проводити іспит, перевір-
ку (випробування)

essence f бензин; пальне; паливо; масло 
~ artificielle синтетичне паливо 
~ d’aviation авіаційний бензин 
~ de pétrole бензин 
~ indétonante антидетонаційне пальне 
~ militaire бензин для військових тра-
нспортних засобів 
~ synthétique синтетичне паливо 
faire de ~ заправляти(ся) пальним 
faire le plein d’~ заправлятися паль-
ним 

essentiel m головні сили 

est adj східний; m схід 

estafette f посильний; кур’єр; pl рухомі засо-
би зв’язку 

~ (en) moto (motocycliste) зв’язковий 
мотоцикліст 
~ à pied піший посильний 
~ aérienne літак зв’язку 
transmettre par ~ передавати через 
посильного 
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estimation f оцінка; приблизне визначення;
визначення на око; приблизний розрахунок 
(підрахунок)

~ à vue визначення на око 
~ topographique топографічна оцінка 
місцевості 

estime f розрахунок шляху 

estimer оцінювати; визначати приблизно (на 
око)

établir установлювати; розташовувати; вла-
штовувати; споруджувати 

s’~ займати позицію 
s’~ défensivement займати оборону 

établissement m установка; розташування;
установа 

~ d’écrans de fumée постановка димо-
вих завіс 
~ de la guerre військовий заклад 
~ de programme програмування;
складання програми (для ЕОМ)
~ de réserve générale склад запасів 
резерву головного командування;
загальний склад резервних запасів;
тиловий склад постачання 
~ des barrages (des obstacles artifi-
ciels) пристрій загороджень 
~ des subsistances продовольчий склад 
~ d’un passage пробивання проходу 
~ hospitalier militaire військовий 
шпиталь 
~ militaire військовий заклад 

étage m ступінь (ракети); радіокаскад 
~ central головна (основна) ступінь 
~ de base перша ступінь 
~ de croisière маршова ступінь 
~ de départ (de lancement) стартова 
ступінь 
~ de propulsion ступінь із двигуном 
~ principal головна (основна) ступінь 
~ terminal остання ступінь 
à deux ~s двоступінчатий 
premier ~ перша ступінь 
séparer un ~ відокремлювати ступінь 

étalement m розосередження; розгортання;
розчленовування; розташування на широко-
му фронті; розтягування; збільшення дистан 

étalement 
цій і інтервалів; розсіювання; шикування; ро-
зташування 

~ des coups розсіювання пострілів 
~ des dispositifs розосередження бойо-
вих порядків 
~ des trajectoires розсіювання траєк-
торій 
~ en largeur розтягнутість фронту; ро-
зосередження по фронту 
~ en profondeur розосередження в
глибину 
~ initial sur tout le front згрупування 
сил і засобів у вихідному районі 
~ sur le terrain розосередження на мі-
сцевості 

étaler розосереджувати; розгортати; розчле-
новувати; розташовувати на широкому фрон-
ті; розтягувати; збільшувати дистанції і ін-
тервали; розсіювати 

s’~ розосереджуватися; розгортатися;
розчленовуватися; розтягуватися 

étalonnage m калібрування; еталонування;
градуювання; установлення масштабу (оди-
ниці виміру); настройка 

~ d’un viseur вивірка (калібрування)
прицілу 

étalonner калібрувати; градуювати; установ-
лювати масштаб (одиниці виміру)

étanche герметичний 

étanchéité f герметичність; глибина подола-
ного броду 

étancher герметизувати; задраювати (напр.
пробоїну)

étape f перехід; проміжний аеродром; пере-
гонка (літаків)

~ journalière добовий перехід 
~ moyenne середній добовий перехід 
abattre de longues ~s робити великі 
переходи 
effectuer une ~ робити перехід 

état m стан; положення; штат; режим; відо-
мість; список; табель; формуляр; журнал 

~ archipel держава-архіпелаг 
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état 
~ associé союзна держава 
~ atmosphérique стан погоди 
~ capteur держава, війська якої утри-
мують військовополонених 
~ d’alerte au sol положення «чергу-
вання на аеродромі»
~ d’alerte permanent постійна бойова 
готовність 
~ d’alerte бойова готовність; поло-
ження (стан) бойової готовності 
~ d’âme моральний стан 
~ d’attente бойове положення 
~ d’esprit моральний стан 
~ d’exception надзвичайний стан 
~ d’urgence надзвичайний стан 
~ d’usure ступінь зношеності (ствола,
цівки)
~ de colisage багажна накладна 
~ de crise en temps de guerre кризова 
ситуація під час ведення війни 
~ de crise надзвичайний стан 
~ de fonctionnement бойова готов-
ність; боєздатність; добрий (експлуа-
таційний) стан; режим роботи 
~ de guerre стан війни; військовий 
стан 
~ de l’officier права й обов’язки офі-
цера 
~ de marche похідний стан 
~ de préparation au combat бойова 
готовність 
~ de préparation civile et militaire вій-
ськово-цивільна готовність 
~ de préparation de l’appareil de dé-
fense оборонна готовність 
~ de préparation стан бойової готов-
ності, стан оборонної готовності 
~ de sécurité безпечний стан 
~ de siège стан облоги 
~ de surface характер місцевості 
~ de veille стан очікування 
~ de vol готовність до польоту 
~ des stocks повідомлення про наяв-
ність і стан запасів; наявність і стан 
запасів; умови (порядок) збереження 
~ du ciel стан погоди 
~ du matériel повідомлення про наяв-
ність і стан матеріальної частини; ная-
вність запасів (матеріальних засобів)
на складі 
~ du temps стан погоди 

état 
~ final recherché умови закінчення 
операції 
~ météorologique стан погоди 
~ moral моральний стан 
~ non-nucléaire держава, що не має 
ядерної зброї 
~ nucléaire держава, що має ядерну 
зброю; ядерна держава 
~ sanitaire санітарний стан 
en ~ amorcé у спорядженому вигляді 
en ~ de combattre боєздатний 
en ~ de fonctionner боєздатний; у боє-
здатному стані; у доброму стані 
en ~ de guerre у стані війни 
en ~ de lutter боєздатний 
en ~ de servir боєздатний; у боєздат-
ному стані; справний 
en ~ de tirer у (стані) бойової готов-
ності; у готовності до відкриття (ве-
денню) вогню 
en ~ non amorcé у неспорядженому 
вигляді 
en ~ боєздатний; у боєздатному стані 
être en bon ~ de fonctionnement зна-
ходитися в стані бойової готовності 
hors d’~ de combattre небоєздатний 
hors d’~ небоєздатний; несправний; у
несправному стані 
maintenir en ~ de fonctionnement les 
armes тримати зброю напоготові 
maintenir en ~ підтримувати боєздат-
ність 
mettre en ~ de défense le terrain обла-
днати місцевість в оборонному плані;
підготовляти місцевість до оборони 
mettre en ~ de défense підготовляти 
(пристосовувати) для оборони 
mettre en ~ відновлювати боєздат-
ність; ремонтувати 
remettre en ~ de combattre відновлю-
вати боєздатність 
remettre en ~ de marche відновлюва-
ти; ремонтувати 
remettre en ~ відновлювати боєздат-
ність; ремонтувати 

état-major m штаб 
~ allié штаб армії союзника 
~ combiné об’єднаний штаб 
~ d’appoint група посилення штабу 
~ d’armée штаб армії 
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état-major 
~ de l’armée de l’air штаб ВПС 
~ de l’armée de terre штаб сухопутних 
військ 
~ de l’Union européenne штаб Євро-
пейського Союзу 
~ de rang élevé вищий штаб; штаб ве-
ликого з’єднання 
~ de régiment штаб полку 
~ de région штаб округу 
~ des armées штаб збройних сил 
~ d’intervention штаб операції 
~ général генеральний штаб; головний 
штаб 
~ intégré об’єднаний штаб; інтегрова-
ний штаб 
~ interallié об’єднаний штаб союзни-
ків; штаб об’єднаних збройних сил 
НАТО 
~ interarmées штаб видів збройних 
сил, міжвидовий штаб 
~ militaire international (EMI) міжна-
родний військовий штаб (МВШ)
~ parallèle паралельний штаб 
~ particulier du ministre канцелярія 
міністра збройних сил 
~ spécial спеціальний штаб; оператив-
на група штабу 
~ subalterne підлеглий, підпорядкова-
ний штаб 
~ supérieur вищий штаб 
~ tactique(EMT) штаб батальйону;
штаб бойової групи, штаб тактичного 
рівня 
haut ~ вищий штаб 

étendre розтягувати; розширювати; поширю-
вати 

étendue f довжина; розміри; площа; простір;
ділянка; район 

~ de l’explosion поширення вибуху 
~ de la résistance довжина лінії фрон-
ту (по фронту)
~ de la vue огляд 
~ de la zone dangereuse довжина небе-
зпечної зони 
~ de la zone довжина району (бойових 
дій)
~ des dégâts par le souffle розміри 
руйнувань, заподіяних ударною хви-
лею 

étendue 
~ des destructions розміри (масштаби)
руйнувань 
~ du front довжина по фронту (лінії 
фронту)
grande ~ des espaces libres оператив-
ний простір 
se décomposer en ~s поділятися на ді-
лянки по фронту (про місцевість)

étiré adj розтягнутий; що розтягнувся 
dangereusement ~ надмірно розтягну-
тий 

étoupille f запалювальна трубка; підривник;
запал (міни); вогнепровідний шнур 

~ à percussion підривник ударної дії 
~ de sûreté вогнепровідний шнур 
~ électrique електропідривник 

être en mesure de relever розвиток успіху 

étude f вивчення; дослідження; розробка; на-
вчання; науково-дослідні роботи 

~ de l’arme загальні відомості про 
стрілецьку зброю 
~ de l’ennemi вивчення противника 
~ du matériel огляд матеріальної час-
тини 
~ du milieu вивчення середовища 
~ du terrain вивчення місцевості 
~ météorologique метеорологічне дос-
лідження 

étui m футляр; чохол; брезент; гільза; втулка;
кобура 

~ à gorge гільза із заточенням 
~ à pistolet кобура 
~ de baïonnette чохол багнета 
~ de bouche чохол на дулову частину 
(гармати)
~ de cartouche гільза набою 
~ de culasse чохол на гузову частину 
(гармати)
~ de la cartouche гільза набою 
~ de revolver кобура 
chasser un ~ витягати гільзу 

eurocorps єврокорпус 

euroforces євросили 
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euroforces  
~ opérationnelle rapide сили швидкого 
реагування ЄС (ЄВРОФОР)

EUROMARFOR ВМС ЄС (ЄВРОМАРФОР)

évacuable adj підлягаючий евакуації; здатний 
бути евакуйованим 

évacuation f евакуація; вивіз; винос; поки-
дання; залишення (літака)

~ aéromobile аеромобільна евакуація 
~ de déchargement звільнення від нава-
нтаження 
~ de force примусова евакуація 
~ de la fumée провітрювання (схови-
ща)
~ de matériel евакуація обладнання 
~ des blessés евакуація поранених 
~ des cartouches brûlées викидання 
стріляних гільз 
~ du bord покидання (залишення) лі-
така 
~ du matériel евакуація матеріальних 
засобів 
~ du personnel евакуація особового 
складу 
~ d’urgence термінова евакуація 
~ forcée примусова евакуація 
~ médicale евакуація поранених і хво-
рих 
~ médicalisée медична евакуація 
~ primaire первинна евакуація; пер-
ший етап евакуації, першочергова 
евакуація 
~ sanitaire винесення поранених із 
поля бою; евакуація поранених і хво-
рих 
~ sanitaire aérienne авіаційна санітар-
на евакуація 
~ secondaire евакуація в тил; другий 
етап евакуації, евакуація у другу чергу 

évacuer евакуювати; вивозити; виносити; за-
лишати (літак)

~ de ressortissants ou de communautés 
menacées евакуація біженців чи насе-
лення, що знаходиться під загрозою 

évacués евакуйовані 

évadé m той, хто втік із полону 

évaluation f оцінка; визначення; обчислення;
розрахунок 

~ de la distance визначення відстані 
~ de la hausse установка прицілу 
~ de la menace оцінка ризику 
~ de la situation aérienne оцінка пові-
тряної обстановки 
~ de la vulnérabilité nucléaire оцінка 
ступеня ядерного ураження 
~ de l’état de préparation opération-
nelle оцінка стану оперативної 
готовності 
~ des dommages оцінка збитків 
~ d’un écart angulaire визначення ку-
тового відхилення 
~ logistique логістична оцінка 

évaluer оцінювати; визначати; обчислювати 

évasion f вихід з під удару 
~ de fréquence зміна частот 
~ et récupération уникнення та відно-
влення 

événement m подія; результат; розв’язка; ви-
рішальний момент 

~ écrasant нищівний удар 
~ nucléaire ядерний удар 
~s du combat окремі моменти (епізо-
ди) бою 
créer ~ завдавати вирішального удару 
parer aux ~s діяти відповідно до змін 
ситуації 
produire des ~s écrasants наносити 
нищівні удари 

éventail m система; комплекс 
en large ~ на широкому фронті 

éviter уникати; ухилятися (від)

évoluer маневрувати; перебудовуватися; пе-
регруповуватися; удосконалення (кораблів;
літаків)

évolution f маневр; маневрування; перебуду-
вання; перегрупування; удосконалення (ко-
раблів; літаків)

~ d’attente маневрування в зоні очіку-
вання (збору)
~ de (du) combat маневр (маневруван-
ня) у бою (на полі бою)
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évolution 
~ défensive протиракетний (протилі-
таковий; протизенітний) маневр 
~ de la manœuvre маневр; маневру-
вання; розвиток бойових дій; динаміка 
бою 
~ de la situation зміна обстановки 
~ de la situation aérienne зміна повіт-
ряної обстановки 
~ d’un avion маневр літака в повітрі 
~ en direction маневр за напрямком 
~ en distance маневр за дальністю 
~s de haute école (de haut pilotage) фі-
гури вищого пілотажу 
~s du plafond зміна висоти хмарності;
зміна стелі (літака)
~ tactique маневр (маневрування) у
бою (на полі бою); перебудування;
перегрупування 

exactitude f du renseignement надійність (то-
чність) розвідувальних даних 

examen m перевірка; огляд; опитування; іс-
пит;

~ d’aptitude перевірка (іспит) на при-
датність; кваліфікаційні іспити 
~ de contrôle повторний огляд 
~ de l’état extérieur зовнішній огляд 
~ de vérification повторний огляд 
~ du canon огляд гармати 
~ du matériel aérien огляд літаків 
~ du terrain вивчення (огляд) місце-
вості 
~ médical медичний огляд 
~ médical de contrôle контрольний 
медичний огляд 
~ médical par séries періодичне меди-
чне обстеження; диспансеризація 

examiner перевіряти; оглядати; випробовува-
ти 

excavateur m екскаватор 
~ à godets багаточерпаковий (багато-
ковшевий) екскаватор 
~ de (pour) trancheé(s) траншеєкопач 
~ sur chenilles екскаватор на гусенич-
ному ходу 

excéder перевищувати; перевершувати 

excès m
~ de poussée надмірна віддача 
~ de pouvoir перевищення влади 

exécutant m виконавець; учасник; pl підлеглі 

exécuter виконувати 

exécution f виконання; розділ наказу, що під-
лягає виконанню 

~ de destructions нанесення руйнувань 
~ de la frappe нанесення ядерного 
удару 
~ de la marche здійснення маршу;
марш 
~ de la (d’une) mission виконання за-
вдання 
~ de la (d’une) patrouille патрулюван-
ня; ведення розвідки дозором; дії до-
зору (патруля)
~ de la reconnaissance ведення розвід-
ки (рекогносцировки)
~ de l’assaut проведення атаки (штур-
му); атака; штурм 
~ d’embuscades влаштування засідок 
~ des feux ведення вогню; вогонь 
~ des liaisons et transmissions забезпе-
чення зв’язку 
~ des manœuvres виконання маневрів;
маневрування 
~ des opérations ведення бойових дій 
(операцій); бойові дії (операції)
~ des reconnaissances ведення розвід-
ки (рекогносцировки)
~ de(s) tir(s) ведення вогню; вогонь;
стрільба; pl прийоми стрільби 
~ des tirs en marchant ведення вогню 
(вогонь) на ходу 
~ de travaux проведення інженерних 
робіт 
~ du feu ведення вогню; вогонь 
~ du mouvement пересування (військ); 
здійснення маршу; марш 
~ d’une contre-attaque проведення 
контратаки; контратака 
~ du tir ведення вогню; вогонь; стрі-
льба; pl прийоми стрільби 
~ du transport здійснення перевезень;
перевезення; транспортування 
~ immédiate негайне виконання 

exemple m приклад 
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exemple 
payer d’~ показувати на особистому 
прикладі 

exercer проводити заняття (навчання); тре-
нувати; виконувати службові обов’язки 

exercice m навчання; заняття; бойова підго-
товка; тренування; виконання службових 
обов’язків 

~ à (avec) tir réel навчання з бойовою 
стрільбою 
~ à blanc навчання зі стрільбою холо-
стими патронами 
~ à feu навчальна стрільба; відпрацьо-
вування вогневих завдань; pl навчаль-
ні стрільби 
~ à grande échelle маневри 
~ à l’échelle de l’OTAN навчання в
рамках НАТО 
~ à la cible навчальна стрільба по ці-
лях 
~ aéroporté навчання ПДВ 
~ aéroterrestre навчання наземних сил 
(сухопутних військ) і ВПС 
~ amphibie (d’invasion) навчання з
висадка морського десанту 
~ au sol навчання наземних сил; відп-
рацьовування прийомів наземного 
бою 
~ avec tirs à projectiles réels навчання 
з бойовою стрільбою 
~ classique навчання з використанням 
звичайних засобів 
~ combiné спільні навчання; загально-
військові навчання 
~ d’accostage відпрацьовування під-
ходу (кораблів) до пункту висадка де-
санту 
~ d’alerte навчальна тривога 
~ d’appui відпрацьовування дій сил 
підтримки 
~ d’arrières тилове навчання 
~ d’embarquement відпрацьовування 
посадки і навантаження (на судна)
~ d’état-major штабне навчання 
~ de (du) commandement організація 
(здійснення) керування (командуван-
ня) (військами)
~ de combat à simple action польове 
тренування 

exercice 
~ de combat aérien відпрацьовування 
прийомів повітряного бою 
~ de combat rapproché навчання з ве-
дення ближнього бою 
~ de combat бойова вправа; бойове 
навчання; pl бойова підготовка 
~ de défense навчання з ведення обо-
рони; навчання із захисту (оборони)
~ de démonstration показове навчан-
ня; pl показові заняття 
~ de formations de toutes armes зага-
льновійськове навчання 
~ de franchissement d’obstacle(s) за-
няття з подолання перешкод 
~ de garnison гарнізонне навчання 
~ de lancement de torpilles навчальна 
торпедна стрільба 
~ de largage відпрацьовування вики-
дання вантажів; навчальне викидання 
вантажів 
~ de marche навчальний марш 
~ de mobilisation мобілізаційне на-
вчання; навчання з відпрацьовування 
мобілізаційної готовності 
~ de navigation tactique навчання з
маневрування 
~ de nuit навчання в нічних умовах;
нічне навчання 
~ de PC командно-штабне навчання 
~ de poste de commandement коман-
дно-штабне навчання 
~ défensif навчання з ведення оборо-
ни; навчання із захисту (оборони)
~ interarmées спільне навчання (за 
участю усіх видів збройних сил)
~ interarmes загальновійськове на-
вчання 
~ réel навчання з бойовою стрільбою 
~ synthétique навчання на моделюю-
чих пристроях 
~ tactique d’ensemble спільне тактич-
не навчання 
~ tactique тактичні навчання (занят-
тя); pl тактична підготовка 
~ type типове заняття 
~(s) à rangs serrés стройові заняття 
entrer en ~ приступати до виконання 
службових обов’язків 
jouer ~ проводити навчання 
monter des ~s тренуватися;
організовувати заняття (навчання)
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exercice 
réaliser ~ проводити заняття (навчан-
ня)

exfiltration f повернення через лінію фронту 

exigences f pl du terrain умови місцевості 

expansion f експансія; розширення 
~ militaire військова експансія 

expectative f вичікування; вичікувальне по-
ложення (позиція); вичікувальний спосіб дій 

rester sur ~ займати вичікувальне по-
ложення 

expédier відправляти 

expéditeur m відправник 

expédition f експедиція; операція; група літа-
ків, що виконує бойове завдання; екземпляр 
(документа)

~ aérienne повітряна операція; група 
літаків, що виконує бойове завдання 
~ à longue distance дії на велику відс-
тань 
~ de bombardement бомбардувальна 
операція; група бомбардувальників 
~ de commando розвідувальні, дивер-
сійно-розвідувальні дії 
~ de sauvetage рятувальна операція 

expérience f дослід; іспит; випробування 
~ atomique атомні (ядерні) випробу-
вання; випробування атомної (ядер-
ної) зброї 
~ de combat бойовий досвід; досвід 
ведення бойових дій 
~ nucléaire ядерні випробування; ви-
пробування ядерної зброї 
~ sur maquette іспит, випробування 
(на) моделі; макетний іспит, випробу-
вання 
faire ~ випробовувати; проводити іс-
пит 

expérimentation f експериментування; іспит;
випробування 

~ d’un système de guidage відпрацьо-
вування наведення 

expérimentation 
~ dans les (en) corps de troupe війсь-
кові іспити, експерименти, випробу-
вання 
~ de troupe військові іспити, експери-
менти, випробування 
~ des engins випробування ракет (дви-
гунів; машин)
~ nucléaire ядерні випробування; ви-
пробування ядерної зброї 
~s tactiques тактичні іспити, випробу-
вання; випробування в бойових умо-
вах 
présider aux ~s керувати іспитами, ек-
спериментами, випробуваннями 

expert m експерт 

expertise f експертиза 

exploitable adj придатний для експлуатації 
(використання); що може бути використаним 

exploitation f експлуатація; використання;
розвиток успіху; використання результатів 
удару; обробка 

~ d’une frappe nucléaire використан-
ня результатів ядерного удару 
~ de (du) feu nucléaire використання 
результатів ядерного удару 
~ de la bataille використання резуль-
татів бою 
~ de la mission розвиток успіху 
~ de succès розвиток успіху 
~ des armes nucléaires використання 
результатів застосування ядерної 
зброї 
~ des données використання розвіду-
вальних даних 
~ du renseignement використання роз-
відувальних даних 
~ du terrain використання місцевості 
~ immédiate безпосередній (після ата-
ки) розвиток успіху 
~ latérale розширення прориву 
~ lointaine розвиток успіху в глибину 
~ nucléaire використання результатів 
ядерного удару 
~ profonde розвиток успіху в глибину 
~ stratégique оперативний (стратегіч-
ний) розвиток успіху 
~ tactique тактичний розвиток успіху 
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exploitation 
accélérer ~ розвивати успіх 

exploiter експлуатувати; використовувати;
розвивати успіх; використовувати результати 
удару 

exploration f дослідження; розвідка; огляд;
рлк. розгортання; розкладання зображення 

~ aérienne повітряна розвідка 
~ d’un (par) secteur секторний огляд 
~ de combat розвідка боєм 
~ des espaces cosmiques дослідження 
космічного простору; космічна розві-
дка 
~ éloignée далека розвідка 
~ en force розвідка боєм 
~ lointaine далека розвідка 
~ panoramique круговий огляд 
~ rapprochée ближня розвідка 
~ stratégique оперативна (стратегічна)
розвідка 
~ terrestre наземна розвідка 
pousser ~ вести розвідку 

explorer досліджувати; розвідувати; вести 
розвідку 

exploser вибухати; розриватися 
faire ~ підривати 

exploseur m підривник 
~ à réaction підривник натяжної (на-
тискальної) дії 
~ à relâchement підривник натяжної 
дії 
~ électrique електропідривник 

explosibilité f вибухові властивості; вибухо-
вість 

explosible adj вибуховий; розривний; здатний 
вибухати; вибухонебезпечний 

explosif adj вибуховий; розривний; фугасний;
осколочно-фугасний; вибухова речовина 
(ВР); вибухівка; фугас; підривний заряд; роз-
ривний заряд 

~ à grande puissance ВР великої по-
тужності 

explosif 
~ atomique атомна (ядерна) ВР; атом-
ний (ядерний) заряд; атомні (ядерні)
боєприпаси 
~ comprimé пресована ВР 
~ d’amorçage ініціююча ВР 
~ d’amorce капсульний склад 
~ d’appoint додатковий заряд; ВР, що 
детонує 
~ de destruction ВР для підривних ро-
біт 
~ détonant ВР, що детонує 
~ en artifices піротехнічна суміш 
~ incendiaire ініціююча ВР 
~ léger легкий підривний заряд 
~ lourd важкий підривний заряд 
~ nucléaire ядерна ВР; ядерний заряд;
ядерні боєприпаси 
~ plastique пластична (пластикова) ВР 
~ sensible ініціююча ВР 
~ solide тверда ВР 
charger en ~ забезпечити вибуховою 
речовиною 
détruire par ~ підривати 
tirer ~ вести вогонь фугасними (оско-
лочно-фугасними) снарядами 

explosion f вибух; розрив, спалах; запалення 
~ à basse altitude розрив на малій ви-
соті; низький вибух 
~ à haute altitude розрив на великій 
висоті 
~ à la surface наземний вибух 
~ aérienne basse низький повітряний 
вибух 
~ aérienne повітряний вибух; авіацій-
ний вибух 
~ atomique d’amorçage вибух атомно-
го детонатора; дія атомного детонато-
ра 
~ atomique атомний (ядерний) вибух 
~ au fond підземний вибух 
~ au sol наземний вибух 
~ au-dessous du sol підземний вибух 
~ au-dessus du sol повітряний вибух 
~ basse низький вибух; розрив на ма-
лій висоті 
~ dans le sol підземний вибух 
~ de (en) surface наземний вибух 
~ de contamination вибух із метою ра-
діоактивного зараження 
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explosion 
~ de voisinage de surface вибух на по-
верхні землі 
~ en air (en altitude; en vol) повітря-
ний вибух 
~ H термоядерний вибух 
~ haute високий вибух; розрив на ве-
ликій висоті 
~ nucléaire à basse altitude ядерний 
вибух на низький висоті 
~ nucléaire à haute altitude ядерний 
вибух на великій висоті 
~ nucléaire aérienne ядерний авіацій-
ний вибух 
~ nucléaire de surface ядерний вибух на 
поверхні 
~ nucléaire produisant des retombées 
ядерний вибух, що призводить до ра-
діоактивних опадів 
~ nucléaire simulée імітаційний ядер-
ний вибух 
~ nucléaire sous-marine підводний 
ядерний вибух 
~ nucléaire souterraine підземний ядер-
ний вибух 
~ nucléaire ядерний вибух 
~ près du sol вибух на поверхні землі 
~ sous l’eau підводний вибух 
~ sous-marine підводний вибух 
~ souterraine підземний вибух 
~ thermique термічне опромінення 
~ thermonucléaire термоядерний ви-
бух 
faire ~ вибухати; розриватися 
simuler une ~ atomique імітувати 
атомний (ядерний) вибух 

exposé adj відкритий; незахищений 

exposer виставляти; піддавати; залишати не-
захищеним 

exposition f опромінення; фотоекспозиція;
витримка 

~ aux radiations (aux rayonnements) 
опромінення 
~ brève короткочасне опромінення 
~ du personnel опромінення особового 
складу 
~ excessive надмірне опромінення 
~ unique одноразове опромінення 

extension f розтягування; витягування; дов-
жина, перехідник 

~ du champ de tir збільшення сектора 
обстрілу 
~ en largeur (latérale) довжина фрон-
ту; розтягнутість фронту 

extermination f знищення; винищення 
~ massive масове знищення 

externalisation f екстерналізація 

extincteur m вогнегасник 
~ à écume (à mousse) пінний вогнега-
сник 
~ à poudre сухий (порошковий) вог-
негасник 
~ d’incendie вогнегасник 

extinction f зняття з озброєння 

extracteur m викидач; екстрактор; витяжний 
парашут 

extraction f викидання; витяг; екстракція 
~ aéromobile аеромобільна евакуація 

extradition f екстрадиція 

extrait m виписка; витяг 

extrapolation f екстраполяція; визначення 
координат розрахункової точки 
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-F- 
 
fabrication f виробництво; виготовлення; об-
робка 

~ d’armement (d’armes) виробництво 
озброєння 
~ de guerre воєнна промисловість;
військове виробництво 
~ de munitions виробництво боєпри-
пасів 
~ des fusées виробництво ракет; раке-
тобудування 
~ des prototypes (expérimentaux) ви-
пуск дослідних зразків 
~ en série серійне виробництво 

face f передня частина; фронт; шпуля (ком-
паса)

~ à deux directions на двох напрямках 
~ à un adversaire (ennemi) маючи пе-
ред собою противника; при зустрічі із 
противником 
~ à обличчям (до); фронтом (на); у на-
прямку (до чого-небудь)
~ au danger nucléaire передбачаючи 
застосування ядерної зброї 
aborder de ~ завдавати фронтального 
удару; атакувати з фронту 
combattre sur toutes les ~s вести кру-
гову оборону 
en ~ d’engins blindés при танковій 
атаці 
faire ~ (à) протистояти; чинити опір;
оборонятися; відбивати; бути готовим 
до відбиття (атаки); діяти (розгортати-
ся) у напрямку 
faire ~ à une attaque відбивати атаку 
(наступ)
faire ~ à une situation уживати заходів 
відповідно до ситуації 

facette f грань; площина; площадка 
~ de contrôle контрольна площадка 

facilité f легкість; зручність засобу (устатку-
вання, спорядження); сприятливі умови; мо-
жливості 

~ de déplacement рухливість; манев-
реність 
~ de l’adversaire можливості против-
ника 

facilité  
~ de manœuvre (d’évolution) рухли-
вість; маневреність 
~ de maintenance зручність технічно-
го обслуговування 
~s de parcours прохідність 
~s de (du) tir сприятливі умови для 
стрільби 
~s du terrain сприятливі умови місце-
вості; устаткування аеродрому 

façon f манера; спосіб; обробка 
d’une ~ discrète потай 

facteur m чинник; фактор; коефіцієнт 
~ d’atténuation коефіцієнт зменшення 
(радіоактивного випромінювання)
~ de planification коефіцієнт плану-
вання 
~ de probabilité de tir коефіцієнт імо-
вірності влучення 
~ de rendement коефіцієнт корисної 
дії (ККД); коефіцієнт використання 
(ядерної ВР)
~ déterminant визначальний чинник 
~ de transmissions de dose коефіцієнт 
пропускання радіоактивних випромі-
нювань 
~ ennemi дії противника 
~ météorologique метеорологічні умо-
ви 
~ psychologique психологічний фак-
тор 
~ surprise фактор раптовості 
~ temps фактор часу 

fagot m фашина; зв’язка; пучок; пакет 
~ de la charge пучок заряду 

faible m слабке (уразливе) місце 
du ~ au fort з переважаючими силами;
проти переважаючих сил 
lutter du ~ au fort вести бій із перева-
жаючими силами (противника)

faiblesse f уразливість; слабке (уразливе) міс-
це 

faille f de vision оглядова щілина 

faillite f невдача; провал 
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faire робити; наказувати 
~ diversion відволікати 
~ donner massivement вводити в бій 
великі сили; вводити масовано в бій 
~ sauter підривати 
~ tomber придушувати; знищувати 

faisceau m пучок; промінь; зв’язка; пакет;
арт. віяло; комплект; набір; гвинтівки, скла-
дені в козли 

~ d’alignement курсовий (ра-
діо)промінь 
~ d’atterrissage посадковий промінь 
~ de communication(s) мережа шляхів 
сполучення; мережа ліній зв’язку 
~ de descente глісадний промінь 
~ de guidage промінь наведення 
~ de missions de feu серія (ряд) вогне-
вих завдань 
~ de radioalignement курсовий радіо-
промінь 
~ de radiophare промінь радіомаяка 
~ de tir батарейне віяло 
~ du radar промінь РЛС (радіолокато-
ра)
~ hertzien (FH) радіорелейна лінія 
~ infrarouge пучок інфрачервоних 
променів 
~ laser лазерний промінь; промінь ла-
зера 
~ radar промінь РЛС (радіолокатора)
balayer par ~ radar контролювати 
простір за допомогою РЛС; вести спо-
стереження за допомогою РЛС; огля-
дати променем радіолокатора 

faisceau-guidé m d’atterrissage сигнальна зо-
на посадкового радіомаяка 

fait m подія; епізод; факт; випадок 
~ d’armes (de guerre) бойовий подвиг;
pl бойові заслуги 
~ de guerre signalé бойовий подвиг,
відзначений у наказі 
~ nucléaire ядерна зброя; вплив ядер-
ної зброї 
~ technique технічний випадок 
~s tactiques епізоди бою 

faîte m топ. вершина; вододіл; гірський хре-
бет; гребінь (висоти)

falaise f крутий берег 

fanion m прапор; сигнальний прапорець; зна-
чок 

~ de commandement штабний прапор 
~ de limité (de sécurité) попереджува-
льний прапорець; прапорець загоро-
дження 
~ (de) signaleur (de signalisation (à 
bras); à (de) signaux) сигнальний пра-
пор (прапорець)

fantassin m піхотинець 
~ antichar винищувач танків 
~ combattant піхотинець, який (безпо-
середньо) брав участь у бою; піхоти-
нець-учасник бойових дій 
~ isolé одинокий боєць 
~ mécanisé (porté) солдат мотопіхоти;
мотопіхота 
~s à pied спішена піхота; піхота, яка 
діє в пішому порядку 
~s blindés мотопіхота 
en ~ у пішому порядку 

fatigue f втома; зношення 

fatiguer розморювати; зношувати (матеріа-
льну частину)

se ~ втомлюватися; зношуватися 

fausse-alarme f помилкова тривога 

faute f помилка; промах; порушення; недолік 
~ contre la discipline порушення вій-
ськової дисципліни 
~ de camouflage порушення маску-
вання 
~ de visée помилка при прицілюванні 

fauteuil m сидіння; крісло 
~ catapultable катапультане сидіння 
(крісло)

faux champ de mines фальшиве мінне поле 

faveur f
à la ~ de під прикриттям 
à la ~ de cheminements non battus 
використовуючи підступи, що не про-
стрілюються 
à la ~ du feu під прикриттям вогню 
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faveur  
à la ~ d’une maîtrise de l’air викорис-
товуючи перевагу в повітрі 

fenêtre f вікно; отвір 
~ d’éjection вікно для викидання від-
стріляних гільз 
~ de lancement «пускове вікно»; 
період, найбільш зручний для пуску 
(ракет)
~ de tourelle люк башти (танка)
~ de visée візирне вікно; вікно візира 
~ de vision (de visite; d’inspection) 
оглядове вікно (отвір)
~ d’introduction вікно приймача мага-
зина; нижнє вікно ствольної коробки 
(гвинтівки)
~ d’observation оглядове вікно (отвір)

fente f щілина; проріз; розріз; тріщина; рва-
ний отвір; пробоїна 

~ d’échappement газовий (газовідвід-
ний) отвір; отвір для відводу порохо-
вих газів 
~ de tir амбразура; бійниця 
~ de visée прицільна щілина; візирна 
щілина; проріз прицілу 
~ de vision (d’observation) оглядова 
щілина 
~s du guidon пази мушки 

fer m
~ de lance передовий загін; ударна 
група; прорив (оборони)
~ de lance cuirassé передовий (удар-
ний) танковий загін; танковий прорив 
(оборони)

fermé зімкнутий; із круговою обороною 

fermeture f замок; замикаючий механізм; за-
микання; закривання; закриття 

~ à bloc запирання замком 
~ à coin клиновий замок 
~ à coulisseau (à glissière) ковзкий за-
мок 
~ arrière задня кришка (гальма)
~ de culasse замок гармати; гарматний 
замок 
~ de culasse à coin клиновий замок 
~ de culasse à coin horizontal горизон-
тальний клиновий замок 

fermeture 
~ de culasse à coin vertical вертикаль-
ний клиновий замок 
~ de culasse à vis поршневий замок 
~ de la brèche заповнення прориву 
(розриву) у бойових порядках 
~ de la route загородження на дорозі 
~ des frontières закриття кордонів 

feu m вогонь; стрільба; пуск (ракети); пост-
ріл; полум’я; ліхтар; маяковий вогонь; маяк;
буй, що світиться; пожежа; світло; світловий 
сигнал; сигнальний вогонь 

~ à (de) plein fouet настильний вогонь 
~ à occultation вогонь, що ведеться з
перервами 
~ à parachute авіаційна бомба, що сві-
тить 
~ à secteur секторний вогонь 
~ à tir courbe навісний вогонь 
~ ami вогонь своїх військ 
~ antiaérien зенітний вогонь 
~ antibrouillard протитуманна фара 
~ antichar протитанковий вогонь 
~ antipersonnel протипіхотний вогонь 
~ antivéhicule вогонь по бойовим ма-
шинам 
~ atomique атомний (ядерний) удар;
нанесення атомного (ядерного) удару;
вогонь атомних (ядерних) засобів;
стрільба атомними (ядерними) боє-
припасами 
~ classique вогонь зі звичайних видів 
зброї; стрільба звичайними боєприпа-
сами 
~ clignotant проблискове (маякове)
світло 
~ continu безупинний вогонь, безпе-
рервний вогонь 
~ conventionnel вогонь зі звичайних 
видів зброї; стрільба звичайними боє-
припасами 
~ convergent зосереджений вогонь 
~ coup par coup стрільба одиночними 
пострілами 
~ croisé перехресний вогонь 
~ d’(en) appui вогнева підтримка; під-
тримка вогнем 
~ d’(une) intensite réduité вогонь не-
значної щільності 
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feu 
~ d’accompagnement вогневий супро-
від; стрільба способом вогневого су-
проводу 
~ d’action d’ensemble вогонь засобів 
загальної підтримки; загальна вогнева 
підтримка 
~ d’ancre якірне світло 
~ d’appui aérien вогнева підтримка з
повітря 
~ d’appui classique вогнева підтримка 
звичайними засобами 
~ d’appui direct безпосередня вогнева 
підтримка 
~ d’appui indirect непряма вогнева пі-
дтримка 
~ d’appui réciproque взаємна вогнева 
підтримка 
~ d’arme automatique вогонь з авто-
матичної зброї 
~ d’arrêt загороджувальний вогонь 
~ d’artillerie артилерійський вогонь 
~ d’assaut вогонь з ходу (із рубежу 
атаки); вогонь прямим наведенням 
~ d’enfilade подовжній вогонь 
~ d’ensemble груповий вогонь; стрі-
льба чергами 
~ d’infanterie вогонь піхоти; вогонь зі 
стрілецької зброї 
~ d’obstacle загороджувальний вогонь 
~ de barrage (de barrière) загороджу-
вальний вогонь 
~ de contre-préparation вогнева (ар-
тилерійська) контрпідготовка 
~ de destruction вогонь на поразку;
вогонь на руйнування; вогонь на зни-
щення 
~ de face фронтальний вогонь 
~ de flanc (de flanquement) фланговий 
вогонь 
~ de guerre бойова стрільба 
~ de harcèlement вогонь на виснажен-
ня 
~ de manœuvre маневр вогнем; ма-
невр ядерними ударами 
~ de mitrailleuse кулеметний вогонь 
~ de parade загороджувальний вогонь 
~ de protection вогневе прикриття 
~ de renforcement вогонь засобів по-
силення 
~ de revers вогонь з тилу 
~ de série стрільба чергами 

feu 
~ de signal сигнальне світло 
~ de soutien вогнева підтримка; підт-
римка вогнем 
~ de sûreté попереджувальний маяк 
~ de surprise раптовий вогонь; вогне-
вий наліт; вогневий напад 
~ de tirailleurs одиночний вогонь (зі 
стрілецької зброї)
~ défensif загороджувальний вогонь;
вогонь в обороні 
~ dense щільний вогонь 
~ direct стрільба прямим наведенням 
~ en marchant вогонь (стрільба) на 
ходу (у русі; з ходу)
~ en retraité вогонь при відході 
~ en tir lointain вогонь на великі відс-
тані; далекий вогневий напад 
~ entre-croisé перехресний вогонь 
~ externe вогнева підтримка артилерії 
й авіації; вогонь доданих (підтримую-
чих) вогневих засобів 
~ fichant навісний вогонь 
~ indirect стрільба непрямим наве-
денням; вогонь із закритих вогневих 
позицій 
~ individuel одиночний вогонь 
~ inopiné раптовий вогонь; вогневий 
наліт; вогневий напад 
~ intense інтенсивний вогонь 
~ interne вогонь штатних вогневих за-
собів 
~ lent нещільний вогонь 
~ lointain вогонь на великі відстані;
далекий вогневий напад; вогонь із да-
леких відстаней 
~ lourd externe вогонь важкої артиле-
рії підтримки 
~ lourd вогонь важкої артилерії 
~ massif масований вогонь 
~ nourri інтенсивний вогонь 
~ nucléaire tactique тактичний ядер-
ний удар 
~ nucléaire ядерний удар; нанесення 
ядерного удару; вогонь ядерних засо-
бів; стрільба ядерними боєприпасами 
~ ordinaire постійне (маякове) світло 
~ par rafales (successives) стрільба 
чергами; шквальний вогонь; шквал 
вогню 
~ par-dessus des troupes вогонь по-
верх своїх військ 
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feu 
~ permanent постійне (маякове) світ-
ло 
~ plongeant навісний вогонь 
~ préci точний (влучний) вогонь 
~ prévu à l’avance плановий вогонь 
~ radioactif ядерний удар 
~ rapide щільний вогонь; швидкий во-
гонь 
~ rasant настильний вогонь 
~ rentable дійсний (ефективний) во-
гонь 
~ réparti вогонь по площі 
~ rigidé щільний вогонь 
~ roulant вогневий вал; ураганний во-
гонь 
~ sans lacune суцільний вогонь 
~ stratégique стратегічне бомбарду-
вання 
~ tactique тактичний вогонь 
~ terrestre вогонь по наземних цілях 
~ tournant обертове (маякове) світло 
~ très court вогонь із близьких диста-
нцій (відстаней); вогонь на близькі ві-
дстані 
~ vif інтенсивний вогонь 
accueillir par le ~ зустрічати вогнем 
accumuler le(s) ~(х) зосереджувати 
вогонь 
agencer les ~ відкривати вогонь; вво-
дити в бій вогневі засоби 
agencer son ~ організовувати систему 
вогню; організовувати вогневу підт-
римку 
ajuster le ~ корегувати вогонь; готува-
ти (вихідні) дані для стрільби (для 
пуску ракети)
aller au ~ йти в бій (в атаку)
allumer des ~ запалювати сигнальні 
вогні 
appeler le ~ adverse викликати на себе 
вогонь противника 
appliquer des ~ вести вогонь 
appliquer un ~ nucléaire завдавати 
ядерного удару 
appuyer par le ~ підтримувати вог-
нем; забезпечувати вогневу підтримку 
arrêter le ~ припиняти вогонь 
baptiser par le ~ одержувати бойове 
хрещення 
battre par le ~ прострілювати; уража-
ти вогнем 

feu 
centrer le ~ зосереджувати вогонь 
cesser le ~ припиняти вогонь 
coiffer par le ~ накривати вогнем 
combattre par le ~ придушувати вог-
нем 
commander le ~ керувати вогнем; по-
давати команду на відкриття вогню 
commencer le ~ відкривати вогонь 
conduire le ~ вести вогонь; керувати 
вогнем 
contrôler le ~ керувати вогнем; коре-
гувати вогонь 
couvrir par le ~ прикривати вогнем 
croiser largement les ~x створювати 
широку зону перехресного вогню 
croiser les ~ вести перехресний вогонь 
déclencher le ~ відкривати вогонь 
(своєї артилерії)
déployer des ~ організовувати систему 
вогню; розгортати вогневі засоби; за-
ймати вогневі позиції 
désarticuler le ~ ennemi дезорганізо-
вувати вогонь противника 
développer des ~x вести вогонь; удо-
сконалювати систему вогню 
diriger le ~ керувати вогнем 
disperser des ~x розосереджувати во-
гонь 
dominer par le ~ мати вогневу перева-
га; придушувати вогнем 
donner le ~ вести вогонь 
essuyer le ~ піддаватися вогневому 
впливу (обстрілу)
étayer le ~ підсилювати вогонь 
éteindre le ~ придушувати вогонь 
être pris sous le ~ попадати під обстріл 
exécuter le ~ вести вогонь 
exploiter les ~ х nucléaires використо-
вувати результати ядерних ударів 
faire ~ стріляти; вести вогонь; відкри-
вати вогонь; вистрілити; робити пост-
ріл 
faux ~ осічка 
fournir des ~x d’une intensite réduité 
вести вогонь незначної щільності 
fournir les (des) ~х підтримувати вог-
нем; забезпечувати вогневу підтримку 
garni de ~ обстріляний; що знаходить-
ся під вогнем 
interdire par le ~ забороняти вогнем;
перепиняти вогнем 
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feu 
intervenir par le ~ відкривати вогонь;
впливати вогнем; вводити в бій вогне-
ві засоби 
juguler le ~ придушувати вогонь 
libre de ~ що не прострілюється 
maintenir sous le ~ тримати під вог-
нем 
maîtriser son ~ керувати своїми вог-
невими засобами 
manœuvrer les ~x маневрувати вогнем 
masser le ~ масувати (зосереджувати)
вогонь 
mener au ~ вести в бій (в атаку)
mettre le (à) ~ підпалювати; запалю-
вати 
mettre le ~ робити постріл 
nettoyer par le ~ придушувати вогнем 
ouvrir le ~ відкривати вогонь 
paralyser par le ~ придушувати вог-
нем 
plaquer son ~ обрушувати вогонь 
réagir par le ~ впливати вогнем; відк-
ривати вогонь 
reprendre le ~ відновлювати вогонь 
riposter par le ~ відкривати вогонь у
відповідь 
s’appuyer par le ~ здійснювати 
взаємну вогневу підтримку 
s’attirer le ~ викликати вогонь на себе 
saisir sous les ~x брати під обстріл;
уражати вогнем 
tenir sous le ~ тримати під обстрілом 
tomber sous (sur) le ~ попадати під 
обстріл 

feuille f лист; листок; газета; відомість 
~ d’assemblage збірний лист (карти)
~ de calculs бланк для розрахунків 
~ de carte лист карти 
~ de visite формуляр технічного огля-
ду 
~ rectificative схема (на кальці)
~ spéciale de navigation штурмансь-
кий план польоту 
~ topographique лист топографічної 
карти 

feuillet m листок; картка 
~ de campagne листок з даними про 
проходження служби в зонах бойових 
дій (в особовій справі)

fiabilité f надійність; живучість 
~ opérationnelle надійність в експлуа-
тації 
~ technique технічна надійність 

fiche f кілочок; картка; контакт; розвідуваль-
на довідка (складається штабом для коман-
дира з конкретного питання); доповідна 

~ complémentaire d’un point sensible 
додаткова довідка життєвоважливого 
об’єкту 
~ d’affectation послужний список 
~ d’analyse доповідь 
~ d’identité de prisonniers de guerre 
ідентифікаційна картка військовопо-
лоненого 
~ d’intervention пояснювальна запис-
ка 
~ d’obstacle répertorié картка обліко-
ваних перешкод 
~ de renseignements sur l’objectif кар-
тка даних цілі 
~ sommaire de protection узагальню-
юча картка із захисту 

figure f зображення; фігура (пілотажу)
~ d’acrobatie фігура вищого пілотажу 
~ de l’ennemi характер противника 

figurer позначати; позначати умовного про-
тивника (на навчаннях); зображувати; іміту-
вати 

fil m нитка; провід; трос; дротове загоро-
дження 

~ armé броньований провід 
~ barbelé колючий дріт; дротове заго-
родження 
~ blindé броньований провід; екрано-
ваний провід 
~ concertina дротова спіраль (загоро-
дження)
~ d’amorce вогнепровідний шнур 
~ de déclenchement бойовий шнур 
(підривника натяжної дії)
~ de fer barbelé (roncé) колючий дріт;
дротове загородження 
~ de guidage провід (кабель) керуван-
ня 
~ de protection захисне дротове заго-
родження 
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fil 
~ de roncé колючий дріт; дротове за-
городження 
~ de télécommande провід (кабель)
телекерування 
~ de traction натяжний провід (міни 
натяжної дії)
~ téléphonique телефонний провід; лі-
нія телефонного зв’язку 
au ~ de manœuvres у ході навчань 
(маневрів)

file f ряд; колона по одному 
~ de base направляючий ряд 
à la ~ у потилицю 
doubler les ~s подвоювати ряди 
marcher en ~ пересуватися колоною 
(ланцюгом)
sur une ~ у колону по одному 

filer витягати (у лінію); рухатися; просувати-
ся 

~ en avant просуватися 

film m плівка 
~ de la mission порядок (послідов-
ність) виконання завдання 

film-dosimètre m плівковий дозиметр 

filoguidage m керування по проводах 

filoguidé керований по проводах 

filoguider керувати по проводах 

filtrage m опрацювання розвідувальних 
даних; регулювання руху транспорту,
фільтрація 

~ des renseignements опрацювання 
(добір) розвідувальних даних 
effectuer un ~ опрацьовувати розвіду-
вальні дані 

filtre m фільтр; світлофільтр; коробка проти-
газа 

~ absorbant фільтр-поглинач 
~ antiparasite (antiperturbateur;
d’antiparasitage) протиперешкодний 
фільтр 
~ infrarouge інфрачервоний фільтр 
~ optique оптичний фільтр 

filtrer фільтрувати; просочуватися 

fission f розподіл, розщеплення 
~ nucléaire ядерне розщеплення ядра 

fissionner поділяти(ся); розщеплювати(ся)
fissure f щілина; тріщина 

fixation f визначення; призначення; скову-
вання (противника); репер 

~ de la mission постановка завдання 
~ de l’ennemi сковування противника 

fixe! струнко! (команда)

fixer установлювати; визначати; призначати;
сковувати (противника); засікати 

flageller уражати; розстрілювати 

flamme f полум’я
mettre en ~s запалювати; підпалювати 
~ du coup de canon дулове полум’я

flanc m фланг; схил; нахил 
~ couvert забезпечений фланг 
~ de l’attaque фланг, що атакують;
фланг (наступаючих) військ 
~ découvert відкритий фланг 
~ encadré прикритий фланг 
~ exposé відкритий фланг 
~ fixe бокова охорона; непересувна 
бокова застава 
aborder de ~ атакувати у фланг (із 
флангу)
assurer les ~s забезпечувати фланги 
attaquer de ~ атакувати у фланг (із 
флангу)
couvrir le ~ забезпечувати (прикрива-
ти) фланг 
de ~ фланговий; із флангу 
déborder de ~ охоплювати з флангу 
déborder le ~ охоплювати фланг 
découvrir (dénuder) son ~ оголювати 
свій фланг 
éclairer les ~s вести розвідку на флан-
гах (своїх військ)
élever sur le ~ виходити у фланг 
parvenir sur le ~ виходити у фланг 
prendre de ~ атакувати у фланг (із 
флангу); брати під фланговий вогонь 
prolonger le ~ розтягувати фланг 
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flanc 
protéger le ~ забезпечувати (прикри-
вати) фланг 
refuser le ~ відводити фланг 
saisir de ~ атакувати у фланг (із флан-
гу)
saisir le ~ охоплювати фланг 
se placer sur le ~ розміщатися на фла-
нзі 
se porter sur le ~ висуватися на фланг 
tomber sur le ~ завдавати удару у
фланг 

flanc-garde f бокова охорона; боковий загін;
бокова похідна застава 

~ fixe нерухомий боковий загін; непе-
ресувна бокова застава 
~ mixte змішаний боковий загін 
~ mobile боковий загін; бокова похід-
на застава 

flanquement m прикриття (забезпечення)
флангів; прикриття (підтримка) із флангу;
бокова охорона; ведення флангового вогню;
фланговий вогонь 

~ mutuel взаємне ведення флангового 
вогню 
~ par le feu ведення флангового вогню 
~ réciproque взаємне ведення фланго-
вого вогню 
ménager des ~s організовувати флан-
говий вогонь 
placer en ~ розташовувати для веден-
ня флангового вогню 
tirer en ~ вести фланговий вогонь 

flanquer прикривати (забезпечувати) фланг;
прикривати (підтримувати) із флангу; вести 
фланговий вогонь; знаходитися (розташову-
ватися) на фланзі; розташовуватися з обох 
боків 

flash m спалах; «блискавка»

fléchage m розміщення дорожніх покажчиків 

flèche f стріла; (розсувна) станина; нога (вер-
стата кулемета); опора; лапа; висота 
траєкторії; прогин проводу; стрілоподібність 

~ de direction дорожній знак (покаж-
чик)
~ de l’affût станина лафета 

flèche 
~ de la trajectoire висота траєкторії 
~ rabattable відкидна опора (зенітної 
гармати)
~ télescopique телескопічна стріла;
висувна нога (верстата кулемета)
écarter les ~s розсовувати станини 
en ~ кутом уперед; висунутий (вине-
сений) уперед; стрілоподібний 
ouvrir les ~s розсовувати станини 
refermer les ~s складати станини 
séparer les ~s розсовувати станини 

fleuve m топ. ріка 

flexibilité f гнучкість 
~ opérationnelle оперативна гнучкість 

flot m de transport aérien повітряний 
вантажопотік 

flottant adj плавучий; що плаває 

flotte f флот; з’єднання військових кораблів;
поплавець; буй 

~ à propulsion atomique nucléaire ~ 
кораблі з атомними (ядерними) енер-
гетичними установками 
~ active діючий (регулярний) флот (на 
відміну від резервного)
~ aéronavale авіація ВМС 
~ amphibie десантні кораблі і судна 
~ de combat бойовий флот; бойові ко-
раблі 
~ de complément допоміжні судна 
~ de débarquement десантні кораблі і
судна 
~ de frappe ударні сили ВМФ 
~ de guerre військово-морський флот;
ВМФ 
~ de réserve резервний флот 
~ de surface надводний флот; надводні 
сили (флоту)
~ en service діючий флот 
~ fluviale річковий флот 
~ logistique допоміжні судна 
~ sous-marine підводний флот; підво-
дні сили (флоту)

flotter плавати; триматися на воді; підтриму-
вати на плаву поплавцями (буями); не до-
тримувати рівняння 
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flotteur m поплавець 
~ de mine корпус міни 
~ de queue (допоміжний) хвостовий 
поплавець 
~ pneumatique надувний понтон 

flottille f флотилія; з’єднання малих кораблів;
авіаційна флотилія; з’єднання бойової авіації 

~ aéronavale авіаційна флотилія; фло-
тилія авіації ВМС 
~ anti-sous-marine (ASM) флотилія 
протичовнових літаків 
~ d’aviation navale авіаційна флотилія 
ВМС 
~ de chasse винищувальна авіаційна 
флотилія 

flou m d’image нечіткість сигналу (на екрані 
РЛС)

fluctuation f коливання; зміна (обстановки); 
pl (бойові) дії зі змінним успіхом 

~ de la bataille зміна бойової обстано-
вки; зміна обстановки в ході бою 
~ de la situation зміна (бойової) об-
становки 
~ du combat зміна бойової обстанов-
ки; зміна обстановки в ході бою 

fluidité f рухливість; злиття з місцевістю; ви-
користання вигідних умов місцевості 

flux m потік; плин 

foncer спрямовуватися (уперед); рватися;
стрімко атакувати 

fonction f посада; обов’язок; дія; робота 
~ «Actions civilo-militaires» функція 
“цивільно-військові дії”
~ «Agencement de l’espace terrestre» 
функція “взаємодія на наземному про-
сторі ” 
~ «Combat indirect» функція “не-
прямий бій”
~ «Commandement» функція “ко-
мандування”
~ «Communication opérationnelle» 
функція “оперативний зв’язок”
~ «Contact» функція “контакт”

fonction 
~ «Défense antiaérienne» функція 
“протиповітряна оборона”
~ «maintenance» функція “матеріаль-
но-технічне забезпечення”
~ «renseignement» функція “розвідка”
~ «Soutien Logistique» функція “тило-
ва підтримка”
~ d’officier обов’язки офіцера 
~ de commandement командні функції 
~ militaire військова служба 
~ opérationnelle terrestre 
«d’environnement» оперативна назе-
мна функція “зовнішнє середовище”
~ opérationnelle terrestre наземна 
оперативна функція “застосування 
сил”
~ opérationnelle оперативна функція 
~s d’investigation завдання розвідки 
~s opérationnelles terrestres univer-
selles оперативні наземні універсальні 
функції 
~s stratégiques стратегічні функції 
en ~ d’un ordre у виконання (на підс-
таві) наказу 
en ~ de у залежності від; у відповідно-
сті з; керуючись 
entrer en ~s ставати на пост; вступити 
в бій 
exercer les ~s виконувати обов’язки 
faire ~ de chef виконувати обов’язки 
командира 
faire ~ виконувати обов’язки 
prendre ses ~s приступати до вико-
нання своїх обов’язків 
remplir une ~ обіймати посаду; вико-
нувати обов’язки 

fonctionnaire m посадова особа; державний 
службовець 

haut ~ вища посадова особа 

fonctionnement m дія; робота; спрацювання 
(підривника); вибух (міни)

~ d’ensemble спільні дії; взаємодія;
погоджені (бойові) дії 
~ des transmissions робота зв’язку 
~ du ravitaillement робота служб пос-
тачання 
~ fusant дистанційна дія 
~ instantané миттєва дія 
~ retardé уповільнена дія 
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fonctionner діяти; працювати; спрацьовувати 
(про підривник); вибухати (про міну)

faire ~ пускати в хід 

fond m дно; днище; ґрунт; топ. низина; ло-
щина; трюм 

~ d’argile глинистий ґрунт 
~ de la tranchée дно траншеї 
~ de sable піщаний ґрунт 
~ du terrain топ. низина; лощина 
~ marécageux болотистий ґрунт 
attaquer à ~ наступ на велику глиби-
ну; наступати великими силами 
passer à ~ направляти (снаряд) у ствол 

fonds m фонд; гроші; суми 
~ courant(s) видатковий фонд; видат-
кові запаси 
~ d’avance недоторкані ресурси 
~ de l’ordinaire продовольчі суми (ча-
стини)
~ de réserve запасний фонд 
~ généraux des corps загальний фонд 
частини 

fontaine f топ. ключ; водойма 
~ artésienne артезіанський колодязь 

force f сила; з’єднання; загін; угруповання;
група (військ); pl сили; війська 

~ aérienne tactique тактичне авіаційне 
з’єднання 
~ aérodynamique аеродинамічна сила 
~ aéromaritime (aéronavale) з’єднання 
авіації ВМС; авіація ВМС 
~ aéromobile аеромобільні сили 
~ aéroportée de détection lointaine de 
l’OTAN сили далекого повітряного 
радіолокаційного виявлення та управ-
ління НАТО 
~ aéroportée повітрянодесантне фо-
рмування 
~ allouées à l’OTAN війська, виділені 
для включення в ОЗС НАТО 
~ amphibie d’intervention ударне 
з’єднання десантних сил 
~ amphibie d’opération (opération-
nelle) оперативне з’єднання десантних 
сил 
~ amphibie з’єднання десантних сил;
pl десантні сили, амфібійні сили (мор-
ський десант)

force 
~ auxiliaire з’єднання допоміжних су-
ден; pl допоміжні сили 
~ collective de soutien de la paix коле-
ктивні сили з підтримки миру 
~ combative жива сила; боєздатність 
~ combinée багатонаціональне з’єд-
нання 
~ d’appoint підтримка; сили підси-
лення; сили поповнення 
~ d’assaut amphibie штурмове десан-
тне з’єднання (загін)
~ d’assaut d’hélicoptères підрозділ 
штурмових гелікоптерів 
~ d’attaque ударне з’єднання; pl удар-
ні сили; наступаючі (що атакують)
війська 
~ d’avant-garde авангард 
~ d’explosion сила вибуху 
~ d’extraction евакуаційні сили 
~ d’intervention aéronavale ударне 
з’єднання авіації ВМС 
~ d’intervention ударне з’єднання; pl 
інтервенційні сили; ударні сили 
~ d’opération оперативне з’єднання;
оперативна група; pl бойові сили 
~ d’opérations spéciales сили спеціа-
льних операцій 
~ de choc ударне з’єднання; ударне 
угруповання; pl ударні сили 
~ de coalition оперативно-тактична 
група коаліції 
~ de couverture з’єднання сил прик-
риття; pl сили прикриття 
~ de débarquement морський десант;
pl десантні війська; десантні війська 
першого ешелону 
~ de détail дрібний підрозділ 
~ de dissuasion сили стримування 
~ de guérilla партизанське з’єднання 
(загін)
~ de lutte anti-sous-marine з’єднання 
протичовнових сил; pl протичовнові 
сили; сили ПЧО 
~ de mêlée загальновійськове 
з’єднання; pl бойові війська; війська 
першого ешелону 
~ de mise en œuvre сили виконання 
~ de mouilleurs de mines з’єднання 
мінно-загороджувальних сил; pl мін-
но-загороджувальні сили 
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force 
~ de pénétration пробивна сила; про-
никаюча здатність (радіації)
~ de perforation пробивна сила; бро-
небійність 
~ de police internationale міжнародні 
поліцейські сили 
~ de porte-avions d’attaque з’єднання 
ударних авіаносців 
~ de protection з’єднання сил прик-
риття; pl сили прикриття 
~ de réaction rapide сили швидкого 
реагування 
~ de recul сила відкочування (віддачі)
~ de renfort extérieure зовнішні сили 
підкріплення 
~ de renfort mobilisable сили підкріп-
лення, що підлягають мобілізації 
~ de renfort régionale регіональні си-
ли підкріплення 
~ de renfort сили підкріплення 
~ de sécurité сили прикриття 
~ de soutien з’єднання сил підтримки;
pl сили підтримки 
~ de stabilisation стабілізаційні сили 
~ de surface з’єднання надводних 
кораблів; pl надводні сили; наземні 
сили; сухопутні війська 
~ débarquée висаджений (викинутий)
десант 
~ destructrice руйнівна сила; сила 
вражаючої дії 
~ d’interposition сили посередництва 
~ d’intervention rapide сили швидкої 
інтервенції 
~ en place тимчасово дислоковані си-
ли 
~ engagée залучені сили 
~ explosive вибухова сила 
~ interarmées d’intervention загаль-
новійськове ударне з’єднання 
~ interarmées multinationale багато-
національна об’єднана оперативно-
тактична група 
~ interarmées загальновійськове 
з’єднання 
~ légère з’єднання легких сил; pl легкі 
сили ВМС 
~ létale смертоносна дія 
~ maritime européenne 
(EUROMARFOR) ВМС ЕС 
(ЄВРОМАРФОР)

force 
~ meurtrière убивча сила 
~ minimale мінімальна сила 
~ mixte загальновійськове з’єднання 
~ mobile du Commandement Allié en 
Europe (CAE) мобільні сили 
об’єднаного командування збройних 
сил НАТО в Європі (ОЗС)
~ mobile du Commandement Allié en 
Europe (CAE) мобільні сили 
об’єднаного командування збройних 
сил НАТО в Європі (ОЗС)
~ morale моральний (бойовий) дух 
~ multinationale permanente постійні 
об’єднанні сили 
~ multinationale багатонаціональні 
сили 
~ navale d’assaut штурмовий десант-
ний загін 
~ navale d’intervention ударне 
з’єднання ВМС 
~ navale d’opération оперативне 
з’єднання (група) ВМС 
~ navale indépendante з’єднання (час-
тина; загін) ВМС, що діє самостійно 
~ navale з’єднання кораблів; pl війсь-
ково-морські сили; ВМС 
~ non létale несмертоносна дія 
~ opérationnelle amphibie interarmées 
міжвидова амфібійна тактична група 
~ opérationnelle interarmées multina-
tionale багатонаціональна об’єднана 
оперативно-тактична група 
~ opérationnelle terrestre (FOT) назем-
на тактична група 
~ opérationnelle оперативне 
з’єднання; оперативна група; pl бойові 
сили; оперативно-тактична група 
~ parachutée парашутний десант 
~ publique правоохоронні органи 
~ vive жива сила 
~(s) principale(s) головні (основні) си-
ли 
~s à terre наземні сили; сухопутні вій-
ська 
~s adverses сили противника; против-
ник 
~s aériennes basées à terre авіація на-
земного (берегового) базування 
~s aériennes de coopération авіація пі-
дтримки 
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force 
~s aériennes de grandes unités terres-
tres військова авіація 
~s aériennes de reconnaissance розві-
дувальна авіація 
~s aériennes stratégiques стратегічна 
авіація 
~s aériennes tactiques тактична авіація 
~s aériennes військово-повітряні сили 
(ВПС); авіація 
~s aéromobiles аеромобільні сили 
~s aéroportées повітрянодесантні вій-
ська; ПДВ 
~s aéroterrestres повітряні і наземні 
сили (ВПС) і сухопутні війська 
~s affectées à l’OTAN сили, придані 
НАТО 
~s affectées придані сили 
~s affrontées конфронтуючі сили 
~s alliées сили союзників; об’єднані 
сили 
~s amphibies амфібійні сили (морський 
десант)
~s armées aériennes військово-
повітряні сили (ВПС)
~s armées communes об’єднані зброй-
ні сили 
~s armées conjointes об’єднані зброй-
ні сили 
~s Armées de l’Ukraine Збройні Сили 
України 
~s armées guerre наземні сили; сухо-
путні війська 
~s armées marines (maritimes) війсь-
ково-морські сили; ВМС 
~s armées terrestres сухопутні війська 
~s armées збройні сили 
~s atomiques атомні (ядерні) сили 
~s autonomes d’intervention lointaine 
далека (стратегічна) авіація 
~s avancées війська оперативного за-
безпечення 
~s balistiques de dissuasion сили 
стримування, що мають на озброєнні 
балістичні ракети 
~s bleues блакитні сили 
~s blindées бронетанкові війська 
~s classiques сили, оснащені звичай-
ною зброєю; що застосовують звичай-
ну зброю 
~s constituées наявні війська (сили)

force 
~s d’alerte de combat чергові сили та 
засоби 
~s d’autodéfense сили самооборони 
~s d’exploitation сили розвитку успі-
ху; сили, що використовують резуль-
тати ядерного удару 
~s d’intervention aériennes ударні по-
вітряні сили 
~s d’opérations spéciales війська 
спеціального призначення, сили 
спеціального призначення 
~s de (la) défense antiaérienne війська 
ППО 
~s de chars бронетанкові війська 
~s de deuxième échelon сили другого 
ешелону 
~s de dissuasion сили стримування 
~s de frappe stratégique ударні сили 
стратегічного призначення 
~s de frappe ударні сили 
~s de la défense opérationnelle сили 
оперативної оборони 
~s de la police à l’intérieur поліція 
військ територіальної оборони 
~s de manœuvre en couverture бойові 
сили прикриття 
~s de manœuvres маневрені (бойові)
сили; ударні сили 
~s de présence сили військової прису-
тності 
~s de réaction immédiate сили негай-
ного реагування 
~s de réaction сили реагування 
~s de réserve générale війська резерву 
головного командування 
~s de sécurité сили прикриття 
~s de sécurité de combat сили бойової 
охорони 
~s de souveraineté сили забезпечення 
суверенітету 
~s de sûreté сили (забезпечення) без-
пеки 
~s de transport автотранспортні вій-
ська; транспортні засоби 
~s du corps de bataille бойові сили 
~s du territoire сили територіальної 
оборони 
~s en opérations сили, що ведуть бо-
йові дії; бойові сили 
~s en présence наявні сили 
~s engagées сили, введені в бій 
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~s ennemies сили противника; проти-
вник 
~s locales du territoire війська терито-
ріальної оборони 
~s maritimes військово-морські сили;
ВМС 
~s mécanisées механізовані війська 
~s mobiles blindées бронетанкові і ме-
ханізовані війська 
~s mobiles мобільні (рухливі; манев-
рені) сили 
~s motomécaniques мотомеханізовані 
війська 
~s motorisées моторизовані війська 
~s multinationales européennes євро-
пейські багатонаціональні сили 
~s multinationales багатонаціональні 
сили 
~s nationales de défense de la zone 
OTAN національні сили оборони у
зоні НАТО 
~s nucléaires stratégiques стратегічні 
ядерні сили 
~s nucléaires tactiques тактичні ядерні 
сили 
~s nucléaires ядерні сили 
~s offensives ударні сили; наступаючі 
війська 
~s paramilitaires воєнізовані форму-
вання 
~s potentiellement adverses потенцій-
но ворожі сили 
~s prédéfinies визначені сили 
~s prépositionnées сили попереднього 
розміщення 
~s prévues pour affectation сили 
передбачені для оперативного 
підпорядкування 
~s projetables сили перекидання 
~s relatives співвідношення сил та за-
собів 
~s réservées pour affectation à 
l’OTAN сили оперативного підпоряд-
кування НАТО 
~s réservées сили резерву головного 
командування (сухопутних військ)
~s sous commandement OTAN сили під 
командуванням НАТО 
~s spéciales спеціальні сили; сили спе-
ціального призначення 

force 
~s stratégiques de représailles страте-
гічні сили для нанесення удару у від-
повідь 
~s stratégiques стратегічні сили 
~s supérieures переважаючі сили 
~s terrestres tactiques тактичні назем-
ні сили 
~s terrestres наземні сили; сухопутні 
війська 
~s universelles navales морські сили 
загального призначення 
~s universelles сили загального приз-
начення 
agencer ses ~s розташовувати свої вій-
ська 
attaquer en ~ атакувати (наступати)
великими силами 
commander les ~s командувати (керу-
вати) військами 
consacrer des ~s виділяти сили 
crever les ~s adverses проривати 
фронт противника 
de vive ~ з боєм 
désunir les ~s розпорошувати сили 
écraser la ~ morale придушувати мо-
ральний (бойовий) дух 
en ~ великими силами 
être en ~ мати у своєму розпорядженні 
великі сили 
fixer les ~s сковувати сили противника 
intervenir en ~ вводити в бій великі 
сили 
maîtriser les ~s blindées adverses від-
бивати атаку танків противника 
manœuvrer en ~ маневрувати велики-
ми силами 
ménager ses ~s берегти свої сили 
participer en ~ брати участь великими 
силами 
pénétrer de ~ вторгатися 
réagir en ~ завдавати удару у відпо-
відь великими силами; контратакува-
ти великими силами 
reconstituer les ~s відновлювати сили 
s’engager en ~ вступати в бій велики-
ми силами 
tenir en ~ завзято обороняти; міцно 
утримувати 

forcement m прорив; форсування; подолання;
пробивання 



314

forcement 
~ d’un champ de mines подолання 
мінного поля 
~ d’un passage форсування водної пе-
решкоди 

forcer проривати; форсувати; долати; проби-
вати; захоплювати (силою)

forestité f синильна кислота (загальноотруй-
на ОР)

forêt f топ. ліс; лісовий масив; лісонаса-
дження 

format m global de l’armée de terre організа-
ційно-штатна структура СВ 

formation f бойовий порядок; шикування;
формування; з’єднання; частина; підрозділ;
підготовка; навчання; бойова підготовка 

~ (éducation, instruction, entraîne-
ment) підготовка (навчання,
інструктування, тренування)
~ à vocation particulière частина осо-
бливого призначення 
~ accélérée короткострокова (приско-
рена) підготовка (особового складу)
~ aérée розосереджений бойовий по-
рядок 
~ aérienne de reconnaissance авіаційна 
розвідувальна частина 
~ aérienne en vol авіаційна частина в
польоті; бойовий порядок літаків 
~ aérienne lourde група важких літа-
ків 
~ aérienne авіаційне з’єднання (части-
на; підрозділ); бойовий порядок літа-
ків 
~ aéromobile аеромобільне з’єднання 
(частина)
~ aéronavale авіаційне з’єднання (час-
тина) ВМС 
~ aéroportée з’єднання (частина) ПДВ 
~ ALAT (aviation légère de l’Armée de 
terre) підрозділ армійської авіації 
~ alpine горнопіхотна (альпійська)
частина (підрозділ); підготовка для 
ведення бою в горах 
~ amphibie морське десантне 
з’єднання (частина)

formation 
~ articulée розчленований бойовий 
порядок 
~ automobile автоколона; автомобіль-
на (автотранспортна) частина (підроз-
діл)
~ auxiliaire допоміжне формування;
нестройова частина 
~ blindée (броне)танкове з’єднання 
(частина)
~ collective бойова підготовка в складі 
частини (підрозділу)
~ commando підготовка диверсійно-
розвідувальних груп (підрозділів); 
диверсійно-розвідувальна частина 
(підрозділ)
~ compacte зімкнутий бойовий поря-
док 
~ complète повна підготовка; повний 
курс навчання 
~ couverte прикрите угруповання; зі-
мкнутий бойовий порядок 
~ cuirassée (броне)танкове з’єднання 
(частина)
~ d’(en) ordre serré стройова підгото-
вка 
~ d’active регулярне формування; ка-
дрова частина (підрозділ); частина 
(підрозділ) регулярної армії 
~ d’approche передбойовий порядок 
~ d’arme рід військ 
~ d’armée частина армійського підпо-
рядкування 
~ d’assaut бойовий порядок для атаки;
ударне з’єднання 
~ d’attaque бойовий порядок в атаці;
бойовий порядок наступаючих (що 
атакують) військ; ударне з’єднання 
~ d’escorte з’єднання кораблів охоро-
ни 
~ d’exercice похідний порядок; похід-
ний лад 
~ de (en) bataille бойовий порядок 
~ de (en) fer de lance бойовий порядок 
«клин»
~ de barrage група загородження 
~ de base au pilotage початкова льотна 
підготовка 
~ de base початкова підготовка 
~ de bombardiers бомбардувально-
авіаційне з’єднання (частина); бойо-
вий порядок бомбардувальників 
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formation 
~ de brouillard постановка димової 
завіси 
~ de chasse винищувально-авіаційне 
з’єднання (частина); бойовий порядок 
винищувальної авіації 
~ de choc et de nettoyage ударна група 
(спеціального призначення) для лікві-
дації вогнищ опору, що залишилися 
~ de combat бойовий порядок 
~ de début початкова підготовка 
~ de défense active частина (підрозділ)
ППО 
~ de diamant бойовий порядок «ромб»
~ de franchissement понтонно-
мостова частина (підрозділ)
~ de front бойовий порядок «фронт»
~ de guerre з’єднання (частина; під-
розділ), сформоване у військовий час 
~ de l’armée загальновійськове 
з’єднання 
~ de l’avant передова частина (підроз-
діл); головний підрозділ 
~ de marche похідний стрій; похідний 
порядок 
~ de masse бойова підготовка в складі 
частини (підрозділу)
~ de perfectionnement удосконалю-
вання бойової підготовки; перепідго-
товка; спеціальна підготовка (за рода-
ми військ)
~ de reconnaissance розвідувальний 
підрозділ 
~ de régulation підрозділ регулювання 
руху 
~ de renseignement розвідувальний 
підрозділ 
~ de réserve резервна частина (підроз-
діл)
~ de route похідний порядок; похід-
ний стрій 
~ de soutien частина (підрозділ)
підтримки; частина (підрозділ), що 
підтримує; частина (підрозділ)
другого ешелону; тилова частина 
(підрозділ)
~ dense зімкнутий бойовий порядок 
~ déployée розгорнутий бойовий по-
рядок 
~ des cadres підготовка командного 
складу 

formation 
~ des faisceaux розподіл вогню (по 
декількох цілях); розподіл цілей 
(вогневих завдань)
~ des officiers підготовка офіцерських 
кадрів 
~ desserrée розімкнутий бойовий по-
рядок 
~ diluée розосереджений бойовий по-
рядок 
~ dispersée (d’(en) ordre dispersé) ро-
зосереджений бойовий порядок 
~ du personnel підготовка особового 
складу 
~ élémentaire toutes armes загально-
військова початкова підготовка 
~ élémentaire початкова підготовка;
первинний підрозділ 
~ en alerte au sol положення «чергу-
вання на аеродромі»
~ en alerte en vol положення «чергу-
вання в повітрі»
~ en alerte чергова частина (підрозділ)
~ en ligne de groupes шикування від-
ділень у лінію 
~ en ligne de sections розгорнута ши-
кування ротних колон у лінію 
~ en ligne розгорнутий бойовий поря-
док; бойовий порядок у лінію; бойо-
вий порядок «фронт»
~ en marche d’approche передбойовий 
порядок 
~ en profondeur глибокоешелонова-
ний бойовий порядок; бойовий поря-
док, розчленований у глибину 
~ en réserve de commandement en 
chef з’єднання резерву головного ко-
мандування 
~ générale загальна підготовка 
~ groupée зімкнутий бойовий порядок 
~ hospitalière шпитальний підрозділ;
підрозділ обслуговування госпіталю;
шпиталь 
~ initiale початкова підготовка 
~ interarmes загальновійськове 
з’єднання (частина)
~ légère aérienne група легких літаків 
~ logistique підготовка працівників 
тилу; тилова частина (підрозділ)
~ maritime з’єднання ВМС 
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formation 
~ mécanisée механізоване з’єднання 
(частина); підготовка, необхідна для 
служби в механізованих військах 
~ morale психологічна підготовка 
~ multinationale багатонаціональне 
формування 
~ navale з’єднання ВМС 
~ offensive ударна група; бойовий 
порядок у наступі; бойовий порядок 
наступаючих військ 
~ par équipes successives шикування 
(відділень) у колону 
~ par groupes accolés шикування від-
ділень у лінію 
~ par groupes successifs шикування 
відділень у колону 
~ par rang de taille шикування за ра-
нжиром 
~ permanente частина (підрозділ) пос-
тійного складу 
~ personnelle індивідуальна підготов-
ка 
~ physique фізична підготовка 
~ prémilitaire parachutiste допризов-
на підготовка парашутиста 
~ prémilitairè допризовна підготовка 
~ préparatoire передбойовий порядок;
допризовна підготовка 
~ principale об’єднання 
~ professionnelle навчання цивільної 
спеціальності; професійна підготовка 
~ profonde глибоко ешелонований бо-
йовий порядок; бойовий порядок, роз-
членований у глибину 
~ rectiligne шикування у лінію 
~ réduité прискорена бойова підготов-
ка; бойова підготовка за скороченою 
програмою; формування (з’єднання;
частина) скороченого (неповного)
складу 
~ régulière регулярне формування; ча-
стина (підрозділ) регулярної армії 
~ réservée резервна частина (підроз-
діл)
~ sanitaire de campagne польовий ме-
дико-санітарний підрозділ; польовий 
шпиталь 
~ sanitaire медико-санітарний підроз-
діл; шпиталь 
~ serrée зімкнутий бойовий порядок 

formation 
~ sol-air зенітне з’єднання (частина;
підрозділ)
~ souple гнучкий бойовий порядок 
~ spéciale (spécialisée) спеціальне 
з’єднання (частина); з’єднання (час-
тина) спеціального призначення 
~ stratégique стратегічне об’єднання;
оперативно-тактичне з’єднання 
~ tactique тактична (бойова) підготов-
ка; загальновійськова підготовка; бо-
йовий порядок 
~ tactiques бойові порядки 
~ technique технічна підготовка 
~ temporaire тимчасове формування 
~ théorique теоретична підготовка 
~s NBC частини (підрозділи), що 
озброєнні зброєю масового ураження 
grande ~ об’єднання; з’єднання 
passer d’une ~ à une autre перебудо-
вуватися 
petite ~ підрозділ 

forme f форма; вид; зовнішній вигляд 
~ aérodynamique аеродинамічна (об-
тічна) форма 
~ d’action вид бойових дій 
~ d’intervention спосіб нападу 
~ d’opérations psychologiques форма 
психологічних операцій 
~ de (du) combat вид бою 
~ de chargement et de centrage схема 
розміщення вантажу 
~ de code тип (система) коду 
~ de l’attaque вид наступу 
~ de la guerre вид війни 
~ de la manœuvre вид маневру 
~ physique фізичний стан 
~(s) du terrain рельєф місцевості 
~s du combat de guérilla партизанські 
дії 
~s du terrain tourmentées дуже 
пересічена місцевість 
épouser les ~s du terrain використову-
вати рельєф місцевості 
sous ~ d’ordre у формі наказу 
suivre les ~s du terrain пристосовува-
тися до рельєфу місцевості 

former формувати; навчати; готувати; вихо-
вувати; будувати; вибудовувати 
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former  
se ~ приймати (бойовий чи похідний)
порядок 

formule f формула; зразок (документа); вид;
тип 

~ à roues колісний варіант (напр. бро-
немашини)
~ chenillée гусеничний варіант (напр.
бронемашини)

fort adj великий (про калібр); m довгостроко-
ва оборонна споруда 

~ d’un bataillon силою до батальйону 
~ de силою до…
~ isolé окрема оборонна споруда 
armer par des ~s обладнати фортифі-
каційними (оборонними) спорудами 
du ~ au faible переважаючими силами 
frapper ~ завдавати сильного удару 
lutter du ~ au faible вести бій перева-
жаючими силами 

fortification f фортифікація; зміцнення; фор-
тифікаційна споруда; оборонна споруда 

~ avancée передова оборонна споруда 
~ côtière берегова оборонна споруда 
~ de béton бетонована оборонна спо-
руда 
~ de campagne польова оборонна спо-
руда; польова фортифікація 
~ de champ de bataille польова обо-
ронна споруда 
~ défensive оборонна споруда 
~ passagère польова оборонна споруда 
~ permanente de feu довгострокова 
вогнева споруда 
~ permanente довгострокова оборонна 
споруда 
~ souterraine підземна оборонна спо-
руда 
~s consistantes суцільний пояс обо-
ронних споруд 
élever des ~s зводити оборонні спору-
ди 

fortifier зміцнювати; підкріплювати 

fosse f яма; рів; канава; котлован; виїмка;
шурф; могила 

~ commune загальна (братська) моги-
ла 

fosse 
~ de lancement пускова шахта (коло-
дязь)
~ de rétention протипожежний рів 
~ fortifiée пускова шахта 

fossé m рів; канава; котлован; виїмка; тран-
шея 

~ à bord franc рів із крутими стінками 
~ antichar протитанковий рів 
~ sec сухий рів 

fougasse f фугас 
~ automatique самовибуховий фугас 
~ incendière запальний фугас 
~ mécanique самовибуховий фугас 
~ ordinaire звичайний польовий фугас 

fouille f риття; огляд; вивчення (місцевості); 
шурф; котлован; траншея; прочісування (мі-
сцевості); ямка (для міни)

~ à parois verticale виривання траншеї 
з вертикальними стінками 
~ blindée укріплений котлован 
~ couverte підземне риття 
~ de mine ямка для міни 
~ du terrain прострілювання (прочісу-
вання) місцевості 
~ en déblai (en excavation) відкрита 
яма 
~ étroité лаз вузької траншеї (щілини)
~ large лаз широкої траншеї 
à ~ ouverte котловинний; казаноподі-
бного типу 

fouillé відритий; що прострілюється (про мі-
сцевість)

fouiller рити; рити траншею; оглядати;
вивчати (місцевість); прострілювати;
прочісувати (місцевість)

foulée f
dans la ~ з ходу 
franchir dans la ~ форсувати (долати)
з ходу 

four m хлібопекарська піч 
~ de campagne польова хлібопекарня 
~ permanent стаціонарна хлібопекар-
ня 
~ roulant мобільна хлібопекарня 



318

fournir постачати; доставляти; забезпечува-
ти; виділяти 

fournisseur m постачальник; розвідувальна 
організація 

~ d’armement постачальник зброї 
(озброєння)
~ de feu вогневий засіб 

fourniture f постачання 
~ de couchage ліжко і постільні при-
належності 
~ de l’eau водопостачання 
~ de pièces périodiques порядок 
пред’явлення повідомлень; організа-
ція зв’язку 
~ de(s) feux вогнева підтримка 
~s de matériels постачання бойової 
техніки 
~s militaires військові постачання 

fourreau m трубка; втулка; футляр; чохол;
кожух 

~ de pistolet кобура 
remettre en ~ вкладати в ножни 

foyer m вогнище; маяковий вогонь 
~ de résistance місце опору 
~ d’une épidémie вогнище епідемії 
~ épidémique вогнище епідемії 

fracas m
~ artificiels штучні шуми 
~ des explosions гуркіт розривів 

fraction f підрозділ; частина; частка; коефіці-
єнт 

~ constituée штатний підрозділ 
~ d’unité підрозділ 
~ de couverture підрозділ прикриття 
~ de jour (de piquet) черговий підроз-
діл 
~ de quart вахтовий підрозділ 
~ de service черговий підрозділ 
~ élémentaire перший підрозділ 
prélever sur les ~s виділяти зі складу 
підрозділів 

fractionnement m дроблення; розподіл; по-
діл; розбивання 

~ de marche похідний порядок 
~ logistique розподіл вантажу 

fractionner дробити; поділяти; підрозділяти;
розбивати 

fracture f прорив (лінії фронту); розрив; по-
ломка; тріщина 

fragment m осколок; уламок 
~ d’obus уламок снаряду 

fragmentation f розрив на уламки; утворення 
~ du projectile розрив гармати; само-
ліквідація снаряду 
à ~ осколочної дії 

frais adj свіжий; прибулий; що ще не брав 
участі у боях 

frais m pl витрати; втрати 
~ d’administration адміністративно-
управлінські витрати 
~ de déplacement підйомні (гроші)

franchir долати (перешкоди); переходити;
переправлятися; форсувати 

franchissable adj прохідний; форсований 

franchissement m подолання (перешкоди); 
перехід; переправа; форсування; ширина 
подоланої перешкоди; проліт, що перекрива-
ється 

~ à gué подолання (водної перешкоди)
убрід 
~ à partir du mouvement подолання 
(перешкоди) без попередньої підгото-
вки (з ходу)
~ accéléré форсування з ходу 
~ autonome самостійне подолання 
(перешкоди)
~ d’accompagnement форсування за 
допомогою засобів супроводу 
~ d’assaut подолання з боєм; форсу-
вання 
~ d’un cours d’eau подолання водної 
перешкоди; ширина подоланої водної 
перешкоди 
~ d’un gué sans préparation подолан-
ня броду без попередньої підготовки 
(з ходу)
~ d’une coupure (FCHT) форсування 
водної перешкоди 
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franchissement 
~ dans la foulée подолання з ходу;
форсування з ходу; проходження пе-
решкоди без зупинки 
~ de (du) fossé подолання рову; шири-
на подоланого рову 
~ de brèche подолання зруйнованої 
ділянки 
~ de gué подолання броду 
~ de vive force форсування з ходу 
~ des coupures подолання складок мі-
сцевості 
~ des obstacles подолання перешкод 
~ des plans d’eau форсування водної 
перешкоди 
~ discontinu переправа на плавучих 
засобах 
~ en bataille подолання небезпечних 
ділянок місцевості під вогнем против-
ника 
~ en gué profond переправа по глибо-
кому броду 
~ en immersion подолання водної пе-
решкоди по дну 
~ en largeur ширина подоланого рову 
~ inopiné форсування з ходу 
~ offensif подолання оборонних заго-
роджень 
~ opérationnel оперативне форсування 
~ par bateaux понтонна переправа 
~ par portière переправа на поромах 
~ par surprise подолання (перешкоди)
без попередньої підготовки (з ходу)
~ préparé подолання (перешкоди) з
попередньою підготовкою 
~ successif послідовне подолання (пе-
решкоди)

frappe f удар; ядерний удар; молоток (замка 
гармати)

~ atomique атомний (ядерний) удар 
~ chimique удар хімічними боєприпа-
сами 
~ de manoeuvre exploitée використан-
ня результатів ядерного удару 
~ de proximité ядерний удар, нанесе-
ний у безпосередній близькості від 
своїх військ 
~ du marteau бойок ударника 
~ en second дієвий ядерний удар 
~ massive масований ядерний удар 
~ nucléaire ядерний удар 

frappe 
~ stratégique стратегічний (ядерний)
удар; pl стратегічні ударні сили 
appliquer la ~ nucléaire завдавати 
ядерного удару 
déclencher une ~ завдавати удару 
exploiter les ~s використовувати ре-
зультати ядерних ударів 
frappe ~ nucléaire multiple масований 
ядерний удар 
prendre sous une ~ піддавати удару;
завдавати удару 
préventive ~ превентивний ядерний 
удар 

frappé adj уражений; підбитий; ушкоджений 
être durement ~ зазнавати важких 
втрат 

frapper завдавати удару; уражати; підбивати;
атакувати 

~ juste завдавати точного удару; точно 
попадати в ціль 

fratricide вогонь по своїх (військах, підрозді-
лах)
frégate f фрегат; сторожовий корабель 

~ antiaérienne фрегат ППО 
~ anti-sous-marine фрегат ПЧО 

frein m гальмо; гальмо відкоту 
~ à air повітряне гальмо відкоту 
~ à air comprimé пневматичне гальмо 
відкоту 
~ de bouche дулове гальмо 
~ de canon гальмо відкоту 
~ de culasse стопор 
~ déflecteur дулове гальмо 
~ de recul гальмо відкоту 
~ de tir гальмо відкоту 
~ (de tir) hydraulique гідравлічне га-
льмо відкоту 
~ (de tir) hydropneumatique гідропне-
вматичне гальмо відкоту 
~ (de tir) pneumatique пневматичне 
гальмо відкоту 

freinage m гальмування; стримуючі (бойові)
дії; стримування; затримка; уповільнення 

~ par positions alternées стримування 
на позиціях, що змінюються 
~ par positions successives стримуван-
ня на послідовних позиціях 
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freinage 
être en ~ сповільнювати просування 

freiner гальмувати; вести стримуючі (бойові)
дії; стримувати; сповільнювати 

fréquence f частота 
~ assignée встановлена частота 
~ de balayage частота сканування 
~ de sécurité запасна частота 
~ de travail робоча частота 
~ de veille чергова частота 
~ des trains інтервал (дистанція) між 
військовими ешелонами 
~ discrète дискретна частота 
~ fondamentale основна частота 
~ gardée частота прослуховування 
~ interdite заборонена частота 
~ opératoire робоча частота 
~ protégée захищена частота 
~ taboue недоторкана частота 
basse ~ низька частота 
haute ~ висока частота 
moyenne ~ проміжна частота 
régler sur une ~ настроїтися на часто-
ту 

fret m фрахт; вантаж 
~ accompagné спорядження десантни-
ка 
~ de l’avion вантаж літака 

front m фронт; ділянка фронту; передня сто-
рона; лицьова частина 

~ actif активна ділянка фронту 
~ actuel лінія фронту на даний момент 
~ d’accostage фронт висадки (десанту)
~ d’action фронт (смуга; ділянка; ра-
йон) бойових дій; ширина фронту 
~ d’arrêt оборонний рубіж; позиція 
головних сил 
~ d’attaque ширина фронту (смуги)
наступу 
~ de bataille фронт (смуга; ділянка;
район) бойових дій; ширина фронту 
(бойового порядку)
~ de contact лінія зіткнення 
~ de défense фронт оборони 
~ de dispositif ширина фронту (бойо-
вого порядку); ширина смуги наступу 
(смуги оборони)
~ défensif фронт оборони 

front 
~ instable нестабільний фронт; неста-
більна оборона 
~ large широкий фронт 
~ maritime морський фронт (укріпле-
ного району)
~ organisé підготовлена оборона;
укріплена лінія оборони 
~ passif пасивна ділянка фронту 
~ préexistant лінія фронту до початку 
бойових дій 
~ réduit вузький фронт 
~ restreint вузький фронт 
~ secondaire другорядна ділянка фро-
нту 
~ solide добре укріплена лінія фронту 
~ stabilisé фронт, що стабілізувався;
стійка оборона; позиційна оборона 
acheminer vers le ~ направляти (дос-
тавляти; перекидати) на фронт 
aligner le ~ вирівнювати фронт 
attaquer de ~ атакувати з фронту 
au ~ на фронті 
crever le ~ проривати фронт 
dans le sens du ~ по фронту 
de ~ із фронту; фронтальний 
détenir un ~ утримувати фронт 
distendre le ~ розтягувати фронт 
édifier le ~ створювати фронт 
en ~ із фронту 
enlever de ~ захоплювати фронталь-
ним ударом 
étendre le ~ розтягувати фронт 
être au ~ знаходитися на фронті 
extrême ~ передова лінія фронту 
faire ~ tous azimuts вести кругову 
оборону 
faire ~ чинити опір; протистояти;
тримати оборону; повернутися фрон-
том 
investir étroitement de ~ міцно скову-
вати фронт 
monter au ~ виходити на лінію фрон-
ту; висуватися до фронту 
occuper défensivement le ~ займати 
оборону на фронті 
prolonger le ~ розтягувати фронт 
rallier le ~ повертатися на фронт 

frontal adj фронтальний; лобовий 

frontière f кордон 
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frontière 
~ de droit кордон де-юре 
~ de fait кордон де-факто 
~ intangible незаперечний кордон 
~ maritime морський кордон 
~ terrestre сухопутний кордон 

fugitif нестійкий (про ОР)

fuir рятуватися втечею; втікати; пропускати;
просочуватися 

fuite f утеча; біг; витік (напр. даних)

fumée f дим; pl димові гази 
~ aveuglante дим сліпучої дії 
~ colorée кольоровий дим 
~ de bouche дуловий дим (при пострі-
лі)
~ d’éclatement хмара розриву 
~ de départ дуловий дим (при пострі-
лі)
~ de la poudre пороховий дим 
~ étouffante дим задушливої дії 
~ irritante дим дратівної дії 
~ non-agressive неотруйний дим 
~ suffocante дим задушливої дії 
~ toxique отруйний дим 

fumigène adj димовий; димоутворюючий; m
димовий засіб; димовий снаряд; димова 
шашка; димоутворюючий пристрій;
димоутворююча речовина 

régler ~ вести пристрілювання димо-
вими снарядами 
tirer en ~s вести вогонь димовими 
снарядами 

fusant adj дистанційний; m дистанційний 
снаряд; бризантна граната 

fuseau сектор 
~ d’obstacles конус перешкоди 

fusée f підривник; дистанційна трубка; раке-
та; ракетний двигун; вогнепровідний шнур 

~ à (avec) retard (à retardement) під-
ривник уповільненої дії 
~ à action retardée підривник упові-
льненої дії 
~ à charge atomique ракета з атомною 
(ядерною) бойовою частиною 

fusée 
~ à charge creuse ракета з кумулятив-
ною бойовою частиною 
~ à charge explosive ракета з бойовою 
частиною зі звичайною ВР; ракета з
фугасною (осколочно-фугасною) бо-
йовою частиною 
~ à court retard підривник з малим 
уповільненням 
~ à détonateur підривник 
~ à deux étages двоступінчата ракета 
~ à durée (à éclatement retardé) під-
ривник уповільненої дії 
~ à écrasement підривник натискаль-
ної дії 
~ à effet instantané підривник миттє-
вої дії 
~ à effet retardé підривник уповільне-
ної дії 
~ à effet(s) multiple(s) комбінований 
підривник 
~ à énergie nucléaire ракета з ядерним 
двигуном 
~ à étages (multiples) багатоступінчата 
ракета 
~ à faible retard підривник з малим 
уповільненням 
~ à fonctionnement multiple комбіно-
ваний підривник 
~ à fonctionnement radioélectrique 
радіопідривник 
~ à fragmentation підривник осколоч-
ної дії; ракета з осколочною бойовою 
частиною 
~ à grande distance (à grand rayon 
d’action) ракета далекої дії 
~ à inertie інерційний підривник 
~ à influence неконтактний підривник 
~ à long rayon d’action ракета далекої 
дії 
~ à long retard підривник з великим 
уповільненням 
~ à longue portée ракета далекої дії 
~ à mécanisme d’horlogerie підривник 
з годинниковим механізмом 
~ à mission opérativo-tactique опера-
тивно-тактична ракета 
~ à mouvement d’horlogerie підрив-
ник з годинниковим механізмом 
~ à moyenne portée (à moyen rayon 
d’action) ракета середньої дальності 
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fusée 
~ à ogive H ракета з термоядерною 
бойовою частиною 
~ à ogive nucléaire ракета з ядерною 
бойовою частиною 
~ à parachute парашутна (освітлюва-
льна) ракета 
~ à percussion ударний підривник 
(трубка)
~ à plusieurs étages багатоступінчата 
ракета 
~ à pointe atomique ракета з атомною 
(ядерною) бойовою частиною 
~ à portée moyenne ракета середньої 
дальності 
~ à propulsion atomique ракета з
атомним (ядерним) двигуном; атом-
ний (ядерний) ракетний двигун 
~ à propulsion chimique ракета з дви-
гуном на хімічному паливі; ракетний 
двигун на хімічному паливі 
~ à propulsion nucléaire ракета з яде-
рним двигуном; ядерний ракетний 
двигун 
~ à réaction ракета; реактивний сна-
ряд; реактивний двигун 
~ à refoulement ударний підривник 
~ à rotation autopropulsée обертова в
польоті ракета 
~ à télérégleur дистанційний підрив-
ник 
~ à temps дистанційний підривник 
(трубка); підривник уповільненої дії 
~ à tête atomique ракета з атомною 
(ядерної) бойовою частиною 
~ à très long retard підривник з вели-
ким уповільненням 
~ à triple effet (à triple mise de feu) пі-
дривник потрійної дії 
~ à trois étages триступінчата ракета 
~ à un (seul) étage одноступінчата ра-
кета 
~ accélératrice ракетний прискорювач;
стартовий двигун 
~ acoustique акустичний підривник 
~ additionnelle стартовий двигун; ра-
кетний прискорювач 
~ aéroportée авіаційна ракета 
~ ailée крилата ракета; літак-снаряд 
~ annoncée керований підривник 
~ antiaérienne зенітна ракета 

fusée 
~ antichar протитанкова ракета (реак-
тивний снаряд)
~ antifusée (antimissile) протиракета 
~ antitank протитанкова ракета (реак-
тивний снаряд)
~ atomique ракета з атомною (ядер-
ною) бойовою частиною 
~ autodestructrice підривник із само-
ліквідатором; ракета із самоліквідато-
ром 
~ autoguidée ракета з автономною си-
стемою наведення; самонавідна ракета 
~ auxiliaire largable стартовий двигун,
що можна зняти; (ракетний приско-
рювач)
~ auxiliaire ракетний прискорювач;
стартовий двигун 
~ avec fusée de proximité ракета з не-
контактним підривником 
~ avec fusée percutante de tête ракета 
з ударним підривником 
~ balistique балістична ракета 
~ biétage двоступінчата ракета 
~ chimique хімічний підривник; раке-
та з двигуном на хімічному паливі;
ракета з бойовою частиною, заправле-
ною ОР; ракетний двигун на 
хімічному паливі 
~ commandée par radar ракета з ра-
діолокаційною системою наведення 
~ composite складена (багатоступінча-
та) ракета 
~ correctrice корегувальна рухова 
установка; установка, що корегує ра-
кетний двигун; ракетний двигун з сис-
темою орієнтації 
~ d’accélération ракетний прискорю-
вач; стартовий двигун 
~ d’aide au décollage стартовий 
двигун; ракетний прискорювач;
прискорювач зльоту 
~ d’amorçage підривник 
~ d’appoint au départ прискорювач 
зльоту; стартовий двигун; ракетний 
прискорювач 
~ d’appoint ракетний прискорювач;
стартовий двигун 
~ d’artillerie реактивний снаряд; не-
керована ракета 
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fusée 
~ d’assistance au décollage прискорю-
вач зльоту; стартовий двигун; ракет-
ний прискорювач 
~ d’attaque наступальна ракета 
~ d’éclairage освітлювальна ракета 
~ d’éclatement підривник 
~ d’essai експериментальна ракета 
~ d’inflamation запал 
~ d’interception ракета-перехоплювач;
зенітна ракета 
~ d’obus підривник снаряду 
~ d’ogive основний підривник 
~ de (à) proximité неконтактний під-
ривник 
~ de base донний підривник 
~ de bord авіаційна ракета 
~ de croisière маршовий двигун 
~ de culot донний підривник 
~ de décollage (de décollage assisté; de 
décollage auxiliaire) прискорювач 
зльоту; стартовий двигун; ракетний 
прискорювач 
~ de défense antiaérienne зенітна ра-
кета 
~ de détresse ракета для подачі сигна-
лу лиха 
~ de freinage гальмовий ракетний дви-
гун 
~ de jalonnement ракета для цілевка-
зівки 
~ de lancement à point fixe ракета, що 
запускається без напрямних 
~ de lancement ракета-носій; двигун;
ракетниця; стартовий ракетний прис-
корювач;
~ de mine à pression підривник натис-
кальної дії 
~ de proximité acoustique акустичний 
підривник 
~ de proximité radar радіолокаційний 
підривник; радіопідривник 
~ de proximité radioélectrique радіо-
підривник 
~ de queue донний підривник 
~ de signal (de signalisation) сигнальна 
ракета 
~ de sondage метеорологічна ракета 
~ de sûreté підривник запобіжного ти-
пу; вогнепровідний шнур 
~ de tête основний підривник 

fusée 
~ décoiffée підривник зі знятим запо-
біжним ковпачком 
~ détonateur підривник 
~ éclairante освітлювальна ракета 
~ électrique електропідривник; елект-
розапал 
~ électromagnétique електромагнітний 
підривник; радіопідривник 
~ électronique електронний підрив-
ник; радіопідривник 
~ explosive підривник фугасної дії;
ракета з фугасною (осколочно-
фугасною) бойовою частиною 
~ fumigène димова ракета 
~ fusante à temps дистанційний під-
ривник (трубка)
~ guidée керована ракета 
~ hybridé ракета з комбінованим 
ракетним двигуном; комбінований 
ракетний двигун; ракетний двигун на 
гібридному (твердому-рідкому) паливі 
~ incendiaire запальна ракета; ракета з
запальною бойовою частиною 
~ inerte навчальний підривник; навча-
льна ракета 
~ infrarouge інфрачервоний підрив-
ник 
~ initiale стартовий двигун; ракетний 
прискорювач; перша ступінь (багатос-
тупінчатої) ракети 
~ instantanée підривник миттєвої дії 
~ intercontinentale міжконтиненталь-
на ракета 
~ lumineuse освітлювальна ракета 
~ mécanique механічний (дистанцій-
ний) підривник 
~ non guidée некерована ракета 
~ nucléaire ракета з ядерною бойовою 
частиною; ракета з ядерним двигуном;
ядерний ракетний двигун 
~ opérationnelle бойова ракета; раке-
та, що стоїть на озброєнні (прийнята 
на озброєння)
~ percutante ударний підривник (тру-
бка)
~ porteuse ракета-носій 
~ retardée підривник уповільненої дії 
~ sans retard підривник миттєвої дії 
~ stratégique стратегічна ракета 
~ subsonique дозвукова ракета 
~ supersonique надзвукова ракета 
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fusée 
~ tactique тактична ракета 
~ télécommandée (téléguidée) телеке-
рована ракета 
~ téléguidée par avion ракета, керова-
на з літака 
~ tempée дистанційний підривник 
(трубка)
régler (temper) la ~ установлювати 
підривник 

fuselage m фюзеляж; корпус; ост 

fuséologue m ракетник 

fusil m гвинтівка; рушниця; стрілець 
~ à air comprimé пневматична гвинті-
вка 
~ à canon broché навчальна гвинтівка 
~ à chargement (chargeur) automati-
que самозарядна (напівавтоматична)
гвинтівка 
~ à lunette (d’approche) (à lunette des 
tireurs d’élite) снайперська гвинтівка;
гвинтівка з оптичним прицілом 
~ à magasin магазинна гвинтівка 
~ à manchon гвинтівковий гранатомет 
~ à répétition магазинна (багатозаряд-
на) гвинтівка 
~ à tir rapide швидкострільна гвинтів-
ка 
~ à tromblon гвинтівковий гранатомет 
~ à un coup однозарядна гвинтівка 
~ à viseur снайперська гвинтівка; гви-
нтівка з оптичним прицілом 
~ antichar (antitank) протитанкова 
рушниця 
~ automatique автоматична гвинтівка 
~ d’assaut автомат з відкидним прик-
ладом 
~ lance-grenades підствольний грана-
томет 
jeter le ~ à l’épaule взяти гвинтівку на 
плече 

fusil-mitrailleur m ручний кулемет 

fusillade f перестрілка; безладна стрільба;
розстріл 

fusiller розстрілювати 

fusion f atomique ядерний синтез 

fusion f de données поєднання даних 

fusionnement m ou fusion f du renseigne-
ment об’єднання даних розвідки 

fusionner зливати(ся); об’єднувати(ся)
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-G- 
 
gabarit m шаблон 

~ d’aide à la décision шаблон ведення 
бою 
~ international de chargement міжна-
родний габарит вантажу 

gâchette f спуск; спусковий важіль; шептало;
гашетка 

~ automatique автоматичний спуск 
~ de détente шептало спуску 
~ de sûreté запобіжник 
~ de tir спусковий важіль 

gagner вигравати; опановувати; захоплюва-
ти; займати 

~ (vers) просуватися (у напрямку)

gain m виграш 
~ de la bataille виграш бою 
~ de temps виграш часу 
~ de terrain виграш простору 
réaliser des ~s домагатися успіхів; ро-
звивати досягнутий успіх 

gaine f футляр; оболонка; кожух; чохол;
канал; труба; кобура; контейнер; упакування 

galerie f (підземна) галерея; критий прохід 
~ de communication хід сполучення 
~ de mine мінна галерея 

galet m ролик; ковзанка; ходове колесо 
~ de tension натяжний ролик 
~ d’orientation направляюче колесо 

gamme f діапазон; смуга; інтервал; шкала;
межа; набір; комплект 

~ de fréquences діапазон частот 
~ de travail робочий діапазон 
~ d’ondes діапазон хвиль 

garage m стоянка 

garanties m pl гарантії 
~ de sécurité négatives негативні гара-
нтії безпеки 
~ de sécurité positives позитивні гара-
нтії безпеки 

garde I f варта; охорона; підрозділ, що охо-
роняє; гвардія 

~ antichar протитанкова оборона 
(ПТО)
~ avancée авангард; сторожова заста-
ва; дозор 
~ d’honneur почесна варта 
~ de la place гарнізонна варта 
~ de la porte днювальні контрольно-
пропускного пункту 
~ de nuit несення вартової служби в
нічний час 
~ des voies de communication охорона 
шляхів сполучення 
~ descendante варта, що змінюється;
стара варта 
~ frontière прикордонна охорона;
прикордонна застава; прикордонний 
пост 
~ intérieure внутрішня варта 
~ montante варта, що заступає; (нова)
варта 
~ permanente постійна охорона 
à la ~ ! у рушницю! (команда)
appeler à la ~ призначати на варту 
de ~ вартовий; на варті 
en ~ у бойовій готовності; готовий до 
бою; напоготові; забезпечений від ра-
птового нападу 
être de ~ бути на варті; нести вартову 
службу 
être en ~ знаходитися в бойовій гото-
вності 
être sur ses ~s знаходитися в бойовій 
готовності 
mettre en ~ приводити до бойової го-
товності 
monter la ~ нести вартову службу; бу-
ти у варті 
prendre sous sa ~ брати під охорону 
progresser en ~ просуватися під прик-
риттям 
vivre en ~ знаходитися в бойовій гото-
вності 

garde II m вартовий; гвардієць; гвардії 
солдат; завідувач майном 

~ républicain гвардієць республікан-
ської гвардії 

garde à vous m струнко! (команда)
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garde à vous 
être au ~ знаходитися в положенні 
струнко 
se mettre au ~ приймати положення 
струнко 

garde-frontière m прикордонник 

garder охороняти; нести вартову службу;
тримати у полі зору (берег; кораблі)

gare f станція; вокзал 
~ d’acheminement транзитна станція 
~ de répartition евакуаційно-
розподільна станція (на межі армійсь-
кого тилу)

gargousse f картуз; пучок заряду 
~ à blanc навчальний заряд 
~ d’exercice навчальний (практичний)
заряд 

garnir постачати; підсилювати; підкріплюва-
ти; озброювати (корабель); набивати; напов-
няти 

garnison m гарнізон; місце постійного роз-
ташування частини (з’єднання); військове 
містечко; гарнізонна служба 

être en ~ стояти гарнізоном; нести га-
рнізонну службу 
prendre (tenir) ~ стояти гарнізоном 

garnissage de camouflage маскувальне оздо-
блення 

gas-oil m дизельне паливо 

gasoline f бензин 

gauche adj лівий; f лівий бік; лівий фланг 
à ~ ліворуч; на лівому фланзі 
à ~ ! ліворуч! (команда)
couvrir la ~ прикривати лівий фланг 
de ~ лівий; лівофланговий 
demi à ~! півоберта ліворуч! (коман-
да)

gaz m газ; отруйна речовина; ОР 
~ asphyxiant задушлива ОР; ОР заду-
шливої дії 

gaz 
~ d’attaque (de combat) бойова ОР;
БОР 
~ de combustion de la poudre (de dé-
tonation; dégagés par la poudre) 
порохові гази 
~ de guerre бойова ОР; БОР 
~ de poudre порохові гази 
~ délétère отруйний газ; газоподібна 
ОР 
~ des nerfs нервово-паралітична ОР;
ОР нервово-паралітичної дії 
~ fugace нестійка ОР 
~ hilarant звеселяючий газ (ОР)
~ incapacitant ОР, що приводить до 
втрати боєздатності 
~ insidieux ОР уповільненої дії 
~ irritant дратівна ОР; ОР дратівної 
дії 
~ lacrymogène сльозоточива ОР; ОР 
сльозоточивої дії; лакриматор 
~ neuro-toxique нервово-паралітична 
ОР; ОР нервово-паралітичної дії 
~ persistant стійка ОР 
~ radioactif радіоактивний газ 
~ suffocant задушлива ОР; ОР задуш-
ливої дії 
~ toxique général загальноотруйна ОР 
~ toxique отруйна речовина; ОР; зага-
льноотруйна ОР 
~ vésicant шкірнонаривна ОР; ОР 
шкіро-наривної дії 
~ vomitif ОР блювотної дії 
~ VX нервово-паралітична ОР; ОР не-
рвово-паралітичної дії 
déceler les ~ de combat виявляти БОР 
dégager les ~ проводити дегазацію 
identifier les ~ de combat визначати 
БОР 
souiller par les ~ заражати ОР 

gazé уражений ОР 

gel d’un conflit призупинення конфлікту 

gelée f мороз; заморозки 

gendarme m жандарм 

gendarmerie f жандармерія 
~ départementale департаментна жан-
дармерія 
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gendarmerie 
~ nationale національна жандармерія 

général adj загальний; головний; m генерал;
полководець; воєначальник 

~ chef d’état-major de l’armée de 
terre начальник штабу сухопутних 
військ 
~ commandant d’artillerie division-
naire начальник артилерії дивізії 
~ commandant de (la) brigade коман-
дир бригади 
~ commandant de (la) division коман-
дир дивізії 
~ commandant de (la) région militaire 
командувач військового округу 
~ commandant interarmées команду-
вач групи армій (фронту)
~ commandant la division командир 
дивізії 
~ commandant supérieur des troupes 
командувач військ 
~ commandant supérieur interarmées 
командувач групи армій (фронту)
~ d’armée армійський генерал 
~ de brigade бригадний генерал 
~ de brigade aérienne бригадний гене-
рал авіації 
~ de corps aérien корпусний генерал 
авіації 
~ de corps d’armée корпусний генерал 
~ de division дивізійний генерал 

générateur m генератор; газогенератор 
~ à (de) plasma плазмений генератор 
~ atomique атомний (ядерний) реак-
тор 
~ de fumée димовий прилад; прилад 
димопуску 
~ de gaz газогенератор 
~ laser оптичний квантовий генератор;
лазер 
~ nucléaire ядерний реактор 

génie m інженерна справа; інженерні війська;
інженерні (інженерно-саперні; саперні) час-
тини (підрозділи); інженерна служба 

~ aéroporté інженерно-саперні части-
ни ПДВ 
~ amphibie саперно-десантна частина 
(підрозділ)

génie 
~ blindé інженерні (інженерно-
саперні; саперні) частини (підрозділи)
бронетанкових військ 
~ divisionnaire інженерні (інженерно-
саперні; саперні) підрозділи дивізії 

génocide m геноцид 

genre m рід; вид; тип; система; спосіб 
~ d’action (d’activités) вид бойових 
дій 
~ de combat вид бою 
~ d’engin вид ракети 
~ de pièce вид (зразок; тип) гармати 
~ de tir вид вогню 
~ de trafic режим зв’язку 
~ d’expédition спосіб зв’язку 
~ d’opération вид бойових дій 

géodimètre m à laser лазерний далекомір 

géomètre m топограф 

géométrie f геометрія (просторове розташу-
вання)

géopolitique f геополітика 

géostratégie f геостратегія 

gérer керувати; зберігати 

germe m бактерія 
~s de maladie хвороботворні бактерії 
disperser (éparpiller) les ~s розсівати 
хвороботворні бактерії 

geste m знак; сигнал (рукою)
~ d’avertissement попереджувальний 
сигнал 
~ d’exécution виконавчий сигнал 
~s réglementaires статутні сигнали 
commander au ~ подавати команди 
знаками (сигналами)

gestion f керування; керівництво; адміністра-
ція; збереження; діловодство; склад; управ-
ління 

~ administrative керування; керівниц-
тво; адміністрація; адміністративно-
господарське керування 



328

gestion 
~ automatisée автоматизоване керу-
вання 
~ de la configuration управління струк-
турою 
~ de la ressource управління ресурса-
ми 
~ de l’environnement psychologique 
управління морально-психологічним 
станом 
~ de l’espace aérien управління повіт-
ряним простором 
~ de réseau управління мережею 
~ des armées керування (керівництво)
збройними силами 
~ des armes керування вогневими за-
собами 
~ des catastrophes керування діями з
ліквідації наслідків стихійних лих 
~ des crises врегулювання кризових 
ситуацій 
~ des documents збереження (збері-
гання) документів 
~ des effectifs ведення справ особово-
го складу; керівництво обліком і пе-
реміщенням особового складу; керу-
вання особовим складом 
~ des effectifs et du personnel mili-
taire управління обліком особового 
складу 
~ des forces керування (керівництво)
збройними силами 
~ de système системний менеджмент 
~ du personnel управління особовим 
складом 
~ et administration du matériel адмі-
ністративно-господарське управлін-
ня 

gicleur m форсунка; жиклер; розпилювач 

gigogne f багатоступінчата ракета 

gilet m жилет 
~ blindé бронежилет 
~ de protection захисний жилет 
~ de protection antiballes кулестійкий 
жилет 
~ de sauvetage (flottant) рятувальний 
жилет 
~ pare-balles кулестійкий жилет 

gisement m азимут; пеленг; дирекційний кут;
кут напрямку; курсовий кут 

~ d’observation напрямок спостере-
ження 
~ d’un objectif азимут цілі; пеленг цілі 
~ de l’objectif азимут цілі; пеленг цілі 
~ de relèvement напрямок лінії пелен-
га 
~ de surveillance дирекційний кут ос-
новного напрямку 
~ de tir азимут напрямку стрільби 
~ du vent дирекційний кут напрямку 
вітру 
~ futur розрахований азимут 
~ magnétique магнітний азимут; маг-
нітний пеленг 
~ relatif відносний азимут; відносний 
пеленг; курсовий кут 
~ vrai дійсний азимут; дійсний пеленг 
calculer un ~ визначати (обчислюва-
ти) дирекційний кут 
situer en ~ засікати; пеленгувати 
suivre le ~ рухатися по азимуту 

glacis m передній схил 

glissade f глісада; ковзання; планування 

glissement m ковзання; планування; перемі-
щення вздовж фронту 

glisser ковзати; планувати; переміщувати 
вздовж фронту 

glissière f напрямна; полоз; полозки; направ-
ляюче ребро 

~ de chaîne направляюча гусениці 
~ de guidage направляюча; направля-
юча планка (замка); направляючий 
полозок (полозки) колиски (замка);  
~ de recul направляючий полозок (по-
лозки) (колиски)
~ du berceau направляючий полозок 
(полозки) колиски 
~ du bloc porte-culasse направляючі 
пази ствольної коробки; полозок гузо-
вика 
~ du traîneau полоз; полозки 

godet m ківш 
~ fouilleur ківш землерийної машини 
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golfe m затока 

gomme f каучук; гума; смола; пластична ВР 

gorge f кільцевий жолобок (канавка); виїмка 
(паз); топ. ущелина; вузький прохід 

~ de l’étui (à cartouche) заточення гі-
льзи 

goupille f запобіжна чека; штифт; палець;
шплінт; штир; вісь; шпилька 

~ d’armement запобіжна чека (підри-
вника)
~ de déclenchement бойова чека (під-
ривника міни)
~ de fonctionnement бойова чека (під-
ривника міни)
~ de la gâchette вісь спускового важе-
ля (шептала)
~ de sécurité (de sûreté) запобіжна че-
ка 
~ du crochet de détente шпилька (вісь)
спускового гачка 
arracher la ~ висмикувати запобіжну 
чеку 

goupiller встановлювати на запобіжник;
установлювати запобіжну чеку 

gourde f фляга 

gouvernail m кермо 
~ aérien повітряне (аеродинамічне)
кермо 
~ d’altitude кермо висоти 
~ de direction кермо напрямку 
~ de profondeur горизонтальне кермо;
кермо висоти 

gouverne f кермо 
~ aérodynamique аеродинамічне (по-
вітряне) кермо 
~ à servo-commande кермо із сервоп-
риводом 
~ de profil закрилок 
~ de tangage кермо керування за тан-
гажем 
~ intérieure à la tuyère газове кермо 
~ interne газове кермо 
~ latérale елерон 
~ mobile du jet газове кермо 
~s d’empennage аеродинамічне кермо 

gouvernement m керівництво; уряд 

grade m військове звання; ранг; градус; сту-
пінь 

à ~ égal при рівності в званні 
accéder au ~ de дослужитися до зван-
ня 
attribuer un (conférer le) ~ присвою-
вати звання 
être promu au ~ de одержувати зван-
ня 
monter en ~ підвищувати у званні 
nommer au ~ присвоювати звання 

graduation f градуювання; нанесення поді-
лок; калібрування; шкала; масштаб 

~ de dérive шкала кутоміра 
~ de la hausse шкала прицілу; шкала 
кута прицілювання 
~ en angles de site шкала кутів місця 
цілі 
~ goniométrique шкала кутоміра 

graduer градуювати; наносити поділки; калі-
брувати 

grain m зерно (пороху); елемент заряду;
порохова шашка; заряд (твердого ракетного 
палива); втулка 

~ à (de) lumière запальна втулка 
~ à perforations multiples багатокана-
льна шашка 
~ cruciforme хрестоподібний заряд 
(порохова шашка)
~ de la tige de piston втулка для штоку 
гальма відкоту 
~ de poudre порохова шашка; порохо-
ве зерно 
~ d’orge кругла голівка мушки 

graissage m змащення; змазування; система 
змащення 

graisse f змащення; мастильний матеріал; гу-
сте мастило 

~ consistante густе мастило 
~ de roulement солідолове мастило 
(для ходової частини танка)

graisser змащувати (густим мастилом)

graisseur m маслянка 
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grande unité f з’єднання (об’єднання)

grandeur f величина; параметр; розмір 
~ des écarts арт. величина відхилень 

grand quartier général des puissances alliées 
en Europe штаб Верховного головного ко-
мандування ОЗС НАТО в Європі 

granulé adj зернистий; гранульований 

graphique m графік; діаграма 
~ d’approche карта підходів 
~ de dispersion шкала розсіювання 
~ de marche графік маршу 
~ de station radio destiné à la naviga-
tion aérienne радіонавігаційна карта 
~ de vectorisation des vents (pour le 
calcul des retombées) графік зміни 
напрямків вітру (для підрахунку 
радіоактивних опадів)
~s de déception введення в оману 

grappe f набір; серія 

gravité f d’une crise серйозність кризи 

gray m грей 

grenade f граната (ручна чи гвинтівкова); 
глибинна бомба 

~ feu! гранатами - вогонь! (команда)
~ à (de) fragmentation осколочна гра-
ната 
~ à (de; pour) fusil гвинтівкова грана-
та 
~ à blanc навчальна граната 
~ à charge creuse кумулятивна граната 
~ à effets spéciaux граната спеціально-
го призначення 
~ à forte charge граната з великим ро-
зривним зарядом 
~ à gaz irritant (хімічна) граната з ОР 
дратівної дії 
~ à gaz хімічна граната 
~ à main ручна граната 
~ à manche (ручна) граната з ручкою 
~ antichar протитанкова граната 
~ antipersonnel протипіхотна граната 
~ asphyxiante (хімічна) граната з ОР 
задушливої дії 
~ chimique хімічна граната 

grenade 
~ D (à main) оборонна (ручна) граната 
~ d’attaque (à main) наступальна (ру-
чна) граната 
~ d’éclairement du terrain освітлюва-
льна граната 
~ d’exercice inerte навчальна граната з
інертним наповнювачем 
~ d’exercice навчальна граната 
~ d’instruction навчальна граната 
~ de guerre бойова граната 
~ de lancement мінометна міна 
~ de profondeur глибинна бомба 
~ défensive (à main) оборонна (ручна)
граната 
~ dégoupillée граната з висмикнутою 
запобіжною чекою 
~ éclairante à parachute парашутний 
освітлювальний снаряд 
~ éclairante освітлювальна граната 
~ explosive осколочна граната 
~ fumigène димова граната 
~ fumigène-incendiaire запально-
димова граната 
~ fusante дистанційна граната 
~ incendiaire запальна граната 
~ mixte комбінована граната; граната 
протитанкової і протипіхотної дії 
~ pour emploi spécial граната спеціа-
льного призначення 
~ suffocante (хімічна) граната з ОР за-
душливої дії 
dégoupiller une ~ висмикувати запо-
біжну чеку (із гранати)
lancer la ~ кидати гранату 
traiter en ~s закидати гранатами 

grenader закидати гранатами; бомбардувати 
легкими бомбами (із невеликої висоти); ата-
кувати глибинними бомбами 

grenadier m гранатометник 

griffe f лапка; зачіп 
~ de marteau зачіп курка 
~ de ressort гачок (поворотної) пру-
жини 
~ de retenue de levier de pointage  
~ d’(de l’) extracteur зачіп викидача 
~ du grand ressort виступ бойової 
пружини (револьвера)
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grille f ґрати; сітка; координатна сітка; пе-
редній (кільцевий) візир (зенітного прицілу)

~ arrière задній візир 
~ avant передній (кільцевий) візир 
~ d’atterrissage (ou de débarquement) 
плита для злітно-посадкової смуги 
~ de dispersion сітка розсіювання 
~ de repérage координатна мірка 
~ de route курсовий візир 
~ des cartes militaires прямокутна ко-
ординатна сітка карти 
~ d’objectif сітка цілевказівки; коор-
динатна мірка 

gros adj важкий; великого калібру; великої 
потужності; m головні (основні) сили; основ-
на частина; ядро 

~ de l’armée головні сили (армії)
~ de l’arrière-garde головні сили 
ар’єргарду 
~ de l’avant-garde ядро (головні сили)
авангарду 
~ de tête ядро; головні сили авангарду 
~ des forces головні (основні) сили 
~ des moyens велика частина сил і за-
собів 
~ des troupes головні (основні) сили 
~ du barrage головна смуга загоро-
джувального вогню 
~ du dispositif ядро бойового порядку 
aborder le ~ вступати в бій з головни-
ми силами 
replier le ~ відводити головні сили 

grossir поповнювати(ся); підсилювати(ся)

grossissement m поповнення; посилення 

groupage комплектація відвантажувальних 
партій 

groupe m група; загін; команда; відділення;
батальйон; полк (розвідувальний; транспорт-
ний); дивізіон; установа; агрегат; блок; ком-
плекс 

~ à base de blindés тактична група, що 
складається, в основному, із танків 
~ ad hoc sur la coopération en matière 
de maintien de la paix спеціальна 
група із співробітництва у галузі 
миротворчої діяльності 

groupe 
~ aérien d’observation авіаційна група 
ближньої розвідки; корегувально-
розвідувальна авіаційна група 
~ aérien авіаційна група; гелікоптерна 
група 
~ ALAT група військової авіації 
~ alpin посилений горнопіхотний 
(альпійський) батальйон 
~ antiaérien зенітний артилерійський 
дивізіон; зенітний ракетний дивізіон 
~ antichar (винищувально-) протитан-
ковий дивізіон 
~ anti-sous-marin група ПЧО; проти-
човнова група 
~ armes spéciales відділення спеціаль-
них видів зброї; відділення із захисту 
від зброї масового ураження 
~ automobile de train автотранспорт-
ний батальйон 
~ automobile автомобільний (автотра-
нспортний) батальйон 
~ autonome окрема група; окремий 
дивізіон 
~ blindé feu вогневе відділення розві-
дувальних бронеавтомобілів 
~ chargeur зарядний пристрій (агре-
гат)
~ choc ударна група 
~ commando диверсійно-розвідува-
льна група 
~ d’approvisionnement відділення по-
стачання 
~ d’appui direct дивізіон безпосеред-
ньої підтримки 
~ d’appui дивізіон підтримки 
~ d’armée(s) армійська група; фронт 
~ d’armées група армій; фронт 
~ d’armes lourdes відділення важкої 
зброї 
~ d’artillerie antiaérienne зенітний ар-
тилерійський дивізіон 
~ d’artillerie automoteur (automo-
trice) дивізіон САУ 
~ d’artillerie guidée ракетний дивізіон 
~ d’artillerie артилерійський дивізіон 
~ d’assaut штурмова група; група 
прориву; ударна група 
~ d’attaque ударна група 
~ d’automitrailleuses ескадрон броне-
автомобілів 
~ d’automoteurs дивізіон САУ 
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groupe 
~ d’aviation d’observation авіаційна 
група ближньої розвідки; корегуваль-
но-розвідувальна авіаційна група 
~ d’aviation légère divisionnaire диві-
зійна група військової авіації 
~ d’aviation авіаційна група 
~ d’éclairage (d’éclaireurs) розвідува-
льна група 
~ d’embarquement посадкова (наван-
тажувальна) група 
~ d’embuscade відділення в засідці 
~ d’engins blindés танкова група 
~ d’engins d’accompagnement відді-
лення важкої зброї 
~ d’engins відділення інженерних ма-
шин 
~ d’engins-accélerateurs пакет (блок;
зв’язка) ракетних прискорювачів 
~ d’enlèvement група захоплення 
~ d’entretien et de dépannage auto 
група (відділення) технічного обслу-
говування і ремонту автотранспорту 
~ d’entretien et de dépannage група 
(відділення) технічного обслугову-
вання і ремонту 
~ d’entretien journalier група (відді-
лення) поточного ремонту 
~ d’enveloppement група захоплення 
~ d’escadrons du train група автотра-
нспортних рот; автотранспортна група 
~ d’escadrons ескадрон 
~ d’état-major штабне відділення 
~ d’exploitation експлуатаційне відді-
лення; група розвитку успіху 
~ d’infanterie піхотне відділення 
~ d’objectifs група цілей 
~ d’opérations оперативна група 
~ date-heure група «дата-час»
~ de bataille бойова група 
~ de bataillons de chars батальйонна 
танкова група; танковий полк 
~ de batterie артилерійський дивізіон 
~ de bombardement (de bombardiers)
бомбардувальна авіаційна група 
~ de brèche група прориву; група 
забезпечення проходів (у загороджен-
нях)
~ de cartouchières сумки для набоїв 
~ de chars танкова група 
~ de chasse винищувальна авіаційна 
група 

groupe 
~ de chasseurs alpins горнопіхотна 
(альпійське) відділення 
~ de choc ударна група 
~ de combat porté моторизоване (мо-
топіхотне) відділення 
~ de combat відділення 
~ de commandement відділення керу-
вання 
~ de commandos диверсійно-
розвідувальна група 
~ de contrôle de mouvement amphibie 
загін забезпечення висадка морського 
десанту 
~ de couverture група прикриття 
~ de débarquement десантна група 
~ de déception маскувальне відділення 
~ de défense contre engins blindés (ви-
нищувально-) протитанковий дивізіон 
~ de défense du quartier відділення 
охорони штабу 
~ de défense група (відділення) охоро-
ни (охорона)
~ de démarrage пусковий (стартовий)
комплекс 
~ de dépannage аварійно-ремонтне 
відділення 
~ de destruction група руйнування;
команда підривників 
~ de direction підрозділ керування 
~ de feu вогневе відділення 
~ de forces interarmées multinationa-
les багатонаціональна об’єднана 
оперативно-тактична група 
~ de forces terrestres antiaériennes зе-
нітний артилерійський дивізіон 
~ de forces угруповання сил; група 
військ 
~ de franchissement chimique відді-
лення дегазації місцевості 
~ de fusées пакет (блок; зв’язка) раке-
тних двигунів 
~ de fusiliers marins commandos гру-
па «командос» морської піхоти 
~ de fusiliers піхотне відділення 
~ de jour черговий дивізіон 
~ de lance-roquettes multiples дивізіон 
багатоствольних реактивних устано-
вок 
~ de lance-roquettes ракетний дивізі-
он; реактивний дивізіон 
~ de liaison група (офіцерів) зв’язку 
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groupe 
~ de localisation локатор; навігаційний 
прилад 
~ de maintenance et de réparation 
група (відділення) технічного обслу-
говування і ремонту 
~ de maintenance група (відділення)
технічного обслуговування 
~ de marche похідна (маршова) група 
~ de missiles ракетний дивізіон 
~ de mitrailleuse кулеметне відділення 
~ de mitrailleuses légères відділення 
легких кулеметів 
~ de mitrailleuses lourdes відділення 
важких кулеметів 
~ de mortier(s) мінометне відділення;
мінометний дивізіон 
~ de points sensibles militaires група 
життєвоважливих військових об’єктів 
~ de porte-avions авіаносна група 
~ de poursuite група переслідування 
~ de préparation et de reconnaissance 
розвідувально-рекогносцирувальна 
група 
~ de production d’énergie силова 
установка 
~ de projecteurs прожекторний бата-
льйон 
~ de protection des flancs група прик-
риття (забезпечення) флангів 
~ de protection et de recueil група 
прикриття (забезпечення) відходу 
~ de queue замикаюче відділення 
~ de ravitaillement відділення поста-
чання 
~ de recherche група пошуку 
~ de reconnaissance blindé танкова ро-
звідувальна група 
~ de reconnaissance de corps d’armée 
розвідувальний полк корпусу 
~ de reconnaissance divisionnaire роз-
відувальна група дивізії 
~ de reconnaissance et d’appui 
авіаційна група розвідки і підтримки 
наземних військ 
~ de reconnaissance organique 
d’armée армійська розвідувальна аві-
аційна група 
~ de reconnaissance stratégique авіа-
ційна група далекої розвідки 
~ de reconnaissance розвідувальний 
батальйон (полк); розвідувальна група 

groupe 
~ de renforcement артилерійський ди-
візіон посилення 
~ de renseignement et d’observation 
відділення розвідки й спостереження 
~ de réserve резервна група військ;
група резерву 
~ de saturation дивізіон бойових ма-
шин реактивної артилерії 
~ de saut група скидання 
~ de secours аварійно-рятувальна ко-
манда 
~ de soutien de la paix група з підтри-
мки миру 
~ de soutien des hélicoptères група пі-
дтримки на гелікоптерах 
~ de soutien група підтримки; група 
(відділення) обслуговування 
~ de tête головне відділення 
~ de tir вогневе відділення 
~ de toutes armes загальновійськова 
(змішана) група 
~ de transmissions відділення зв’язку 
~ de transport aéroporté транспортно-
десантна авіаційна група 
~ de transport amphibie амфібійна 
транспортна група 
~ de transport автотранспортний ба-
тальйон (полк); транспортна авіаційна 
група 
~ de travail робоча група; будівельний 
загін 
~ de véhicules автотранспортне відді-
лення 
~ des armes spéciales відділення спе-
ціальних видів зброї; відділення із за-
хисту від зброї масового ураження 
~ des plans nucléaires група ядерного 
планування 
~ du capitaine відділення спостере-
ження і зв’язку (взвод керування роти)
~ en contre-assaut група, що контр-
атакує 
~ en ligne d’un rang відділення в одну 
шеренгу 
~ en patrouille відділення в дозорі 
~ feu вогневе відділення 
~ fortifié укріплений вузол 
~ géographique топографічне відді-
лення 
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groupe 
~ horaire група цифр (у радіограмі), 
що позначає час передачі повідомлен-
ня 
~ interministériel d’évaluation du ren-
seignement міжвідомча група оцінки 
розвідувальних даних 
~ lourd відділення важкої зброї 
~ mixte LFV змішана група розрахун-
ків реактивних протитанкових грана-
тометів і стрільців 
~ mixte змішана група; зведений бата-
льйон; зведений дивізіон 
~ mobile de protection пересувна гру-
па прикриття 
~ mobile пересувна (маневрена) група 
~ mobilisation мобілізаційне відділен-
ня 
~ moteur hélice (moteur-rotor) гвин-
томоторна група 
~ moteur силова установка; двигун 
~ moteur-transmission моторно-
трансмісійна група 
~ motopropulseur силова установка;
двигун 
~ porté моторизоване (мотопіхотне)
відділення 
~ propulseurs (propulsif) силова уста-
новка; двигун 
~ propulsif nucléaire ядерна силова 
установка 
~ radar радіолокаційне відділення 
~ radio відділення радіозв’язку 
~ sanitaire відділення санітарів; сані-
тарний; медико-санітарний батальйон 
~ АМС ескадрон бронеавтомобілів 
par ~s accolés у лінію відділень 
par ~s successifs у колону відділень 

groupé adj груповий; скупчений (про бій); 
зосереджений 

groupement m угруповання; (тактична) гру-
па; командування (оперативне об’єднання)

~ à base de blindés тактична група, що 
складається, в основному, з танків 
~ aérien tactique тактична авіаційна 
група 
~ aérien авіаційна бригада 
~ aéromobile аеромобільна група 
~ aéroporté повітрянодесантна (так-
тична) група 

groupement 
~ amphibie (морська) десантна група 
~ amphibie група управління висад-
кою морського десанту 
~ arrière тилова група 
~ automobile автомобільна (автотран-
спортна) група 
~ avant передова група 
~ blindé танкова група 
~ d’action d’ensemble ударна група 
(угруповання); арт. група загальної 
підтримки 
~ d’action directe група безпосеред-
ньої (артилерійської) підтримки 
~ d’appui direct група безпосередньої 
підтримки 
~ d’armées група армій; фронт 
~ d’arrêt загін загородження 
~ d’artillerie antiaérienne зенітна ар-
тилерійська група 
~ d’artillerie sol-air зенітна артилерій-
ська група 
~ d’artillerie артилерійська група 
~ d’assaut amphibie штурмова десан-
тна група 
~ d’attaque ударна група (угрупован-
ня)
~ d’aviation de combat авіаційна уда-
рна група 
~ d’embarquement посадкова (наван-
тажувальна) група 
~ d’infanterie піхотна тактична група 
~ d’instruction de l’aviation de bom-
bardement навчальна група бом-
бардувальної авіації 
~ d’instruction навчальна військова 
частина 
~ d’intervention ударна група 
~ d’opération група, що виконує бо-
йове завдання 
~ d’unités група частин (підрозділів)
~ de bataillons d’instruction баталь-
йонна навчальна група 
~ de bataillons de chars дивізійна тан-
кова група 
~ de bombardement група бомбарду-
вальної авіації 
~ de combat бойовий (стройовий) під-
розділ (батальйон; дивізіон); бойова 
(тактична) група 
~ de commandos диверсійно-
розвідувальна група 
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groupement 
~ de contrôle tactique aérien група ке-
рування тактичною авіацією 
~ de division дивізійна артилерійська 
група 
~ de forces aéroterrestres повітряно-
наземна тактична група 
~ de forces interarmes загальновійсь-
кова тактична група, міжвидова так-
тична група 
~ de forces principal основне угрупо-
вання 
~ de forces угруповання сил; група 
військ, оперативне угруповання, роз-
рахунок сил і засобів; тимчасова орга-
нізаційна одиниця 
~ de gendarmerie des transports aé-
riens загін жандармерії транспортної,
військово-транспортної авіації 
~ de gendarmerie загін жандармерії 
(департаменту)
~ de marche похідний ешелон; ешелон 
похідної колони; похідна група авто-
колони 
~ de pièces група гармат (мінометів)
~ de plage берегова група забезпечен-
ня висадка морського десанту 
~ de reconnaissance розвідувальна 
група 
~ de renseignement група розвідки 
~ de soutien de brigade (GSB) брига-
дна група забезпечення 
~ de soutien direct група безпосеред-
ньої підтримки 
~ de soutien divisionnaire (GSD) диві-
зійна група забезпечення 
~ de soutien divisionnaire temporaire 
(GSDT) тимчасова група забезпечення 
дивізії 
~ de soutien général група загальної 
підтримки 
~ de soutien interarmées de théâtre 
(GSIAT) загальновійськова група за-
безпечення ТВД 
~ de soutien terre (GST) група забез-
печення наземних сил 
~ de soutien terre avancé (GSTA) пе-
редова наземна група забезпечення 
~ de soutien terre temporaire (GSTT) 
тимчасова наземна група забезпечен-
ня 

groupement 
~ de soutien група підтримки; група 
обслуговування 
~ de tir au fusil кучність бою гвинтів-
ки 
~ de toutes armes загальновійськова 
(тактична) група 
~ de transport aérien транспортна аві-
аційна бригада 
~ de transport автотранспортна група 
~ défensif район (вузол) оборони; опо-
рний пункт 
~ des atteintes сконцентрованість бою;
влучність (точність) стрільби 
~ des chasseurs-parachutistes повітря-
нодесантна тактична група 
~ des commandos parachutistes de 
l’air повітрянодесантна диверсійно-
розвідувальна група 
~ des coups серія пострілів; влучність 
(точність) стрільби 
~ des forces (terrestres) земляні робо-
ти 
~ des impacts (des points d’impact)
влучність (точність) стрільби 
~ des touchés влучність (точність)
стрільби 
~ divisionnaire дивізійна артилерійсь-
ка група 
~ du tir влучність (точність) стрільби;
кучність стрільби 
~ hydrophonique шумопеленгаторна 
станція 
~ interarmées оперативне об’єднання;
оперативна група (угруповання)
~ interarmes загальновійськова (так-
тична) група 
~ isolé тактична група, що діє самос-
тійно 
~ logistique du commissariat de l’armée 
de terre квартирмейстерська логістична 
група СВ 
~ logistique група тилового забезпе-
чення; група МТЗ 
~ mécanique (mécanisé) механізована 
група 
~ mixte chars-infanterie змішана піхо-
тно-танкова група 
~ mixte de transport змішана транспо-
ртна група 
~ mixte змішана група 
~ motorisé моторизована група 
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groupement 
~ opérationnel de couverture операти-
вна група прикриття 
~ opérationnel бойова (тактична) гру-
па; оперативна група (угруповання)
~ porté моторизована (мотопіхотна)
група 
~ provisoire тимчасова тактична група 
~ renseignement розвідувальна група 
~ spécial d’assaut amphibie спеціальна 
штурмова десантна група 
~ tactique (GT) тактична група 
~ temporaire тимчасова тактична гру-
па 
former ~ бути тактичною групою 
grand ~ велике угруповання; операти-
вне об’єднання 
petit ~ підрозділ 

grouper формувати угруповання; групувати;
зводити в групи; зосереджувати 

grue f піднімальний кран 
~ automotrice самохідний кран 
~ de chargement кран для подачі сна-
рядів; зарядний кран 
~ sur camion автокран 

gué m брід 
~ artificiel брід зі штучно зменшеною 
глибиною 
à ~ убрід 
franchir à (passer à) ~ долати брід 

guérilla f партизанська війна; дії партизан;
партизанський загін 

~ élémentaire дії дрібних партизансь-
ких груп (загонів)
opérer en ~ вести партизанську війну 

guerre f війна; військові дії; військова справа 
(мистецтво); конфлікт великої інтенсивності 

~ à fronts discontinus маневрена війна 
~ à mort війна на знищення 
~ à objectifs limités війна з обмеже-
ною метою; локальна війна 
~ à outrance війна на знищення 
~ ABC атомна (ядерна), бактеріологі-
чна і хімічна війна; війна із застосу-
ванням зброї масового ураження 
~ aérienne повітряна війна 

guerre 
~ atomique silencieuse війна із засто-
суванням радіоактивної зброї 
~ atomique атомна (ядерна) війна 
~ biologique біологічна війна 
~ chimique хімічна війна 
~ classique звичайна війна; війна із за-
стосуванням звичайної зброї 
~ d’agression агресія; наступальна 
війна 
~ d’épuisement війна на виснаження 
~ dans le (du) désert війна (бойові дії)
у пустелі 
~ de (en) montagne бойові дії в горах 
~ de chars танкова війна 
~ de grande envergure великомасшта-
бна війна 
~ de la libération nationale національ-
но-визвольна війна 
~ de l’information інформаційна боро-
тьба 
~ de manœuvre маневрена війна 
~ de maquis (d’embuscade) партизан-
ська війна 
~ de mouvement маневрена війна 
~ de position позиційна війна 
~ de siège позиційна війна 
~ de subversion підривні (диверсійні)
дії 
~ de surface війна на морі і на суші (на 
сухопутному й морському театрах 
військових дій)
~ de surprise раптовий напад; рапто-
вий початок військових дій 
~ de tracts психологічна війна 
~ de tranchées траншейна війна 
~ défensive оборонна війна; позиційна 
війна 
~ des blindés танкова війна 
~ des cerveaux психологічна війна 
~ des gaz хімічна війна 
~ des germes бактеріологічна війна 
~ des grands espaces війна (бойові дії)
на великих просторах 
~ des mines мінна війна 
~ des rues вуличні бої 
~ du commandement et du contrôle 
порушення системи управління про-
тивника 
~ électronique радіоелектронна війна 
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guerre 
~ en surface війна (бойові дії) на вели-
ких просторах;
~ enterrée позиційна війна 
~ froide холодна війна 
~ générale (généralisée) загальна (сві-
това) війна 
~ globale глобальна війна 
~ immobile позиційна війна 
~ limitée (localisée) локальна війна 
~ locale (conflit de moyenne intensité) 
локальна війна (конфлікт середньої 
інтенсивності)
~ moderne сучасна війна 
~ mondiale світова війна 
~ mouvente маневрена війна 
~ non classique війна із застосуванням 
зброї масового ураження 
~ non conventionnelle війна із засто-
суванням зброї масового ураження 
~ nucléaire ядерна війна 
~ offensive наступальна війна 
~ psychologique психологічна війна 
~ régionale (conflit de haute intensité) 
регіональна війна (конфлікт високої 
інтенсивності)
~ subversive підривна боротьба 
~ sur mer морська війна; війна на морі 
(на морському театрі військових дій)
~ sur terre (terrestre) війна на суші 
(на сухопутному театрі військових 
дій)
~ totale тотальна війна 
~ unique локальна війна 
~ universelle світова війна 
allumer la ~ провокувати війну 
conduire la ~ вести війну 
de ~ за штатами військового часу 
déchaîner la ~ розв’язувати війну 
drôle de ~ "дивна" війна 
entrer dans la ~ вступати у війну 
être à la ~ бути на війні; знаходитися 
на фронті 
être en ~ знаходитися в стані війни;
вести війну 
faire la ~ à воювати (оголосити війну)
проти 
faire la ~ avec воювати разом (під ко-
мандуванням)
partir en ~ починати військові дії 

guet m спостереження; спостереження й опо-
віщення; пост(и) повітряного спостереження 
й оповіщення; нічне патрулювання; нічний 
патруль; пост спостереження 

~ à vue візуальне спостереження 
~ aérien спостереження за повітрям;
повітряне спостереження й оповіщен-
ня; пост повітряного спостереження й
оповіщення 
~ antiaérien спостереження за повіт-
рям; повітряне спостереження й
оповіщення; пост повітряного 
спостереження й оповіщення 
~ antichar спостереження за танками;
спостереження й оповіщення про тан-
кову небезпеку; служба спостережен-
ня й оповіщення системи ПТО; проти-
танкова засідка 
~ aux avions спостереження за повіт-
рям; повітряне спостереження й опо-
віщення; служба повітряного спосте-
реження й оповіщення 
~ aux engins blindés спостереження за 
танками; спостереження й оповіщення 
про танкову небезпеку; служба спо-
стереження й оповіщення системи 
ПТО 
~ côtier берегове спостереження 
~ de nuit спостереження вночі; нічне 
патрулювання; нічний патруль 
~ des aéronefs спостереження за пові-
трям; повітряне спостереження й опо-
віщення; служба повітряного спосте-
реження й оповіщення 
~ éloigné далеке повітряного спосте-
реження й оповіщення 
~ immédiat ближнє спостереження;
ближнє повітряне спостереження й
оповіщення 
~ infrarouge спостереження за допо-
могою інфрачервоних приладів нічно-
го бачення 
~ local місцева служба спостереження 
й оповіщення 
~ lointain далеке спостереження;
далеке повітряне спостереження й
оповіщення 
~ radar радіолокаційне спостережен-
ня 
~ terrestre спостереження за назем-
ним противником 
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guet 
assurer le ~ à vue вести візуальне спо-
стереження 
organiser un ~ aérien організовувати 
спостереження за повітрям 

guetter спостерігати; вести спостереження 

guetteur m спостерігач; вартовий; дозор 
~ aérien повітряний спостерігач 
~ aux avions спостерігач за літаками 
~ aux engins blindés спостерігач за та-
нками 
~ aux fusées-signaux спостерігач за 
сигнальними ракетами 
~ contre avions (d’avions) спостерігач 
за літаками 
~ de DCA спостерігач за повітрям; по-
вітряний спостерігач 
~ de permanence черговий спостерігач 
~ de sémaphore спостерігач берегово-
го спостереження 
~ d’infanterie спостерігач піхотного 
підрозділу 
~ fixe постійний спостерігач; постій-
ний вартовий 
~ mobile вартовий, що здійснює охо-
рону способом патрулювання 

guidage m наведення; керування; система на-
ведення (керування)

~ à mi-course наведення на маршовій 
ділянці траєкторії 
~ à programme програмне керування 
~ à recherche du but самонаведення 
~ à vue par télécommande наведення з
оптичним супроводом 
~ à vue наведення з візуальним спо-
стереженням 
~ actif активне наведення 
~ au commandement командне наве-
дення 
~ automatique автономне керування;
самонаведення; автоматичний супро-
від 
~ autonome автономне керування 
~ avec tête chercheuse самонаведення 
~ combiné комбіноване автономне ке-
рування 
~ complet наведення (ракети) на всій 
траєкторії 
~ de collision самонаведення 

guidage 
~ de fin de trajectoire наведення 
ракети на завершальній ділянці 
траєкторії польоту 
~ de fin наведення на кінцевій ділянці 
траєкторії 
~ direct наведення з візуальним спо-
стереженням 
~ électronique наведення за допомо-
гою радіоелектронних засобів; (ра-
діо)електронне керування 
~ en vol керування польотом ракети 
~ final наведення на кінцевій ділянці 
траєкторії 
~ géographique самонаведення за на-
земними орієнтирами 
~ hertzien командне наведення по ра-
діо 
~ hybride комбіноване автономне ке-
рування 
~ infrarouge інфрачервоне (теплове)
самонаведення 
~ infrarouge інфрачервоне (теплове)
самонаведення 
~ initial наведення на початковій діля-
нці траєкторії 
~ intermédiaire наведення на маршо-
вій ділянці траєкторії 
~ lors du lancement наведення на по-
чатковій (стартовій) ділянці траєкторії 
~ manuel ручне наведення (керування)
~ par (sur) faisceau électromagnétique 
наведення по радіопроменю 
~ par (sur) faisceau наведення по про-
меню 
~ par autodirecteur actif активне са-
монаведення 
~ par autodirecteur semi-actif напіва-
ктивне самонаведення 
~ par autodirecteur самонаведення 
~ par autopoursuite самонаведення 
~ par avion lanceur наведення (керу-
вання) з носія; літака-носія 
~ par câble керування по проводах 
~ par calculateur (par commande ra-
dio) командне наведення 
~ par faisceau hertzien наведення по 
радіопроменю 
~ par faisceau infrarouge наведення 
по інфрачервоному (тепловому) про-
меню 
~ par fil керування по проводах 
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guidage 
~ par le rayonnement infrarouge інф-
рачервоне (теплове) самонаведення 
~ par radar наведення за допомогою 
радіолокаційних засобів; радіолока-
ційне наведення 
~ par radiocommandement командне 
наведення по радіо; наведення за ра-
діокомандами 
~ par rapport à la terre самонаведен-
ня за наземними орієнтирами 
~ par rayon infrarouge інфрачервоне 
(теплове) самонаведення 
~ par référence stellaire астронавіга-
ційне автономне керування 
~ par stations terrestres наведення із 
землі 
~ par télécommande телекерування;
дистанційне керування 
~ par télévision телевізійне керування 
~ par vision directe de l’objectif наве-
дення з візуальним спостереженням 
~ passif пасивне наведення 
~ préréglé (programmé) програмне 
керування 
~ radar наведення за допомогою ра-
діолокаційних засобів; радіолокаційне 
наведення 
~ radio керування по радіо 
~ retour наведення на ділянці руху до 
цілі 
~ semi-actif напівактивне самонаве-
дення, напівактивна система самона-
ведення 
~ sur but fixe наведення на нерухому 
ціль 
~ sur but mobile наведення на рухому 
ціль 
~ sur faisceau laser наведення за про-
менем лазера 
~ télécommandé телекерування; дис-
танційне керування 
~ télévision (TV) телевізійне керуван-
ня 
~ terminal наведення на кінцевій ді-
лянці траєкторії 
brouiller le ~ створювати перешкоди 
системі наведення (керування)

guide m провідник; направляючий підрозділ;
керівництво; довідник; ведучий (літак), на-
правляючий колони 

~ de colonne направляючий колони 
~ d’élément направляючий 

guide  
~ de planification opérationnelle дові-
дник з оперативного планування 
~ de planification régionale довідник з
регіонального планування 
~ d’expédition ведучий (літак)
~ d’interception штурман перехоп-
лення 
~ du ressort направляючий стрижень 
(трубка) бойової пружини 
~ sur faisceau ракета, що наводиться 
променем 

guide-percuteur m напрямна (трубка) удар-
ника 
guide-ressort m направляючий стрижень 
(трубка) бойової пружини 
guider керувати; направляти; наводити 
guidon m (лінійний) прапорець; прапор-
мушка; вимпел; брейд-вимпел 

~ à grain d’orge (à tête d’épingle) му-
шка з круглою голівкою 
~ de mire мушка 
~ de pointage ручка наведення 
~ fin дрібна мушка 
~ moyen (normal) рівна мушка 
~ penché à droite (à gauche) мушка,
завалена вправо (вліво)
~ plein велика мушка 
~ rabattâble відкидна мушка 
gros ~ велика мушка 

gyroscope m гіроскоп 
~ chercheur de nord гіроскоп стабілі-
зації за курсом 
~ d’attitude триступеневий (вільний)
гіроскоп 
~ de direction гірокомпас 
~ de roulis гіроскоп нахилу 
~ directionnel гірокомпас; курсовий 
гіроскоп 
~ du tangage et du lacet гіроскоп тан-
гажу і пошуку 
~ libre вільний (триступеневий; пози-
ційний) гіроскоп 
~ stabilisateur гіростабілізатор 

gyrostabilisateur m гіростабілізатор 
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habilitation f дозвіл 

habillement m обмундирування; одяг; обши-
вання; облицювання; покриття 

~ kaki обмундирування захисного ко-
льору 

habiller вдягати; обмундировувати; обшива-
ти; облицьовувати; покривати 

habit m одяг 
~ à casque легкий водолазний костюм 
~ (d’) uniforme статутний одяг; форма 
одягу 

habitabilité f пристосованість для тривалого 
перебування людей; придатність для житла;
зручність розміщення екіпажу 

habitation f житлове приміщення (будівля); 
будинок 

~ isolée топ. окремий будинок 

haie f паркан; огорожа 
~ de barbelés (en fil(s) de fer) дротова 
огорожа 
~ renforcée посилена дротова огорожа 

haleine f
en ~ у бойовій готовності 

halle f сарай; складське приміщення 

halte f зупинка; привал; тимчасове припи-
нення (напр. бойових дій)

~ ! au large! ou je fais feu! стій, назад,
стріляти буду! (окрик вартового)
~ ! au large! стій, назад! (окрик варто-
вого)
~ ! стій! (окрик вартового)
~ au combat тимчасове припинення 
бою 
~ au feu тимчасове припинення вог-
ню; перерва у веденні вогню 
~ au tir тимчасове припинення вогню;
перерва у веденні вогню 
~ de courte durée короткострокова зу-
пинка; коротка стоянка 
~ gardée стоянка, забезпечена 
охороною 

halte 
~ horaire (normale) коротка стоянка 
~ technique зупинка для технічного 
огляду 
exécuter une (faire) ~ робити зупинку;
робити привал; тимчасово припиняти 
(напр. бойові дії)
grande ~ довга стоянка 

hangar сарай; склад; ангар; елінг 
~ au matériel склад для збереження 
матеріальної частини 
~ léger à munitions склад боєприпасів 
легкого типу 
~ mobile пересувний ангар 
~ souterrain підземний ангар 
~ stable стаціонарний ангар 

harcèlement m дії, що турбують; вогонь, що 
турбує; стрільба на виснаження 

~ aérien дії авіації, що турбують 
de ~ (вогонь), що турбує 
faire un ~ вести дії, що турбують;
вести вогонь, що турбує (стрільбу на 
виснаження)
localiser les ~s визначати райони, по 
яких ведеться вогонь, що турбує 
se livrer à des ~s вести дії, що турбу-
ють; вести вогонь, що турбує (стріль-
бу на виснаження)

harceler турбувати; вести дії, що турбують;
вести вогонь, що турбує (стрільбу на висна-
ження)

harmonisation f маскування під колір місце-
вості 

hauban m обгородження 
~ en fil souple дротове обгородження 

hausse f приціл; прицільне пристосування;
кут прицілювання 

~ à charnière відкидний приціл 
~ à colimaçon секторний приціл 
~ à lamettes відкидний приціл 
~ à lunette оптичний приціл; телеско-
пічний приціл 
~ à montant висувний приціл 
~ à planche mobile відкидний приціл 
~ à rampe ковзкий приціл 
~ à trou приціл із діоптріями 
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hausse 
~ anti-avion зенітний приціл 
~ basculante приціл, що не встанов-
люється 
~ commandée приціл, встановлений за 
командою (встановлення прицілу)
~ continue автоматичний приціл 
~ d’écrêtement найменший приціл 
(для стрільби через прикриття)
~ de combat приціл, який завжди 
встановлюють; постійний приціл, бо-
йовий приціл 
~ de départ вихідне встановлення 
приціла 
~ de pointage приціл 
~ de réglage пристріляний приціл 
(встановлення прицілу)
~ de sécurité найменший приціл 
~ dioptre приціл із діоптріями 
~ discontinue неавтоматичний приціл 
~ du but приціл (встановлення приці-
лу); приціл, що відповідає топографі-
чної відстані 
~ erronée неправильно встановлений 
(визначений) приціл 
~ fixe приціл із постійним встанов-
ленням; постійний приціл 
~ indépendante приціл із незалежною 
лінією прицілювання 
~ longue приціл (встановлення приці-
ла), що дав переліт 
~ micrométrique приціл з точним ре-
гулюванням 
~ minima найменший приціл 
~ optique оптичний приціл 
~ ouverte відкритий приціл 
~ pour le tir antiaérien зенітний при-
ціл 
~ pour le tir de nuit приціл для веден-
ня стрільби вночі 
~ rasante приціл для стрільби на відс-
тань прямого пострілу 
~ repère встановлений приціл 
~ téléscopique телескопічний приціл 
~ unique постійний приціл 
~s croissantes встановлення більшого 
приціла 
~s décroissantes встановлення меншо-
го приціла 
disposer (donner) la ~ установлювати 
приціл 

hausse 
fixer la ~ установлювати приціл; про-
довжувати стрільбу на одному прицілі 
marquer (mettre; prendre; régler) la ~ 
установлювати приціл 

hausse-angle f кут прицілювання 

haut adj високий; вищий; верхня частина;
висота 

~ altitude велика висота 
~ de (du) terrain пануюча (командна)
висота; топ. висота 
~ mer відкрите море 
en ~ le monde! усі наверх! (команда)

hauteur f висота; оцінка висоти; топ. висота 
~ angulaire кутова висота 
~ anonyme безіменна висота 
~ cotée оцінювання висоти 
~ critique критична висота 
~ d’éclatement de sécurité безпечна 
висота вибуху 
~ d’éclatement висота розриву 
~ d’étanchéité глибина подоланого 
броду 
~ d’explosion висота вибуху 
~ d’ouverture de parachute висота 
розкриття парашуту 
~ de chute висота падіння; зниження 
кулі (снаряду)
~ de feu висота траєкторії 
~ de l’abri висота (гребеня) укриття 
~ de l’axe de l’âme висота лінії вогню;
досяжність (гармати) висоти 
~ de l’axe du tube-canon horizontal 
висота лінії вогню 
~ de largage висота скидання 
~ de sécurité безпечна висота; безпеч-
не перевищення траєкторій (при стрі-
льбі поверх своїх підрозділів)
~ de tir висота траєкторії 
~ de vol висота польоту 
~ des précipitations кількість опадів;
висота опадів 
~ du couvert висота (гребеня) укриття 
~ géographique географічна широта 
~ hors tout власна висота (танка; бро-
нетранспортера) без озброєння й уста-
ткування, установлених на башти 
~ métrique d’éclatement лінійна висо-
та розриву 
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hauteur 
~ type достатня (найвигідніша) висота 
розриву 
bonne ~ достатня (найвигідніша) ви-
сота польоту; достатня (найвигідніша)
висота розриву 
pointer en ~ наводити за висотою 
prendre de la ~ набирати висоту 
repérer en ~ відзначати висоту 

hauteur-type d’explosion оптимальна висота 
вибуху 

haut-parleur m гучномовець; репродуктор;
переговорна трубка 

hégémonie f панування 
~ des mers панування на морі 

hélice f повітряний гвинт; гребний гвинт; не-
сучий гвинт (гелікоптера); гвинтова нарізка 

~ à calage variable повітряний гвинт 
змінюваного кроку; гребний гвинт ре-
гульованого кроку 
~ à pales orientables en marche повіт-
ряний гвинт змінюваного кроку 
~ à pas commandé повітряний гвинт 
змінюваного кроку; гребний гвинт ре-
гульованого кроку 
~ à pas constant повітряний (гребний)
гвинт фіксованого кроку; нарізка пос-
тійної крутизни 
~ à pas progressif нарізка зростаючої 
(прогресивної) крутизни 
~ à pas réglable (variable; à toutes po-
sitions) повітряний гвинт розрахо-
ваного кроку; гребний гвинт регульо-
ваного кроку 
~ de queue anticouple хвостовий (кер-
мовий) гвинт 
~ indéformable повітряний (гребний)
гвинт фіксованого кроку 

hélicoportage m перевезення (перекидання)
на гелікоптерах 

hélicoporter перевозити (перекидати) на ге-
лікоптерах 

hélicoptère m гелікоптер 
~ à ailes гелікоптер із крилом 
~ à flotteurs поплавковий гелікоптер 

hélicoptère 
~ antichar гелікоптер для боротьби з
танками 
~ anti-sous-marin протичовновий ге-
лікоптер 
~ armé озброєний гелікоптер 
~ à tout faire багатоцільовий гелікоп-
тер 
~ cargo вантажний гелікоптер 
~ d’appui protection гелікоптер вог-
невої підтримки 
~ d’assaut штурмовий гелікоптер;
транспортно-десантний гелікоптер 
~ d’attaque бойовий гелікоптер; шту-
рмовий гелікоптер 
~ de combat бойовий гелікоптер 
~ de l’АLАT гелікоптер військової 
авіації 
~ de liaison гелікоптер зв’язку 
~ de manœuvre гелікоптер загального 
призначення 
~ de recherche гелікоптер пошуково-
рятувальної служби 
~ de reconnaissance (de renseigne-
ment) розвідувальний гелікоптер 
~ de sauvetage гелікоптер пошуково-
рятувальної служби 
~ de transport транспортний гелікоп-
тер 
~ d’observation тактичний розвідува-
льний гелікоптер; гелікоптер-
корегувальник 
~ léger легкий гелікоптер 
~ léger d’observation легкий розвіду-
вальний гелікоптер 
~ léger de renseignement (HLR) лег-
кий розвідувальний гелікоптер 
~ lourd à usage militaire важкий вій-
ськовий гелікоптер 
~ polyvalent багатоцільовий гелікоп-
тер 
~ porte-missiles (porte-torpilles) гелі-
коптер-торпедоносець 
~ sanitaire санітарний гелікоптер 
~ tous usages багатоцільовий гелікоп-
тер 
~ transporteur транспортний гелікоп-
тер 

hélicotransport m перевезення (перекидання)
на гелікоптерах 
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héliport m аеродром для гелікоптерів 

héliportable adj перевезений (що 
перекидається) на гелікоптерах 

héliportage m перевезення (перекидання) на 
гелікоптерах; висадка гелікоптерного десан-
ту 

héliporté adj перевезений (що перекидається)
на гелікоптерах; аеромобільний; гелікоптеро-
десантний; гелікоптерний 

héliporter перевозити (перекидати) на гелі-
коптерах; висаджувати гелікоптерний десант 

hélitransport m перевезення (перекидання)
на гелікоптерах 

hélitransporté adj перевезений (такий, що 
перекидається) на гелікоптерах 

hémotoxique - toxique sanguin гемотоксична 
речовина 

hérisson m (дротовий) їжак (переносне заго-
родження)

hétérogène adj різнорідний 

heure f година; час; погода 
~ claire ясна погода 
~ couverte хмарна погода 
~ de début (d’une transmission) час 
початку (передачі)
~ de fin (d’une transmission) час за-
кінчення (передачі)
~ de forte charge ce година найбіль-
шого навантаження; година пік 
~ de l’attaque час початку наступу 
~ de passage час проходження (коло-
ною) через зазначений рубіж (пункт)
~ de sortie ce час відправлення 
~ de sortie d’un ordre час віддання 
(наказу)
~ du tir час відкриття вогню 
~ du tir nucléaire час нанесення ядер-
ного удару 
~ estimée розрахунковий час 
~ favorable au vol льотна погода 
~ «Н» час «Ч» (початку наступу)
~ limité час готовності 

heure 
~ locale місцевий час 
~ probable розрахунковий час 
~s de service час (година) чергування 
(прибирання; вахти)
~ sur час над ціллю 
~ variable нестійка погода 
~ volable льотна погода 
~ zoulou світовий час (за Гринвічем)

heurt m зіткнення; поштовх; удар 
~ du parachutiste sur le terrain удар 
парашутиста об землю (при призем-
ленні)
~ en vol зіткнення в польоті (у повітрі)
~ frontal фронтальний удар 

heurter зіштовхувати; ударяти 
se ~ зіштовхуватися; ударятися; на-
скакувати 

hiérarchie f ієрархія; порядок підпорядкова-
ності; (визначена) командна інстанція 

~ militaire порядок підпорядковано-
сті в армії; (визначена) командна ін-
станція в армії 

hiérarchiquement adv за командою 

hiérarchisation f установлення порядку під-
порядкованості 

hiérarchiser установлювати порядок підпо-
рядкованості 

homicide m вбивство 

homme m солдат; матрос; військовослужбо-
вець; боєць 

~ à genoux поясна фігура 
~ à (de) pied піхотинець 
~ courant фігура, що біжить 
~ d’atterrissage парашутист-
десантник 
~ de char танкіст 
~ de communication зв’язковий; поси-
льний 
~ de garde вартовий; вахтовий 
~ de poste днювальний 
~ de veille вахтовий спостерігач 
~ du rang особи рядового складу; pl 
рядовий склад 
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homme 
~ par ~ по одному (перебіжка; просу-
вання)

homogène однорідний; однотипний 

honneur m честь; pl почесті 
~ au drapeau віддавати честь прапору 
~ au pavillon церемонія піднімання 
(опускання) прапора (на кораблі)
~ militaire військова честь 
~s funèbres військові почесті при по-
хованні 
~s militaires військові почесті 
rendre les ~s віддавати військові поче-
сті 

hôpital m шпиталь 
~ auxiliaire допоміжний шпиталь 
~ complémentaire запасний тиловий 
шпиталь 
~ de campagne польовий шпиталь 
~ de cantonnement (de garnison) гар-
нізонний шпиталь 
~ de l’intérieur тиловий шпиталь 
~ de première ligne польовий шпиталь 
~ des armées військовий шпиталь 
~ du bord корабельний лазарет 
~ permanent постійний шпиталь 

horaire m час 
~ d’approche час підходу 
~ d’attaque планова таблиця наступу 
(атаки)
~ de débarquement графік висадки 
(розвантаження)
~ de franchissement графік переправи 

horizon m горизонт 
~ artificiel авіагоризонт 
~ de combat максимальна відстань 
стрільби (польоту ракети)
~ radar (radioélectrique) радіолока-
ційний горизонт 
~ rationnel горизонт за розрахунками 
~ sensible (visuel) видимий горизонт 
~ vrai справжній горизонт 

hospitalisation f шпиталізація 
~ pour observation шпиталізація з
метою визначення придатності до 
військової служби 

hostile adj ворожий; важкодоступний;
несприятливий; m противник; ворог f воро-
жість; pl військові дії 

ouvrir les ~s починати військові дії 
suspendre les ~s припиняти військові 
дії 

hublot m вікно; віконце; оглядове вікно;
кінцеве вікно (напр. далекоміра); оглядова 
щілина; люк; ілюмінатор 

huile f (мінеральна) олія; мастило; паливо;
нафта 

~ combustible рідке паливо 
~ d’arme рушничне мастило 
~ de graissage мастило 
~ explosive (fulminante) нітрогліцерин 
~ lourde важка олія 
~ lubrifiante мастило 

humeur f моральний стан 

hydraviation f гідроавіація 

hydravion m гідролітак 
~ à coque човновий гідролітак 
~ à flotteurs поплавковий гідролітак 
~ amphibie гідролітак-амфібія 
~ de bord бортовий гідролітак; палуб-
ний гідролітак 
~ de chasse гідролітак-винищувач 
~ de croisière гідролітак далекої дії 
~ de débarquement транспортно-
десантний гідролітак 
~ de grande croisière гідролітак дале-
кої дії 
~ de patrouille патрульний гідролітак 
~ de surveillance et de réglage гідролі-
так-корегувальник 
~ d’observation ближній гідролітак-
розвідник; гідролітак-корегувальник 

hydrogène m водень 
~ arsénié миш’яковистий водень; ар-
син (загальноотруйна ОР)

hydrolocateur m гідролокаційна станція; гід-
ролокатор 

hydrolocation f гідролокація 

hydrophone m гідрофон; шумопеленгатор 
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hydroplane m гідролітак 

hypersonique adj надзвуковий 

hypothèse f варіант; сценарій 
~ de contre-attaque намічений (мож-
ливий) варіант контратаки 
~ d’emploi сценарій застосування 
~ d’emploi des forces теорія застосу-
вання сил 
~ d’engagement теорія застосування 
~ des menaces сценарій загроз 
~ stratégique стратегічне припущення 
(варіант)
~ sur l’adversaire сценарій дій проти-
вника, теорія про противника 
~s d’emploi теорія застосування 
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idée f ідея; задум 

~ de (la) manœuvre тактичний задум;
задум маневру (операції)
~ offensive задум наступу 
~ tactique тактичний задум 

identificateur m прилад розпізнання 

identification f впізнання; встановлення осо-
бистості; встановлення назви (нумерації) ча-
стини; визначення наявності (присутності); 
збирання даних про частину (підрозділ) чи 
озброєння противника; дешифрування аероз-
німків 

~ ami-ennemi упізнання «свій-чужий»
~ de la nationalité визначення націо-
нальної приналежності 

identifier встановлювати особистість;
встановлювати номер (нумерацію; назву)
частин; встановлювати наявність 
(присутність); дешифрувати аерознімки 

identité f приналежність; встановлення осо-
бистості (прізвище; звання; посада; номер 
частини)

~ européenne de sécurité et de défense 
європейська складова безпеки і обо-
рони 
déterminer l’~ встановлювати особис-
тість (прізвище; звання; посада; номер 
частини)

ignition f запалення; запалювання; горіння 
~ spontanée самозапалювання; само-
займання 

illuminateur laser m лазерний пристрій 
підсвічування; лазерний пристрій 
підсвічування для спостереження 

illumination f освітлення 
~ complète des objectifs повне освіт-
лення об’єктів (цілей)
~ du but освітлення (підсвічування)
цілі 

illuminer освітлювати 

illusion f омана 

illusion 
faire ~ à l’adversaire вводити против-
ника в оману; дезорієнтувати против-
ника 

îlot m (logistique) логістичний пункт 

image f зображення; знімок; кадр 
~ aérienne аерознімок 
~ de la route sur les photos відобра-
ження дороги на аерознімках 
~ de radiodétection радіолокаційне зо-
браження 
~ du renseignement зображення розві-
дувальних даних; розвідувальні дані,
зафіксовані на знімках 
~ infrarouge зображення в інфрачер-
воних променях 
~ panoramique de radar панорамне 
радіолокаційне зображення (на інди-
каторі кругового огляду)
~ radar радіолокаційне зображення 

imagerie f техніка отримання зображення 

imbrication f вклинення у бойові порядки 
противника 

imbrouillable adj захищений від перешкод;
перешкодозахищений; стійкий до перешкод;
не чутливий до перешкод 

imitation f імітація 

immanœuvrable adj некерований; що не 
піддається керуванню; що не слухається 
керма 

immatriculation f реєстрація; занесення в
список; оцінка 

immatriculer реєструвати; заносити в список 

immerger занурювати 
s’~ занурюватися 

immersion f занурення; осад; глибина зану-
рення; затоплення 

~ périscopique занурення на периско-
пну глибину 
en ~ у зануреному стані; у підводному 
положенні (про підводний човен)
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immersion 
franchir en ~ долати водні перешкоди 
по дну 
prendre l’~ de la drague встановлюва-
ти трал 

immobilisation f позбавлення можливості 
рухатися; сковування (противника); 
непридатність до використання; виведення з
ладу; постановка на консервацію; виведення 
в резерв (про корабель)

infliger une ~ позбавляти можливості 
рухатися; сковувати (противника)

immobiliser робити нерухомим; позбавляти 
можливості рухатися; сковувати (противни-
ка); виводити з ладу; зупиняти; виводити 
(переводити) у резерв (про корабель)

immunisation f імунізація 

immunité f імунітет; невразливість 

impact m удар; влучення; падіння (ракети); 
зіткнення; зустріч; точка приземлення (дото-
ркання); імпульс 

~ du missile падіння ракети 
~ nucléaire ядерний удар 
~ psychologique психологічний 
вплив 
~ sur l’objectif влучення в ціль 

impassable adj непрохідний 

impénétrabilité f непроникність; непрохід-
ність; непробивність 

impénétrable adj непроникний; непрохідний;
непробивний 

impératif m безумовна вимога 
~ de survie почуття самозбереження;
прагнення вижити 
~s de sécurité розуміння (інтересів)
безпеки 
~s du terrain умови місцевості 
~s opérationnels вимоги бойового за-
стосування 

implantation f розташування; розміщення;
дислокація; встановлення; укладання 

implantation 
~ de champs de mines створення мін-
них полів 
~ de la DCA розташування зенітних 
засобів 
~ de l’artillerie antiaérienne dans le 
système de défense включення зенітної 
артилерії в систему оборони 
~ de l’infrastructure aérienne підгото-
вка аеродромної мережі; розміщення 
(розташування) аеродромної мережі;
створення (облаштування) аеродром-
ної мережі 
~ des armes розміщення вогневих за-
собів 
~ des organes des services розміщення 
(розташування) тилових організацій 
(служб)
~ des postes de commandement роз-
міщення пунктів керування 
~ des troupes розташування (дислока-
ція) військ 
~ logistique розміщення (розташуван-
ня) тилових служб 
~ militaire розташування військ і вій-
ськових об’єктів 
~ tactique розташування підрозділів і
бойових засобів для бою 

implanter розташовувати; розміщувати; дис-
локувати; установлювати; укладати 

importance f важливість; значення; величина;
чисельний склад; чисельність; сили; значні 
резерви; масштаб 

~ à donner aux tirs (бажана) інтенсив-
ність вогню 
~ de l’ennemi чисельний склад (чисе-
льність) противника 
~ de la journée успіх, досягнутий за 
день 
~ des approvisionnements значні роз-
міри запасів 
~ des attaques possibles масштаби 
можливих атак (противника)
~ des effectifs чисельність особового 
складу 
~ du ravitaillement demandé необхід-
ний обсяг постачань 
~ militaire військове значення 
de faible ~ незначний; невеликої чисе-
льності 
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imposer нав’язувати; покладати; накладати;
змушувати 

s’~ нав’язувати свою волю; перехоп-
лювати ініціативу 

imposition f de la paix примусове 
встановлення миру 

impraticabilité f непрохідність; нездійснен-
ність 

~ d’un chemin непрохідність (непри-
датність) дороги 

impraticable adj непрохідний; нездійсненний 
rendre ~ приводити в непридатність;
виводити з ладу 

imprécis adj неточний; невлучний (про 
стрільбу; про влучність зброї)

imprécision f неточність; невлучність зброї 
~ des tirs (du tir) неточність стрільби;
некучність стрільби 

imprégnation f просочення; проникнення 

impression f sur l’ennemi моральний вплив 
на противника; оцінка противника 

improvisé adj імпровізований; підручний 
(напр. про засоби); тимчасовий 

improviser імпровізувати; створювати з під-
ручних засобів; поспішно встановлювати 
(обладнувати)

s ~ здійснювати без підготовки 

improviste adv 
attaquer à l’~ раптово атакувати 

impuissance f нездатність 
~ offensive нездатність до наступаль-
них дій 
réduire à l’~ придушувати (противни-
ка)

impulsion f просування вперед; поштовх;
удар; реактивна тяга; рлк. сигнал; імпульс 

~ codée кодований сигнал (імпульс)
~ de code імпульс коду; кодовий ім-
пульс 
~ de commande командний імпульс 

impulsion 
~ de contrôle керуючий імпульс; ко-
мандний імпульс 
~ de déclenchement (de départ) пуско-
вий імпульс 
~ de percussion початковий імпульс 
ініціювання ВР 
~ de réponse відповідний імпульс 
~ d’interrogation сигнал запиту 
~ personnelle особиста ініціатива 
~ réfléchie відбитий імпульс 
~ réponse відповідний імпульс 

inabordable adj недоступний; неприступний 

inaccessible adj недоступний; непрохідний 

inapte adj нездатний; непридатний 

inaptitude f нездатність; непридатність; не-
придатність до військової служби 

~ physique непридатність до військо-
вої служби за станом здоров’я

inarmé adj неозброєний 

inattaquable adj неприступний 

incapacitant m OР, що викликає тимчасову 
втрату боєздатності (що виводить з ладу)

~ physique OР, що викликає тимчасові 
фізичні розлади (втрату зору; слуху 
тощо)
~ psychique OР, що викликає тимча-
сові психічні розлади 

incapacité f нездатність; (тимчасова) втрата 
боєздатності 

~ de combattre (тимчасова) втрата 
боєздатності; нездатність до бойових 
дій 

incendiaire adj запальний; f запальна бомба;
m запальний снаряд; pl запальні боєприпаси 

incertitude f непевність; неясність 
~ de distance відхилення за відстанню;
помилка у вимірі відстані 
~ de la situation неясність обстановки 
~ du chef непевність командира 
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incident m інцидент; подія; непередбачена 
затримка; сутичка; відступ (на навчаннях)

~ armé збройний інцидент 
~ de circulation затримка руху (на до-
розі)
~ de combat сутичка 
~ de frontière прикордонний інцидент 
~ de marche затримка на марші 
~ de tir затримка при стрільбі 
~ inopiné непередбачена затримка; ра-
птовий напад 
~ local місце опору 
~ matériel ушкодження; (технічна) не-
справність 
~ mécanique (механічна) затримка 
~ mineur напад незначними силами і
засобами 
~ nucléaire ядерний інцидент 
~s de la progression затримки при пе-
ресуванні 
~ technique технічна несправність 

inclinaison f нахиляння; нахил; ухил; схил;
пологість; кут підйому; (магнітне) відхилен-
ня; мор. кут прицілювання 

~ admissible припустимий нахил 
~ à droite (à gauche) права (ліва) нарі-
зка 
~ dangereuse найменший кут підйому;
найменший приціл 
~ de la trajectoire нахил (кут нахилу)
траєкторії 
~ de talus кут (крутизна) схилу 
~ latérale нахил; кут нахилу 
~ longitudinale подовжній нахил; на-
хил (осі літака) до горизонталі 
~ magnétique магнітне відхилення 
~ négative кут відхилення (ковзання); 
негативний кут підйому 
~ positive (позитивний) кут підйому 
~ transversale поперечний нахил 

incliner нахиляти(ся)
s’~ нахилятися; поступатися; визнава-
ти себе переможеним 

inclu включно (при визначенні розмежуваль-
ної лінії)

incompatibilité f несумісність 

incomplet adj неповний; неповного складу 

inconnu adj невідомий 

incontrôlabilité f некерованість 

incorporation f зарахування в частину; зане-
сення в списки частини; включення (уведен-
ня) до складу 

camoufler les ~s засекречувати прина-
лежність особового складу до частини 

incorporer зараховувати в частину; заносити 
в списки частини; включати (вводити) до 
складу 

indéchiffrable adj не піддається розшифру-
ванню 

indéfendable adj непридатний для оборони 

indétectable adj засіб, що не можна виявити;
що не піддається виявленню 

index m стрілка; покажчик; індекс; розподіл 
(шкали)

indicateur m індикатор; покажчик; лічиль-
ник; вимірювальний прилад 

~ altimétrique покажчик висоти; висо-
томір 
~ chimique хімічний індикатор; газо-
сигналізатор 
~ d’acquisition прилад виявлення 
~ d’alignement et de descente прилад 
сліпої посадки 
~ d’altimétrie (d’altitude) покажчик 
висоти; висотомір 
~ d’angle кутомір 
~ d’atterrissage індикатор посадки 
~ d’azimut індикатор азимута 
~ de cap покажчик курсу; курсопока-
жчик 
~ de chemin дорожній покажчик 
~ de conditions de vol покажчик умов 
польоту 
~ de coups au but покажчик влучань 
~ de courbe de descente глісадний ра-
діомаяк 
~ de dérive навігаційний візир 
~ de déviation de course покажчик ві-
дхилення від курсу 
~ de déviation de trajectoire покажчик 
відхилення (ракет) від розрахункової 
траєкторії 
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indicateur 
~ de direction (радіо)компас; покаж-
чик напрямку (руху)
~ de distance покажчик відстані; дале-
комір; індикатор відстані; покажчик 
пройденого шляху 
~ de gerbes маркувальник місць роз-
риву снарядів 
~ de gisement покажчик дирекційного 
кута; індикатор азимута; покажчик 
пеленга 
~ de guidage прилад наведення (керу-
вання)
~ de hauteur покажчик висоти; висо-
томір 
~ de lacet покажчик (кута) пошуку 
~ d’élévation покажчик висоти; висо-
томір; покажчик кута підйому 
~ de position покажчик положення;
покажчик місця розташування 
~ de position air навігаційний коорди-
натор 
~ de position du train покажчик поло-
ження шасі 
~ de position panoramique індикатор 
кругового огляду 
~ de poursuite прилад супроводу 
~ de profondeur покажчик глибини 
занурення; глибиномір 
~ de ravitaillement графік підвезення 
~ de rayonnement детектор випромі-
нювань; індикатор радіоактивності 
~ de réglage індикатор настройок 
~ de route покажчик курсу; курсовка-
зівник; маршрутний покажчик 
~ d’erreurs de tir покажчик промахів 
~ de secteur індикатор кругового 
огляду 
~ de situation комбінований пілотаж-
ний прилад 
~ des objectifs mobiles індикатор ру-
хомих цілей 
~ des positions en projection індикатор 
кругового огляду 
~ de tangage покажчик (кута) тангажу 
~ de vitesse ascensionnelle покажчик 
вертикальної швидкості; варіометр 
~ de vitesse propre покажчик повітря-
ної швидкості 
~ de vitesse vraie покажчик швидкості 
~ de vol комбінований авіагоризонт із 
покажчиком швидкості 

indicateur 
~ d’écart de trajectoire оптичний при-
лад спостереження за відхиленням 
(ракети) від заданої траєкторії 
~ d’incidence покажчик нахилу; пока-
жчик (кута) тангажу 
~ panoramique панорамний індика-
тор; індикатор кругового огляду 
~ radar індикатор РЛС 
~ radioactif індикатор радіоактивності 
~ radioactif de niveau радіометр 
~ radioélectrique d’altitude радіовисо-
томір 
~ topographique покажчик місця роз-
ташування; (візуальний) індикатор 
прив’язки до місцевості 

indicatif m сигнал виклику; позивний 
~ d’appel сигнал виклику; позивний 
~ d’appel collectif колективний пози-
вний 
~ d’appel de réseau позивний мережі 
~ d’appel indéfini невизначений по-
зивний 
~ d’appel radio позивний для ра-
діозв’язку; радіопозивний 
~ de code кодовий позивний; сигналь-
ний код 
~ fil позивний для телефонного 
зв’язку 
~ international міжнародний (сигна-
льний) код 
~ radioélectrique позивний для ра-
діозв’язку; радіопозивний 
~s radio de l’aérodrome радіодані ае-
родрому 

indication f вказівка; позначення; індикація;
покажчик; показання; відлік (приладу); pl да-
ні 

~ des cibles mobiles індикація рухомих 
цілей 
~s de navigation (de vol) льотні дані 
recueillir les ~s добувати дані 

indice m ознака; показник; індекс; покажчик;
коефіцієнт 

~ d’appel сигнал виклику; позивний 
~ d’authenticité показник вірогідності 
~ de forme коефіцієнт форми (для 
снарядів)
~ de la poudre характеристика пороху 
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indice 
~ de minage демаскуюча ознака мін-
ного поля 
~ d’octane октанове число 
~ international d’identification між-
народний ідентифікаційний код 
~s précurseurs d’une attaque ознаки 
наступу (атаки), що готується 
~s sur l’ennemi дані про противника;
ознаки появи противника 
~s techniques технічні показники (да-
ні)
faux ~s помилкові ознаки 

indirect adj непрямий; непрямим наведенням 

indiscret adj що не вміє зберігати таємницю;
не забезпечує збереження таємниці 

indiscrétion f порушення таємниці; відсут-
ність уміння берегти таємницю 

~ électronique порушення режиму мо-
вчання електронних засобів 
~ par écrit розголошення таємниці 
при листуванні 
~ verbale розголошення таємниці в
розмові 

indisponible adj що не може бути використа-
ним; що не може бути призваним в армію; не 
здатний нести службу; що не може бути мо-
білізованим; несправний; ушкоджений; виве-
дена з ладу (про бойову техніку); m поране-
ний; хворий 

indivisibilité f de la sécurité неподільність 
безпеки 

industrie f промисловість 
~ aéronautique авіаційна промисло-
вість 
~ d’armement (de guerre) військова 
промисловість 
~ des avions літакобудівна промисло-
вість; літакобудування 
~ des constructions navales корабле-
будівна промисловість; кораблебуду-
вання 
~ des fusées ракетобудівна промисло-
вість; ракетобудування 
~ électronique (радіо) електронна 
промисловість 

industrie 
~ spatiale космічна промисловість 

inefficace adj неефективний; недієвий;
недійсний 

inert adj споряджений інертними речовинами 

inévacuable adj не підлягаючий евакуації; не 
придатний до евакуації 

inexécution f невиконання 
~ d’ordres donnés невиконання отри-
маного наказу 
~ d’une misssion невиконання завдан-
ня 

inexploitable adj непридатний до експлуата-
ції (використання); що не відповідає умовам 
експлуатації (використання); що не може 
бути використаним 

infanterie f піхота 
~ à découvert відкрито розташована 
піхота 
~ à pied піхота, що діє в пішому по-
рядку; спішена піхота 
~ allégée легка моторизована піхота 
~ alpine гірські (альпійські) війська 
~ blindée мотопіхота бронетанкових 
військ 
~ commandos диверсійно-
розвідувальна піхота 
~ cuirassée мотопіхота бронетанкових 
військ 
~ d’ (en) assaut піхота ударної (штур-
мової) групи; піхотна штурмова група 
~ d’accompagnement immédiat піхота 
безпосередньої підтримки (танків)
~ d’accompagnement піхота супрово-
ду (танків)
~ d’appui immédiat піхота безпосере-
дньої підтримки (танків)
~ de complément посилення піхотою 
~ de forteresse піхота укріпленого ра-
йону 
~ de marine морська піхота 
~ de montagne гірські війська 
~ de protection піхота, що прикриває;
піхотні частини прикриття 
~ de renforcement посилення піхотою 
~ de seconde ligne піхота другого еше-
лону 
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infanterie 
~ des forces du territoire піхота військ 
територіальної оборони 
~ divisionnaire піхотні частини і під-
розділи дивізії 
~ du territoire піхота військ територі-
альної оборони 
~ légère легка піхота 
~ mécanique (mécanisée) мотопіхота 
механізованих військ 
~ montée мотопіхота 
~ motorisée моторизована піхота; мо-
топіхота 
~ organique des divisions blindées 
штатні піхотні частини (підрозділу)
бронетанкових дивізій 
~ portée моторизована піхота; мотопі-
хота 
~ sur véhicules мотопіхота 
~ type spécial спеціальні (працівники)
підрозділу піхоти 
~ volante повітрянодесантна піхота;
аеромобільна піхота 
coller à ~ йти безпосередньо за піхо-
тою; не відриватися від піхоти 
d’~ піхотний 
dissocier l’~ des chars adverses відді-
ляти піхоту від танків противника 
les ~s піхота обох сторін; піхота різ-
них армій 

infecté adj заражений; отруєний 

infecter заражати; отруювати 

infectieux adj інфекційний; заразний;
хвороботворний 

infection f зараження; інфекція 
~ durable тривале зараження 
~ du terrain зараження місцевості 
~ passagère коротке зараження 
~ radioactive радіоактивне зараження 

inférieur adj нижчий; підлеглий 

infériorité f перевага (противника)
~ aérienne перевага (противника) у
повітрі 
~ des moyens недоліки засобів 

infériorité  
~ du matériel (matérielle) низька 
якість матеріальної частини; недоліки 
засобів 
~ écrasante numérique значна (кількі-
сна) перевага (противника)
pallier à l’~ прагнути компенсувати 
відносну перевагу (противника)

infiltration f проникнення (у розташування 
противника); перехід через лінію фронту;
проходження через бойові порядки інших 
частин; вклинення; нагромадження; pl групи,
що проникли 

~ à courte portée проникнення на не-
значну глибину 
~ armée проникнення в розташування 
противника з боєм 
~ blindée вклинення танків 
~ en petits éléments проникнення не-
великими групами 
~ profonde проникнення на значну 
глибину 
opérer (procéder) par ~(s) діяти мето-
дом проникнення 
progresser par ~ просуватися шляхом 
проникнення 
réduire (résorber) les ~s (ennemies)
знищувати прониклі невеликі групи 
(противника)
s’insinuer par ~ проникати (у розта-
шування противника)

infiltrer проникати 
s’~ проникати (у розташування проти-
вника); переходити через лінію фрон-
ту; проходити через бойові порядки 
інших частин; уклинюватися; накопи-
чуватися 

infirmier m санітар 
~ régimentaire полковий санітар 

infirmière f медична сестра 
~ à statut civil цивільна медична сест-
ра 
~ à statut militaire медична сестра-
військовослужбовець 
~ bénévole медична сестра-
доброволець; член громадської орга-
нізації 
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inflammabilité f займистість; вогненебезпеч-
ність 

inflammation f запалення; загоряння 
~ spontanée самозапалювання 

inforçable adj нездоланний; неприступний 

information f інформація; (частіше pl) дані;
повідомлення; оповіщення; дізнання; допит 
свідків 

~ amie дані про свої війська 
~ de combat оперативна бойова ін-
формація 
~ erronnée дезінформація 
~ météo (rologique) метеорологічний 
бюлетень 
~ orientée цілеспрямована інформація 
~ tactique інформація про тактичну 
обстановку 
~ véhiculée передана інформація 
~s brutes неопрацьовані дані 
~s concernant les objectifs дані про ці-
лі 
~s d’azimut дані про курс проходжен-
ня (літака)
~s de direction дані про напрямок 
польоту 
~s radar дані РЛС 
aller aux ~s добувати дані 
collecter les ~s збирати відомості 
dépouiller les ~s обробляти дані 
fournir des ~s доставляти дані 
prendre des ~s довідуватися; проводи-
ти дізнання; проводити допит свідків 
récolter (regrouper) les ~s збирати ві-
домості 
visualiser les ~s sur pupitres наочно 
демонструвати дані на (світлових)
табло 

informer інформувати; повідомляти; опові-
щати 

infraction f порушення, правопорушення 
~ aux consignes порушення інструкцій 
(наказів)
~ aux règlements порушення статутів 

infranchissabilité f непрохідність 

infranchissable adj нездоланний;
непрохідний 

infrarouge adj інфрачервоний; m pl інфраче-
рвоні промені; прилади нічного бачення 

infrastructure f інфраструктура (комплекс 
постійних споруд), що забезпечує дії зброй-
них сил; аеродроми; ракетні бази; радіолока-
ційні станції; склади; наземні споруди; назе-
мне устаткування; інженерні споруди; інже-
нерне облаштування (місцевості); рама; кар-
кас; конструкція 

~ aérienne (aéronautique) наземне аві-
аційне устаткування; аеродромна ме-
режа 
~ au sol система наземного устатку-
вання (для наведення ракет)
~ d’expérimentation науково-дослідні 
установи 
~ d’instruction навчальні заклади 
~ de détection мережа радіолокацій-
них постів виявлення 
~ de guet; d’alerte et d’alarme система 
спостереження й оповіщення 
~ de l’air наземне авіаційне устатку-
вання; аеродромна мережа 
~ de surface наземні споруди; наземне 
устаткування 
~ des transports мережа шосейних до-
ріг і залізниць 
~ du système de communications ме-
режа шляхів сполучення 
~ hospitalière мережа шпиталів 
~ logistique et aérienne система тило-
вих споруд і аеродромів 
~ logistique система тилових споруд 
~ maritime портові споруди 
~ opérationnelle permanente постійні 
інженерні споруди 
~ opérationnelle інженерні споруди 
~ portuaire портові споруди 
~ radioélectrique мережа радіостанцій 
~ sommaire тимчасові аеродроми 
~ souterraine підземні споруди 
~ territoriale центральні і місцеві ор-
гани керівництва і служби 
implanter une ~ aérienne підготовлю-
вати (розміщувати; створювати;
обладнувати) аеродромну мережу 

ingénieur m інженер 
~ aéronautique авіаційний інженер 
~ de bord бортінженер 
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ingénieur 
~ de l’air інженер авіаційно-технічної 
служби 
~ de la marine морський інженер 
~ d’équipement radar інженер із ра-
діолокаційного устаткування 
~ des travaux інженер-будівельник 
~ des travaux d’armement інженер-
фахівець із виробництва озброєння 
~ des travaux de l’air інженер із буді-
вництва аеродромів 
~ des travaux de poudrerie інженер-
фахівець із прокладення доріг 
~ des travaux maritimes інженер-
корабельник 
~ du génie de l’air інженер аеродром-
но-будівельної служби 
~ du génie maritime інженер-
корабельник 
~ du service des bâtiments du génie 
інженер-будівельник 
~ mécanicien інженер-механік 
~ mécanicien de garde черговий інже-
нер-механік 
~ mécanicien de l’aéronautique авіа-
ційний інженер-механік 
~ mécanicien de la marine інженер-
механік BMC  
~ mécanicien en chef старший інже-
нер-механік 
~ militaire військовий інженер 

ingénieur-électricien m інженер-електрик 

ingrédient m інгредієнт; компонент; складова 
частина; домішки; pl мастильні матеріали 

~ de désinfection дезінфікуючий засіб 
~s de graissage мастильні матеріали 
~s de nettoyage матеріали, що очищу-
ють 
~s d’entretien мастильні матеріали 

inguéable adj непрохідний брід 

inhalateur m респіратор; кисневий прилад 
~ autonome автономний кисневий 
прилад 
~ pour la chute libre парашутний кис-
невий прилад для вільного падіння 

inhumation f d’urgence термінові 
поховання 

initiative f ініціатива 
~ atomique ініціатива у застосуванні 
атомної (ядерної) зброї 
~ au combat бойова ініціатива 
~ individuelle особиста ініціатива 
~ sur les capacités de défense ініціати-
ва щодо оборонного потенціалу 
à l’~ з ініціативи 
arracher l’~ виривати ініціативу 
conserver l’~ утримувати ініціативу 
d’~ за власною ініціативою 
disposer de l’~ утримувати ініціативу 
exercer son (faire preuve d’) ~ виявля-
ти ініціативу 
garder l’~ утримувати ініціативу 
jouir l’~ виявляти ініціативу 
laisser l’~ давати діяти за власною іні-
ціативою 
prendre l’~ захоплювати ініціативу;
проявляти ініціатив 
recouvrer l’~ знову проявляти ініціа-
тиву 
tirer à soi l’~ проявляти ініціативу 

initier навчати; підготовляти 

injecteur m інжектор; форсунка; розпилювач 

injection f ін’єкція; вприскування 

injonction f вимога; розпорядження 

injure f ушкодження; поразка; збиток 
~ atmosphérique несприятливе атмос-
ферне явище 

inobservable adj недоступний для спостере-
ження; схований від спостереження 

inopiné adj несподіваний 

inscription f занесення (внесення) у список;
зарахування; встановлення (на приладі); вій-
ськовий облік; прийом (у навчальний заклад)

~ de hausse встановлення прицілу 
~ de la portée встановлення дальності 
~ de repères позначення (оцінка) оріє-
нтирів 
~ des distances-but встановлення да-
льності 
~s aux ordres виголошення наказів 
~ zéro нульове встановлення (прицілу)
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inscrire заносити (вносити) у список; зарахо-
вувати; встановлювати (на приладі); врахо-
вувати; приймати (у навчальний заклад)

insecte m комаха 
~s porteurs de germes de maladies 
(vecteurs d’agents contagieux) кома-
хи-носії хвороботворних бактерій 

insecticide adj дезінсекційний 

insécurité f непевність; стан непевності; не-
забезпеченість; відсутність безпеки; ненадій-
ність 

~ des arrières незабезпеченість тилів 
~ des intervalles незахищеність про-
міжків 

insigne m знак різниці; значок; емблема 
~ aéronaval емблема авіації ВМС 
~ aéroporté емблема ПДВ 
~ de coiffure емблема на головному 
уборі 

inspecteur m інспектор 

inspection f огляд; контроль; перевірка; ін-
спектування; інспекція; оборонний огляд pl 
інспекторські перевірки;

~ avant le départ технічний огляд 
(машин) перед виходом 
~ d’arme інспекція роду військ 
~ d’armes огляд зброї 
~ d’entretien технічний огляд під час 
експлуатації 
~ de l’armement інспекція з озброєння 
~ de service інспекція служби 
~ de tenue огляд форми одягу 
~ des armes огляд зброї 
~ des armes! зброя до огляду! (коман-
да)
~ du commandant огляд (корабля) ко-
мандиром 
~ du matériel огляд матеріальної час-
тини; інспекція служби МТЗ 
~ générale генеральна інспекція 
~ journalière щоденний огляд 
~ préalable попередня перевірка 
~ réglementaire планова перевірка 
~ sanitaire санітарна інспекція 
~ technique технічна інспекція (мате-
ріальної частини); технічний огляд 

inspection 
faire (passer) ~ проводити (стройовий)
огляд; робити огляд; оглядати; переві-
ряти; інспектувати 

instabilité f нестійкість 
~ de roulis поперечна нестійкість 
~ de route шляхова нестійкість 
~ de tangage подовжня нестійкість 
~ latérale бокова (поперечна) нестій-
кість 
~ politico-militaire військово-
політична нестабільність 
~ transversale поперечна нестійкість 

installation f встановлення; спорудження;
пристрій; устаткування; розташування; роз-
міщення; розгортання; заняття оборони;
установа; об’єкт; монтаж; наведення; будівля 
(мосту)

~ à commande устаткування керуван-
ня; командний пристрій 
~ à terre берегова споруда (об’єкт); 
наземне устаткування (споруда;
об’єкт)
~ atomique атомна (ядерна) установка 
~ au cantonnement розміщення по 
квартирах; розквартирування 
~ aux avant-postes розташування в
(сторожовій) охороні 
~ côtière берегова споруда (об’єкт)
~ d’appontage automatique система 
автоматичної посадки на палубу 
~ d’éclairement освітлювальна уста-
новка 
~ d’énergie силова установка 
~ d’engins силова установка; ракетна 
установка (комплекс)
~ d’épuration d’eau водоочисна уста-
новка 
~ d’essai випробувальна установка;
установка для випробувань 
~ d’extinction d’incendie протипоже-
жне устаткування 
~ d’importance vitale об’єкти підви-
щеної важливості 
~ d’infrastructure спорудження 
(об’єктів) інфраструктури 
~ d’instruction навчальне устаткуван-
ня 
~ de bord бортове устаткування; бор-
това установка 
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installation 
~ de campagne польова (оборонна)
споруда 
~ de charge зарядна установка 
~ de chargement завантажувальний 
пристрій; навантажувальний пристрій 
~ de décodage декодувальний при-
стрій 
~ de décontamination пристрій для 
очищення (дезактивації; дегазації)
~ de défense оборонна споруда; pl сис-
тема оборони; оборона 
~ de désobusage установка для знеш-
кодження снарядів і мін, що не розір-
валися 
~ de faisceaux hertziens радіорелейна 
установка 
~ de force motrice силова установка 
~ de fusées ракетна установка (ком-
плекс)
~ de guidage terrestre наземна станція 
наведення 
~ de guidage станція наведення 
~ de l’observatoire устаткування (при-
стрій)
~ de la position обладнання позиції 
~ de lancement пускова установка; пу-
сковий (стартовий) комплекс 
~ de lavage à l’eau sous pression уста-
новка для обмивання (техніки) водою 
під тиском (при дезактивації)
~ de lavage à la vapeur sous pression 
установка для обмивання (техніки)
паром під тиском (при дезактивації)
~ de missiles ракетна установка (ком-
плекс); пускова установка 
~ de munitions розміщення боєприпа-
сів; боєукладка 
~ de radionavigation радіонавігаційне 
устаткування 
~ de signalisation сигнальний при-
стрій; засіб сигналізації 
~ de soutes підземний склад ракет; пі-
дземна пускова установка 
~ de tir артилерійська установка; пус-
кова установка; пусковий (стартовий)
комплекс 
~ défensive dans une large zone 
d’action оборона на широкому фронті 
~ défensive оборонна споруда; обо-
ронна позиція; pl система оборони;
оборона 

installation 
~ des pots fumigènes встановлення 
димових шашок 
~ directrice de tir прилад керування 
вогнем 
~ du matériel розміщення матеріаль-
ної частини 
~ du poste de commandement розгор-
тання КП 
~ en point d’appui temporaire тимча-
сова оборона опорного пункту 
~ gardée об’єкт, що охороняється 
~ interphonique de bord бортовий пе-
реговорний пристрій 
~ moteur (motrice) силова установка 
~ non gardée об’єкт, що не охороня-
ється 
~ nucléaire ядерна установка 
~ permanente довгострокова оборонна 
споруда 
~ progressive завчасне заняття оборо-
ни; завчасно зайнята оборона 
~ propulsive atomique (nucléaire)
атомна (ядерна) силова установка 
~ propulsive силова установка 
~ radar de guidage РЛС наведення 
~ simulée помилкова позиція; помил-
кова (оборонна) споруда 
~ solide de la position обладнання по-
зиції 
~ souterraine підземне устаткування 
(споруда)
~ stratégique стратегічний об’єкт 
~ sur la position розташування на по-
зиції 
~ terrestre mobile наземна пересувна 
пускова установка; наземна пересувна 
радіостанція 
~ terrestre наземне устаткування 
(споруда; об’єкт)
~s d’accueil портові споруди 
~s de sauvetage рятувальні засоби 
~s logistiques тилові споруди й закла-
ди 
~s militaires військові споруди й за-
клади 
~s portuaires портові споруди 
fausse ~ імітаційна позиція; імітаційна 
(оборонна) споруда 

installer влаштовувати; споруджувати; уста-
новлювати; обладувати; розташовувати; роз-
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installer  
міщувати; розгортати; займати оборону; зби-
рати; монтувати; наводити; будувати (міст)

~ défensivement розташовуватися для 
оборони; займати оборону 
s’~ розташовуватися; розміщуватися;
розгортатися; закріплюватися 
s ~ défensivement займати оборону 
s ~ sommairement поспішно організу-
вати оборону 

instance f інстанція 
hautes ~s militaires вищі військові ор-
гани 

instant m момент 
~ actuel restitué розрахунковий мо-
мент пуску (ракети)
~ de l’éclatement момент розриву (ра-
кети)
~ de référence передстартовий відлік 
часу 
~ futur restitué розрахунковий момент 
зустрічі (ракети з метою)
~ zéro момент пуску (ракети)
~ d’ouverture de feu готовність до не-
гайного відкриття вогню; негайне від-
криття вогню 
~ du tir готовність до негайного відк-
риття вогню (пуску ракет); негайне 
відкриття вогню (пуск ракет)

instructeur m інструктор 
~ commando інструктор із підготовки 
диверсійно-розвідувальних груп (за-
гонів; підрозділів)
~ de combat інструктор із бойової під-
готовки 
~ de tir інструктор із вогневої підго-
товки 

instruction f навчання; (бойова) підготовка;
виучка; інструкція; настанова; керівництво;
вказівка; розпорядження; команда; програма 
(ЕОМ)

~ aérienne льотна підготовка 
~ amphibie навчання висадженню 
морського десанту; підготовка морсь-
ких десантників 
~ antichar навчання боротьбі з танка-
ми 

instruction 
~ armes spéciales навчання засобам 
захисту від зброї масового ураження;
підготовка особового складу з ПХЗ;
інструкція з захисту від зброї масово-
го ураження 
~ au (de; du) combat бойова підготов-
ка; підготовка в умовах бойової об-
становки; бойова виучка 
~ aux services настанова служби тилу 
~ codée закодована команда 
~ collective бойова підготовка в складі 
частини (підрозділу)
~ combat бойова підготовка; підгото-
вка в умовах бойової обстановки; бо-
йова виучка 
~ combinée спільне навчання (частин і
підрозділів різних родів військ); спі-
льна підготовка; загальновійськова 
підготовка 
~ commando навчання диверсійно-
розвідувальним діям (операціям); бо-
йова підготовка особового складу ди-
версійно-розвідувальних груп 
~ commune de base загальна (неспеці-
алізована) початкова підготовка 
~ complémentaire додаткова бойова 
підготовка 
~ contre les avaries de combat інстру-
кція з ліквідації бойових ушкоджень 
~ d’application практичне навчання;
вивчення матеріальної частини 
(зброї); вогнева підготовка; інструк-
ція; що вимагає виконання 
~ d’artillerie бойова (вогнева) підго-
товка артилерійських підрозділів 
~ d’emploi інструкція (настанова) по 
бойовому використанню (застосуван-
ню); інструкція з експлуатації; прави-
ла експлуатації 
~ d’ensemble бойова підготовка в
складі частини (підрозділу)
~ d’entretien інструкція з технічного 
обслуговування 
~ d’orientation інструкція; настанова;
керівництво 
~ DAT бойова підготовка військ ППО 
країни 
~ de (du) tir навчання прийомам і пра-
вилам стрільби; вогнева підготовка;
настанова зі стрільби; настанова зі 
стрілецької справи 
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instruction 
~ de (en) vol льотна підготовка; ін-
струкція (настанова) із проведення 
польотів 
~ de base початкова підготовка 
~ de batterie бойова (вогнева) підго-
товка особового складу батареї 
~ de détail бойова підготовка дрібних 
підрозділів 
~ de l’ordre serré стройова підготовка 
~ de navigation штурманська підгото-
вка; настанова по штурманській слу-
жбі 
~ de perfectionnement удосконалення 
бойової підготовки; перепідготовка;
спеціальна підготовка (за родами 
військ)
~ du groupe pour le combat бойова пі-
дготовка відділення 
~ du personnel бойова підготовка 
військ 
~ élémentaire початкова підготовка 
~ en vue du combat бойова підготовка;
підготовка в умовах бойової обстано-
вки; бойова виучка 
~ franchissement навчання доланню 
водяних перешкод 
~ générale pour les transmissions зага-
льна інструкція з питань організації 
зв’язку 
~ généralisée загальновійськова підго-
товка 
~ interarmes загальновійськова підго-
товка 
~ militaire obligatoire обов’язкова ви-
учка 
~ militaire виучка; бойова підготовка 
~ morale психологічна підготовка 
~ NBC навчання способам і засобам 
захисту від зброї масового ураження;
підготовка особового складу з ПХЗ;
інструкція із захисту від зброї масово-
го ураження 
~ ordre serré стройова підготовка 
~ particulière спеціальна підготовка;
особлива інструкція; особливі вказів-
ки 
~ physique (militaire) фізична підго-
товка бійця 
~ pour le service настанова; керівниц-
тво; інструкція 

instruction 
~ pour les mouvements et transports 
наказ на перевезення; наказ на пере-
дислокацію 
~ pour les services настанова щодо 
служби тилу 
~ pratique практичне навчання 
~ prémilitaire (préparatoire) допризо-
вна підготовка 
~ réduité прискорена бойова підготов-
ка; бойова підготовка за скороченою 
програмою 
~ renseignement навчання веденню 
розвідки; настанова щодо розвідки 
~ sur le service en campagne польовий 
статут 
~ sur le tir настанова зі стрільби; на-
станова зі стрілецької справи 
~ sur organisation du terrain настано-
ва з інженерного обладнання місцево-
сті 
~ survie навчання засобам виживання;
інструкція з виживання (у бою)
~ tactique (collective) de détail тактич-
на підготовка малих підрозділів 
~ tactique тактична (бойова) підготов-
ка 
~ technique des servants бойова (вог-
нева) підготовка розрахунку (вогнево-
го засобу)
~ technique du tir au pistolet навчання 
прийомам стрільби з пістолета 
~ technique технічна підготовка; тех-
нічна інструкція (настанова)
~ toutes armes загальновійськова під-
готовка 
~ ultérieure підвищення кваліфікації 
faire de l’~ проходити бойову підгото-
вку 
mettre à l’~ призначати для прохо-
дження бойової підготовки 

instruire навчати; повідомляти 

instrument m прилад; інструмент; пристосу-
вання; апарат; засіб; pl апаратура; устатку-
вання 

~ de bataille бойовий засіб 
~ de bord бортовий прилад; pl бортове 
устаткування (апаратура)
~ de choc ударна сила 
~ de combat бойовий засіб 
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instrument 
~ de commande прилад керування 
~ de contrôle контрольний (контроль-
но-вимірювальний) прилад; прилад 
керування 
~ de contrôle de radiation дозиметри-
чний прилад 
~ de dissémination прилад розпилення 
бактеріальних засобів 
~ de guerre бойовий засіб 
~ de lancement пусковий пристрій;
пускова установка 
~ de navigation навігаційний прилад 
~ de poursuite прилад супроводу 
~ de reconnaissance прилад інструме-
нтальної розвідки 
~ de référance контрольний прилад;
еталонний прилад 
~ de sûreté прилад забезпечення без-
пеки; запобіжний пристрій 
~ de topographie топографічний при-
лад 
~ d’observation прилад спостереження 
~ d’optique оптичний прилад 
~ enregistreur (самописний) прилад;
самопис 
~ goniographique побудувач кутів 
~ grossissant оптичний прилад 
~ gyroscopique гіроскопічний прилад 
~ optique оптичний прилад 
~s d’aide à la navigation навігаційні 
прилади 
~s de pilotage sans visibilité прилади 
для сліпого польоту 
~s de vol пілотажно-навігаційне устат-
кування (прилади)
~s radioélectriques радіоапаратура 

instrumentation f radar радіолокаційне уста-
ткування 

insurrection f повстання 

intégration f об’єднання; поєднання; вклю-
чення до складу; компоновка; з’єднання 

~ du renseignement узагальнення роз-
відувальних даних 
~ militaro-économique військово-
економічна інтеграція 

intégrer поєднувати; зводити; з’єднувати;
включати до складу 

intégrité f цілісність; організаційна єдність 
~ d’un dispositif монолітність бойово-
го порядку 
~ d’un système цілісність системи 

intenable adj непридатний до оборони 

intensificateur m de lumière підсилювач сві-
тла 

intensification f посилення; підвищення інте-
нсивності 

~ de lumière посилення світла 
~ des tirs посилення (підвищення ін-
тенсивності) вогню 

intensite f інтенсивність; потужність дози;
рівень радіації 

~ d’irradiation інтенсивність випро-
мінювання 
~ d’une crise інтенсивність кризи 
~ de (du) feu щільність вогню 
~ de (du) rayonnement інтенсивність 
випромінювання; рівень радіації 
~ de (la) radioactivité рівень радіації 
~ de la contamination рівень заражен-
ня 
~ de la dose потужність дози 
~ de radiation інтенсивність випромі-
нювання; рівень радіації 
~ du champ de rayonnement ступінь 
радіоактивного зараження місцевості 
~ du combat напруженість бою 
~ du tir щільність вогню 
~ lumineuse інтенсивність освітлення 
~ mesurée вимірювана доза радіоакти-
вного зараження 
accentuer l’~ de feu підсилювати во-
гонь; збільшувати щільність вогню 

intention f намір; задум 
~ d’attaque план наступу 
~ de manœuvre nucléaire tactique 
план щодо застосування тактичної 
ядерної зброї 
~ de manœuvre план дій 
~ du commandant намір командира 
~s adverses наміри противника 
dévoiler ses ~s розкривати свої наміри 
percer les ~s з’ясовувати наміри (про-
тивника)
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interaction f взаємний вплив; взаємодія 

interallié adj союзний; союзницький;
міжсоюзницький 

interarmées adj міжвидовий, загально-
військовий 

interarmes adj загальновійськовий;
змішаного складу; зведений 

interarmisation f розподіл ресурсів 

intercepter перехоплювати; здійснювати пе-
рехоплення; підслуховувати 

intercepteur m винищувач-перехоплювач;
ракета-перехоплювач; зенітна ракета 

~ de jet газове кермо 
~ téléguidé безпілотний винищувач-
перехоплювач; керована ракета-
перехоплювач; зенітна керована раке-
та; ЗКР 
brouiller les ~s створювати перешкоди 
винищувачам-перехоплювачам, раке-
там-перехоплювачам і зенітним раке-
там 

interception f перехоплення; радіоперехоп-
лення; підслуховування; місцеве руйнування 
(дороги)

~ aérienne перехоплення повітряних 
цілей 
~ à longue distance (portée) перехоп-
лення на далеких підступах 
~ automatique автоматично кероване 
перехоплення 
~ basse altitude перехоплення на ма-
лих висотах; перехоплення цілей на 
малій висоті 
~ commandée (contrôlée) du sol пере-
хоплення при наведенні з землі 
~ des buts aériens перехоплення пові-
тряних цілей 
~ des émissions radio радіоперехоп-
лення 
~ non dirigée перехоплення без наве-
дення із землі 
~ radar перехоплення за допомогою 
радіолокаційних засобів 
~ radio радіоперехоплення 
fausse ~ помилкове перехоплення 

interchangeabilité f взаємозамінність 

interdiction f заборона; загородження; вогонь 
на заборону; загороджувальний знак; дії для 
створення перешкод у роботі засобів зв’язку 
(противника)

~ aérienne ізоляція поля бою з повітря 
~ antichar протитанкове загороджен-
ня; протитанковий загороджувальний 
вогонь 
~ de l’espace maritime ізоляція морсь-
кого району 
~ de tir (er) заборона (ведення) вогню;
вогонь на заборону 
~ d’un itinéraire заборона викорис-
тання маршруту 
~ du trafic заборона перевезень 

interdire забороняти; загороджувати 

intérêts m pl інтереси 
~ nationaux національні інтереси 
~ stratégiques стратегічні інтереси 
~ stratégiques de l’Etat стратегічні ін-
тереси держави 
~ vitaux життєвоважливі інтереси 

interface f de transmissions інтерфейс системи 
зв’язку 

interférence f перешкода; втручання; зустріч 
(із противником); вплив (противника)

~ électromagnétique електромагнітна 
перешкода 
~ radar радіолокаційна перешкода 

interférer створювати перешкоди; протидія-
ти; перешкоджати 

interfonctionnement m спільне функціонування 

intérieur adj такий, що входить до складу; m
глибокий тил; внутрішня зона 

à l’~ des lignes ennemies у розташу-
ванні противника 
à l’~ du corps у розташуванні частини 
à ~ d’une mission у складі групи (літа-
ків)
déserter à ~ дезиртувати (у тил)

intérim m тимчасове виконання обов’язків 
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intermodal adj модульного використання 

interopérabilité f оперативна взаємосумі-
сність 

interpellation f затримання особи 

interpeller викликати 

interposition f посередництво 

interphone m переговорний пристрій; танко-
вий переговорний пристрій; переговорна 
трубка (у бронеавтомобілі)

~ de bord бортовий переговорний 
пристрій 
~ intérieur внутрішній переговорний 
пристрій 

interposer встановлювати; розташовувати 
s’~ розташовуватися 

interprétateur m фахівець з аналізу (обробки)
даних; дешифрувальник (аерознімків); де-
шифратор; дешифрувальник 

interprétation f аналіз; обробка (даних); роз-
шифровка; дешифрування (аерознімків), 
тлумачення розвідувальних даних 

~ de(s) renseignements аналіз (оброб-
ка) розвідувальних даних 
~ des résultats d’essais en vol обробка 
результатів льотних випробувань 
~ d’un document обробка документа 
~ photographique дешифрування ае-
рознімків 

interprète m (усний) перекладач; фахівець з
аналізу (обробки) (даних); дешифрувальник 

~ militaire військовий перекладач 

interpréter перекладати (усно); аналізувати;
обробляти (дані); розшифрувати; дешифру-
вати (аерознімки)

interrogateur m той, що допитує; той, що 
проводить допит (полоненого); радіолока-
ційний опитувач 

~ radar радіолокаційний опитувач 

interrogation f допит; опитування; запит (про 
національну приналежність літака)

interrogation 
~ omnidirectionnelle круговий запит 

interrogatoire m допит; опитування; опиту-
вальний лист 

~ des habitants опитування місцевих 
жителів 
~ des prisonniers допит полонених 
~ séparé допит (полонених) поодинці 

interroger допитувати; опитувати 

interruption f вимикання; переключення; пе-
реривання; перерва; перебій; зупинка; при-
пинення 

~ de (du) combat перерва (затишок) у
ході бою 
~ de liaison порушення зв’язку 
~ des liaisons et transmissions пору-
шення зв’язку 
~ de (du) tir перерва у веденні вогню;
тимчасове припинення стрільби 
~ du feu перерва у веденні вогню;
тимчасове припинення вогню 
~ du trafic порушення руху 

intersection f перетинання; пряме припинен-
ня 

~ graphique безпосередня графічна 
помітка 
amener l’~ de fils sur l’objectif сполу-
чати перехрестя ліній з ціллю 

intersignalisation f обмін сигналами; сигна-
льний зв’язок 

intervalle f інтервал; проміжок; стик; розрив,
пролом 

~ d’éclatement інтервал розриву 
~ de série інтервал серії (при бомбо-
метанні)
~ éclair-son час між блиском і звуком 
розриву, час між спалахом та вибухом 
~ entre les révisions міжремонтний те-
рмін служби 
~s de manœuvre проміжки між група-
ми, що здійснюють маневр 
barrer les ~s прикривати (забезпечу-
вати; тримати під вогнем) стики 
boucler un ~ заповнювати розрив 
(пролом)
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intervalle 
maîtriser les ~s контролювати (трима-
ти під вогнем) стики 
meubler les ~s заповнювати розрив 
(пролом)
surveiller un ~ вести спостереження 
на ділянці; забезпечувати ділянку 
tirer dans les ~s вести вогонь на діля-
нці 

intervenir втручатися; вступати у бій; почи-
нати бойові дії; відкривати вогонь; атакува-
ти; нападати; завдавати удару; вести стріль-
бу,

~ à propos вчасно вступати в бій; вча-
сно відкривати вогонь 
~ atomiquement застосовувати атомну 
(ядерну) зброю 
~ puissament завдавати могутнього 
удару 

intervention f інтервенція; втручання; вступ у
бій; початок бойових дій; введення в бій; від-
криття вогню; (бойові) дії; атака; напад; удар;
стрільба 

~ aérienne введення в бій авіації; дії 
авіації; атака з повітря 
~ à la bombe бомбардування 
~ antiparachutiste операції з ліквідації 
парашутного десанту; боротьба з по-
вітряним десантом 
~ à roquettes ракетний удар 
~ atomique застосування атомної 
(ядерної) зброї; нанесення атомного 
(ядерного) удару; атомний (ядерний)
удар 
~ chasse дії винищувальної авіації 
~ de 2 à 3 minutes вогневий наліт три-
валістю в 2-3 хвилини 
~ de l’artillerie вогневий наліт 
~ de renforts вступ у бій підрозділів 
посилення 
~ du bombardement дії бомбардува-
льної авіації 
~ feu вогневий наліт; відкриття вогню 
~ héliportée викидання (висадка) гелі-
коптерного десанту 
~ immédiate негайне втручання 
~ inopinée раптовий вступ у бій; рап-
товий напад (удар)
~ lointaine нанесення удару на велику 
глибину 

intervention 
~ massives de(s) chars введення в бій 
великої кількості танків; масований 
удар танків 
~ nucléaire застосування ядерної 
зброї; нанесення ядерного удару; яде-
рний удар 
~ outre-mer бойові дії (операції) на 
заморських територіях 
~ radioactive радіоактивне зараження 
~ rapide швидкий вступ у бій; швидке 
відкриття вогню; стрімка атака (на-
пад; удар)
~ rapide sur un objectif mobile швид-
ке відкриття вогню по рухомій цілі 
~ rapprochée нанесення удару на не-
велику глибину 
~s aéroportées дії ПДВ 
~(s) électronique(s) створення переш-
код радіоелектронним засобам 
~ sur ies arrières удар по тилах 
~ technique технічне втручання 
~ technique corrective технічне обслу-
говування після ремонту 
~ technique d’améliorations ремонт з
метою покращення технічних харак-
теристик 
~ technique préventive профілактич-
ний техогляд 
~ type типова бойова дія 

intervisibilité adj взаємна видимість 

interzone f проміжний простір (зона; смуга)

intoxication f інтоксикація; отруєння; пораз-
ка; постачання (противника) неправдивою 
інформацією, дезінформація 

~ générale загальне отруєння 
~ grave важке отруєння; важке ура-
ження ОР 
~ par substances radioactives уражен-
ня радіоактивними речовинами 
~ radio заходи для введення против-
ника в оману помилковими радіопе-
редачами; радіодезінформація 
~ radioactive радіоактивне зараження 

intoxiqué adj уражений 

intransportable adj нетранспортабельний 
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intransportable  
grand ~ нетранспортабельний важко-
поранений 

intrication f вклинення; проникнення (у роз-
ташування противника)

introducteur m пристрій введення даних 
(ЕОМ)

introduction f введення; подача; введення в
лад; прийняття на озброєння 

~ d’information введення даних (ін-
формації) (в ЕОМ)
~ violante de la cartouche різке доси-
лання набоїв 

introduire вводити; подавати; вводити в лад;
приймати на озброєння 

intrus adj порушник 

intrusion f втручання 

invasion f вторгнення 
~ aéroterrestre вторгнення повітрям і
сушею 
~ massive вторгнення великих сил 
~ terrestre вторгнення сухопутних 
військ; вторгнення по суші 

inventaire m інвентар; опис; облік матеріаль-
них засобів; відомість; перелік; наявність за-
пасів; наявне майно 

~ du dépôt наявність запасів на складі;
запаси матеріальних засобів на складі 

investigation f розслідування; дізнання; на-
слідок; частіше розвідка; pl засоби розвідки 

~(s) aérienne(s) повітряна розвідка 
~(s) éiectromagnétique(s) радіолока-
ційна розвідка 
~(s) secrète(s) агентурна розвідка 
~(s) terrestre(s) наземна розвідка 
égarer les ~s ennemies вводити в ома-
ну розвідку противника 

investir блокувати; осаджувати; оточувати;
сковувати 

investissement m блокада; облога; оточення;
сковування 

invisible adj невидимий; непомітний; потай-
ний 

invitation f à transmettre пропозиція перейти 
на передачу 

invulnérabilité f невразливість 

invulnérable adj невразливий 

irradiation f опромінення; випромінювання 
~ aiguë сильне короткочасне опромі-
нення 
~ atomique радіоактивне опромінення 
~ directe пряме опромінення 
~ externe зовнішнє опромінення 
~ gamma гамма-опромінення 
~ instantanée миттєве опромінення 
~ intense інтенсивне опромінення 
~ interne внутрішнє опромінення 
~ létale смертельна доза опромінення 
~ locale місцеве опромінення 
~ neutronique опромінення нейтрона-
ми 
~ pénétrante проникаюче випроміню-
вання 
~ radioactive радіоактивне опромі-
нення 

irradié adj опромінений; уражений 
проникаючою радіацією 

~ pur уражений тільки радіацією 

irradier опромінювати; випромінювати 

irréguliers m pl нерегулярні війська 

irritant adj дратівний; дратівної дії; m драті-
вна ОР; ОР дратівної дії 

~ lacrymogène ОР, що викликає розд-
ратування очей 
~ respiratoire ОР, що викликає розд-
ратування верхніх дихальних шляхів 

irruption f вторгнення 
~ à bout portant раптове вторгнення з
рубежу зіткнення із противником 
faire ~ вторгатися 

isolation f ізоляція; ізолювання;
роз’єднаність; дії у відриві від своїх військ 
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isolé adj ізольований; відрізаний; окремо ді-
ючий; діючий у відриві від своїх військ;
окремо наступаючий; такий, що відбився від 
своєї частини; m окремий (поодиноко насту-
паючий) військовослужбовець; військовос-
лужбовець, що відбився від своєї частини 

agir en ~ діяти у відриві від своїх 
військ; діяти ізольовано 

isolement m ізоляція; ізолювання;
роз’єднаність; дії у відриві від своїх військ 

dans l’~ у відриві від своїх військ 

isoler ізолювати; відокремлювати;
роз’єднувати 

issue f вихід; результат (бою)
~ de la bataille результат бою (сутич-
ки)
~ du combat результат бою 
garder les ~s охороняти виходи 

itinéraire m маршрут; шлях; траса; полігоно-
метричний хід 

~ à courant unique дорога з односто-
роннім рухом 
~ à double courant дорога з двосто-
роннім рухом 
~ à emprunter маршрут; шлях прохо-
дження 
~ à risque minimum маршрут з міні-
мальним ризиком 
~ à suivre маршрут; шлях проходжен-
ня 
~ affluent прилягаючий (сусідній) ма-
ршрут 
~ aller маршрут польоту до цілі 
~ assigné заданий маршрут 
~ axiale основний (осьовий) маршрут;
головний шлях підвозу 
~ cassé дорога зі зруйнованими ділян-
ками 
~ classé категорований шлях 
~ court найкоротший шлях 
~ d’accès під’їзна колія; маршрут 
(шлях) підходу; підступ 
~ d’acheminement шлях підвозу (пос-
тачання)
~ d’approche (d’arrivée) маршрут 
(шлях) підходу; підступ; під’їзна колія 
~ d’esquive шлях відходу 
~ de classe élevée поліпшена дорога 

itinéraire 
~ de déplacement маршрут руху 
~ de doublement рівнобіжний марш-
рут 
~ de haute difficulté важкопрохідна 
дорога 
~ de marche маршрут руху 
~ de pénétration дорога прориву 
~ de progression маршрут руху 
~ de qualité зручний маршрут; поліп-
шена дорога 
~ de raccordement з’єднувальна колія 
~ de ravitaillement шлях підвозу (пос-
тачання); pl шляхи підвозу 
~ de rechange обхідний маршрут; за-
пасний маршрут; резервний канал 
зв’язку 
~ de repli шлях відходу 
~ de retour зворотний маршрут 
(шлях); шлях відходу; маршрут 
польоту до цілі 
~ de rocade рокадна дорога; рокада;
паралельна (об’їзна) дорога 
~ de secours запасний маршрут 
~ de sortie шлях залишення вогневої 
позиції 
~ de valeur moyenne другорядний ма-
ршрут; дорога другорядного значення 
~ de véhicule aérien télépiloté траса 
безпілотних ЛА 
~ de vol normalisé pour les aéronefs de 
l’armée de terre стандартний маршрут 
польоту ЛА СВ 
~ de vol маршрут польоту 
~ dégagé розмінований шлях; вільний 
шлях 
~ délicat складний (небезпечний) ма-
ршрут 
~ descendant дорога, що веде в тил 
~ détruit зруйнований шлях 
~ en plein champ колонний шлях 
~ ferré залізнична колія 
~ gardé маршрут із регульованим ру-
хом 
~ inattendu непередбачений (незапла-
нований) маршрут 
~ libre дорога без регулювання руху 
~ logistique de variantement альтерна-
тивний маршрут тилового забезпе-
чення 
~ miné мінована дорога 
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itinéraire 
~ montant дорога, що веде до фронту;
фронтова дорога 
~ obligé вимушений шлях проходжен-
ня 
~ opérationnel оперативний маршрут 
~ principal головний маршрут 
~ surveillé регульований маршрут 
baliser un ~ позначати маршрут (зна-
ками; покажчиками)
changer d’~ змінювати маршрут 
coiffer un ~ перекривати (відрізати)
маршрут 
commander un ~ тримати дорогу під 
вогнем 
dégager un ~ звільняти маршрут 
dresser un ~ намічати маршрут 
emprunter un ~ випливати на марш-
руті 
engager sur un ~ направлятися (руха-
тися) по маршруту 
équiper un ~ підготовлювати і
позначати маршрут 
flécher (jalonner) un ~ позначати ма-
ршрут 
itinéraire ~ d’évacuation шлях евакуа-
ції 
obstruer des ~s створювати перешко-
ди на маршрутах руху 
ouvrir un ~ прокладати шлях 
tracer un ~ позначати маршрут 
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-J- 
 
jack m гніздо 

~ d’écoute гніздо для підслуховування 
~ de téléphone телефонне гніздо 
~ local гніздо абонента 

jalon m рейка 
~ de gisement азимутальна рейка 
~ de pointage рейка для наведення;
прицільна рейка 
~ de repérage рейка для визначення 
(для наведення)
~ de sécurité попереджувальна рейка 

jalonnage m виставлення постів регулю-
вання 

jalon-mire m рейка для наведення; прицільна 
рейка 

jalonnement m позначення (маршруту; лінії 
фронту тощо); ведення активної розвідки 
противника, що знаходиться на марші 

~ d’un itinéraire позначення маршру-
ту (на місцевості)
~ de la ligne (de front) позначення лі-
нії фронту 
~ des mouvements de l’ennemi фіксу-
вання напрямків руху противника 
~ frontal фронтальне позначення ма-
ршруту 
~ itinérant перекидання з однієї діля-
нки фронту на іншу 
~ latéral флангове позначення марш-
руту 
~ par plantons виставляння по марш-
руту комендантських постів і постів 
регулювання 
~ pénétrant реорганізована дорога 
~ principal основний маршрут; голов-
ний шлях; головна дорога 
~ radiobalise траса, забезпечена ра-
діомаяками 
~ retour зворотний маршрут (шлях); 
шлях відходу; маршрут польоту до ці-
лі 
~ rocade рокадна дорога; рокада; па-
ралельна (об’їзна) дорога 
~ roulant зручний маршрут 
~ routier шляхи повідомлення; кому-
нікація 

jalonnement  
~ secondaire запасний маршрут; доро-
га другорядного значення 
~ surveillé маршрут із регульованим 
рухом на окремих ділянках 

jalonner позначати (маршрут; лінію фронту 
тощо); вести активну розвідку противника,
що знаходиться на марші 

jalonneur m лінійний; постановник дорожніх 
знаків (покажчиків); сапер, що позначає 
місцезнаходження виявленої міни (при роз-
мінуванні)

jambe f стійка; підкіс; розпірка; підпірка; ва-
жіль; кронштейн; опорна нога 

avoir des ~s longues мати достатні за-
паси 

jarret m відсічна позиція 

jauge f калібр; шаблон; лекало; мірка; доза-
тор; приціл; вимірювальний прилад; датчик 

~ de niveau покажчик рівня 
~ de niveau radioactive рентгенометр 
~ micrométrique мікрометр 
~ radioactive прилад вимірювання ра-
діоактивного випромінювання; дози-
метричний прилад 

jet m жиклер; форсунка; патрубок; реактивне 
сопло; реактивний двигун; реактивний літак 

~ de bombes бомбометання 
~ de contrôle газове кермо; сопло-
кермо 
~ de grenades кидання гранат 
~ de pied ferme кидання гранати з мі-
сця 
~ thermique реактивний двигун 
à ~ реактивний 

jet-cargo m реактивний вантажний літак 

jetage m du pont наведення моста 

jeter кидати; прицілюватися 

jettisonner скидати з літака вантаж, бомбу 
(для зменшення ваги літака при виникненні 
надзвичайних ситуацій)



367

jeu m гра; дія; люфт; хід; проміжок; інтервал;
комплект; набір; система; вибух (напр. міни)

~ d’échelons successifs погоджені дії 
послідовних ешелонів 
~ d’observation система спостережен-
ня 
~ d’obstacles система загороджень 
~ de cale інж. щуп 
~ de fanions комплект сигнальних 
прапорців 
~ de guerre військова гра 
~ de la manœuvre маневрування 
~ de ravitaillements (et des transports)
система постачання (і перевезень)
~ de signalisation набір засобів сигна-
лізації 
~ des armes уміле використання вог-
невих засобів 
~ des avant-postes маневр підрозділа-
ми сторожової (бойової) охорони; по-
годжені дії сторожової (бойової) охо-
рони; система сторожової (бойової)
охорони 
~ des dépôts система складів 
~ des relèves порядок зміни частин 
~ des réserves маневрування резерва-
ми 
~ des trajectoires маневрування траєк-
торіями; використання траєкторій різ-
ної крутизни 
~ des transports aériens система пові-
тряних перевезень 
~ du commandement органи керуван-
ня 
~ excessif de la crosse похитування 
приклада 
~ excessif de la planche de hausse по-
хитування прицільної планки 
~ longitudinal подовжнє похитування 
(прицілу)
~ transversal поперечне похитування 
(прицілу)
entrer en ~ d’enfilade відкривати по-
довжній вогонь 
entrer en ~ вступати в бій 
être en ~ брати участь у бою 
lire dans le ~ de l’ennemi розгадувати 
наміри противника 
mettre en ~ вводити в бій 
mettre hors ~ виводити з бою; виво-
дити з ладу 

jonction з’єднання; стик; стикування; взає-
модія 

~ de stockage (запобіжна) прокладка 
(при збереженні боєприпасів на скла-
ді)
~ de voies перетинання (з’єднання)
шляхів 
de ~ сполучний 
établir une (faire la) ~ з’єднувати(ся); 
стуляти(ся)
opérer la ~ з’єднуватися 

joue f
coucher en ~ прицілюватися 
mettre en ~ готуватися до стрільби 
(напр. із гвинтівки); прицілюватися 
tenir en ~ прицілюватися; тримати на 
прицілу; брати на мушку 

jour m день; доба; світлий час доби 
~ artificiel штучне освітлення 
~ de combat денна норма забезпечення 
~ de feu бойовий комплект; добова 
норма витрати боєприпасів 
~ de ravitaillement денна норма забез-
печення 
~ de vivres добова видача 
~ standard d’approvisionnement норма 
добового забезпечення 
~ technique технічний день 
à ~ fixe у призначений день 
de ~ черговий 
être de ~ чергувати; нести (добове)
чергування 
mettre à ~ поповнювати останніми 
даними (новими даними)
tenir à ~ вести (напр. журнал обліку)

journal m газета; журнал; щоденник 
~ de (du) bord бортовий журнал; вах-
товий журнал 
~ de combat (de guerre) журнал бойо-
вих дій 
~ de la timonerie (de mer) вахтовий 
журнал 
~ de mobilisation мобілізаційний план 
~ de parcours льотний лист 
~ de poste radio журнал радіостанції 
~ des marches et opérations журнал 
маршів і бойових дій 
~ des messages radio радіожурнал 
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journal 
~ des visites журнал технічних оглядів 
(матеріальної частини); формуляр те-
хнічного огляду 
~ de vol бортовий журнал 
~ d’opérations журнал бойових дій 

journée f день; доба; добова видача 
~ de combat день (доба) бою 
~ de marche добовий перехід; денний 
марш 
~ de nourriture (de ravitaillement, de 
vivres) добова видача 

juge m суддя 
~ d’instruction militaire військовий 
слідчий 
~ militaire військовий суддя 

jugement m суд; вирок; судове рішення; оці-
нка (обстановки)

exécuter le ~ приводити вирок у вико-
нання 
porter un ~ виносити вирок 

juger судити; виносити вирок; оцінювати 
(обстановку)

jugulaire f підборідний ремінь (на військо-
вому кашкеті)

fausse ~ галун на кашкеті 

jumelage m спарювання; здвоювання; спаре-
на установка 

~ Vickers спарені кулемета (кулеметні 
установки) Вікерса 

jumeler спаровувати; здвоювати; поєднувати;
з’єднувати; використовувати спільно 

jumelle f (частіше pl) бінокль 
~ à bras déployables (à ciseaux) стере-
отруба 
~ périscopique бінокулярний стереос-
коп 
~ stéréoscopique стереотруба 
~(s) à l’infrarouge інфрачервоний бі-
нокль; інфрачервоний прилад спосте-
реження 
~(s) à prismes-télémètre призмений 
бінокль з далекомірною сіткою 

jumelle 
~(s) de campagne польовий бінокль 
~(s) de conduite IR інфрачервоний 
прилад нічного водіння; інфрачерво-
ний бінокль для нічного водіння 
~(s) de conduite прилад нічного водін-
ня; бінокль для нічного водіння 
~(s) de veille бінокль на стаціонарній 
установці (на штативі)
~(s) marine(s) морський бінокль 
~(s) portative(s) ручний бінокль 
~(s) télémétrique(s) бінокль з далеко-
мірною сіткою 

jus ad bellum - droit à la guerre право війни 

justesse f точність; влучність 
~ de tir точність стрільби 
~ des ajustages préalables точність пі-
дготовки вихідних даних (для стріль-
би)
améliorer la ~ du tir підвищувати влу-
чність стрільби 

justice f юстиція 
~ militaire військова юстиція 

justification f посвідчення 
~ d’aptitude (de capacité) посвідчення 
про придатність (до військової служ-
би); кваліфікаційний іспит (екзамен)
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-K- 
 
kaki m колір хакі; захисний колір 

képi m кепі; кашкет 

kilomètre m кілометр 
bouffer des ~s випливати похідним 
порядком 
combler les ~s покривати (долати) від-
стань (дистанцію)

kilotonne m кілотонна 

kiosque m командирська башта; ковпак для 
спостерігача; рубка 

~ de navigation штурманська рубка 
~ de timonerie кермова рубка 
~ de veille штурманська рубка 
~ du chef de char командирська башта 
(танка)

kollongite f фосген (ОР задушливої дії)
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-L- 
 
laboratoire m лабораторія 

~ de bactériologie бактеріологічна ла-
бораторія 
~ de recherches balistiques наукова 
лабораторія з дослідження проблем 
балістики 
~ de recherches de l’armement науко-
во-дослідна лабораторія озброєння 
~ extra-terrestre космічна лабораторія 
~ orbital орбітальна лабораторія 

lac m топ. озеро 

lacet m шнур; поворот відносно вертикальної 
осі; зиґзаґ 

~ d’étrangleur шнур для здавлювання 
(входить у спорядження парашутиста)

lâchage m спускання на воду; скидання 
(бомб; вантажів); викидання парашутного 
десанту 

lâcher m скидання (бомб; вантажів); вики-
дання (парашутного десанту)

lacrymogène adj сльозоточивий;
сльозоточивої дії; m сльозоточива ОР; ОР 
сльозоточивої дії; лакриматор; хімічний 
снаряд зі сльозоточивою ОР 

lacunarité f неконтрольовані зони 

lacune f проміжок (ділянка), не зайнята вій-
ськами; непрострілювана ділянка; розрив в
лінії фронту 

~ de feu (du réseau de feux) ділянка,
що не прострілюється 
~s du barrage ділянки в смузі загоро-
джувального вогню (у смузі загоро-
джень)
~s du commandement помилки ко-
мандування 
combler les ~s du barrage заповнюва-
ти проміжки в смузі загороджуваль-
ного вогню (у смузі загороджень)

laie f forestière топ. лісова просіка 

lame f клинок; лезо; ніж; хвиля; вал 
~ chargeur обойма 

lame 
~ de réglage en hauteur клин перевір-
ки за висотою (далекоміра)

lampe f лампа; ліхтар; фара 
~ à éclats маяковий вогонь 
~ à effluve сигнальна лампа 
~ à rayonnement infrarouge інфрачер-
вона лампа 
~ d’alarme (d’avertissement) сигналь-
на лампа (ліхтар)
~ de marquage лампа імітації вогню 
танка 
~ de signalisation сигнальна лампа (лі-
хтар)
~ de visite сигнальна лампа 
~ indicatrice du train d’atterrissage 
сигналізатор положення шасі 

lançage m спускання (корабля) на воду 

lance f насадка; сопло; прицільна установка 
~ à fusil гвинтівковий гранатомет 
~ antichar пускова установка для пус-
ку протитанкових ракет (реактивних 
снарядів); гранатомет 
~ artifices de signaux ракетниця 
~ automatique автоматична пускова 
установка 
~ cartouches контейнер для скидання 
набоїв 
~ leurres électroniques передавач по-
милкових електронних сигналів 

lance-bombes m бомбовикидач; бомботримач 
~ automatique автоматичний бомбо-
викидач 
~ horizontal (касетний) бомботримач 
із горизонтальною підвіскою бомб 
~ vertical (касетний) бомботримач із 
вертикальною підвіскою бомб 

lance-cible m пускова установка для запуску 
цілі 

lance-colis m контейнер 

lance-engins m напрямна пускової установки;
пускова установка 

lance-flammes m вогнемет 
~ blindé вогнеметний танк 
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lance-flammes 
~ de tranchée траншейний вогнемет 
~ portatif à dos ранцевий вогнемет 

lance-fusée(s) m направляюча пускової уста-
новки; пускова установка; реактивна устано-
вка; реактивний протитанковий гранатомет;
реактивний бомбомет (бомбометна установ-
ка); ракетниця 

~ antichar пускова установка для пус-
ку протитанкових ракет (реактивних 
снарядів); реактивний протитанковий 
гранатомет 
~ à rails multiples багатозарядна пус-
кова установка з рейковими напрям-
ними 
~ à tubes multiples багатоствольна пу-
скова установка з трубчастими напря-
мними; багатоствольна реактивна бо-
мбометна установка 
~ d’artillerie реактивна установка 
~ d’avion літакова пускова установка 
~ de campagne польова реактивна 
установка 
~ double спарена пускова установка 
~ éclairantes сигнальна ракетниця 
~ multiple багатоствольна пускова 
установка; багатоствольна реактивна 
бомбометна установка 
~ multitube багатоствольна пускова 
установка з трубчастими напрямними;
багатоствольна реактивна бомбометна 
установка 
~ quadruple зчетверена пускова уста-
новка 

lance-gaz m газомет 

lance-grenades m гранатомет; бомбомет 
~ à fusil гвинтівковий гранатомет 
~ antichar протитанковий гранатомет 
~ antipersonnel протипіхотний грана-
томет 
~ multiple багатоствольна бомбометна 
установка 

lancement m пуск (ракети); запуск (двигуна); 
скидання (бомб); випуск; вистрілювання (то-
рпеди); метання; кидок (гранати); бомбоме-
тання; катапультування; старт; спуск на воду 
(корабля); наведення (мосту)

lancement 
~ aide пуск за допомогою стартових 
двигунів (ракетних прискорювачів)
~ à partir d’un navire пуск із корабля 
~ à point fixe пуск без напрямних 
~ balistique пуск балістичної ракети;
пуск по балістичній траєкторії 
~ dans la position à genou кидання 
(гранати) з коліна 
~ dans la position couchée кидання 
(гранати) лежачи 
~ dans la position debout кидання 
(гранати) стоячи 
~ depuis un aéronef пуск у повітрі 
~ depuis une orbité terrestre пуск із 
навколоземної орбіти 
~ de(s) grenades кидання (ручних)
гранат 
~ d’essais пробний пуск 
~ direct à partir du sol пуск із назем-
ної пускової установки 
~ du moteur запуск двигуна 
~ d’une fusée пуск ракети 
~ du sol пуск із наземної пускової 
установки 
~ en cabré бомбометання під час на-
бирання висоти 
~ en piqué бомбометання з пікування 
~ en plongée підводний пуск; пуск із 
підводного положення (з підводної 
пускової установки)
~ en pluie килимове бомбометання 
~ en salves одночасний пуск (декіль-
кох ракет); килимове бомбометання 
~ en série запуск у серійне виробницт-
во; серійне бомбометання; групове 
бомбометання 
~ en traînée серійне бомбометання 
~ en vol horizontal бомбометання з
горизонтального польоту 
~ immergé підводний пуск; пуск із пі-
дводного положення (з підводної пус-
кової установки)
~ multiple avec un seul lanceur пуск 
(декількох супутників) однією раке-
тою-носієм 
~ par catapulte катапультування 
~ par rampe пуск із похилої пускової 
установки 
~ réel бойова стрільба (ракетами; тор-
педами); кидання бойових гранат 
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lancement 
~ simple одинокий пуск; одинокий по-
стріл 
~ sous-marin підводний пуск; пуск із 
підводного положення (з підводної 
пускової установки)
~s successifs послідовні пуски (ракет)
~ terrestre пуск із наземної пускової 
установки 
~ vertical вертикальний пуск 

lance-mines m міномет 
~ chenille самохідна мінометна уста-
новка на гусеничному шасі 

lance-missiles m пускова установка 
~ antichar пускова установка для пус-
ку протитанкових ракет (реактивних 
снарядів)
~ filoguidé пускова установка для пус-
ку керованих протитанкових ракет 
(реактивних снарядів)
~ rapide швидкострільна пускова 
установка 

lancer m пуск (ракети); запуск (двигуна); 
скидання (бомб); випуск; вистрілювання (то-
рпеди); метання; кидок (гранати); запускати 
(ракету; двигун); скидати (бомби); вистрілю-
вати (торпеду); прицілюватися; кидати (гра-
нату); катапультувати; спускати на воду (ко-
рабель); наводити (міст)

~ à main кидання ручної гранати 
~ de culasse віддача затвора 
~ de grenade avec élan кидання грана-
ти з розбігу 
~ de grenade dans la position couchée 
кидання гранати лежачи 
~ de grenade de pied ferme кидання 
гранати з місця 
~ de grenades кидання (ручних) гра-
нат 
~ de grenades réelles кидання бойових 
гранат 
~ en pluie килимове бомбометання 
~ à partir de запускати (ракету) з
se ~ à l’aveuglette кидати наосліп 

lance-roquettes m пускова установка; реак-
тивна установка; реактивний протитанковий 
гранатомет; реактивний бомбомет (бомбо-
метна установка); ракетниця 

lance-roquettes 
~ antichar пускова установка для пус-
ку протитанкових ракет (реактивних 
снарядів); реактивний протитанковий 
гранатомет 
~ ASM реактивний бомбомет (бомбо-
метна установка)
~ d’artillerie реактивна установка 
~ multiple багатоствольна пускова 
установка; багатоствольна реактивна 
бомбометна установка 
~ miltirampe багатозарядна пускова 
установка з рейковими напрямними 
~ multitube багатоствольна пускова 
установка з трубчастими напрямними;
багатоствольна реактивна бомбометна 
установка 
~ sextuple шестистволова пускова 
установка; шестиствольна реактивна 
бомбометна установка 

lance-torpille(s) m торпедний апарат 

lanceur m пускова установка; ракета-носій;
ракетоносець; гранатометник 

~ à point fixe пускова установка без 
направляючих 
~ de fusées пускова установка; ракето-
носець; гранатометник 
~ de grenades гранатометник 
~ d’engins ракетоносець 
~ d’engins guides пускова установка 
для пуску керованих ракет; ракетоно-
сець 
~ de ponts мостоукладач 
~ de satellites ракета-носій для пуску 
супутників 
~ jumele спарена пускова установка 
~ multirampe багатозарядна пускова 
установка з рейковими напрямними 
~ Pluton пускова установка для пуску 
тактичної керованої ракети «Плутон»

lanceur-engin m пускова установка; ракета-
носій; ракетоносець 

langage m текст 
~ chiffré зашифрований текст 
~ clair відкритий текст 
~ des signaux позначення сигналів 
en ~ chiffré у зашифрованому вигляді 
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lanterne f ліхтар 
~ de balisage ліхтар для позначення 
меж проходу (у мінному полі)
~ de chargement зарядний лоток 
~ de signal сигнальний ліхтар 
~ tempête штормовий вогонь 

largable adj частина, що знімається 

largage m скидання (бомб; вантажів); вики-
дання (парашутистів); відчіплення; віддача 
(якоря; кінців; швартових)

~ à faible hauteur скидання з малих 
висот 
~ à faible vitesse de descente десан-
тування з мінімальною швидкістю 
зниження 
~ à grande hauteur скидання з вели-
ких висот 
~ à l’estime скидання в розраховані 
години 
~ à moyenne hauteur скидання із се-
редніх висот 
~ aveugle скидання наосліп 
~ aveugle sur balises скидання наосліп 
по маяках (орієнтирах)
~ à vitesse de descente élevée десан-
тування із великою швидкістю зни-
ження 
~ à vue скидання в умовах видимості,
візуальне десантування 
~ autonome автономне скидання 
~ classique звичайне скидання 
~ de bombes скидання бомб; бомбоме-
тання 
~ de la trappe відстріл люка 
~ de secours аварійне скидання бомб 
~ en chute libre скидання без парашу-
тів 
~ en trainée серійне бомбоскидання 
~ en vol скидання в польоті 
~ libre безпарашутне скидання 
~ lourd скидання великогабаритних 
вантажів 
~ par ejection (par extraction) скидан-
ня за допомогою витяжних парашутів 
~ par gravité безпарашутне скидання 
~ sans référence visuelle десантування в
умовах недостатньої видимості 
~ sous parachute скидання на парашу-
тах 
~ trois issues комплексне десантування 

large m ширина; вільний простір; відкрите 
море; море за межами територіальних вод;

аu ~ ! проходь! (окрик вартового)
de ~ по фронту 
passez au ~ ! спробуй обійти cправа 
(зліва)!; стій, назад! (окрик вартового)

largeur f ширина; ширина фронту; фронт 
~ de bande nécessaire (d’une émission) 
ширина необхідного діапазону частот 
~ du dispositif d’attaque ширина сму-
ги наступу 
~ du faisceau рлк. розхил променя 
~ efficacement battue ширина ділянки,
що уражається вогнем 
~ vulnérable ширина (цілі), що уража-
ється;
articuler en ~ розчленовувати по фро-
нту 
en ~ по фронту 
s’articuler en ~ розчленовуватися по 
фронту 

larguer скидати (бомби; вантажі); викидати 
(парашутистів); відчіплювати; віддати (якір;
кінці; швартові)

largueur m інструктор-парашутист; керівник 
викидання повітряного десанту 

laser m лазер 
~ à gaz газовий лазер 
~ à impulsions імпульсний лазер 
~ à liquides рідинний лазер; лазер на 
рідкому тілі 
~ à semi-conducteurs лазер на напівп-
ровідниках 
~ à solides лазер на твердому тілі 
~ continu лазер безупинного гамма-
випромінювання 
~ de bord бортове лазерне озброєння 
~ infrarouge лазер, що працює на інф-
рачервоних променях 
~ moléculaire молекулярний лазер 
~ oscillateur генераторний лазер 

latéral adj боковий; фланговий 

latitude f (географічна) широта; свобода дій 
(рухів)

~ céleste астрономічна широта 
laisser toute ~ надавати повну свободу 
дій 
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lavage m змивання; обмивання 
~ à la vapeur sous pression обмивання 
паром під тиском (при дезактивації)
~ à l’eau sous pression обмивання во-
дою під тиском (при дезактивації)
~ au jet змивання (радіоактивного пи-
лу чи ОР) струменем води 

lavoir m протирання; місце прання білизни;
пральна машина 

~ porte-chiffons протирання 

lavoir-écouvillon m банник 

layon m топ. просіка; лісова стежка 

lazaret m карантин; карантинний пункт; ка-
рантинна гавань 

leader m командир; командирська машина;
ведучий літак; головний корабель; лідер 

leadership лідерські якості 

leçon f урок; лекція; заняття 
~s de la simulation заняття на трена-
жерах 

lecteur m прилад, що визначає (номер); блок 
вибору даних 

~ au son приймаючий на слух 
~ automatique de coordonnées авто-
матичний лічильник координат 
~ de cartes пристрій зчитування з
(перфорованих) карт 
~ électronique електронний пристрій,
що зчитує 

lecture f показання приладу; відлік; зчиту-
вання 

~ au son прийом на слух 
~ de la carte читання карти 
~ de la citation згадування в наказі 
fournir des données à simple ~ надава-
ти дані, що зчитуються безпосередньо 
з приладу 

légende f топ. легенда; умовні позначки (на 
карті)

légion f легіон; полк (в жандармерії)

légion 
~ de la garde républicaine de Paris ле-
гіон (полк) Паризької республікансь-
кої гвардії 
~ d’honneur орден Почесного легіону 
~ étrangère іноземний легіон 

légionnaire m легіонер; солдат іноземного 
легіону; кавалер ордена Почесного легіону 

législation f законодавство 
~ militaire військове законодавство 
~ pénale militaire військове карне за-
конодавство 

légitime défense f легітимна оборона 

lésion f збиток; враження; ушкодження (ор-
ганів; тканин)

~ atomique ураження атомним (ядер-
ним) вибухом; ураження проникаю-
чою радіацією 
~ biologique біологічне ураження 
~ cutanée шкірне (поверхневе) ура-
ження 
~ due aux radiations променеве ура-
ження 
~ grave важке ураження 
~ latente приховане ураження 
~ mortelle смертельне ураження 
~ oculaire ураження органів зору 
~ organique ураження внутрішніх ор-
ганів 
~ par irradiation ураження радіацією 
~ radioactive ураження радіацією 
~ superficielle поверхневе ураження 

létalité f уражаюча дія; убивча сила 

lettre f буква; лист; документ 
~ d’avis повідомлення 
~ de commandement наказ вищого 
командування 
~ de démission рапорт (прохання) про 
відставку (за власним бажанням)
~ d’envoi супровідний лист; супровід-
ний документ 
~ de service розпорядження 
~ du règlement буква статуту 
~ message терміновий лист 
~s de signaux (signalétiques) позивні 
(сигнали)
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leurre m помилкова позначка; ракета-пастка;
літак-пастка, імітаційна ціль 

~ électromagnétique ou infrarouge 
пристрій встановлення електромагні-
тних або інфрачервоних перешкод 
~s antiradar дипольні відбивачі для 
створення перешкод радіолокаційним 
станціям 

leurrer вводити в оману 

levé m зйомка 
~ aérien аерофотознімання 
~ aérophotogrammétrique аерофото-
топографічна зйомка 
~ à la planchette мензульна зйомка 
~ à vue візуальна зйомка 
~ direct польова зйомка; топографічна 
зйомка 
~ du terrain зйомка місцевості 
~ expédié польова зйомка 
~ géométrique інструментальна зйом-
ка 
~ par cheminement маршрутна зйомка 
~ par rayonnement зйомка (нанесення 
цілей на карту) способом кругового 
візування 
~ radiométrique радіометрична зйом-
ка 
~ régulier точна (інструментальна)
зйомка 
~ topographique (topométrique) топо-
графічна зйомка 
~ trigonométrique тригонометрична 
зйомка 

levée f підйом; зняття; припинення; збір; на-
бір; формування; комплектування; насип;
дамба; складка (місцевості); вертикальне по-
хитування (корабля); зйомка 

~ collective des punitions колективне 
зняття стягнень 
~ des punitions зняття стягнень 
~ des tirs припинення вогню 
~ de terre земляна дамба; насип; брус-
твер; складка місцевості 
~ de troupes мобілізація 
~ du blocus зняття блокади 
~ du feu припинення вогню 
~ du siège зняття облоги 
~ du terrain зйомка місцевості 
~ du tir припинення вогню 

levée 
~ en masse загальна мобілізація 
~s tachymétriques топографічні робо-
ти 
deuxième ~ друга черга призову 
première ~ перша черга призову 

lever I m підйом; припинення; зйомка 
~ de cantonnement вихід з району ро-
зквартирування 
~ des couleurs підйом прапора 
~ des tirs припинення вогню 
~ d’itinéraire зйомка маршруту 
~ du tir припинення вогню 
~ topographique топографічна зйомка 

lever II піднімати; знімати; припиняти; зби-
рати; набирати; формувати; комплектувати;
робити зйомку 

faire ~ піднімати в атаку 

levier m важіль; ручка 
~ à main ручка 
~ arrache-bêche важіль для виривання 
сошника, що зарився 
~ coude піднімальний важіль (кулеме-
та)
~ d’accrochage несучий важіль (замка 
бомботримача)
~ d’alimentation важіль подавача (ме-
ханізму подачі)
~ d’armement ручка замка; ручка пе-
резарядження 
~ d’armement à poignée ручка замка;
ручка перезарядження 
~ de blocage замковий важіль (кулеме-
та)
~ de blocage en direction затискна ру-
чка вертлюга (кулемета)
~ de bloc-culasse важіль гузівника (га-
рмати)
~ de changement de canon ручка (ку-
лемета) для заміни ствола 
~ de commande важіль (ручка) керу-
вання 
~ de déclenchement спусковий важіль 
~ de détente спусковий важіль; важіль 
собачки 
~ de direction важіль (ручка) керуван-
ня 
~ de gâchette спусковий важіль із ше-
пталом; важіль шептала 
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levier 
~ de la culasse ручка замка 
~ de lance-bombes (de largage) спус-
ковий важіль (замка бомботримача)
~ de l’armé дані ударник 
~ d’élévateur (d’élévation) важіль по-
давача (механізму подачі)
~ de loquet засувка; важіль стопора 
~ de manœuvre важіль (ручка) керу-
вання; важіль; ручка; ручка замка; ру-
чка поворотного механізму (міноме-
та);  
~ de mise de feu спусковий важіль 
(спускового механізму); спусковий 
важіль запалу (гранати)
~ de percuteur запобіжник ударника 
(кулемета); щиколотка 
~ de pilotage важіль (ручка) керування 
~ de pointage нижня тяга піднімально-
го механізму (кулемета)
~ de réarmement ручка перезаря-
дження 
~ de réglage de vitesse важіль регуля-
тора темпу вогню 
~ de sécurité важіль (ручка) запобіж-
ника; спусковий важіль (запалу грана-
ти)
~ de (du) sûreté важіль (ручка) запо-
біжника; флажок запобіжника 
~ de (du) tir спусковий важіль 
~ de tir et de sûreté важіль (ручка) за-
побіжника; запобіжник 
~ de tir rapide важіль найбільшого 
темпу вогню 
~ d’extracteur важіль (осі) викидача;
лапа викидача; коротке плече викида-
ча 
~ d’orientation en gisement важіль 
встановлення азимута 
~ d’orientation en inclinaison важіль 
встановлення кута підйому 
~ d’ouverture (à main) de la culasse 
ручка замка 
~ du cylindre ручка стебла замка 
~ du dispositif de freinage variable 
важіль механізму зміни довжини від-
коту 
~ sélecteur de tir перемикач (автомата)

levier-poignée m ручка замка 

levier-portereau m важіль ствола (автомати-
чної гармати)

levier-poussoir m спусковий важіль (кулеме-
та)

lèvre f de la boîte de culasse подовжній ви-
ступ ствольної коробки для утримання набою 
(гвинтівки)

liaison f зв’язок; взаємодія; погодженість; ор-
ган зв’язку; група зв’язку; лінія зв’язку; стик;
pl засоби зв’язку 

~ à courte distance ближній зв’язок 
~ à grande distance далекий зв’язок 
~ à l’intérieur de l’avion літаковий пе-
реговорний пристрій 
~ à l’intérieur du char танковий пере-
говорний пристрій 
~ à vue візуальний (зоровий) зв’язок 
~ aérienne проводовий зв’язок; повіт-
ряна лінія зв’язку; зв’язок повітрям 
~ air-sol зв’язок «повітря-земля»
~ arme blindée-infanterie взаємодія 
(зв’язок) піхоти з танками 
~ avec les troupes au sol зв’язок з на-
земними військами 
~ bilatérale fil двосторонній проводо-
вий зв’язок 
~ chars-avions зв’язок (взаємодія) та-
нків з авіацією 
~ chiffrée шифрований зв’язок 
~ codée кодований зв’язок 
~ constante постійний зв’язок 
~ d’alerte зв’язок для оповіщення 
~ d’appui aérien зв’язок із засобами 
повітряної підтримки 
~ d’arme зв’язок (взаємодія) різних 
родів військ; погодженість дій 
~ d’infanterie зв’язок у середині час-
тин і підрозділів піхоти 
~ d’observation мережа зв’язку спо-
стереження за повітрям 
~ d’ordres службовий зв’язок 
~ de commandement зв’язок команду-
вання; взаємодія командирів (частин;
підрозділів)
~ de demande d’appui aérien радіоме-
режа виклику авіації підтримки 
~ de doctrine взаємодія на основі єд-
ності доктрини 
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liaison 
~ de guidage наведення тактичної аві-
ації 
~ de mission взаємодія, забезпечена 
спільністю завдань 
~ de renseignement зв’язок із засобами 
ведення розвідки; зв’язок з розвідува-
льними органами; обмін розвідуваль-
ними даними 
~ de secours аварійний зв’язок 
~ de veille черговий (робочий) зв’язок 
~ de(s) feu(x) вогнева взаємодія; пого-
джений вогонь; зв’язок із засобами 
вогневої підтримки 
~ des armes зв’язок (взаємодія) різних 
родів військ; погодженість дій 
~ directe прямий (безпосередній)
зв’язок 
~ discontinue безупинний зв’язок 
~ duplex дуплексний зв’язок 
~ en amont зв’язок знизу нагору (з
вищою командною інстанцією)
~ en aval зв’язок зверху вниз (з ниж-
чою командною інстанцією)
~ en moyens de transmissions à établir 
взаємодія і необхідні для його забез-
печення засоби зв’язку 
~ en personne особистий зв’язок; осо-
бистий контакт для забезпечення 
зв’язку (взаємодії)
~ en phonie радіотелефонний зв’язок 
~ en son niveau зв’язок в одній коман-
дній інстанції 
~ en visibilité radioélectrique ра-
діозв’язок у межах прямої видимості 
~ externe зовнішній зв’язок 
~ facile зручний зв’язок 
~ filaire проводовий зв’язок 
~ groupe-groupement зв’язок між ди-
візіоном і артилерійською групою 
~ hertzienne à relais multiple багато-
канальний радіорелейний зв’язок 
~ hertzienne multiplex багатоканаль-
ний радіозв’язок 
~ hertzienne радіорелейний зв’язок 
~ hiérarchique зв’язок командування;
взаємодія командирів (частин; підроз-
ділів)
~ infanterie-artillerie зв’язок (взаємо-
дія) піхоти з артилерією 
~ interarmes зв’язок (взаємодія) різ-
них родів військ; погодженість дій 

liaison 
~ interétage зв’язок між ступенями 
(ракети); силові вузли зв’язку ступенів 
(ракети)
~ intérieure внутрішній зв’язок 
~ interphone внутрішній переговор-
ний пристрій 
~ intime тісний зв’язок (взаємодія)
~ logistique зв’язок з органами тилу 
~ maritime зв’язок морським шляхом 
~ matérielle засоби зв’язку 
~ multiplex багатоканальний зв’язок 
~ optique оптичний (світлосигналь-
ний) зв’язок 
~ par câble hertzien (par chaîne hert-
zienne; par émission dirigée; par fais-
ceau hertzien) радіорелейний зв’язок 
~ par fil проводовий зв’язок 
~ par la vue візуальний (зоровий)
зв’язок 
~ par le feu вогнева взаємодія 
~ par mer зв’язок морським шляхом 
~ par moyens de transmissions взає-
модія, що забезпечена засобами 
зв’язку 
~ par ondes courtes короткохвильовий 
зв’язок 
~ personnelle особистий зв’язок; осо-
бистий контакт для забезпечення 
зв’язку (взаємодії)
~ radio bilatérale двосторонній ра-
діозв’язок 
~ radio радіозв’язок 
~ radioélectrique bilatérale двосто-
ронній радіозв’язок 
~ radioélectrique радіозв’язок 
~ radiophonique (radiotéléphonique)
радіотелефонний зв’язок 
~ radiotélégraphique радіотелеграф-
ний зв’язок 
~ radiotélétype (radiotélétypée) радіо-
телетайпний зв’язок 
~ simplex симплексний зв’язок 
~ sol-avions зв’язок «земля-повітря»; 
зв’язок наземних військ з авіацією 
~ tactique тактична взаємодія 
~ télégraphique телеграфний зв’язок 
~ téléphonique телефонний зв’язок 
~ télétype телетайпний зв’язок 
~ visuelle візуальний (зоровий) зв’язок 
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liaison 
~(s) latérale(s) зв’язок на флангах;
зв’язок по фронту; зв’язок (взаємодія)
із сусідами 
~s arrières зв’язок тилу 
~s et transmissions зв’язок 
agir en ~ взаємодіяти; діяти узгоджено 
agir en étroité ~ avec діяти в тісній 
взаємодії; тісно взаємодіяти 
assurer la ~ забезпечувати зв’язок 
(взаємодію)
compromettre la ~ порушувати 
зв’язок 
demeurer en ~ підтримувати зв’язок 
doubler la ~ дублювати зв’язок 
en ~ à vue на дальність зорового 
зв’язку 
entrer en ~ avec установлювати 
зв’язок (з)
établir la ~ radio установлювати ра-
діозв’язок 
établir une ~ установлювати зв’язок;
забезпечувати зв’язок (взаємодію)
être en ~ avec підтримувати зв’язок (з)
être sans ~ не мати зв’язку; втратити 
зв’язок 
faire la ~ установлювати зв’язок; за-
безпечувати зв’язок (взаємодію)
garder (maintenir) la ~ підтримувати 
зв’язок 
mettre en ~ установлювати зв’язок 
partir en ~ виїжджати для встанов-
лення зв’язку 
perturber la ~ порушувати зв’язок 
prendre la ~ установлювати зв’язок 
prévoir la ~ передбачати й організову-
вати зв’язок (взаємодію)
réaliser une ~ установлювати зв’язок;
забезпечувати зв’язок (взаємодію)
rechercher la ~ прагнути встановити 
зв’язок; прагнути до встановлення 
зв’язку; прагнути забезпечити взаємо-
дія 
remanier ses ~s перебудовувати сис-
тему зв’язку 
rester en ~ підтримувати зв’язок (вза-
ємодія)
rompre les ~s порушувати зв’язок 
se mettre en ~ установлювати зв’язок 
se porter en ~ висуватися, підтримую-
чи зв’язок (між сусідніми підрозділа 
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ми); висуватися для встановлення 
зв’язку 
se préoccuper de la ~ забезпечувати 
зв’язок (взаємодію)
se tenir en ~ підтримувати зв’язок 
(взаємодію)
tenir en haleine une ~ перевантажува-
ти лінію зв’язку 
veiller aux ~s стежити за справною 
роботою зв’язку 

libelle m укладання (документа); зміст (доку-
мента)

~ des missions опис завдань (у наказі)

libération f звільнення; демобілізація; звіль-
нення з військової служби; вивільнення (сил і
засобів)

~ anticipée дострокове звільнення з
військової служби 
~ du chien спуск курка 
~ du service звільнення з військової 
служби 

libérer звільняти; демобілізувати; звільняти з
військової служби; вивільняти (сили і засоби)

liberté f свобода 
~ d’action свобода дій 
~ de la haute mer свобода у відкрито-
му морі 
~ de manœuvre свобода маневру (ма-
неврування)
~ de mouvement свобода пересування 
~ de navigation свобода навігації 
sauvegarder la ~ d’action забезпечу-
вати свободу дій 

libre adj необладнаний; неукріплений 

licenciement m звільнення (зі служби); роз-
формування; розпуск 

~ de (du) corps розформування части-
ни 

lieu m місце; пункт; положення 
~ d’arrivée місце (пункт) прибуття 
~ d’embarquement місце (пункт) на-
вантаження (посадки); навантажу-
вальна платформа (площадка)
~ d’emploi місце служби 
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lieu 
~ d’expédition пункт відправлення по-
відомлень 
~ d’implantation місце розташування;
місце постійного розташування (напр.
частини); район розташування (дисло-
кації)
~ d’interconnexion місце переправи 
~ d’origine пункт відправлення пові-
домлень 
~ de chargement місце навантаження 
~ de débarquement місце (пункт) ви-
садки (розвантаження)
~ de déchargement місце розванта-
ження 
~ de départ місце (пункт) відправлен-
ня (вибуття)
~ de destination пункт призначення 
~ de halte місце зупинки (привалу)
~ de l’action район бойових дій 
~ de l’expédition пункт відправлення 
повідомлень 
~ de l’instruction місце проведення 
зайняття 
~ de la pénétration ділянка (місце)
вклинення (прориву)
~ de pansement пункт медичної допо-
моги 
~ de présentation призовний пункт 
~ de rassemblement en cas d’alerte 
пункт збору за тривогою 
~ de rassemblement пункт збору; збір-
ний пункт 
~ de ravitaillement пункт постачання 
~ de regroupement район перегрупу-
вання 
~ de rendez-vous пункт збору; збірний 
пункт 
~ de réunion пункт (район) збору (зо-
середження)
~ de séjour місце стоянки (зупинки)
~ de stationnement місце знаходжен-
ня; місце перебування; район розта-
шування (дислокації)
~ dit пункт, що має назву на карті 
~ du traitement пункт обробки (пора-
нених і уражених)
~ habité населений пункт 
~ interdit заборонена зона 
vider les ~x евакуюватися; виїжджати 

lieutenant лейтенант; помічник; заступник 

lieutenant  
~ de vaisseau капітан-лейтенант 
~ de vaisseau de réserve капітан-
лейтенант запасу 

lieutenant-colonel m підполковник 

lieutenant-général m генерал-лейтенант 

ligne f лінія; риска; рубіж; фронт; лінія фрон-
ту; розгорнутий стрій; ланцюг; ешелон; на-
прямок; лінія (зв’язку); проводовий зв’язок;
провід; кабель; магістраль; трубопровід;
кільватер; розмежувальна лінія 

~ à atteindre рубіж виходу; найближ-
че завдання 
~ à battre рубіж вогню 
~ à flanc de boyau лінія зв’язку, про-
тягнена по ходу сполучення 
~ à une voie одноколійна залізниця 
~ à voie etroité вузькоколійна залізни-
ця 
~ à voie unique одноколійна залізниця 
~ aerienne повітряна лінія (зв’язку)
~ arriere тиловий рубіж; тилова межа;
другий ешелон бойового порядку;
друга позиція 
~ atteinte досягнутий рубіж 
~ avant des feux amis передній рубіж 
вогню своїх військ 
~ avant des forces amies передній край 
своїх військ 
~ avant передній край; перший еше-
лон бойового порядку; перша позиція 
~ bifilaire двопроводова лінія (зв’язку)
~ cotiere прибережна лінія (смуга)
~ d’abonne абонентська лінія (зв’язку)
~ d’alerte рубіж оповіщення 
~ d’amenée шлях підвозу 
~ d’approche підступ; шлях підходу;
напрямок заходу на посадку; маршрут 
виходу на позначку 
~ d’arrêt (dans l’offensive) проміжний 
рубіж (при наступі)
~ d’arrêt (dans la défensive) друга по-
зиція смуги оборони 
~ d’arrêt de la position друга позиція 
смуги оборони 
~ d’arret тиловий рубіж; другий еше-
лон бойового порядку; друга позиція;
рубіж розташування резерву 
~ d’assaut рубіж атаки 
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ligne 
~ d’avancées лінія передових пунктів 
(оборонних споруд)
~ d’azimuts egaux лінія рівних азиму-
тів 
~ d’eau водяний рубіж 
~ d’éclatement лінія розриву 
~ d’engagement рубіж введення в бій;
рубіж виявлення і (чи) знищення пові-
тряних засобів 
~ d’horizon лінія горизонту 
~ d’identification périphérique прико-
рдонний рубіж опізнання 
~ d’interception рубіж перехоплення 
~ d’interdiction рубіж безпосередньо-
го віддалення при бомбоскиданні 
~ d’invertissement лінія блокади 
~ d’objectifs intermédiaires рубіж ре-
гулювання 
~ d’observation лінія спостереження;
лінія передових постів 
~ d’obstacles лінія (смуга) перешкод 
(загороджень); лінія (рубіж; смуга)
оборонних споруд 
~ d’opération оперативний рубіж 
~ d’ordre службова лінія (зв’язку)
~ de barrage antichar рубіж протита-
нкових загороджень; рубіж протитан-
кового загороджувального вогню 
~ de barrage mobile рубіж вогневого 
валу 
~ de barrage рубіж загороджувально-
го вогню 
~ de bascule de poste de commande-
ment de franchissement рубіж 
дислокації командних пунктів 
управління форсуванням 
~ de bataille лінія фронту; фронт; пе-
редній край; перший ешелон бойового 
порядку; рубіж безпосереднього зітк-
нення із противником 
~ de black-out рубіж затемнення; ру-
біж світломаскувального затемнення 
~ de blocus лінія блокади 
~ de bombardement рубіж бомбоме-
тання 
~ de bouclage лінія оточення і ліквіда-
ції (противника)
~ de câble кабельна лінія 
~ de campagne польова лінія зв’язку 
~ de changement de responsabilité ро-
змежувальна лінія 

ligne 
~ de collimation лінія візування; опти-
чна вісь 
~ de combat фронт; лінія фронту; пе-
редній край; перший ешелон бойового 
порядку; рубіж безпосереднього зітк-
нення із противником 
~ de communication лінія комуніка-
цій; шлях підвозу; лінія зв’язку; pl ко-
мунікації 
~ de compte rendu контрольний рубіж 
~ de conduite правила поведінки вій-
ськовослужбовця; спосіб дій; хід бою;
лінія наведення 
~ de contact рубіж безпосереднього зі-
ткнення із противником; лінія фронту;
фронт; передній край; рлк. рубіж ви-
явлення 
~ de contre-attaques рубіж контратак 
~ de contrôle de contamination конт-
рольний рубіж забруднення 
~ de contrôle tactique рубіж регулю-
вання 
~ de contrôle лінія контролю; лінія 
між сторонами під час військового 
конфлікту; рубіж регулювання 
~ de convoi шлях підвозу 
~ de coordination des feux d’appui ру-
біж корегування вогневої підтримки 
~ de coordination des observations ко-
регувально-спостережний пункт 
~ de coordination finale кінцевий рубіж 
координації 
~ de coordination координаційний ру-
біж 
~ de coupure des appareils IFF рубіж 
вимикання систем розпізнавання 
«свій-чужий»
~ de crête топ. вододіл 
~ de débouché вихідний рубіж; рубіж 
атаки; вихідне положення 
~ de défense continue суцільна лінія 
оборони 
~ de défense оборонний рубіж; рубіж 
оборони 
~ de defilement de l’homme debout 
траншея повного профілю 
~ de demarcation демаркаційна лінія 
~ de demarrage (de depart) вихідний 
рубіж; рубіж атаки; вихідне положен-
ня 
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ligne 
~ de depart de l’attaque вихідний ру-
біж для наступу 
~ de depart pour l’assaut рубіж атаки 
~ de départ вихідний рубіж, вихід-
ний рубіж десантування 
~ de deploiement рубіж розгортання 
~ de descente лінія (пряма) зниження 
~ de destructions лінія руйнувань; лі-
нія мінованих загороджень; водяна 
перешкода з підготовленими до під-
ривання мостами 
~ de détection рубіж виявлення 
~ de faîte топ. вододіл 
~ de feu(x) лінія вогню; вогневий ру-
біж; рубіж вогню; pl передові позиції 
~ de feux éteints (réduits) рубіж зате-
мнення 
~ de file кільватер; кільватерна колона 
~ de flottaison ватерлінія 
~ de foi horizontale прицільна лінія 
~ de foi verticale лінія бокової корекції 
~ de foi вертикальна лінія (перехрестя 
панорами); вказівна (курсова) риска;
прицільна шкала; базова лінія; світла 
лінія (коліматора)
~ de front лінія фронту; фронт; бойо-
вий порядок «фронт»
~ de groupes лінія колон по відділен-
нях 
~ de guet (aérien) рубіж (лінія постів)
повітряного спостереження й опові-
щення 
~ de hausse лінія прицілювання 
~ de la plus grande pente лінія найбі-
льшої крутизни схилу 
~ de lancement вогневий рубіж (для 
кидання гранат)
~ de largage des bombes рубіж бомбо-
скидання; лінія скидання бомб; бойо-
вий курс (літака)
~ de marche шлях (напрямок) руху;
похідний порядок 
~ de mines ряд мін 
~ de mire annexe допоміжна лінія 
прицілювання 
~ de mire zéro нульова лінія прицілю-
вання 
~ de mire лінія прицілювання; лінія 
візування 

ligne 
~ de mise en oeuvre d’éclairage réduit 
рубіж застосування світлового маску-
вання 
~ de montée лінія (пряма) набору ви-
соти 
~ de mouillage якірний канат (ланцюг)
~ de navigation маршрут проходження 
~ de niveau лінія рівня; топ. горизон-
таль 
~ de partage des eaux топ. вододіл 
~ de pelotons лінія ротних колон 
~ de pénétration рубіж вклинення 
(прориву)
~ de phase рубіж взаємодії 
~ de pointage лінія прицілювання 
~ de positions transportées лінія пото-
кового положення (цілі)
~ de projection лінія перекидання 
~ de protection рубіж сторожової (бо-
йової) охорони; смуга охорони 
~ de ravitaillement шлях підвозу;
шлях постачання 
~ de recueil рубіж прикриття відходу 
(після виконання завдання)
~ de référence лінія початку відліку;
нульова лінія; вказівна ( курсова) лінія 
ризику 
~ de réglage лінія спостереження (при 
пристрілюванні)
~ de régulation рубіж регулювання 
~ de relèvement лінія пеленга 
~ de relèvements égaux лінія рівних 
пеленгів 
~ de repérage лінія оцінки 
~ de repère вказівна (установча; кур-
сова) лінія ризику 
~ de repli шлях (напрямок) відходу;
рубіж відходу; рубіж прикриття від-
ходу; тиловий рубіж 
~ de résistance des avant-postes рубіж 
сторожової (бойової) охорони; смуга 
охорони; лінія передових постів 
~ de résistance рубіж опору; оборон-
ний рубіж 
~ de rétablissement другий ешелон 
бойового порядку 
~ de retraite шлях (напрямок) відходу;
рубіж відходу 
~ de rocade рокадна дорога; рокада 
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ligne 
~ de route шлях (напрямок) руху;
курс; лінія курсу; курсова лінія 
~ de sécurité atomique рубіж безпосе-
реднього віддалення від епіцентру 
атомного (ядерного) вибуху 
~ de sécurité рубіж сторожової (бойо-
вої) охорони; рубіж безпеки; рубіж 
безпосереднього віддалення (від епі-
центру ядерного вибуху); рубіж, з
якого авіація завдає удару на вимогу 
наземних військ 
~ de sécurité de franchissement рубіж 
стримування 
~ de sécurité de l’appui feu безпечний 
рубіж вогневого забезпечення 
~ de sécurité nucléaire рубіж безпеч-
ного віддалення від епіцентру ядерно-
го вибуху 
~ de séparation розмежувальна лінія;
межа 
~ de service службова лінія (зв’язку)
~ de site de l’éclatement лінія (місце)
розриву 
~ de site напрямок стрільби; лінія пос-
трілу; лінія цілі 
~ de surveillance des avant-postes ру-
біж сторожової охорони 
~ de surveillance лінія спостереження 
~ de télécommande ланцюг телекеру-
вання 
~ de télécommunication лінія дальньо-
го зв’язку 
~ de terrain природний рубіж 
~ de tir напрямок стрільби; лінія пост-
рілу; директриса стрільби 
~ de visée corrigée розрахункова лінія 
цілі 
~ de visée de bombardement лінія 
прицілювання при бомбоскиданні 
~ de visée sur le but лінія цілі 
~ de visée лінія прицілювання; лінія 
візування 
~ de vol de bombardement бойовий 
курс бомбардувальника 
~ de vol лінія польоту; курс; траєкто-
рія; маршрут польоту 
~ défensive оборонний рубіж; рубіж 
оборони 
~ dense міцно зайнятий рубіж (фронт)
~ des arrière-gardes рубіж, зайнятий 
ар’єргардами 

ligne 
~ des avant-postes рубіж сторожової 
(бойової) охорони; лінія передових 
постів; смуга охорони 
~ des ouvrages лінія (рубіж; смуга)
оборонних споруд 
~ des radars лінія (мережа) постів 
РЛС 
~ des soutiens ешелон підтримки 
~ des tirs restreints лінія стримуючого 
вогню 
~ du bord берегова лінія 
~ du but напрямок стрільби; лінія цілі;
лінія пострілу 
~ du terrain природний рубіж 
~ du trajet de la balle траєкторія 
польоту кулі 
~ en assaut ланцюг, що атакує 
~ en fils nus aeriens повітряна лінія 
(зв’язку)
~ en pose en terre лінія зв’язку, про-
кладена по землі 
~ en simple fil однопроводова лінія 
(зв’язку)
~ enterrée підземна лінія (зв’язку)
~ entre centraux вісь зв’язку; постійна 
лінія зв’язку; напрямок зв’язку 
~ favorable du terrain вигідний при-
родний рубіж 
~ ferrée à voie étroite вузькоколійна 
залізниця 
~ ferrée залізнична лінія 
~ filaire проводова лінія (зв’язку)
~ finale кінцевий рубіж 
~ fortifiée укріплений рубіж 
~ individuelle директриса стрільби 
~ initiale вихідний рубіж 
~ intermédiaire проміжний рубіж 
~ interurbaine лінія дальнього зв’язку 
~ limité d’ouverture de feu рубіж від-
криття вогню 
~ montante шлях підвозу 
~ naturelle du terrain природний ру-
біж 
~ oblique лінія пеленга 
~ particulière de sécurité рубіж безпо-
середньої охорони 
~ principale de défense головний ру-
біж оборони 
~ principale de résistance головний 
рубіж опору 
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ligne 
~ principale головний напрямок; голо-
вна (основна) лінія (зв’язку)
~ probable de déploiement en forma-
tion d’assaut pour l’attaque ві-
рогідний рубіж розгортання (в бойові 
порядки для наступу)
~ secondaire другорядний напрямок;
допоміжна лінія (зв’язку)
~ souterraine підземна лінія (зв’язку)
~ tactique тактичний рубіж 
~ télégraphique телеграфна лінія 
(зв’язку)
~ téléphonique телефонна лінія 
(зв’язку)
~ unifilaire однопроводова лінія 
(зв’язку)
~ zéro нульова лінія 
~s amies розташування (позиції) своїх 
військ 
~s de communication strategiques лі-
нії стратегічного зв’язку 
~s de communication комунікації 
~s directrices de l’action commune 
вказівки по спільному проведенню 
бойових дій 
~s ennemies розташування (позиції)
противника 
~s maritimes морське сполучення 
allonger la ~ збільшувати ширину 
фронту; розмикатися 
atteindre la ~ виходити на рубіж 
briser une ~ fortifiée проривати лінію 
оборони 
construire les ~s наводити лінії зв’язку 
débusquer une ~ очищати рубіж (від 
противника)
déplacer la ~ de feu переміщувати во-
гневі засоби 
dérouler une ~ telephonique прокла-
дати телефонну лінію 
dérouler une ~ прокладати лінію 
зв’язку 
deuxième ~ тиловий рубіж; другий 
ешелон бойового порядку; друга по-
зиція 
en ~ sur un rang в одну шеренгу 
en ~ у першому ешелоні; на передовій 
лінії; на лінії фронту; у бойовому по-
рядку; на озброєнні 
en ~s successives поешелонно 
en deux ~s у два ешелони 

ligne 
entrer en ~ займати (своє) місце в
строю (у бойовому порядку)
étoffer la ~ de feu збільшувати щіль-
ність вогневих засобів 
grandes ~s de la situation загальна 
обстановка 
maintenir la ~ утримувати рубіж 
marcher en ~ рухатися з дотриманням 
рівняння 
mettre en ~ вибудовувати; розгортати;
вводити в бій (у дію); висувати на пе-
редній край 
monter en ~ висуватися на передній 
край; виходити на лінію вогню 
naviguer en ~ de file йти в кільватері 
première ~ передній край; перший 
ешелон бойового порядку; перша по-
зиція 
prendre la ~ de mire прицілюватися;
сполучати проріз прицілу з мушкою 
prendre la ~ de tir прицілюватися 
prolonger la ~ розтягувати фронт 
quitter la ~ виходити з ладу (про ко-
раблі)
ramener la ~ de mire sur l’objectif 
знову сполучати лінію прицілювання з
ціллю 
recuperer une ~ знову займати рубіж 
refuser la ~ відставати 
rejoindre ses ~s повертатися у свій 
підрозділ (частину)
remonter en ~ повертатися на лінію 
фронту (на передній край)
rompre la ~ порушувати рівняння;
проривати лінію фронту 
se former en ~ шикуватися в лінію 
se mettre en ~ вибудовуватися; розго-
ртатися; висуватися на передній край 
se reformer en ~ знову шикуватися в
лінію; відновлювати фронт (оборони)

limbe m лімб; коло (кільце; диск) з поділка-
ми; градуйоване коло (кільце; диск)

~ des hausses шкала прицілу 

limitation f обмеження; умова, що обмежує 
можливість застосування 

~ des armes nucléaires обмеження 
щодо використання ядерної зброї 
~s de pointage граничні кути вертика-
льного і горизонтального наведення 
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limite f межа; гранична величина; кордон;
рубіж; розмежувальна лінія 

~ arrière тиловий рубіж; тилова межа 
~ avant de la zone des combats пе-
редній край району бойових дій 
~ avant передній край 
~ courte de la zone d’action ближня 
межа району досяжності 
~ courte des tirs найменша дальність 
стрільби; найменша далекобійність 
~ courte мала (ближня) межа (при 
стрільбі); ближня межа району досяж-
ності 
~ d’adhérence рівень зчеплення з ґру-
нтом 
~ d’âge normale звичайний вік 
~ d’âge par grade вікова межа за 
званням 
~ d’âge supérieure максимальний вік 
~ d’allumage температура запалення 
~ d’autorisation des lumières рубіж 
затемнення 
~ de bond рубіж регулювання; рубіж 
атаки; проміжний рубіж 
~ de destruction межі зони аварійного 
підриву (ракети)
~ de division розмежувальна лінія ди-
візії 
~ de fonctionnement припустима межа 
використання техніки 
~ de franchissement d’un obstacle ши-
рина подоланого рову 
~ de la progression рубіж просування 
~ de nocivité гранично припустима 
концентрація 
~ de pente граничний ухил 
~ de portée des armes гранична даль-
ність стрільби 
~ de portée efficace гранична даль-
ність дійсного (ефективного) вогню 
~ de portée гранична дальність (дося-
жність)
~ de rasance дальність прямого пост-
рілу 
~ de secteurs розмежувальні лінії між 
смугами оборони дивізії 
~ de sécurité atomique рубіж безпеч-
ного віддалення від епіцентру атомно-
го (ядерного) вибуху 
~ de sécurité рубіж безпеки; рубіж 
безпечного віддалення (від епіцентру 
ядерного вибуху)

limite  
~ de tir кут обстрілу; межа сектора 
обстрілу 
~ de toxicité допустима концентрація 
~ de visibilité межа видимості 
~ de zone contaminée межа району за-
бруднення 
~ des eaux territoriales межа територі-
альних вод 
~ latérale розмежувальна лінія 
~ longue de la zone d’action далека 
межа району досяжності; глибина бо-
йових завдань 
~ longue далека межа району досяж-
ності 
~ territoriale розмежувальна лінія 
~s d’emploi du tir межі вогневих мож-
ливостей зброї 
~s géographiques du secteur межі сму-
ги оборони 
dans la ~ d’efficacité на дальність дій-
сного (ефективного) вогню 
se tenir à ~ de portée знаходитися поза 
досяжністю 
tirer à ~ de portée стріляти на гранич-
ну дальність 

limiter обмежувати; визначати (установлю-
вати) межі 

limiteur m обмежувач; стопор 
~ de bruits обмежувач шумів 
~ de parasites обмежувач перешкод 

linéaire adj лінійний 

linguet m засувка; стопор; запобіжник замка;
стопор замка 

~ du levier de manœuvre засувка руч-
ки замка 

liquidation f ліквідація; знищення 

liquide m рідина 
~ amortisseur рідина для амортизато-
ра 
~ combustible рідке паливо 
~ désinfectant дезінфікуючий засіб 
~ toxique рідка ОР 
~ unique однокомпонентне (унітарне)
рідке ракетне паливо 
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liquider ліквідувати; знищувати 

lisière f окраїна (населеного пункту); топ.
узлісся 

lisse adj гладкоствольний 

liste f список; перелік; опис; відомість 
~ d’appel поіменний список для пере-
вірки 
~ des destinataires (d’un ordre) список 
адресатів (наказу)
~ des indicatifs список позивних 
~ des tirs (prévus) картка вогню 
~ d’objectifs реєстр цілей 
~ nominative поіменний список 
~ récapitulative зведена відомість 
~ R (rechanges) список «R» 
~ V (volant d’atelier) список «V» 

 
lit m ліжко; прошарок; русло (ріки); настил 
(моста)

~ de camp похідне ліжко 
~ du vent напрямок (площина) вітру 
~ superposable двоярусне ліжко 

litière f носилки 

littoral adj прибережний; береговий; примор-
ський; m узбережжя; берегова смуга 

livraison f доставка; постачання; здавання;
видача 

~ par air доставка вантажів повітрям;
постачання повітрям 
~s d’armes постачання зброї 

livre m книга; журнал 
~ de bord бортовий журнал; вахтовий 
журнал 
~ de radiosignaux радіосигнальний 
код 
~ de vol бортовий журнал 
~ d’ordres книга наказів 

livrer доставляти; поставляти; здавати; вида-
вати; відпускати 

livret m книжка; формуляр; (технічний) пас-
порт 

~ d’armement інвентарний список 
озброєння 

livret 
~ de bord формуляр літака 
~ de moteur формуляр двигуна 
~ de pièce формуляр гармати (міноме-
та; кулемета)
~ de service посвідчення особи 

local adj місцевий; локальний; що носить мі-
сцевий характер; місцевого значення; m при-
міщення; місце 

~ de dépôt складське приміщення 
~ de garage гараж; навіс для машин 
~ des contrôleurs оперативний КП на-
ведення 
~ habitable (habité) житлове примі-
щення 

localisateur m локатор; шукач; пеленгатор;
визначник; радіолокаційна станція; РЛС; ко-
мандний прилад; посадковий маяк 

~ de radar РЛС виявлення 
~ infrarouge інфрачервоний локатор;
теплопеленгатор 

localisation f визначення місця розташуван-
ня; пеленгація; виявлення; пошук несправно-
сті; визначення місця ушкодження; локаліза-
ція 

~ de rayonnement виявлення випромі-
нювання 
~ du but визначення місця розташу-
вання цілі 
~ du point d’impact визначення точки 
влучення 
~ optique визначення місця розташу-
вання за допомогою оптичних прила-
дів 
~ radiogoniométrique радіопеленгація 

localiser визначати місце розташування; ви-
являти; відшукувати несправність; визначати 
місце ушкодження 

localité f населений пункт; місцевість; район 

lock-on захоплення цілі 

logement m житлове приміщення; каюта; мі-
сце стоянки (корабля); відділення; кабіна;
гніздо; порожнина 

~ d’amorce капсульне гніздо 



386

logement 
~ de (du) chargeur паз(и) для встанов-
лення магазина; коробки магазина 
~ de la boîte de culasse паз ствольної 
коробки 
~ de la cartouche набійник 
~ de la culasse гузівник 
~ de l’équipage приміщення для екі-
пажу; кубрик 
~ de l’extracteur паз викидача; виріз 
для зачепа викидача; гніздо для п’яти 
викидача 
~ de sûreté гніздо для запобіжника;
виїмка для ходу запобіжного виступу 
(курка)
~ de tenon паз для бойового виступу 
(цівки, ствола)
~ de tourillon цапфове гніздо 
~ du couvre-amorce капсульне гніздо 
~ du crochet du chargeur отвір для 
проходу замка магазина; гніздо для 
замка магазина 
~ provisoire тимчасове укриття 

loger розміщати по квартирах; надавати ква-
ртиру 

logistique adj тиловий; f тил; тилове забезпе-
чення; матеріально-технічне забезпечення;
МТЗ; логістика 

~ commune міжвидова логістика 
~ d’action d’ensemble загальне тилове 
забезпечення 
~ d’appui direct безпосереднє тилове 
забезпечення 
~ de consommation споживча логісти-
ка 
~ de l’homme логістика військовослу-
жбовця 
~ de production логістика виробницт-
ва 
~ des forces terrestres тилове забезпе-
чення наземних військ 
~ en guerre nucleaire робота тилу в
умовах ядерної війни 
~ generale загальні завдання тилу; за-
гальне тилове забезпечення 
~ multinationale багатонаціональне 
тилове забезпечення 
~ non spécifique нехарактерна логіс-
тика 

logistique 
~ operationnelle оперативний тил; ти-
лове забезпечення військ, що ведуть 
бойові дії 
~ spécifique специфічна логістика 
~ très lourde малорухомий тил 

loi f закон 
~ de dispersion закон розсіювання 
~ de (sur le) recrutement положення 
про комплектування 
~ de recurrence формула для розраху-
нку руху колон, що рухаються з різ-
ною швидкістю 
~ martiale військовий закон; закон 
військового часу; військовий стан 
~s de la guerre закони (правила) ве-
дення війни 
~ sur les cadres et effectifs положення 
про проходження військової служби 

loisir m дозвілля; вільний час 

longitude f географічна довгота 

longueur f довжина; тривалість 
~ apparente величина фігури (при ро-
зрахунку випередження)
~ d’atterrissage довжина пробігу (при 
посадці)
~ de colonne глибина колони 
~ de décollage довжина розбігу (при 
зльоті)
~ de la mission тривалість (час, необ-
хідний для) виконання завдання 
~ de l’objectif величина фігури (при 
розрахунку випереджень)
~ d’encombrement довжина автоколо-
ни (на марші)
~ de recul довжина відкоту 
~ de roulement довжина пробігу (при 
посадці); довжина розбігу (при зльоті)
~ des rayures довжина нарізів 
~ du canon довжина ствола 
~ du parcours довжина маршруту 
(шляху)
~ du pas des rayures довжина ходу 
нарізів 
~ du rayage довжина нарізної частини 
(ствола)
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longueur 
~ en position de route глибина похід-
ного порядку (похідної колони)
~ hors-tout загальна (габаритна) дов-
жина 
~ sans dépassement du canon довжина 
(танка) без гармати; довжина корпуса 
~ totale загальна (габаритна) довжина 
~ totale de la pièce en ordre de route 
габаритна довжина гармата в похід-
ному положенні 
~ tube довжина ствола 

longue-vue f підзорна труба; телескоп 
~ binoculaire стереотруба 

loquet m виступ; зуб; замок; собачка; стопор 
замка 

~ à ressort пружинна засувка 
~ d’arrêt засувка запобіжника (ство-
ла); стопорний важіль 
~ de fermeture засувка 
~ de retenue запобіжник 

lot m партія; серія; набір; комплект 
~ d’approvisionnement груповий ком-
плект запасних частин 
~ d’artificier підривний комплект 
~ de bord бортовий комплект ЗІК 
~ de cartouches партія набоїв 
~ de chargement табельний запас 
~ de decontamination chimique 
d’urgence сумка протихімічних засо-
бів; індивідуальний протихімічний 
пакет 
~ de decontamination individuel пакет 
для часткової санітарної обробки; ін-
дивідуальний дегазаційний пакет 
~ de depannage запасні частини, ін-
струмент і комплектуючі (ЗІК); ком-
плект ЗІК 
~ de destruction підривний комплект 
~ de frequence діапазон (смуга) частот 
~ de grenades комплект гранат 
~ de mobilisation мобілізаційний ком-
плект (запас)
~ de munitions партія боєприпасів;
бойовий комплект 
~ d’encartouchage партія набоїв 
~ de pièces de rechange комплект за-
пасних частин 
~ de poudre партія пороху 

lot 
~ de premiere urgence запас набоїв,
що носиться 
~ de secours рятувальний комплект 
~ d’outillage et rechanges запасні час-
тини, інструмент і комплектуючі 
(ЗІК); комплект ЗІК 
~ operationnel бойовий комплект; за-
пас боєприпасів 
~ vif партія зарядів з більшою почат-
ковою швидкістю, ніж в основної пар-
тії 

lubrifiant adj мастильний; m змащення; мас-
тильна речовина; мастильний матеріал 

~ et produits divers паливно-
мастильні матеріали (ПММ)
~ solide консистентне (густе) мастило 

lubrificateur m масло 

lubrification f змазування; змащення 

lueur f спалах; блиск; дулове полум’я
~ aveuglante сліпучий спалах (при 
ядерному вибуху)
~ de bouche спалах пострілу 
~ d’éclatement блиск розриву 
~ de départ спалах пострілу 
~s insidieuses помилкові світлові яви-
ща 

lumière f світло; випромінювання; отвір; вік-
но; канал; просвіт; щілина 

~ artificielle штучне освітлення 
~ infrarouge інфрачервоне випромі-
нювання 
~s d’avertissement попереджуючі сві-
тлові сигнали 
~ voilée затемнена фара 

lumineuse f освітлювальна ракета 

lunette f оптична труба; оптичний приціл;
монокуляр (бусолі)

~ à charnière стереотруба 
~ à double chercheur далекомір 
~ à fusil гвинтівковий оптичний при-
ціл 
~ à infrarouge інфрачервоний приціл;
інфрачервоний бінокль 
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lunette 
~ binoculaire périscopique бінокуляр-
ний перископічний приціл 
~ binoculaire бінокулярний оптичний 
прилад; бінокль; бінокулярний приціл 
~ coudée гарматна панорама 
~ d’approche оптична труба 
~ d’observation double бінокулярна 
оптична труба 
~ de batterie стереотруба 
~ de campagne польовий бінокль 
~ de gisement азимутальний візир 
~ de jour денний приціл 
~ de nuit приціл для ведення стрільби 
вночі; інфрачервоний приціл; нічний 
(інфрачервоний) бінокль 
~ de pointage direct оптичний приціл 
для прямого наведення 
~ de pointage indirect оптичний при-
ціл для непрямого наведення 
~ de pointage оптичний приціл 
~ de tir infrarouge інфрачервоний оп-
тичний приціл 
~ de tir оптичний приціл 
~ de veille оптичний прилад спостере-
ження 
~ de visée infrarouge інфрачервоний 
оптичний приціл; інфрачервоний па-
норамний приціл 
~ de visée оптичний приціл; панорам-
ний приціл; візирна трубка; оптичний 
візир 
~ du tireur оптичний приціл 
~ électronique de fusil гвинтівковий 
електронно-оптичний приціл 
~ électronique електронно-оптичний 
приціл 
~ infrarouge (IR) інфрачервоний при-
ціл; інфрачервоний бінокль 
~ panoramique панорамний приціл 
~ périscopique перископічний приціл 
~ stabilisée оптичний приціл, що ста-
білізується 
~ télémétrique зовнішня труба дале-
коміра 
~ viseur оптичний приціл 
~s à détecteur à infrarouge інфрачер-
воний бінокль 
~s de masque à monture spéciale оку-
ляри протигаза 
~s de protection (protectrices) захисні 
окуляри 

lunette 
tirer avec ~ вести стрільбу з оптичним 
прицілом 

lutte f боротьба; війна; бойові дії; бій 
~ à outrance запекла боротьба 
~ aérienne війна в повітрі; повітряний 
бій 
~ amphibie десантні операції; спільні 
бойові дії сухопутних і морських сил 
~ antiaérienne toutes armes загально-
військова (об’єднана) ППО 
~ antiaérienne протиповітряна оборо-
на; ППО 
~ antichar rapprochée боротьба з тан-
ками в ближньому бою; ПТО на бли-
жніх підступах 
~ antichar боротьба з танками; проти-
танкова оборона (ПТО)
~ anticriminalité боротьба зі злочинні-
стю 
~ antiengin боротьба з ракетами; про-
тиракетна оборона; ПРО 
~ antiguérilla дії (операції) проти пар-
тизанів 
~ antihélicoptère боротьба з гелікоп-
терами 
~ antimortier протимінометна бороть-
ба; протимінометний вогонь 
~ anti-sous-marine d’aviation embar-
quée протичовнові дії палубної авіації 
~ anti-sous-marine боротьба з підвод-
ними човнами; протичовнова оборона;
ПЧО 
~ antisubversive боротьба з підривною 
діяльністю 
~ antisurface боротьба з надводними 
кораблями 
~ armée збройна боротьба 
~ ASM боротьба з підводними човна-
ми; протичовнова оборона; ПЧО 
~ contre bâtiments de surface бороть-
ба з надводними кораблями 
~ contre l’incendie боротьба з поже-
жами 
~ contre la contamination nucléaire, 
radiologique, biologique et chimique 
ліквідація наслідків ядерного, радіоа-
ктивного, біологічного та хімічного 
забруднення 
~ contre la subversion боротьба з під-
ривною діяльністю 



389

lutte 
~ contre la terre дії проти берегових 
об’єктів 
~ contre les blindés (les chars) бороть-
ба з танками; протитанкова оборона 
(ПТО)
~ contre les épidémies протиепідемічні 
заходи; боротьба з епідеміями 
~ contre les mines протимінна оборона 
~ corps à corps рукопашна сутичка 
~ d’artillerie артилерійська дуель (пе-
рестрілка)
~ d’écrasement боротьба на знищення 
~ d’usure війна на виснаження 
~ de durée затяжний бій 
~ défensive оборона; оборонний бій 
~ en surface бойові дії надводних ко-
раблів 
~ front contre front фронтальні бої 
~ informatique інформаційна боротьба 
~ outre-mer боротьба (війна) за межа-
ми метрополії 
~ rapprochée ближній бій 
~ sur mer війна (бойові дії) на морі 
~ terrestre наземний бій 
abandonner la ~ відмовлятися від (по-
дальшої) боротьби; виходити з бою;
припиняти опір 
conquérir de haute ~ захоплювати з
боєм 
dans la ~ у ході бою 
de haute ~ після (у результаті) запек-
лого бою 
entamer la ~ починати (зав’язувати)
бій 
entrer dans la ~ вступати в бій 
mener la ~ antichar rapprochée боро-
ти з танками в ближньому бою; вести 
вогонь по танках на ближніх підсту-
пах 
reprendre la ~ відновлювати бойові 
дії; знову вступати в бій 
retirer de la ~ виводити з бою 

lutter боротися; вести боротьбу; вести війну;
вести бойові дії (бій)

lyre f консоль (стереодалекоміра)
~ de pointage зенітний приціл 
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-M- 
 
Mach m число Маха 

machine f машина; двигун; апарат; механізм 
~ à analogie аналогова (обчислюваль-
на) машина; моделюючий лічильний 
пристрій 
~ à calcul обчислювальна машина 
~ à calcul analogique аналогова обчи-
слювальна машина 
~ à calcul électronique електронна об-
числювальна машина 
~ à calculer обчислювальна машина 
~ à calculer électronique електронна 
обчислювальна машина 
~ à calculer numérique цифрова обчи-
слювальна машина 
~ à charger машина для заряджання 
боєприпасів; верстат заряджання 
~ à charger et à décharger завантажу-
вально-розвантажувальна машина 
~ à chiffrer шифрувальна машина 
~ à creuser des tranchées траншеєко-
пач 
~ à effet de sol (à film d’air) машина 
на повітряній подушці 
~ à racler скрепер 
~ à réaction реактивний двигун; реак-
тивний літак 
~ à régler le sol грейдер 
~ arithmétique цифрова (обчислюва-
льна) машина 
~ à traiter l’information машина для 
обробки даних (інформації)
~ à voilure tournante гвинтокрилий 
літальний апарат 
~ calculatrice обчислювальна машина 
~ cryptographique шифрувальна ма-
шина 
~ de guerre бойова машина; бойовий 
літак 
~ digitale цифрова (обчислювальна)
машина 
~ électronique електронна обчислюва-
льна машина 
~ pour le traitement des informations 
машина для обробки даних (інформа-
ції)
~ thermonucléaire термоядерний при-
стрій 
~ volante літальний апарат; літак 

magasin m склад; сховище; гарматний льох;
магазин; магазинна коробка; набійна короб-
ка; касета; запам’ятовуючий пристрій; блок 
пам’яті 

~ à barillet барабанний магазин; мага-
зин барабанного типу 
~ à chargeur магазин; магазинна ко-
робка 
~ à engins (à missiles) касета з ракета-
ми (на літаку); сховище ракет; ракет-
ний льох 
~ à munitions склад боєприпасів; гар-
матний льох 
~ à obus упаковка для снарядів; гар-
матний льох 
~ à tambour дисковий магазин; бара-
банний магазин 
~ à vivre продовольчий склад 
~ administratif склад постачання 
~ central центральний склад 
~ circulaire (à cartouches) дисковий 
магазин 
~ d’approvisionnement склад поста-
чання 
~ d’armement (d’armes) склад зброї 
~ d’habillement речовий склад 
~ d’unité склад частини (підрозділу)
~ de ravitaillement de l’intérieur тило-
вий склад постачання (на території 
своєї країни)
~ de rechange запасний магазин 
~ de réserve des médicaments склад 
медикаментів 
~ de vente військовий магазин; крам-
ниця (у польових умовах)
~ de vivres продовольчий склад 
~ des effets речовий склад 
~ du corps полковий склад 
~ mobile окремий (приставний) мага-
зин 
~ rectangulaire коробковий магазин 
~ régimentaire полковий склад 
~ régional регіональний склад 
~ rotatif барабанний магазин; магазин 
барабанного типу 
approvisionner le ~ заряджати (споря-
джати) магазин 

magasin-tambour m барабанний магазин; ди-
сковий магазин 

maillage m (réseau) структура мережі 
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maillage  
~ antichars протитанковий рубіж 

maille f кільце; трак (гусениці)
~s d’un réseau de feu(x) елементи сис-
теми вогню 

main f рука 
à ~ armée зі зброєю в руках 
à la ~! на руку! (команда)
avoir bien en ~ налагоджувати чітку 
дисципліну; добре (чітко) керувати 
avoir la haute ~ sur керувати; коман-
дувати 
conserver dans la ~ залишати в розпо-
рядженні 
conserver la haute ~ зберігати загаль-
не керівництво 
être bien en ~ бути міцним (про поло-
ження)
gagner à la ~ вириватися вперед 
garder en ~ залишати у своєму розпо-
рядженні 
haut les ~ s! руки вгору!
lâcher la ~ надавати свободу дій 
les ~ dans le rang! руки по швах!
mettre la ~ (sur) захоплювати; опано-
вувати; забезпечувати керування 
prendre à la ~ брати «на руку»
prendre en ~ налагоджувати дисцип-
ліну; брати у свої руки керування;
брати під своє командування 
tirer à deux ~s стріляти за допомогою 
другої руки 

main-forte f допомога; підтримка 
prêter ~ забезпечувати допомогу (під-
тримку) сприяти 

maintenabilité ремонтопридатність 

maintenance f тримати у справному стані;
відхід; заощадження; технічне обслуговуван-
ня; ремонт; забезпечення; постачання; по-
повнення, ремонтопридатність 

~ corrective поточне технічне обслу-
говування; поточний ремонт 
~ de combat ремонт у бойових умо-
вах; постачання в бойових умовах 
~ de contact технічне обслуговування 
в бойових умовах 

maintenance 
~ de matériel de protection забезпе-
чення засобами захисту 
~ de proximité безпосереднє технічне 
обслуговування 
~ des forces комплектування; попов-
нення 
~ de théâtre технічне обслуговування 
на ТВД 
~ du personnel поповнення особовим 
складом 
~ en condition відхід; заощадження;
технічне обслуговування; підтриман-
ня в бойовій готовності 
~ périodique планове технічне обслу-
говування; поточний ремонт 
~ préventive технічний огляд в профі-
лактичних цілях 
~ technique технічне обслуговування 

maintenir підтримувати; зберігати; обслуго-
вувати; ремонтувати; забезпечувати; поста-
чати; поповнювати 

~ le contact підтримувати контакт 
se ~ утримуватися; триматися; займа-
ти оборону; закріплюватися 

maintien m підтримка; збереження; відхід;
заощадження; технічне обслуговування; за-
безпечення; постачання; поповнення; режим 

~ à la disposition підтримання в бойо-
вій готовності 
~ de la cohésion підтримка тісної вза-
ємодії 
~ de la direction дотримування зада-
ного напрямку 
~ de la discipline підтримання дисцип-
ліни 
~ de l’alerte збереження повної бойо-
вої готовності; підтримання в бойовій 
готовності 
~ de la maîtrise de l’air збереження 
панування в повітрі 
~ de la paix встановлення миру; підт-
римання миру 
~ de la police підтримання порядку;
патрулювання; постійне спостережен-
ня (напр. за повітрям)
~ de l’armé утримання ударника на 
бойовому зведенні 
~ de la visée утримання точки приці-
лювання (візування)
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maintien 
~ de l’ordre підтримання порядку, не-
допущення громадських заворушень 
~ des communications утримування 
комунікацій у робочому стані 
~ du contact підтримка зв’язку (з сусі-
дом); підтримання зіткнення (із про-
тивником)
~ du contact pendant la marche до-
тримування (збереження) дистанції 
(між підрозділами) на марші 
~ du moral підтримання бойового ду-
ху 
~ du potentiel матеріально-технічне 
забезпечення; МТЗ 
~ du potentiel de combat підтримання 
боєздатності 
~ du secret збереження таємниці; до-
тримання таємності; забезпечення 
скритності 
~ du solide moral підтримання бойо-
вого духу 
~ en alerte збереження повної бойової 
готовності; підтримування в бойовій 
готовності 
~ en état підтримування у справному 
стані (у робочому стані) (матеріальної 
частини; доріг тощо)
~ en état d’un itinéraire ремонт та 
експлуатація доріг 
~ en état des communications підтри-
мка засобів зв’язку в належному стані 
~ en service утримування у справнос-
ті; відхід; заощадження; технічне об-
слуговування; ремонт 

maître m інструктор; старший фахівець 
~ chargé начальник бойової частини 
(служби) (на кораблі)
~ d’équipage головний боцман 
~ de quart вахтовий старшина 
~ du ciel пануючий у повітрі 
~ principal мічман 
~ radar головна станція радіолокацій-
ної мережі; головна РЛС 
~ radio (de bord) (борт)радист 
être (rester) ~ de la (sa) зберігати сво-
боду дій 
rester ~ de ses feux розпоряджатися 
своїми вогневими засобами 
se rendre ~ (de) опановувати; захоп-
лювати 

maîtrise f панування; оволодіння; захоплен-
ня; майстерність 

~ aérienne панування (перевага) у по-
вітрі 
~ complete de l’air повне панування в
повітрі 
~ de l’air generale загальне панування 
в повітрі 
~ de l’air locale місцеве панування в
повітрі 
~ de l’air панування (перевага) у пові-
трі 
~ de l’environnement biologique кон-
троль за біологічним станом навко-
лишнього середовища 
~ de la mer панування на морі 
~ de la violence контроль недопущен-
ня насилля 
~ de l’information контроль за інфор-
мацією 
~ de pilotage льотна майстерність 
~ des armements контроль над озбро-
єнням 
~ des armes контроль над озброєнням 
~ des crises врегулювання криз 
~ du ciel панування (перевага) у пові-
трі 
assurer la ~ забезпечувати панування;
опановувати; захоплювати 

maîtriser панувати; опановувати; захоплюва-
ти 

mal m хвороба 
~ de radiations (de rayons) променева 
хвороба 
mettre à ~ виводити з ладу; заподію-
вати збитків; уражати; підбивати 

malade f, m ambulatoire амбулаторний 
хворий 

maladie f хвороба 
~ contagieuse інфекційна хвороба 
~ des irradiations променева хвороба 
~ des radiations (due à l’irradiation)
променева хвороба 
~ des rayons променева хвороба 
~ épidémique епідемічна хвороба 
~ infectieuse інфекційна хвороба 

maltraiter наносити втрат; порвати 
~ durement наносити великі втрати 
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mamelon m топ. пагорб із круглою верши-
ною; курган 

manche m ручка; важіль 
~ de commande ручка керування 
~ de télécommande ручка дистанцій-
ного керування 

manche f рукав; шланг; труба; конус (мішені,
що її буксують)

~ remorquée конус 

manchon m муфта; втулка; кожух; вкладиш;
гільза; склянка; рукав; трубка ударника 

~ de blocage du percuteur гузівник з
ударником (міномета)
~ de culasse кожух ствола (цівки)
~ de la poignée de transport муфта ру-
чки для перенесення (кулемета)
~ de tôle percé de trous кожух ствола 
~ du canon муфта ствола; цівки 
~ du percuteur втулка ударника 
~ troué кожух ствола, цівки 

mandat m d’opération de soutien de la paix 
мандат на проведення миротворчих операцій 

manette f ручка; важіль; маховичок 
~ d’accord ручка настройки 
~ de commande ручка (важіль) керу-
вання 
~ de réglage ручка (важіль) керування 
~ de sûreté ручка (важіль) запобіжни-
ка; прапорець запобіжника 
~ du commutateur розмовний клапан;
натискний перемикач 

maniabilité f керованість; маневреність; лег-
кість (зручність) у користуванні 

~ du feu гнучкість вогню 

maniable керований; маневрений; легкий 
(зручний) у користуванні 

manier поводитися; керувати; застосовувати;
обслуговувати ручним способом; маніпулю-
вати 

manière f спосіб 
~ d’agir спосіб ведення бойових дій 
~ de se deplacer спосіб пересування 

manière  
~ de se poster спосіб заняття вогневої 
позиції 
~ de se présenter à un supérieur поря-
док представлення старшому началь-
нику 

manifeste m вантажна накладна 

manifestation f відкритий прояв; прояв акти-
вності; дія; активність 

~ militaire демонстрація військової 
сили 
~s aériennes дії авіації 
~s de l’ennemi дії (активність) проти-
вника 
~s terrestres дії наземних сил 

manifester відкрито виявляти; виявляти ак-
тивність; діяти 

manipulant m оператор; телеграфіст; радист 

manipulateur m маніпулятор; (телеграфний)
ключ; оператор; контролер 

~ à clé маніпулятор із ключем; телег-
рафний ключ 
~ d’émission (de transmission) переда-
вальний ключ 
~ Morse телеграфний ключ; ключ Мо-
рзе 
~ radio радист 

manipulation f маніпулювання; робота телег-
рафним ключем 

~ à distance дистанційне керування 
~ automatique автоматична (телегра-
фна) передача 
~ des explosifs правила поводження з
ВР 
~ d’information обробка інформації 
~ manuelle ручне керування (маніпу-
лювання)
~ telegraphique робота телеграфним 
ключем 

manivelle f кривошип; ручка; важіль; махо-
вичок 

~ de commande de coin (de culasse)
кривошип замка 
~ de pointage en direction ручка пово-
ротного механізму 
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manivelle 
~ de pointage en hauteur ручка підні-
мального механізму 

manœuvrabilité f маневреність; керованість;
здатність до маневрування 

manœuvrable adj маневрений; керований;
здатний до маневрування 

manœuvre f маневр; маневрування; операція;
рух; дія; робота; керування; pl маневри; так-
тичні навчання 

~ à pied пересування в пішому поряд-
ку; pl стройові заняття 
~ aérienne авіаційний маневр; маневр 
авіації; маневр у повітрі 
~ aéroterrestre маневр авіації і сухо-
путних військ 
~ atomique маневр атомними (ядер-
ними) засобами; маневр із нанесенням 
атомного (ядерного) удару; маневр із 
застосуванням атомної (ядерної)
зброї; застосування атомної (ядерної)
зброї 
~ automatique автоматичне керування 
~ blindée маневр (броне)танкових час-
тин (підрозділів)
~ combinée комбінований маневр 
~ convergente маневр за напрямками,
що сходяться 
~ d’ (en) élévation вертикальне наве-
дення 
~ d’ (pour) attaque наступальний ма-
невр; наступ; маневр для атаки; захід 
на атаку 
~ d’aile фланговий маневр 
~ d’approche маневр підходу; маневр 
зближення (на зближення); зближен-
ня; маневр із виходом на ціль (заходу 
на ціль); вихід (захід) на ціль 
~ d’arrêt маневр стримування (проти-
вника); стримуючі дії; бойові дії в по-
зиційній обороні 
~ d’assaut висадка десанту з боєм; бій 
за висадка десанту 
~ d’atterrissage маневр заходження на 
посадку; заходження на посадку 
~ d’élargissement розширення прори-
ву 
~ d’encerclement маневр на оточення;
оточення 

manœuvre 
~ d’enroulement охоплення з наступ-
ною ліквідацією охопленого флангу 
~ d’ensemble загальний (спільний)
маневр; pl спільні навчання 
~ d’enveloppement маневр, що охоп-
лює; охоплення; маневр на оточення;
оточення 
~ d’envergure маневр великими сила-
ми 
~ d’esquive маневр відхилення; ав.
маневр відходу (від цілі)
~ d’évasion маневр відхиленням; про-
тизенітний (протилітаковий) маневр 
~ d’exploitation розвиток успіху 
~ d’infiltration проникнення 
~ d’interception маневр перехоплення 
(на перехоплення) (цілі); перехоплен-
ня (цілі)
~ d’une résistance обхід (і оточення)
вогнища опору 
~ dans le plan horizontal маневр у го-
ризонтальній площині 
~ dans le plan vertical маневр у верти-
кальній площині 
~ de (en) retraité відступальний ма-
невр; відступ 
~ de catapulte катапультування 
~ de combat маневр (маневрування) у
бою 
~ de couverture маневр прикриття;
прикриття 
~ de débordement par les deux flancs 
подвійне охоплення 
~ de débordement par un flanc охоп-
лення одного флангу 
~ de débordement маневр, що охоп-
лює; охоплення 
~ de déception помилковий маневр 
~ de décrochage маневр із метою від-
риву (від противника)
~ de dégagement маневр виходу з ото-
чення; вихід з оточення; ав. маневр 
виходу з бою; вихід з бою 
~ de dérobement протизенітний (про-
тилітаковий) маневр; протиторпедний 
маневр 
~ de dispersion маневр з розосере-
дження бойових порядків 
~ de diversion відволікаючий маневр 
~ de flanquement обхідний маневр;
обхід; фланговий маневр 
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manœuvre 
~ de force маневр великими силами 
~ de la culasse відкривання і закри-
вання замка 
~ de la maintenance маневр з техніч-
ного обслуговування 
~ de parade протизенітний (протилі-
таковий) маневр; протиторпедний ма-
невр 
~ de porte à porte маневр на максима-
льно близькій відстані 
~ de présentation маневр заходження 
на посадку; захід на посадку 
~ de rabattement маневр відхилення;
маневр, що охоплює; охоплення 
~ de rapprochement маневр зближен-
ня (на зближення)
~ de repli маневр виходу з бою; вихід 
з бою; відхід; відвід (військ); маневр 
прикриття; прикриття (при відході)
~ de rupture прорив; маневр виходу з
бою (з оточення)
~ de tir маневр (маневрування) вог-
нем; ав. маневрування при веденні во-
гню; pl навчальні стрільби 
~ de vitesse маневр швидкістю 
~ de(s) feu(x) à l’horaire маневр вог-
нем (перенесення вогню) по плановій 
таблиці 
~ de(s) feu(x) маневр (маневрування)
вогнем 
~ de(s) feux nucléaires маневр ядер-
ними ударами 
~ débordante маневр, що охоплює;
охоплення 
~ défensive оборонний маневр; оборо-
на 
~ des barrages маневр загородження-
ми 
~ des itinéraires маневр маршрутами 
~ des obstacles використання різних 
видів перешкод (загороджень); маневр 
інженерними загородженнями 
~ des pièces вогнева підготовка гарма-
тного розрахунку 
~ des services маневр тилами; pl тило-
ві навчання 
~ des trajectoires маневр (маневру-
вання) вогнем 
~ des transmissions маневрування за-
собами зв’язку 

manœuvre 
~ des unités de matériels маневр під-
розділами МТЗ 
~ des unités маневр підрозділами 
~ discrète потаємний маневр 
~ divergente маневр по розбіжних на-
прямках 
~ du renseignement antiaérien заходи 
щодо забезпечення повітряного спо-
стереження й оповіщення 
~ du renseignement розвідувальний 
маневр 
~ du tambour des hausses обертання 
дистанційного барабана 
~ échappatoire маневр із метою відри-
ву від противника 
~ en azimut горизонтальне наведення;
маневр по азимуту 
~ en carré ешелонування бойового 
порядку в глибину 
~ en colonnes маневр (рух) колонами 
(у колонах)
~ en lignes маневр підрозділами, розо-
середженими по фронту; розосере-
дження по фронту 
~ en pince маневр захоплення в кліщі;
захоплення в кліщі; подвійне охоп-
лення 
~ en retraite відхідний маневр 
~ en souplesse гнучкий маневр 
~ en tenaille et de grand debordement 
подвійне охоплення 
~ en tenaille маневр захоплення в клі-
щі; захоплення в кліщі; подвійне охо-
плення 
~ enveloppante маневр, що охоплює;
охоплення; маневр на оточення; ото-
чення 
~ évasive antifusée протиракетний ма-
невр 
~ évasive маневр відхилення; протизе-
нітний (протилітаковий) маневр 
~ frontale фронтальний маневр 
~ héliportée маневр гелікоптерами; ге-
лікоптерний десант; висадка гелікоп-
терного десанту 
~ locale d’infiltration проникнення на 
окремій ділянці 
~ manuelle ручне керування 
~ massive маневр великими силами 
~ mécanisée маневр механізованих ча-
стин (підрозділів)
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manœuvre 
~ mobile гнучкий маневр 
~ nucléaire tactique застосування так-
тичної ядерної зброї 
~ nucléaire маневр ядерними засоба-
ми; маневр із нанесенням ядерного 
удару (із застосуванням ядерної 
зброї); застосування ядерної зброї 
~ offensive blindée наступ бронетан-
кових військ 
~ offensive наступальний маневр; на-
ступ 
~ opérationnelle оперативний маневр;
маневр великими силами 
~ par l’arrière маневр виходу в задню 
півсферу; вихід у задню півсферу (ці-
лі)
~ par le feu маневр (маневрування)
вогнем 
~ partielle de débordement часткове 
охоплення флангу 
~ pour la bataille маневр у бою; опе-
ративний маневр 
~ retardatrice стримуючий маневр 
~ stratégique оперативний (стратегіч-
ний) маневр 
~ sur le champ de bataille маневр (ма-
неврування) на полі бою 
~ sur le terrain маневр на широкому 
фронті; pl заняття на місцевості 
~ tactique тактичний маневр 
~ terrestre маневр сухопутних військ 
~s à caractère logistique дії з тилового 
забезпечення; pl тилові навчання 
~s à double action двосторонні на-
вчання 
~s à predominance technique навчан-
ня з використанням різної бойової те-
хніки 
~s avec (de) cadres заняття з команд-
ним складом; командирські заняття;
командно-штабні навчання 
~s avec tirs reels навчання з бойовою 
стрільбою 
~s combinees sur orbité взаємне мане-
врування на орбіті 
~s d’armée військові навчання 
~s d’embarquement et debarquement 
роботи з навантаження і розвантажен-
ня 
~s d’entrainement tactique тактичні 
заняття на місцевості 

manœuvre 
~s de corps d’armée (тактичні) на-
вчання корпуса 
~s de division дивізіонні (тактичні) на-
вчання 
~s de la flotte маневри флоту 
~s de pilotage прийоми пілотажу; пі-
лотування 
~s en campagne польові заняття; вихід 
у поле 
~s interarmees навчання за участю 
усіх видів збройних сил 
~s interarmes загальновійськові на-
вчання 
~s interieures маневрування підрозді-
лів (у складі частини)
~s logistiques дії по тиловому забезпе-
ченню; тилові навчання 
~s navales військово-морські маневри 
(навчання)
~s preliminaires підготовчі дії (опера-
ції)
~s retardatrices маневрена оборона;
стримуючі дії 
~s rythmees dans le temps et dans 
l’espace дії, погоджені за часом і міс-
цем 
~s sur la carte військова гра 
adapter la ~ aux propriétés du terrain 
погоджувати дії з умовами місцевості;
діяти стосовно до місцевості 
alimenter la ~ підтримувати (забезпе-
чувати) маневр; нарощувати зусилля в
ході бою 
amorcer une ~ починати маневр 
arrêter une ~ ускладнювати здійснен-
ня маневру 
asphixier la ~ зривати здійснення ма-
невру 
asseoir une ~ забезпечувати маневр 
combiner une ~ планувати маневр 
commander une ~ керувати маневром 
compartimenter la ~ здійснювати ма-
невр з урахуванням пересіченого ха-
рактеру місцевості 
concevoir la ~ визначати (планувати)
задум маневру 
conduire la ~ des feux здійснювати 
маневр вогнем 
conduire la ~ керувати маневром 
déjouer une ~ зривати здійснення ма-
невру 
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manœuvre 
effectuer une ~ робити (здійснювати)
маневр 
entamer la ~ приступати до здійснен-
ня маневру 
entraver la ~ перешкоджати здійснен-
ню маневру 
étaler largement la ~ sur le terrain 
здійснювати маневр на широкому 
фронті 
étoffer une ~ підвищувати ефектив-
ність маневру 
étriquer la ~ звужувати масштаб ма-
невру 
exécuter la (faire une) ~ робити (здій-
снювати) маневр 
fausse ~ помилковий маневр 
gêner la ~ ускладнювати здійснення 
маневру 
grandes ~s великі маневри 
infléchir la ~ змінювати маневр 
intervenir dans la ~ par le feu сприяти 
здійсненню маневру вогнем 
intervenir dans la ~ брати участь у
здійсненні маневру 
mener (monter) la ~ здійснювати (ро-
бити) маневр 
nuancer la ~ змінювати маневр 
présider aux ~s керувати тактичними 
навчаннями 
projeter la ~ планувати маневр 
prolonger la ~ вести бойові дії в гли-
бині 
redémarrer une ~ відновлювати ма-
невр 
régler sa ~ приймати рішення на ма-
невр 

manœuvrer маневрувати; здійснювати ма-
невр; надавати руху; діяти; керувати (напр.
літаком)

~ large здійснювати маневр на широ-
кому фронті (великими силами)

manque m недолік; нестача; відсутність на 
перевірці; неявка на перевірку; невиконання;
порушення 

~ de chemins бездоріжжя 
~ de commandement недостатній 
огляд 
~ de courbure des trajectoires недо-
статня крутизна траєкторій 

manque 
~ de la tenue порушення форми одягу 
~ de métier недостатня підготовка; ві-
дсутність досвіду 
~ de percussion непробивання капсуля 
~ de visibilité недостатня видимість 

manquer бракувати; не вистачати; бути від-
сутнім; не виконувати; порушувати 

manteau m шинель 
~ imperméable (protecteur) захисна 
накидка 

manuel m підручник; керівництво; настано-
ва; довідник 

~ de l’arme довідник з озброєння 
~ de vol de l’avion посібник з техніки 
пілотування літака 
~ d’utilisation інструкції з експлуата-
ції 

manufacture f завод 
~ d’armes збройовий завод 

manutention f завідування; керування; нава-
нтаження і розвантаження; транспортування;
перевантаження; pl навантажувально-
розвантажувальні роботи; перенесення; збе-
реження; місце збереження; продовольчий 
склад; військова хлібопекарня; мор. служба 
продовольчого постачання 

~ des denrées продовольчий склад 

maquette f макет; модель 
~ de missile макет ракети 
~ grandeur макет у натуральну вели-
чину 
~ radiocommandée (radioguidée) ма-
кет, керований по радіо; радіокерова-
на модель 
~ volante літаюча модель 

maquis m партизанський рух 
prendre le ~ іти в партизани 
tenir le ~ вести партизанські дії 

marais m топ. болото 

marche f марш; пересування; похідний рух;
перехід 

~ à l’ennemi зближення із противни-
ком; марш-підхід; марш у передба 
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marche 
ченні зустрічі із противником 
~ à pied марш (рух) у пішому порядку 
(пішим порядком)
~ à quatre pattes переповзання по-
пластунськи 
~ accélérée форсований марш 
~ arrière відкіт (ствола гармати)
~ au moteur de dérobement відрив 
(підводного човна) від переслідування 
~ automatique aux etoiles астронавіга-
ція 
~ avec chargement піший перехід з
повною (похідною) викладкою 
~ avec etalement sur le terrain рух у
розосереджених порядках 
~ couverte марш під прикриттям 
військ 
~ d’approche зближення із противни-
ком; марш-підхід 
~ d’entrainement тренувальний марш 
~ d’etapes марш поза загрозою зітк-
нення із противником 
~ de flanc фланговий марш 
~ de guerre марш для обслуговування 
~ de jour денний марш (перехід)
~ de l’attaque хід наступу (атаки)
~ de l’instruction хід навчання (бойо-
вої підготовки)
~ de nuit нічний марш (перехід)
~ de route марш; пересування в похід-
них порядках; марш (рух) по дорогах 
~ de sécurité безпечна відстань 
~ droite правосторонній рух (транспо-
рту)
~ du combat хід бою (бойових дій)
~ en arriere марш (рух) із фронту в
тил; відхід; відступ 
~ en avant марш (рух) у бік фронту;
просування; наступ 
~ en bataille марш (рух) розімкнутим 
(по фронту й у глибину) порядком;
пересування на полі бою 
~ en colonne (en convoi) марш у коло-
ні 
~ en formation de patrouille марш із 
похідною охороною 
~ en immersion перехід (підводного 
човна) у підводному положенні 
~ en perroquet просування стрибками;
марш-кидок 

marche 
~ en prevision du combat марш перед 
зустрічним боєм 
~ en retraité рух (марш) із фронту в
тил; відхід; відступ 
~ en sauts de mouton(s) пересування 
перекатами 
~ en terrain varie рух по пересіченій 
місцевості 
~ forcée à pied марш-кидок 
~ fournie величина добового переходу 
~ gauche лівосторонній рух (транспо-
рту)
~ loin de l’ennemi марш поза загрозою 
зіткнення із противником 
~ manœuvre марш-маневр 
~ offensive наступальний марш 
~ par infiltration пересування дрібни-
ми групами 
~ rampante пересування; переповзан-
ня (по-пластунськи, на боці)
~ rapide форсований марш 
~ rétrograde марш (рух) від фронту в
тил; відхід; відступ 
~ sans cadence рух не в ногу 
~ vers la bataille марш-підхід; збли-
ження (із противником); марш у бік 
фронту 
attaquer de ~ атакувати з ходу 
de ~ похідний; маршовий; зведений 
éclairer la (sa) ~ вести розвідку на ма-
рші 
effectuer une ~ здійснювати марш 
en ~ на марші; у русі; на (з) ходу 
être en ~ здійснювати марш 
exécuter une ~ здійснювати марш 
fermer la ~ замикати (колону)
fournir une ~ здійснювати марш 
gagner une ~ sur l’ennemi випереджа-
ти противника на один перехід 
hâter la ~ збільшувати швидкість руху 
mettre en ~ відправляти; перекидати;
надавати руху (приводити у дію); пус-
кати в хід; запускати; включати 
ouvrir la ~ рухатися в голові колони 
prononcer sa ~ en arriere відходити;
відступати 
protéger la ~ охороняти війська на ма-
рші 
remettre en ~ знову надавати руху 
(приводити у дію)
reprendre la (sa) ~ відновлювати рух 
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marche 
se mettre en ~ починати марш (рух); 
виступати в похід; починати марш 
(похідний рух)

marcher здійснювати марш; пересуватися;
рухатися; працювати; діяти 

~ fort рухатися форсованим маршем 
~ rondement стрімко просуватися 
вперед 
~ sous знаходитися під командуван-
ням 

marécage m топ. болото 

maréchal m маршал 
~ de France маршал Франції 
~ des logis сержант 
~ des logis-chef старший сержант 

marée f відлив 

marge f край; межа; запас (простору; часу); 
інтервал; узбіччя (дороги)

~ d’erreur максимально припустима 
помилка; величина (межа) погрішнос-
ті 
~ d’inattendu ступінь несподіванки 
~ d’incertitude ступінь непевності 
(командира)
~ de blanc нижня (біла) частина міше-
ні 
~ de garantie виправлення на розсію-
вання 
~ de sécurité дистанція безпеки; без-
печна відстань; смуга забезпечення 
(безпеки); запас міцності; коефіцієнт 
безпеки; надійність; рубіж безпечного 
віддалення (з урахуванням розсіюван-
ня снарядів); pl межі безпеки 
~ de stabilité запас стійкості 
~s des caractéristiques de l’avion en 
vol льотні дані літака 
s’assurer une ~ de sécurité гарантува-
ти безпеку; створювати смугу забез-
печення 

marginal adj фланговий 

marin adj морський; морехідний; m моряк 

marine f мореплавання; військово-морські 
сили; ВМС; військово-морський флот 

maritime морський; військово-морських сил;
ВМС; морехідний 

marmite f казанок; шашка 
~ fumigène димова шашка 
~ individuelle індивідуальний казанок 

marquage m маркування; позначення; позна-
чення меж; обгородження; розмітка; розбив-
ка; цілевказівка 

~ à froid маркування (боєприпасів)
~ à la peinture маркування (боєприпа-
сів)
~ de la zone minée позначення заміно-
ваної ділянки 
~ de champ de mines позначення мін-
ного поля 
~ des champs de mines огородження 
мінних полів; фіксація розташування 
мінних полів 
~ de sécurité позначення безпечної лі-
нії 
~ des munitions маркування боєпри-
пасів; таврування боєприпасів 
~ des objectifs цілевказівка 
~ des obstacles позначення перешкод 
~ des obus маркування снарядів; тав-
рування снарядів 
~ d’objectif цілевказівка 
~ d’une zone minée позначення замі-
нованої ділянки 
~ poinçonné таврування (боєприпасів)
faux ~ фальшиве позначення (для вве-
дення противника в оману)

marque f оцінка; мітка; знак ризику; орієн-
тир; покажчик; маркування; клеймо; марка;
мор. прапор посадової особи 

~ à froid клеймо (боєприпасів)
~ à la peinture знак (марка), нанесе-
ний фарбою 
~ de balisage навігаційний знак; знак 
огородження 
~ de distance мітка відстані 
~ de division (de graduation) розподіл 
шкали; розподіл кутоміра 
~ de référence контрольна оцінка 
~ de réglage ступінь ризику 
~ d’étalonnage калібраційна мітка 
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marque 
~ d’identification опізнавальний знак;
маркування; клеймо; умовна позначка 
~ d’immatriculation умовний (тактич-
ний) знак 
~ du ministre de la marine прапор мі-
ністерства ВМС 
~s de jour денні навігаційні знаки 
~s de nationalité державні опізнаваль-
ні знаки 
~s de nuit нічні навігаційні знаки 

marquer маркувати; позначати; позначати 
межі; обгороджувати; розмічати; розбивати;
відзначати; таврувати, цілевказання 

~ un objectif позначити ціль 

marqueur m покажчик; дорожній маяк; по-
кажчик влучень (на стрільбищі); показник 
влучень; планшетист (на КП ППО); маркер-
ний радіомаяк; радіомаркер; літак наведення;
сигнальний знак 

~ de cap курсовказівник 
~ de cheminement знак проходу 
~ d’extrémité de couloir знак, що поз-
начає межі коридору 
~ haut-bas глісадний радіомаяк 
~ intermédiaire проміжний орієнтир 
~ laser лазерний покажчик 
~ lumineux світловий покажчик влу-
чень 
~ visuel видимий знак 

marron m шашка 
~ de signaux сигнальна шашка 

masquage m маскування; встановлення ма-
сок; екранування 

masque m маска; укриття від спостереження;
завіса; прикриття; заслін; щит; протигаз; ма-
ска протигаза; респіратор; захисна маска;
броньований щит (захист); маскувальне пок-
риття; відбивач; козирок 

~ à (de) fumée димова завіса 
~ à gaz avec utilisation antiatomique 
протигаз, що захищає від радіації 
~ à gaz протигаз 
~ à oxygène киснева маска 
~ antigaz протигаз 
~ blindé броньований щит (захист)

masque 
~ contre les radiations захисна маска 
від радіації 
~ cylindrique маска (гармати)
~ d’obus fumigènes димова завіса,
утворена артилерійськими димовими 
снарядами 
~ d’une pièce гарматний щит; маска 
гармати 
~ de fumée димова завіса 
~ de l’arme гарматний щит 
~ de tourelle броньований захист баш-
ти; щиток башти 
~ du terrain природна маска 
~ en position de protection протигаз у
бойовому положенні 
~ inhalateur киснева маска 
~ naturel природна маска 
~ respiratoire filtrant фільтруючий 
протигаз 
~ respiratoire респіратор; протигаз 
~ végétal природна маска (з рослин)
créer les ~s маскувати; установлювати 
маски; встановлювати завісу 
enlever le ~ знімати протигаз 
établir un ~ маскувати; установлювати 
маску; встановлювати завісу; вистав-
ляти заслін 
mettre un ~ надягати протигаз 

masqué adj замаскований; укритий від спо-
стереження; екранований 

masquer маскувати; встановлювати маски;
екранувати; встановлювати завісу; прикрива-
ти; виставляти заслін 

masse f головна (основна) частина (ядро); ве-
лика група (угруповання) (військ); сили;
грошовий фонд; суми 

~ adverse велике угруповання (сили)
противника 
~ aérienne основні сили авіації 
~ au départ маса (ракети) на старті;
стартова маса (ракети)
~ blindée велике угруповання броне-
танкових військ (танкове угрупован-
ня); скупчення танків 
~ d’assaut (d’attaque) ударна група 
(угруповання)
~ de chars скупчення танків; велике 
танкове угруповання 



401

masse 
~ de manœuvre маневрена група 
(угруповання)
~ de rupture ударна група (угрупо-
вання); група прориву 
~ ennemie велике угруповання (сил)
противника 
~ forestière топ. лісовий масив 
~ initiale початкова (стартова) маса 
(ракети)
~ percutante ударний механізм 
~ pivotante поворотні (обертові; верт-
люжні) частини 
~ reculante частини (гармати), що від-
кочуються; рухомі частини (автома-
тики)
~ tournante група (угруповання), що 
здійснює обхід 
~s nuageuses хмарний пласт 
agir par la ~ застосовувати масовано 
en ~ масовано 

masser зосереджувати; концентрувати 
se ~ зосереджуватися 

massif adj могутній; щільний; масований; m
масив 

~ boisé (forestier) топ. лісовий масив 

matelot m матрос 

matériaux m pl матеріали; засоби 
~ de circonstance підручні засоби 
~ de consommation видаткові матеріа-
ли 
~ de démolition засоби руйнування;
підривні засоби 
~ de fortification матеріали і засоби 
для фортифікаційних робіт 
~ naturels підручні засоби 

matériel m матеріальна частина; (бойова) те-
хніка; озброєння; засоби; майно; інвентар;
устаткування; матеріал; речовина; машина;
апаратура; артилерійська система; гармати 

~ à tir courbe артилерія навісного во-
гню; гаубична артилерія 
~ à tir rapide скорострільні гармати 
~ à tir tendu артилерія настильного 
вогню; гарматна артилерія 
~ aérien авіаційна матеріальна частина 
(техніка)

matériel 
~ au sol наземна техніка; наземне 
устаткування; аеродромне устатку-
вання 
~ automobile автотранспорт; матеріа-
льна частина на механічній тязі 
~ automoteur самохідна артилерія 
~ blindé бронетанкова техніка; само-
хідна артилерія 
~ classique звичайна матеріальна час-
тина 
~ contre-mesures засоби створення 
радіоперешкод; апаратура радіопро-
тидії 
~ courant матеріальна частина загаль-
ноприйнятого зразка 
~ d’armement матеріальна частина;
бойова техніка; озброєння; бойові (во-
гневі) засоби 
~ d’accompagnement засоби супрово-
ду 
~ d’agression par les gaz отруйні ре-
човини; ОР 
~ d’appui feu засоби вогневої підтри-
мки 
~ d’artillerie automoteur самохідна 
артилерія 
~ d’artillerie артилерійська матеріаль-
на частина; артилерія 
~ d’auto автотранспорт; матеріальна 
частина на механічній тязі 
~ d’infanterie бойові засоби (техніка)
піхоти 
~ d’instruction навчальний матеріал;
навчальні посібники; технічні засоби 
навчання 
~ d’interception засоби перехоплення;
літаки-перехоплювачі 
~ d’observation прилади спостере-
ження 
~ d’organisation du terrain машини 
(засоби) для інженерного обладнання 
місцевості 
~ d’origine nationale бойова техніка 
вітчизняного виробництва 
~ de balisage засоби огородження (від 
навігаційних небезпек; фарватерів)
~ de base основна матеріальна частина 
~ de bombardement бомбардувальни-
ки; бомбардувальна авіація 
~ de bord бортове озброєння; бортове 
устаткування; корабельна артилерія 
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matériel 
~ de camouflage засоби маскування;
маскувальні засоби (майно)
~ de circonstance підручні засоби 
~ de combat бойова техніка; бойові 
(вогневі) засоби; озброєння; бойове 
оснащення (спорядження)
~ de construction d’obstacles інженер-
не майно (матеріальна частина) для 
встановлення загороджень 
~ de construction de ligne засоби для 
прокладки ліній зв’язку 
~ de construction будівельні машини;
будівельний матеріал 
~ de contre-mesures (électroniques)
засоби створення радіоперешкод; апа-
ратура радіопротидії 
~ de contrôle automatique апаратура 
автоматичного керування 
~ de contrôle апаратура керування 
(наведення)
~ de côte берегова артилерія 
~ de cryptographie криптографічні за-
соби 
~ de détection à grande profondeur 
глибоководний гідролокатор 
~ de détection chimique засоби хіміч-
ної розвідки 
~ de détection de mine міношукач 
~ de détection прилади (апаратура) ви-
явлення 
~ de dissimulation засоби маскування;
маскувальні засоби (майно)
~ de fortune підручні засоби 
~ de franchissement переправні засоби 
~ de guidage апаратура наведення (ке-
рування)
~ de jalonnement майно для позна-
чення доріг (вказівники, стовпи тощо)
~ de lancement пускове устаткування;
ракетна техніка 
~ de levage піднімальні механізми 
(пристрої)
~ de lutte contre le feu протипожежні 
засоби 
~ de lutte технічні засоби боротьби;
бойова техніка 
~ de manutention навантажувально-
розвантажувальні засоби 
~ de mêlée зброя ближнього бою 

matériel 
~ de mise en œuvre пускове устатку-
вання; наземне допоміжне устатку-
вання 
~ de mobilisation мобілізаційні запаси 
~ de protection individuelle засоби ін-
дивідуального захисту 
~ de protection NBC засоби захисту 
від зброї масового ураження 
~ de protection засоби захисту 
~ de réparation аварійно-ремонтна те-
хніка 
~ de réserve de guerre мобілізаційні 
запаси 
~ de réserve запасна матеріальна час-
тина; запасні частини (майно)
~ de retardement засоби, що стриму-
ють просування (противника)
~ de sauvetage рятувальне майно 
~ de secteur майно і засоби, що зали-
шаються на позиціях (при зміні під-
розділів)
~ de service courant запаси поточного 
постачання 
~ de servitude au sol наземне устатку-
вання 
~ de servitude допоміжні засоби; до-
поміжне устаткування; обслуговуючі 
засоби (машини)
~ de survie pour pilote рятувальне 
спорядження пілота 
~ de survie рятувальне устаткування 
(спорядження); аварійний комплект 
~ de télécommunications апаратура 
дальнього зв’язку 
~ de tir вогневі засоби; артилерія; ра-
кетне озброєння 
~ de topographie майно топографічної 
служби 
~ de transmissions aéronautiques за-
соби зв’язку ВПС 
~ de transport транспортні засоби;
транспорт; перевізні засоби 
~ de visée et de contrôle de tir прилади 
для прицілювання і спостереження 
~ de visée прицільні пристосування;
приціли 
~ de(s) transmissions засоби (техніка;
майно) зв’язку 
~ dégradé матеріальна частина, що 
вийшла з ладу 
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matériel 
~ des chars et antichars танкові і про-
титанкові засоби 
~ disponible наявна матеріальна час-
тина 
~ du génie інженерна техніка (майно)
~ en présence наявна матеріальна час-
тина 
~ en réserve de mobilisation мобіліза-
ційні запаси 
~ en service матеріальна частина, що 
знаходиться на озброєнні 
~ endommagé ушкоджене обладнан-
ня 
~ engins ракетна техніка 
~ et effets de campement табірне май-
но; наметове спорядження 
~ explosif розривний заряд; підривний 
заряд; вибухова речовина; ВР; заряд 
ВР 
~ flottant de servitude допоміжні пла-
вучі засоби 
~ flottant плавучі засоби; засоби, що 
плавають 
~ hors service матеріальна частина,
знята з озброєння 
~ humain людські ресурси; жива сила;
особовий склад 
~ incombustible негорюча речовина 
~ lanceur пускове устаткування; раке-
тна техніка 
~ léger chenille легкі гусеничні маши-
ни 
~ long гарматна артилерія 
~ lourd важка техніка 
~ majeur основна техніка та озбро-
єння 
~ multivoie багатоканальна апаратура 
(зв’язку)
~ non consommable довговічне об-
ладнання 
~ nouveau нова матеріальна частина 
~ optique оптичні прилади 
~ particulier особливе обладнання 
~ photosensible світлочутливий мате-
ріал 
~ pneumatique надувні переправні за-
соби 
~ principal основна матеріальна час-
тина 
~ qui arment les unités матеріальна 
частина, що знаходиться на озброєнні 

matériel 
~ radar радіолокаційне устаткування 
~ radio радіоустаткування; радіоапа-
ратура; радіостанція 
~ radioactif радіоактивна речовина 
~ radioélectrique радіоустаткування;
радіоапаратура; радіостанція 
~ radiologique засоби радіаційної роз-
відки 
~ radiophonique радіотелефонна апа-
ратура 
~ radiotechnique радіотехнічне устат-
кування; радіотехнічні засоби 
~ récupérable матеріальна частина,
придатна для повторного використан-
ня 
~ récupéré відновлення 
~ roulant пересувний (автомобільний)
парк 
~ secteur бойове оснащення 
~ technique d’aviation авіаційно-
технічне майно 
~ technique технічне майно; матеріа-
льно-технічні засоби 
~ téléphonique телефонна апаратура 
~ tout-terrain машини підвищеної 
прохідності; усюдиходи 
~ tracté матеріальна частина на меха-
нічній тязі 
~ transistorisé апаратура на транзис-
торах (напівпровідниках)
~ tropicalisé матеріальна частина в
тропічному варіанті 
~ volant літаковий (вертолітний) парк;
авіаційна матеріальна частина (техні-
ка)
~ Z отруйна речовина; ОР 
~s de décontamination individuels ін-
дивідуальні засоби санітарної обробки 
gérer et entretenir le ~ зберігати і
тримати в справності матеріальну час-
тину 
gros ~ важка техніка 

matière f речовина; матеріал 
~ absorbante поглинаюча речовина 
~ active вибухова речовина; ВР 
~ additionnelle додатковий матеріал;
присадка 
~ combustible запальна речовина 
~ de remplissage наповнювач 
~ destructive вибухова речовина; ВР 
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matière 
~ fissile речовина, що розщеплюється 
~ fulminante капсульний (ініціюючий)
склад 
~ fumigène димоутворююча речовина 
~ inflammable запалювальна речовина 
~ lubrifiante мастильний матеріал;
змащення 
~ lubrifiante liquide рідке мастило 
~ lubrifiante solide тверде мастило 
~ radioactive радіоактивна речовина 
~ toxique отруйна речовина; ОР 

matriculer реєструвати; позначати особистим 
номером 

mécanicien m механік; технік; інженер; інже-
нер-механік; шофер 

~ automobile автомеханік 
~ avion (d’aéronautique) авіаційний 
механік; авіаційний технік 
~ d’artillerie артилерійський технік 
~ d’avion авіаційний механік; авіацій-
ний технік 
~ de bord бортмеханік 
~ de chars механік по ремонту й об-
слуговуванню танків 
~ de l’air авіаційний механік; авіацій-
ний технік 
~ d’engins blindés механік по ремонту 
бронетанкової техніки 
~ de quart вахтовий механік 
~ navigant бортмеханік 
~ pilote (de char) механік-водій 

mécanique adj механізований; бронетанко-
вий; f механіка; механізм; машина; механічне 
устаткування; механічний пристрій; ходова 
частина (танка)

mécanisation f механізація; автоматизація 

mécanisé adj механізований; бронетанковий;
(на)тренований; m механізований транспорт-
ний засіб; механізована частина (підрозділ); 
pl механізовані війська 

mécaniser механізувати; оснащувати (уста-
новлювати) механічним пристроєм (присто-
суванням); тренувати 

mécanisme m механізм; пристрій; пристосу-
вання; прилад; апарат; привод; приводний 
механізм; прийоми; метод 

~ à (de) répétition механізм, що подає;
механізм подачі 
~ d’alimentation заряджаючий меха-
нізм; механізм заряджання; зарядний 
пристрій; механізм, що подає; меха-
нізм подачі 
~ d’amorçage механізм запалення; пі-
дривник; запал; запальний пристрій 
~ d’entraînement du chargeur пода-
вач; механізм, що подає; механізм по-
дачі 
~ d’extraction механізм, що викидає;
викидач; екстрактор 
~ d’horlogerie годинниковий механізм 
(замикач); годинниковий механізм;
лічильник 
~ d’inversion de pas реверсивний ме-
ханізм повітряного гвинта 
~ d’ouverture à main de la culasse ме-
ханізм ручного відкривання замка 
~ d’ouverture automatique de la 
culasse механізм автоматичного відк-
ривання замка 
~ d’ouverture automatique du para-
chute механізм автоматичного 
розкриття парашута 
~ de (du) fermeture замикаючий ме-
ханізм; замок;
~ de blocage стопорний пристрій 
(пристосування); механізм стопоріння 
(блокування)
~ de catapultage механізм катапульту-
вання 
~ de changement de pas механізм змі-
ни кроку (гвинта)
~ de chargement заряджаючий меха-
нізм; механізм заряджання; зарядний 
пристрій; механізм, що подає; меха-
нізм подачі 
~ de commande du train d’atterrissage 
механізм збирання і випуску шасі 
~ de commande механізм (прилад) ке-
рування; привод; приводний механізм;
апаратура (прилад) системи керування 
(наведення)
~ de contrôle контрольний (контроль-
но-вимірювальний) прилад; прилад 
керування; апаратура (прилад) систе-
ми керування (наведення)
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mécanisme 
~ de conversion поворотний механізм;
механізм повороту 
~ de correction altimétrique висотний 
коректор 
~ de correction du dévers механізм го-
ризонтування (міномета)
~ de culasse замикаючий механізм;
замок 
~ de déclenchement automatique du 
parachute механізм автоматичного 
розкриття парашута 
~ de déclenchement замок бомботри-
мача 
~ de déplacement en gisement меха-
нізм горизонтального наведення 
~ de déplacement en site механізм вер-
тикального наведення 
~ de détente et de percussion ударно-
спусковий механізм 
~ de détente спусковий механізм 
~ de direction поворотний механізм;
механізм повороту; кермовий при-
стрій; кермовий привод 
~ de fermeture rapide de la culasse 
механізм полегшення закривання зам-
ка 
~ de freinage гальмовий пристрій 
~ de l’assaut техніка проведення атаки 
~ de lancement des bombes бомбоски-
дач 
~ de lancement пусковий пристрій;
пускова установка; катапульта 
~ de largage des réservoirs exterieurs 
механізм скидання паливних баків 
~ de largage secours механізм аварій-
ного скидання 
~ de largage механізм скидання 
~ de mesure вимірювальний прилад 
~ de mise à feu ударно-спусковий ме-
ханізм; стріляючий механізм; меха-
нізм запалення; підривник 
~ de percussion ударний механізм;
ударно-спусковий механізм 
~ de pointage en direction поворотний 
механізм 
~ de pointage en hauteur піднімальний 
механізм 
~ de pointage механізм наведення 
~ de réglage регулювальний пристрій;
регулятор; спосіб пристрілювання 

mécanisme 
~ de sécurité et d’armement запобіж-
ний механізм 
~ de sûreté запобіжний пристрій (при-
стосування); запобіжник; запобіжний 
механізм 
~ de synchronisation механізм синх-
ронізації; синхронізатор 
~ de télécommande апаратура (при-
лад) телекерування (дистанційного 
керування); механізм силової синх-
ронної передачі 
~ de tension des chenilles механізм на-
тягу гусениць 
~ de transmission à distance механізм 
дистанційної передачі 
~ de verrouillage механізм блокування 
(стопоріння); замикаючий пристрій 
~ de(s) tir(s) методи (порядок) ведення 
вогню; механізм стрільби; система во-
гню 
~ des tirs défensifs методи ведення во-
гню в обороні; система вогню в обо-
роні 
~ du combat техніка (прийоми) веден-
ня бою 
~ du réarmement du percuteur меха-
нізм повторного дії ударника 
~ élévateur et contrôle піднімально-
керуючий механізм (пускової устано-
вки)
~ équilibreur механізм, що врівнова-
жує 
~ programmateur програмний меха-
нізм 
~ ralentisseur механізм уповільнення;
сповільнювач 
~ rapide de réglage прискорені спосо-
би пристрілювання 
~ récupérateur накатник; поворотний 
механізм 
~ temporisé часовий механізм 
~s de la culasse механізми замка 

mèche f вогнепровідний шнур 
~ à combustion rapide вогнепровідний 
шнур, що швидко горить 
~ à étoupilles вогнепровідний шнур,
що швидко горить 
~ à feu вогнепровідний шнур 
~ d’allumage (à temps) вогнепровід-
ний шнур 
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mèche 
~ lente вогнепровідний шнур, що по-
вільно горить; сповільнювач 

médaille f медаль 
~s commémoratives пам’ятні медалі 
(засновані у 1852 році в пам’ять про 
війни, у яких брала участь Франція)

médecin m лікар 
~ adjoint помічник начальника меди-
чної служби (частини)
~ aspirant de réserve аспірант запасу 
медичної служби 
~ auxiliaire військовий фельдшер 

médiation f посередництво 

médicine f медицина 

mégatonne f мегатонна 

mélange m суміш; склад 
~ autoinflammable самозаймиста су-
міш 
~ comburant-combustible суміш окис-
лювача і пального 
~ de poudre порохова суміш 
~ détonant суміш, що детонує 
~ explosible (explosif) вибухова суміш 
~ hypergolique самозаймиста суміш 
~ tonnant вибухова суміш 

mélangeur m змішувач; радіоперетворювач 
частоти 

mêlée f рукопашна сутичка; сутичка; зітк-
нення; бойові дії; бій; бойові дії у безпосере-
дньому зіткненні із противником; ближній 
бій; активні бойові дії 

mémento m пам’ятка; довідник; керівництво 
~ de codage пам’ятка шифрувальника;
шифрувальна таблиця; довідник із 
шифрування 
~ tactique довідник із тактики 

mémoire I f запам’ятовуючий пристрій;
пам’ять; пам’ятка 

~ topographique «топографічна»
пам’ять (здатність орієнтуватися на 
місцевості, вивченій по карті)

mémoire  
mettre en ~ вводити в за-
пам’ятовуючий пристрій 

mémoire II m доповідна записка 

mémorisation f запам’ятовування; збережен-
ня; нагромадження інформації 

menace f загроза 
~ à l’encontre de l’Etat загроза держа-
ві 
~ aérienne загроза повітряного нападу 
~ asymétrique асиметрична загроза 
~ atomique загроза атомного (ядерно-
го) нападу 
~ blindée загроза танкового нападу 
~ contre la sécurité nationale загроза 
національній безпеці 
~ d’emploi d’armes nucléaires загроза 
застосування ядерної зброї 
~ d’invasion загроза вторгнення 
~ des missiles stratégiques загроза за-
стосування стратегічних ракет 
~ électronique загроза застосування 
електронних засобів 
~ ennemie загроза нападу противника 
~ intérieure внутрішня загроза 
~ maritime загроза нападу з моря 
~ militaire extérieure зовнішня війсь-
кова загроза 
~ militaire військова загроза 
~ NBC загроза застосування зброї ма-
сового ураження 
~ nucléaire загроза ядерного нападу 
~ omnidirectionnelle загроза нападу з
усіх боків; загроза оточення 
~ sous-marine загроза нападу підвод-
них човнів 
~ terrestre загроза нападу наземного 
противника 
faire peser une ~ (sur) тримати під за-
грозою 
parer à une ~ запобігати загрозі (на-
паду)

menace-aéronefs f загроза повітряного напа-
ду 

menacé adj загрозливий; що знаходиться під 
загрозою 
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menacer загрожувати 

ménager зберігати; заощаджувати; підготов-
ляти; забезпечувати; надавати 

mener вести; водити; возити; керувати 
~ une investigation ведення розвідки 
~ une reconnaissance offensive веден-
ня розвідки боєм 

mer f море 
~ à balayer ділянка моря, що підлягає 
очищенню від мін 
~ agitée бурхливе море; високі хвилі 
~ calme спокійне море; штиль 
~ fermée закрите море 
~ hostile район дії флоту противника 
~ libre відкрите море; водяний простір 
для маневрування 
~ ridée слабкі хвилі 
~ semi-fermée напівзакрите море 
~ territoriale територіальні води 
à la ~ у морі; за бортом 
dominer la ~ панувати на морі 
en ~ у морі 
faire à la ~ діяти у відкритому морі;
проводити операції в морі 
haute ~ відкрите море 
tenir sur ~ знаходитися у відкритому 
морі; крейсувати 

méridien m меридіан 
~ de Greenwich меридіан за Гринві-
чем 
~ geographique географічний мериді-
ан 
~ magnétique магнітний меридіан 
~ terrestre земний (природний) мери-
діан 

mess m їдальня 

message m повідомлення; дані; радіограма;
телефонограма 

~ chiffré шифроване повідомлення 
~ codé (codifié) кодоване повідомлен-
ня 
~ conventionnel звичайне повідомлен-
ня 
~ d’alerte передача сигналу тривоги 
по радіо (по телефону)

message 
~ d’expression des besoins d’appui по-
відомлення про необхідність надання 
підтримки 
~ de tir (вихідні) дані для стрільби 
(для пуску ракети)
~ du moment метео дані 
~ flash термінове повідомлення про 
повітряний напад 
~ préformé планове повідомлення 
~ prioritaire термінове повідомлення 
~ quotidien щоденне дані (повідом-
лення); добова відомість 
~ radio (radiophonique) радіограма 
~ technique spécial спеціальне техні-
чне повідомлення 
~ téléphonique телефонограма 
~ urgent термінове повідомлення 
~ vents résultants дані про напрямок 
руху вітру 
camoufler un ~ шифрувати (зашифро-
вувати) повідомлення 
capter un ~ перехоплювати повідом-
лення 
faux ~ помилкове повідомлення; дез-
інформація 
prendre un ~ приймати повідомлення 
(радіограму)
transmettre un ~ передавати повідом-
лення (радіограму)

mesure f вимір; доза; міра; захід 
~ à distance дистанційний вимір; те-
левимірювання; телеметрія 
~ à vue визначення на око 
~ altimétrique вимір висоти 
~ anti-insurrectionnelle протидія пов-
станському руху 
~ coercitives примусові дії 
~ d’altitude вимір висоти; вимір кута 
місця (цілі)
~ d’interdiction заходи з заборони 
~ de contamination ступінь зараження 
~ de coordonnees du but визначення 
координат цілі 
~ de discipline дисциплінарний захід 
~ de distance вимірювання відстані;
визначення відстані (до цілі)
~ de la correction-but величина випе-
редження 
~ de protection заходи для забезпе-
чення прикриття; заходи із захисту 
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mesure 
~ de survie en zone de combat вижи-
вання в зоні ведення бойових дій 
~ des ecarts вимір (відлік) відхилень 
~ des hauteurs вимір висот 
~ disciplinaire (d’une peine) дисциплі-
нарний захід 
~ d’ordre public заходи охорони гро-
мадського порядку 
~ radar радіолокаційний вимір 
~s d’exécution проведені заходи 
~s d’interdiction заходи для заборони 
~s d’ordre public дії з відновлення 
громадського порядку 
~s de confiance et de sécurité заходи 
зміцнення довіри і безпеки 
~s de confiance заходи довіри 
~s de contrôle управлінські дії 
~s de crise кризові заходи 
~s de défense оборонні заходи; заходи 
ППО 
~s de détection заходи для виявлення 
(противника)
~s de dispersion заходи для забезпе-
чення розосередження 
~s de dissimulation заходи (дії) по ма-
скуванню 
~s de diversion відволікаючі дії 
~s de mobilisation мобілізаційні захо-
ди 
~s de precaution запобіжні заходи 
~s de premiers secours заходи першої 
допомоги; перша допомога 
~s de protection électronique actives 
активні заходи електронного захисту 
~s de protection électronique passive 
пасивні заходи електронного захисту 
~s de protection électronique заходи 
електронного захисту 
~s de protection électroniques радіое-
лектронний захист 
~s de securité des vols заходи щодо 
безпеки польотів 
~s de soutien de guerre électronique 
(MSE) заходи підтримки РЕБ 
~s defensives оборонні заходи 
~s économiques pour le temps de crise 
економічні заходи під час кризових 
ситуацій 
~s techniques de protection collective 
технічні заходи щодо групового захи-
сту (від зброї масового ураження)

mesure 
arrêter une ~ уживати необхідних за-
ходів 

mesurer вимірювати 

météorologie f метеорологія 

météorologiste m метеоролог 

météorologue m метеоролог 

méthode f метод; спосіб; прийом(и)
~ de bombardement спосіб бомбоме-
тання 
~ de bonds associés пристрілювання з
одночасною зміною кроку кутоміра і
прицілу 
~ de commandement порядок скла-
дання наказів і доведення їх до вико-
навця 
~ de franchissement спосіб подолання 
водяних перешкод 
~ de guidage метод наведення (керу-
вання)
~ de guidage au commandement ко-
мандний метод керування 
~ de tir спосіб (прийоми) стрільби;
спосіб ведення вогню; спосіб бомбо-
метання; спосіб пуску (ракет)
~ d’observation спосіб спостереження 
~ d’orientation спосіб орієнтування 
~ du pouce вимір кутів (їх відстаней)
за кутовою ціною пальця 
~ du tapis de bombes бомбометання 
по площі 
~ en l’air радіопередача без поперед-
нього виклику (для станцій, настроє-
них на прийом)
~ par points repères пристрілювання 
по реперах 
~s de guerre методи ведення війни 
~s opérationnelles способи військових 
(бойових) дій 

méthylarsine f ціліларсин (ОР)

microbe m мікроб; бактерія 
~s virulents вірулентні мікроби 

microbicide m знезаражуючий засіб; бакте-
рицидний препарат 
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microphone m мікрофон 
~ d’écoute підводний мікрофон; гід-
рофон 
~ téléphonique телефонний мікрофон 

mile m (англійська) миля (1609.3 м)
~ marin international міжнародна 
морська миля (1852 м)

militaire adj військовий; m військовий; вій-
ськовослужбовець 

~ de carrière кадровий військовослу-
жбовець (постійного складу)
~ de passage військовослужбовець, що 
знаходиться в гарнізоні проїздом (не 
більше 48 годин)
~ du contingent військовослужбовець 
із призваного контингенту 
~ en campagne військовослужбовець,
що знаходиться на фронті (у рядах 
діючої армії)
~ en mission військовослужбовець, що 
знаходиться у відрядженні 
~ en service outre-mer військовослуж-
бовець, що проходить службу на за-
морських територіях 
~ non combattant військовослужбо-
вець, що не приймає активної участі в
бою (напр. лікар)
~ prisonnier військовополонений 

mille m миля (не англійська)
~ marin (nautique) морська миля 
(1852 м)

minage m мінування; мінно-вибухові роботи 
~ à distance мінування на відстані 
(снарядами-мінами з повітря)
~ à la demande мінування за вимогою 
~ antichar встановлення протитанко-
вих мін 

mine f міна; фугас; бойовий заряд (мінної га-
лереї)

~ à (de) contact контактна міна 
~ à action étendue осколочна міна з
великою зоною ураження 
~ à action horizontale бортова міна 
~ à action locale міна з малою зоною 
ураження 
~ à action ventrale донна міна 

mine 
~ à adhérence magnétique магнітна 
міна 
~ à aimant магнітна міна 
~ à antennes антенна (радіокерована;
телекерована) міна 
~ à balles шрапнельна міна 
~ à blanc навчальна міна (з інертним 
наповнювачем)
~ à champ horizontal міна з горизон-
тальним розльотом; бортова міна 
~ à charge creuse (dirigée) кумулятив-
на міна 
~ à charge formée міна з фігурним за-
рядом 
~ à charge plate міна з плоским заря-
дом 
~ à effet horizontal міна з горизонта-
льним розльотом 
~ à enveloppe épaisse міна з товстос-
тінним корпусом 
~ à enveloppe mince міна з тонкостін-
ним корпусом 
~ à haute pouvoir de destruction донна 
міна; фугас великої потужності 
~ à influence неконтактна міна 
~ à mise de feu automatique par 
contact контактна міна 
~ à mise de feu magnétique магнітна 
міна 
~ à parachute парашутна (авіаційна)
міна 
~ à pose rapide швидко встановлюва-
на міна 
~ à pression міна натискальної дії 
~ à retardement міна уповільненої дії 
~ à traction міна натяжної дії 
~ à traînards антенна (радіокерована;
телекерована) міна 
~ acoustique акустична міна 
~ active міна, що не витягається 
~ aérienne parachutée парашутна аві-
аційна міна 
~ aérienne авіаційна міна; міна, що 
скидається з повітря 
~ allongée подовжена міна; подовже-
ний заряд 
~ antichar протитанкова міна 
~ antipersonnel протипіхотна міна 
~ armée остаточно споряджена міна (з
видаленням запобіжних пристроїв); 
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mine 
міна, приведена в бойове положення;
міна, встановлена «на вибух»
~ atomique атомний (ядерний) фугас 
(міна)
~ autocommandée самонавідна міна 
~ bondissante міна, що вистрибує 
~ chimique хімічна міна (фугас)
~ collante магнітна міна 
~ combinée комбінована міна; міна 
комбінованої дії 
~ d’exercice навчальна міна 
~ d’instruction навчальна міна 
~ de chenille(s) протигусенична міна 
~ de circonstance (de fabrication ru-
dimentaire) саморобна міна 
~ de fond донна міна 
~ de fortune саморобна міна 
~ de sécurité міна для влаштування за-
валів 
~ de signalisation сигнальна міна 
~ défensive міна для влаштування 
оборонних загороджень 
~ dérivante дрейфуюча міна 
~ désamorcée неостаточно опорядже-
на міна; міна з вилученим підривни-
ком; знешкоджена міна 
~ désarmée міна з установленими за-
побіжними пристроями 
~ détectable міна, що виявляється мі-
ношукачами; міна, яку легко виявити 
~ difficilement relevable міна, встано-
влена в положення, що не витягається;
міна, що не витягається 
~ éclairante à parachute парашутна 
освітлювальна міна 
~ éclairante simple проста освітлюва-
льна міна 
~ éclairante освітлювальна міна 
~ en explosif plastique міна з пластич-
ною ВР 
~ fixe нерухома міна 
~ flottante міна, що плаває 
~ hydrodynamique гідродинамічна 
міна 
~ immergée підводна міна 
~ improvisée саморобна міна 
~ indétectable міна, яку важко виявити 
~ inerte (навчальна) міна з інертним 
наповнювачем 
~ instantanée міна миттєвої дії 
~ magnétique магнітна міна 

mine 
~ magnéto-acoustique магніто-
акустична міна 
~ marine морська міна 
~ mécanique ударно-механічна міна 
~ métallique міна з цільним корпусом 
~ mouillée якірна міна 
~ nucléaire ядерний фугас (міна)
~ piège міна-пастка; міна-сюрприз 
~ piégée міна з елементом невилучу-
ваності 
~ piquet міна натяжної дії з однієї 
(двома) дротовими розтяжками 
~ plate дискова (тарілчаста) міна 
~ retardée міна уповільненої дії 
~ simulée помилкова міна 
~ terrestre наземна (інженерна) міна 
~ ventrale протиднищева міна 
amorcer une ~ остаточно споряджати 
міну (без видалення запобіжних при-
строїв); встановлювати підривник у
міну 
armer une ~ остаточно споряджати 
міну (з видаленням запобіжних при-
строїв); приводити міну в бойове по-
ложення; встановлювати міну на «ви-
бух»
déclencher une ~ підривати міну 
désamorcer une ~ видаляти (витягати)
з міни підривник; знешкоджувати мі-
ну 
désarmer une ~ установлювати запо-
біжні пристрої в міну 
draguer les ~s тралити міни 
enlever les ~s розмінувати 
éventer une ~ виявляти і знешкоджу-
вати міну 
fausse ~ імітаційна міна 
heurter une ~ наскочити на міну 
mouiller des ~s встановлювати міни 
neutraliser une ~ знешкоджувати міну 
piéger une ~ додавати в міну елемент 
невилучуваності; установлювати міну 
в положення, що не витягається;
з’єднувати міну з пасткою 
poser les ~s встановлювати міни 
relever une ~ витягати міну 
semer de~s установлювати (встанов-
лювати) міни насипом 
toucher une ~ наскочити на міну; піді-
рватися на міні 
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miné adj (за)мінований 

miner мінувати; установлювати міннопідри-
вне загородження; підкопувати 

ministère m міністерство 
~ de la Défense міністерство оборони 

ministre m міністр 
~ de la Défense міністр оборони 

mire f приціл; візирна марка; рейка; планка;
нівелірна рейка 

~ de nivellement нівелірна рейка 
~ de réglage вивірочна рейка 
~ horizontale горизонтальна планка 
(рейки)
~ parlante рейка з поділами 
~ stadiométrique далекомірна рейка 
~ topographique топографічна рейка 
prendre sa ~ прицілюватися 

miroir m дзеркало; відбивач; рефлектор 
~ optique дзеркальний прилад спосте-
реження 

mise f
~ à (de) feu запалення (ініціювання)
заряду; висадка; спосіб висадка; здій-
снення пострілу; постріл; запуск дви-
гуна; включення ступеня ракети; під-
ривник 
~ à (en) jour поповнення останніми 
даними (новими даними)
~ à feu pyrotechnique підрив за допо-
могою вогнепровідного шнура 
~ à l’abri розташування в укритті; ук-
риття; забезпечення; захист; прикрит-
тя 
~ à l’armé постановка на бойовий 
взвід; взвід (ударника)
~ à l’échelle приведення до масштабу 
~ à la retraité звільнення у відставку 
~ à portée des troupes доставка в ра-
йони розташування військ; підвіз до 
військ 
~ à surêté встановлення (курка) на за-
побіжник 
~ à terre par atterrissage d’assaut ви-
садка посадковим способом 
~ à terre par parachutage викидання 
парашутним способом 

mise  
~ à terre висадка; розвантаження; спі-
шування; висадка з машин 
~ au but прицілювання 
~ au courant інструктаж; повідомлен-
ня даних (про обстановку)
~ au deplacement rapide швидке вста-
новлення (регулювання)
~ au point розробка; вивірка; припасу-
вання; налагодження; удосконалення;
відпрацьовування; збірка; остаточна 
підготовка; регулювання; настройка;
завершення випробувань 
~ au sol висадка; розвантаження 
~ de la hausse установка прицілу 
~ de niveau горизонтування 
~ du chien au cran de l’armé встанов-
лення курка на бойовий взвід 
~ en action de chars бойове викорис-
тання танків 
~ en action de la fusée запуск ракетно-
го двигуна 
~ en action введення в дію (у бій); 
приведення в дію (у рух); пуск у хід;
запуск; включення 
~ en activité призов на дійсну військо-
ву службу; введення в дію 
~ en alerte підняття по тривозі; приве-
дення в бойову готовність 
~ en batterie inopinée прискорений 
перехід у бойове положення для від-
биття раптового нападу 
~ en batterie установка на вогневій 
позиції; заняття вогневої позиції; пе-
рехід (переведення) у бойове поло-
ження; висування на вогневу позицію 
~ en charge завантаження; заряджан-
ня; поповнення 
~ en code затемнення; світломаску-
вання 
~ en combat введення в бій 
~ en condition opérationnelle приве-
дення в бойову готовність 
~ en condition відновлення боєздатно-
сті; приведення в бойову готовність;
тренування; підготовка; приведення в
дієвий стан; ремонт 
~ en distance встановлення дальності;
встановлення прицілу; наведення у
вертикальній площині 
~ en état відновлення боєздатності;
ремонт; приведення в дієвий стан 
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mise  
~ en exploitation введення в експлуа-
тацію 
~ en fonctionnement приведення в дію 
(у рух); пуск; запуск; включення 
~ en garde застосування заходів охо-
рони (забезпечення); приготування до 
бою; прийняття бойової готовності;
заняття вихідного положення; опові-
щення; тривога 
~ en jeu введення в дію (у бій)
~ en joue приготування до стрільби;
положення стрільця по команді «во-
гонь !» 
~ en l’air зліт 
~ en ligne розгортання; введення в бій 
(у дію); висування на передній край 
~ en main захоплення; оволодіння; за-
безпечення керування 
~ en marche початок маршу (руху; пе-
ресування); відправлення; перекидан-
ня; надання руху (введення у дію); за-
пуск; включення 
~ en mémoire запам’ятовування; збе-
реження; нагромадження (інформації)
~ en mouvement початок руху (пере-
сування; маршу); відправлення; пере-
кидання; надавання руху (введення у
дію); запуск; включення 
~ en place de couverture розгортання 
військ прикриття 
~ en place de l’attaque шикування бо-
йового порядку для наступу; заняття 
військами вихідного положення для 
наступу 
~ en place des feux підготовка вихід-
них даних для стрільби (для пуску ра-
кет); пристрілювання; розгортання 
(розміщення) на позиціях вогневих за-
собів; організація системи вогню; на-
кладення вогню на ціль; сполучення 
середньої траєкторії з ціллю 
~ en place des reserves зосередження 
резервів у районі розташування 
~ en place des tirs (du tir) підготовка 
вихідних даних для стрільби (для пус-
ку ракет); пристрілювання; розгор-
тання (розміщення) на позиціях вог-
невих засобів; організація системи во-
гню; накладення вогню на ціль сполу-
чення середньої траєкторії з ціллю 

mise  
~ en place du (d’un) dispositif шику-
вання бойового порядку; розгортання 
угруповання 
~ en place du (des) gros висування го-
ловних сил на вихідний рубіж 
~ en place exacte des feux ведення то-
чного вогню 
~ en place initiale заняття вихідного 
положення; розташування у вихідно-
му районі (на вихідному рубежі); ви-
сування на вихідний рубіж 
~ en place topographique топографіч-
на прив’язка 
~ en place встановлення (на місце); 
розміщення; організація; приведення в
бойову готовність; розгортання; пере-
групування; висування; зосередження;
підтягування; заняття вихідного по-
ложення; шикування бойового поряд-
ку; доставка (до місця призначення); 
підготовка вихідних даних для стріль-
би (для пуску ракет); пристрілювання;
розгортання (розміщення) на вогневій 
позиції 
~ en position de tir заняття вогневої 
позиції; висування на вогневу пози-
цію; встановлення (ракети) у стартове 
положення 
~ en position verticale встановлення 
(ракети) у вертикальне положення 
~ en position заняття позиції; висуван-
ня на позицію 
~ en route відправлення; виступ; на-
давання руху (введення у дію); запуск 
у хід; запуск; включення; пуск (раке-
ти)
~ en service прийняття на озброєння;
введення в дію 
~ en station du poste radio розгортан-
ня радіостанції 
~ en station розташування на місці (на 
відпочинок); встановлення (на місці); 
приведення в бойову готовність; роз-
гортання 
~ en veilleuse взяття під спостережен-
ня; встановлення спостереження 
~ pied à terre cпішування; висадка з
машин 
~ sous écran екранування 
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mise  
~ sur pied de guerre приведення в бо-
йову готовність; укомплектування за 
штатами військового часу 
~ sur pied de l’unité формування вій-
ськової частини (підрозділу)
~ sur pied приведення в бойову готов-
ність; організація; створення; форму-
вання; укомплектування; збір; мобілі-
зація; розробка плану; встановлення;
оснащення 
~ sur trajectoire виведення на траєк-
торію 
exécuter la ~ en batterie займати вог-
неву позицію 

missile m ракета 
~ à autodirecteur самонавідна ракета 
~ à carburant liquide ракета з РРД 
~ à carburant solide ракета з РДТП 
~ à charge nucléaire ракета з ядерним 
зарядом 
~ à courte distance ракета ближньої дії 
~ aéroporté авіаційна ракета 
~ à guidage automatique ракета з ав-
томатичним керуванням 
~ à guidage permanent ракета з керу-
ванням на всіх ділянках траєкторії;
керована ракета 
~ à guidage TV ракета з телевізійною 
лінією контролю 
~ air-air ракета класу «повітря-
повітря»; ракета повітряного бою 
~ air-mer ракета класу «повітря-
корабель»
~ air-sol ракета класу «повітря-земля»
~ air-surface ракета класу «повітря-
земля (корабель)» 
~ à longue portée ракета далекої дії 
~ antiaérien (anti-avion) зенітна раке-
та 
~ antichar протитанкова ракета (реак-
тивний снаряд)
~ antimissile протиракета 
~ antiradar протирадіолокаційна ра-
кета 
~ anti-sous-marin протичовнова раке-
та 
~ antisurface ракета для ураження 
морських і берегових цілей 
~ antitank протитанкова ракета (реак-
тивний снаряд)

missile 
~ à ogive multiple ракета з касетною 
(багатозарядною) бойовою частиною 
~ à ogive nucléaire ракета з ядерною 
бойовою частиною 
~ à portée intermédiaire (moyenne)
ракета середньої дальності 
~ à tête nucléaire ракета з ядерною 
бойовою частиною 
~ autoguidé ракета з автономною сис-
темою керування; самонавідна ракета 
~ balistique балістична ракета 
~ chercheur самонавідна ракета 
~ d’autodéfense en combat rapproché 
оборонна ракета ближнього бою 
~ de combat rapproché ракета ближ-
нього бою 
~ de courte distance (portée) ракета 
ближньої дії 
~ de défense оборонна ракета; зенітна 
ракета; протиракета 
~ de défense aérienne зенітна ракета 
~ de grande portée ракета далекої дії 
~ de la représaille ракета для нанесен-
ня удару у відповідь 
~ de longue portée ракета далекої дії 
~ de moyenne portée ракета середньої 
дальності 
~ d’entraînement навчальна ракета 
~ de portée intercontinentale міжкон-
тинентальна ракета 
~ de portée intermédiaire ракета сере-
дньої дальності 
~ de portée moyenne ракета середньої 
дальності 
~ de portée réduite ракета ближньої 
дії 
~ de propagande агітаційна ракета 
~ de rechange запасна ракета 
~ de reconnaissance розвідувальна ра-
кета 
~ d’exercice навчальна ракета 
~ d’interception ракета-перехоплювач;
зенітна ракета 
~ d’observation розвідувальна ракета;
безпілотний засіб спостереження за 
полем бою 
~ filoguidé ракета, керована по прово-
дах 
~ guidé керована ракета 
~ guidé au radar ракета з радіолока-
ційною системою наведення 
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missile 
~ guidé par laser ракета, керована ла-
зером 
~ guidé par télévision ракета з телеві-
зійною системою керування 
~ intercepteur (interception) ракета-
перехоплювач; зенітна ракета 
~ intercontinental міжконтинентальна 
ракета 
~ intermédiaire ракета середньої да-
льності 
~ léger antichar легка протитанкова 
ракета 
~ longue portée ракета далекої дії 
~ lourd важка ракета; ракета великої 
потужності 
~ naval ракета класу «корабель-
корабель»
~ navire-air ракета класу «корабель-
повітря»; корабельна зенітна ракета 
~ navire-navire ракета класу «кора-
бель-корабель»
~ navire-sol ракета класу «корабель-
земля»
~ nucléaire ракета з ядерною бойовою 
частиною 
~ offensif наступальна ракета 
~ opérationnel бойова ракета; ракета,
що знаходиться на озброєнні (прийня-
та на озброєння)
~ piège ракета-пастка 
~ tactique тактична ракета 
~ telecommandé телекерована ракета 
~ telecommandé à finale autoguidée 
керована ракета із самонаведенням на 
кінцевій ділянці траєкторії 
~ terrestre ракета, що запускається з
землі 
~ tiré en surface ракета, що запуска-
ється з підводного човна в надводно-
му положенні 
~ tous temps всепогодна ракета 

mission f (бойове) завдання; завдання; виліт;
призначення; відрядження 

~ à l’ennemi завдання, що виконується 
в тилу противника 
~ à titre permanent постійне завдання 
~ aérienne завдання авіації; (бойовий)
виліт 
~ aeroportée завдання ПДВ; завдання 
(виліт) на викидання повітряного де-

mission 
санту; завдання (виліт) на перекидан-
ня військ 
~ antiparachutiste завдання з бороть-
би з парашутним десантом 
~ antipersonnel завдання зі знищення 
(на знищення) живої сили 
~ but тактичне завдання 
~ clandestine таємна операція 
~ classique (бойова) завдання без за-
стосування зброї масового ураження 
~ conventionnelle бойове завдання без 
застосування зброї масового уражен-
ня; бойовий виліт зі звичайними боє-
припасами 
~ d’accompagnement завдання на су-
провід 
~ d’acquisition d’objectifs et de gui-
dage завдання цілевказівки і наве-
дення 
~ d’action d’ensemble завдання на за-
гальну підтримку; завдання, що вико-
нується в інтересах усього з’єднання 
~ d’aide à l’artillerie завдання на підт-
римку артилерії 
~ d’aide завдання на підтримку 
~ d’alerte en vol чергування в повітрі 
~ d’alerte завдання з попередження 
про появу противника; чергування в
повітрі 
~ d’appoint особливе (спеціальне) за-
вдання 
~ d’appui aérien завдання (виліт) на 
авіаційну підтримку 
~ d’appui sans cesser завдання на без-
перервну підтримку 
~ d’appui-feu завдання на вогневу пі-
дтримку 
~ d’arrêt завдання стримування (про-
тивника)
~ d’artillerie завдання (виліт) на коре-
гування вогню артилерії 
~ d’assaut завдання атаки; завдання на 
атаку; завдання з пророблення прохо-
дів і проломів (у бойових порядках)
~ d’assaut-decouverte sur les reserves 
завдання на повітряну розвідку і нане-
сення ударів по резервах 
~ d’assistance завдання з надання до-
помоги 
~ d’attaque au sol завдання зі знищен-
ня (на знищення) наземних цілей 
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mission 
~ d’attaque завдання на наступ 
~ d’éclairage завдання на розвідку; за-
вдання (виліт) на розвідку; завдання з
виявлення цілей (об’єктів)
~ d’embuscade завдання на створення 
засідок 
~ d’observateurs militaires des Na-
tions Unies місія військових спостері-
гачів ООН 
~ d’observation місія спостереження 
~ de (du) moment поточне завдання;
конкретне завдання; найближче за-
вдання 
~ de barrage rapproché завдання на 
ведення ближнього загороджувально-
го вогню 
~ de bombardement lointain завдання 
(виліт) на бомбардування далеких 
об’єктів 
~ de confiance секретне завдання (до-
ручення)
~ de coup de main завдання нанесення 
удару по стратегічних об’єктах 
~ de couverture générale завдання з
прикриття військ і об’єктів у зоні 
ППО 
~ de couverture particulière завдання 
з прикриття окремого об’єкта 
~ de couverture завдання з прикриття 
(на прикриття); завдання (виліт) на 
прикриття 
~ de découverte завдання на (тактич-
ну) розвідку 
~ de défense côtière завдання на обо-
рону узбережжя 
~ de défense завдання на оборону 
~ de destruction générale завдання з
боротьби з авіацією противника (у по-
вітрі і на аеродромах)
~ de destruction завдання зі знищення 
(руйнування)
~ de détection radiologique завдання 
на радіологічну розвідку 
~ de deuxième phase наступне завдан-
ня 
~ de diversion завдання на введення 
противника в оману 
~ de faible envergure завдання неве-
ликого масштабу 

mission 
~ de feinte завдання на введення про-
тивника в оману 
~ de freinage завдання зі стримування 
(противника)
~ de guet завдання на спостереження 
~ de harcèlement завдання на ведення 
виснажливих дій; завдання на ведення 
вогню, що турбує 
~ de jour завдання на день; денний 
виліт 
~ de liaison завдання з організації 
зв’язку; завдання (виліт) на забезпе-
чення зв’язку (взаємодії)
~ de logistique завдання тилового за-
безпечення (на тилове забезпечення)
~ de marquage d’objectifs завдання з
цілевказівки 
~ de nettoyage завдання з очищення 
місцевості (від противника); завдання 
з ліквідації вогнищ опору (противни-
ка)
~ de neutralisation завдання з приду-
шення вогневих засобів (противника)
~ de nuit завдання, що виконується в
темний час доби; нічний виліт 
~ de protection завдання з прикриття 
(на прикриття); завдання з захисту 
особового складу і техніки (маскуван-
ня, створення захисних споруд, вве-
дення противника в оману 
~ de reconnaissance завдання на роз-
відку 
~ de recueil завдання на підтримку і
забезпечення відходу 
~ de renforcement завдання з поси-
лення 
~ de sauvetage завдання на проведен-
ня рятувальних робіт 
~ de soutien de la paix миротворча 
операція 
~ de sûreté завдання з охорони (охо-
рони); завдання з прикриття (на прик-
риття)
~ de surveillance завдання з спостере-
ження (на спостереження); завдання 
(виліт) на ближню розвідку 
~ de tir завдання на ведення вогню;
вогневе завдання; завдання (виліт) на 
корегування вогню артилерії 
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mission 
~ de transport завдання перевезення 
(на перевезення); завдання на переве-
зення (на перекидання) військ 
~ de vol льотне завдання; завдання-
виліт 
~ défensive завдання на оборону 
~ d’interdiction aérienne ізоляція ра-
йону бойових дій з повітря 
~ diplomatique дипломатична місія 
~ fructueuse успішно виконане за-
вдання 
~ future наступне завдання 
~ générale загальне завдання 
~ immédiate найближче завдання 
~ impartie покладене завдання 
~ impérative (impérieuse) найближче 
завдання 
~ imposée поставлене завдання 
~ individuelle завдання, що викону-
ється окремою особою (підрозділом)
~ initiale найближче завдання 
~ logistique завдання з тилового за-
безпечення (на тилове забезпечення)
~ lointaine завдання, що виконується в
розташуванні (у тилу) противника 
~ manquée невиконане завдання 
~ militaire nationale національна вій-
ськова місія 
~ permanente de police du ciel постій-
не завдання з охорони повітряного 
простору 
~ permanente de renseignement за-
вдання з постійного збору розвідува-
льних даних 
~ précise конкретне завдання 
~ prescrité поставлене завдання 
~ principale головне (основне) за-
вдання 
~ prioritaire першочергове завдання 
~ renseignement завдання на розвідку;
завдання збору (добування) розвіду-
вальних даних 
~ sanitaire завдання з санітарного за-
безпечення 
~ secondaire другорядне завдання; на-
ступне завдання; додатковий сектор 
обстрілу 
~ speciale спеціальне (особливе) за-
вдання 
~ stratégique стратегічне завдання 

mission 
~ sur demande завдання «за викли-
ком»
~ tactique тактичне завдання 
~ technique завдання МТЗ 
~ ultérieure наступне завдання 
~s de Petersberg Петерберзькі завдан-
ня 
accomplir une ~ виконати завдання 
accorder une ~ встановлювати за-
вдання 
acquitter de la ~ виконувати завдання 
assigner une ~ встановлювати завдан-
ня 
assumer une ~ виконувати завдання 
assurer une ~ забезпечувати виконан-
ня завдання; виконувати завдання 
au reçu d’une ~ після одержання за-
вдання 
charger d’une ~ покладати завдання 
compromettre une ~ зривати виконан-
ня завдання 
conférer la ~ покладати завдання 
confier la (une) ~ покладати (встанов-
лювати) завдання 
donner une ~ встановлювати завдання 
exécuter (faire) une ~ виконувати за-
вдання 
fixer une ~ встановлювати завдання 
mener la ~ à bien успішно виконувати 
завдання 
mener la ~ виконувати завдання 
poursuivre la ~ продовжувати вико-
нання завдання 
prescrire la ~ встановлювати завдання 
rater une ~ зривати (провалювати)
операцію 
remplir sa ~ quoiqu’il en coûte вико-
нати завдання за будь-яку ціну 
remplir une ~ виконувати завдання 
renouveler une ~ вдруге встановлюва-
ти те ж завдання 
réparatir les ~s розподіляти завдання 
reprendre sa ~ продовжувати викону-
вати своє завдання 
s’acquitter de sa ~ виконати отримане 
завдання 

mitrailler обстрілювати; обстрілювати з ку-
леметів; вести кулеметний вогонь 
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mitraillette f автомат; кулемет-пістолет; ав-
томатник 

~ silencieuse автомат із глушником;
безшумний автомат 

mitrailleur m кулеметник; ав. стрілець 

mitrailleuse f кулемет; станковий кулемет;
автоматична гармата 

~ à grand débit кулемет з високою 
(підвищеною) скорострільністю 
~ à refroidissement par air кулемет з
повітряним охолодженням 
~ accolée au canon спарений з гарма-
тою кулемет (танка)
~ antiaérienne (anti-avion) зенітний 
кулемет 
~ antichar малокаліберна автоматична 
протитанкова гармата 
~ avant курсовий кулемет (танка); но-
совий кулемет (літака)
~ axiale спарений з гарматою кулемет 
(танка)
~ coaxiale спарений кулемет; спаре-
ний з гарматою кулемет (танка)
~ de (en) tourelle баштовий кулемет 
(танка); турельний кулемет (літака)
~ de 20 20-мм автоматична гармата 
~ de bord бортовий кулемет; авіацій-
ний кулемет 
~ de capot курсовий кулемет (танка)
~ de char танковий кулемет 
~ de DCA (de défense contre (les) aé-
ronefs) зенітний кулемет 
~ de théorie навчальний кулемет 
~ de tir à terre кулемет для стрільби 
по наземних цілям 
~ de tir antiaérien зенітний кулемет 
~ double спарений кулемет 
~ en tourelleau баштовий кулемет (та-
нка)
~ escamotable кулемет, що прибира-
ється; (літака)
~ fixe нерухомий кулемет 
~ jumelée спарений кулемет 
~ légère легкий кулемет; ручний ку-
лемет 
~ lourde великокаліберний кулемет;
станковий кулемет; малокаліберна ав-
томатична гармата 
~ mobile пересувний кулемет 

mitrailleuse 
~ monotube одноствольна кулеметна 
установка 
~ orientable ав. турельний кулемет;
рухома кулеметна установка 
~ polyvalente універсальний кулемет 
~ portative ручний кулемет 
~ sous abri betonne кулемет у бетоно-
ваній вогневій споруді 
~ sous tourelle кулемет, встановлений 
у башті 
~ sur affut (станковий) кулемет на 
триножному верстаті 
~ ventrale підфюзеляжний кулемет 
~ АА зенітний кулемет 
attaquer à la ~ вести кулеметний во-
гонь 
grosse ~ великокаліберний кулемет;
станковий кулемет; малокаліберна ав-
томатична гармата 
neutraliser à la ~ придушувати куле-
метним вогнем 
tirer en ~ вести кулеметний вогонь 

mixte змішаний; змішаного складу; різних 
родів військ; загальновійськовий; зведений 

mobile adj рухомий; мобільний; пересувний;
переносний; відкидний; m рухома ціль 

mobilisation f мобілізація 
~ de masse повна мобілізація 
~ de sélection вибіркова мобілізація 
~ générale загальна мобілізація 
~ partielle часткова мобілізація 
~ régionale регіональна мобілізація;
мобілізація, що охоплює один чи кі-
лька військових округів 
~ stratégique стратегічна мобільність 
~ totale загальна (тотальна) мобіліза-
ція 
décréter une ~ повідомляти про мобі-
лізацію 

mobiliser мобілізувати; додавати мобільності 
se ~ мобілізуватися; набувати мобіль-
ність 

mobilité f мобільність; рухливість; маневре-
ність 

~ au sol маневреність під час наземних 
пересуваннях 
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mobilité  
~ des feux гнучкість вогню 
~ des plans de tir (des trajectoires)
гнучкість вогню; маневр траєкторіями 
~ stratégique стратегічна (оперативна)
рухливість (мобільність)
~ tactique тактична рухливість (мобі-
льність)
~ terrestre рухливість під час назем-
них пересуваннях 
~ tout-terrain здатність рухатися по 
бездоріжжю; підвищена прохідність 
exploiter la ~ використовувати манев-
реність 
jouir d’une ~ мати мобільність 

mode m спосіб; характер 
~ d’action спосіб дії 
~ d’action ennemi спосіб дії против-
ника 
~ d’alerter спосіб передачі сигналу 
тривоги 
~ d’attaque спосіб ведення наступу 
(атаки); спосіб нападу; вид бойових 
дій 
~ de chargement спосіб навантаження;
спосіб заряджання 
~ d’éclatement характер розриву 
~ de combat спосіб ведення бойових 
дій; вид бою 
~ de défense вид оборони 
~ de franchissement спосіб форсуван-
ня (переправи)
~ de guidage метод наведення (керу-
вання)
~ de lancement вид (спосіб) пуску (ра-
кети)
~ d’emploi (tactique) спосіб (метод)
бойового використання (застосуван-
ня); інструкція (керівництво; настано-
ва) по бойовому використанню (засто-
суванню)
~ d’engagement спосіб введення в бій 
~ de recrutement спосіб комплекту-
вання (збройних сил)
~ de tir вид вогню; вид (спосіб) пуску 
(ракети); спосіб наведення 
~ de transmission вид (режим) переда-
чі 
~ de transport спосіб перевезення 
~ d’installation спосіб встановлення 
(розгортання)

mode  
~ d’intervention спосіб нападу 
~ d’observation вид спостереження 
~ d’occupation du terrain порядок ро-
зташування на місцевості 
~ opérationnel порядок виконання 
~ opératoire оперативний спосіб 
~ tactique тактичний спосіб 

modèle m модель; форма; шаблон; лекало;
зразок; тип; система; форма (документа)

~ de l’arme зразок (вид) озброєння 
~ d’origine базова модель 
~ opérationnel зразок, прийнятий на 
озброєння; діюча модель 
~ réglementaire запропонований зра-
зок 

modele m рельєф (місцевості); форма рельє-
фу 

~ accusé різко виражений рельєф 
~ du terrain рельєф місцевості; форми 
рельєфу місцевості 

modernisation f модернізація 

modification f зміна; перетворення; модифі-
кація, корегування 

~ de direction корегування напрямку 
~ de portée корегування відстані 

modifier змінювати; перетворювати; модифі-
кувати 

modularité f змодульність 

modulateur m модулятор 
~ d’amplitude амплітудний модулятор 
~ de fréquence частотний модулятор 
~ d’ (par) impulsions імпульсний мо-
дулятор 
~ en phase фазовий модулятор 

modulation f модуляція 
~ d’amplitude амплітудна модуляція 
~ de fréquence частотна модуляція 
~ de phase фазова модуляція 
~ d’impulsions імпульсна модуляція 

module m модульний (знімальний) блок; кап-
сула; модуль; модульне (автономне) відді-
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module 
лення (ракети); показник; коефіцієнт; одини-
ця виміру 

~ de commande (de commandement)
командний модуль; відділення керу-
вання 
~ d’emploi модуль застосування 
~ de mise en œuvre модуль викорис-
тання 
~ de PC модуль КП 
~ de service робоче відділення 

môle m район; пункт 
~ d’obstacles район перешкод 
~ de résistance опорний пункт 

moniteur m контрольний пристрій (прилад); 
контрольно-регулюючий апарат; покажчик;
індикатор; інструктор; дозиметрист 

~ d’éducation physique et des sports 
інструктор із фізичної підготовки і
спорту 
~ de radioactivité індикатор радіоак-
тивності 
~ de saut інструктор-парашутист 
~ des techniques commando інструк-
тор по диверсійно-розвідувальній під-
готовці 
~ en vol пілот-інструктор 
~ local груповий дозиметр 
~ navigateur штурман-інструктор 
~ parachutiste інструктор-парашутист 
~ pour l’air прилад для контролю ра-
діоактивності повітря 
~ spécialisé спеціальний інструктор 

monomoteur adj одномоторний; з одним дви-
гуном; літак з одним двигуном 

monoplace adj одномісний; одномісний літак 

monoplan m моноплан 
~ à aile basse низькоплан; літак з кри-
лом, що низько розміщене 
~ à aile haute літак із крилом над фю-
зеляжем 
~ à aile médiane середньоплан; літак із 
середньорозміщеним крилом 

monoréacteur adj з одним реактивним дви-
гуном; літак з одним реактивним двигуном 

mont m топ. окрема висота; гора (від 500 м і
вище)

montage m монтаж; установка; організація;
радіосхема 

~ de quatre зчетверена (чотириство-
льна) установка 
~ d’une attaque організація наступу 
(атаки)

montagne f топ. гора; гори (від 500 м і вище)

montant adj варта, що міняє; нова (про вар-
ту); m підпора; розпірка; стійка; нога; підкіс;
станина; лопата 

~ de hausse прицільна планка 
~ de la brèche фланг прориву 
~ de la marée залив 

monté посаджений; мотопіхотний; зібраний;
змонтований 

montée f підйом; набір висоти; зліт; виведен-
ня на орбіту; висота підйому; збільшення;
наростання; сходинка 

~ à la verticale вертикальний набір ви-
соти 
~ à pente rapide крутий набір висоти 
~ au front вихід (висування) на лінію 
фронту (на передній край)
~ avec vent debout набір висоти при 
зустрічному вітрі 
~ dans le lit de vent набір висоти при 
попутному вітрі 
~ de l’avion підйом літака 
~ de munitions підвіз боєприпасів 
~ des réserves висування резервів 
~ en ligne вихід (висування) на лінію 
фронту (на передній край)
~ en puissance приведення до стану 
бойової готовності; нарощування 
~ en spirale ascendante набір висоти 
висхідною спіраллю 
~ rectiligne набір висоти по прямій 

monter підніматися; набирати висоту; зліта-
ти; виводити на орбіту; збирати; монтувати;
установлювати; організовувати; сідати (на 
машини); займати місця (на машинах)

monticule m топ. окрема висота (50-500 м)
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montueux горбкуватий; гористий 

moral m моральний (бойовий) дух; мораль-
ний стан 

~ à toute épreuve високий моральний 
дух 
~ chancelant підірваний моральний 
стан 
~ élevé високий моральний дух 
~ peu trempé недостатня моральна 
стійкість 
~ solide високий моральний дух 
~ très bas низький моральний дух 
affaiblir le ~ підривати моральний дух 
affecter le ~ впливати на моральний 
стан 
attaquer (ébranler) le ~ підривати мо-
ральний дух 
exalter le ~ піднімати моральний дух 
frapper le ~ підривати моральний дух 
galvaniser (relever) le ~ піднімати мо-
ральний дух 
haut ~ високий моральний дух 
remonter le ~ відновлювати мораль-
ний стан 
saper le ~ підривати моральний дух 
soutenir le ~ підтримувати моральний 
дух 

Morse m азбука Морзе 

mort I adj убитий; мертвий (про простір); m 
убитий 

~ en service загинув під час виконання 
службових обов’язків 

mort II f смерть 
~ atomique смерть від променевої 
хвороби 
~ par irradiation смерть від опромі-
нення 
frappé à ~ уражений на смерть 
tenir jusqu’à la ~ стояти на смерть 

mortier m міномет; мортира; бомбомет 
~ à grande portée міномет з великою 
дальністю стрільби 
~ automoteur самохідний міномет 
~ chimique хімічний міномет 
~ commando портативний міномет 
диверсійно-розвідувальних груп 

mortier 
~ contre sous-marins протичовновий 
бомбомет 
~ d’accompagnement міномет супро-
воду (піхоти)
~ de 120 120-ти мм міномет 
~ d’infanterie міномет супроводу (пі-
хоти)
~ en batterie міномет на вогневій по-
зиції 
~ léger легкий міномет 
~ lourd важкий міномет 
~ lisse міномет із гладким каналом 
ствола 
~ rayé міномет з нарізним каналом 
ствола 
~ tracté міномет на механічній тязі 

mot m слово; пароль; пропуск; кодова комбі-
нація (що являє собою число чи команду)

~ codé кодове слово 
~ conventionnel умовне слово 
~ de guet (de passe) пароль 
~ de passe пароль 

moteur m двигун 
~ à combustible solide ракетний дви-
гун твердого палива (РДТП)
~ à combustion interne двигун внут-
рішнього згоряння 
~ à deux temps двотактний двигун 
~ à eau oxygénée (ракетний) двигун,
що працює на перекисі водню 
~ à énergie nucléaire ядерний двигун 
~ à explosion двигун внутрішнього 
згоряння 
~ à fusée ракетний двигун 
~ à jet повітряно-реактивний двигун;
ПРД 
~ à liquides рідинний ракетний дви-
гун; РРД 
~ à oxygène et hydrogène liquides (ра-
кетний) двигун, що працює на рідко-
му кисні і водні 
~ à pistons поршневий двигун 
~ à poudre пороховий ракетний дви-
гун; ПРД 
~ à réaction à combustible liquide рі-
динний ракетний двигун; РРД 
~ à réaction atomique (atomique)
атомний (ядерний) двигун 
~ à réaction реактивний двигун 
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moteur 
~ à turbine газотурбінний двигун 
~ ascendant рух по висхідній 
траєкторії 
~ auxiliaire largable стартовий двигун,
що знімається (ракетний прискорю-
вач)
~ auxiliaire допоміжний двигун 
~ chimique двигун, що працює на хі-
мічному паливі 
~ classique поршневий двигун 
~ d’appoint стартовий двигун; ракет-
ний прискорювач 
~ d’attitude двигун системи орієнтації 
~ d’aviation (d’avion) авіаційний дви-
гун 
~ de commande двигун системи керу-
вання 
~ de contrôle en tangage двигун керу-
вання за тангажем 
~ de correction de trajectoire двигун 
корекції траєкторії 
~ de croisière маршовий двигун 
~ de décollage стартовий двигун; раке-
тний прискорювач 
~ de freinage гальмовий двигун 
~ de lancement пусковий двигун; ста-
ртовий двигун; ракетний прискорювач 
~ de recherche мотор механізму обер-
тання антени РЛС (при пошуку)
~ de rotation d’antenne мотор механі-
зму обертання антени 
~ de servitude допоміжний двигун 
~ de tourelle електродвигун башти 
(танка)
~ de vol основний (маршовий) двигун 
~ Diesel дизельний двигун 
~ électrique електричний двигун 
~ gyroscopique гіромотор 
~ halte ! глуши мотор ! (команда)
~ hybride гібридний ракетний двигун 
(що працює на твердому та рідкому 
паливі)
~ ionique іонний двигун 
~ nucléaire ядерний двигун 
~ polycarburant багатопаливний дви-
гун 
~ solide ракетний двигун твердого па-
лива (РДТП)
~ statoréacteur прямоточний повітря-
но-реактивний двигун 

moteur 
~ tourne tourelle механізм повороту 
башти 
~ turbocompresseur турбокомпресор-
ний двигун 
arrêter, couper, caler le ~ виключати 
двигун 
démarrer (mettre en marche) le ~ за-
пускати (включати) двигун 

moteur-fusée m ракетний двигун 
~ à combustible liquide рідинний ра-
кетний двигун; РРД 
~ à combustible solide ракетний дви-
гун твердого палива (РДТП)
~ à deux étages двоступінчастий раке-
тний двигун 
~ à poudre пороховий ракетний дви-
гун; ПРД 
~ à propergol liquide рідинний ракет-
ний двигун; РРД 
~ à propergol solide ракетний двигун 
твердого палива (РДТП)
~ à propulsion nucléaire ядерний ра-
кетний двигун 
~ auxiliaire largable стартовий двигун,
що скидається (ракетний прискорю-
вач)
~ de correction корегувальна ракетна 
рухома установка; ракетний двигун 
системи корекції 
~ de propulsion основний (маршовий)
ракетний двигун 
~ nucléaire ядерний ракетний двигун 
~ principal основний (маршовий) ра-
кетний двигун 

motorisé adj моторизований; m pl моторизо-
вані війська 

mouiller стояти на якорі; ставати на якір;
віддавати якір; встановлювати на якір; вста-
новлювати міни 

mouilleur m (мінний) загороджувач 
~ de filet(s) мережний загороджувач 
~ de mines мінний загороджувач 
~ de mines offensif мінний загороджу-
вач далекої дії 
~ de mines rapide швидкохідний мін-
ний загороджувач 
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mouvement m рух; переміщення; пересуван-
ня; марш; перекидання; перевезення 

~ à bras перетаскування вручну; руч-
не транспортування; перекочування 
(гармати)
~ tournant обхідний маневр 
~s et transports організація перемі-
щення та транспортування 
~s qui précèdent un transport principal 
пересування, що передують головному 
перевезенню 
~s qui succèdent à un transport princi-
pal пересування, що слідують за голов-
ним перевезенням 
à partir du ~ з ходу 
accentuer le ~ збільшувати швидкість 
руху 
agir par le ~ маневрувати 
amorcer le ~ починати рух (марш)
canaliser les ~s направляти рух по ви-
значених маршрутах 
effectuer le ~ рухатися; пересуватися;
робити марш 
en ~ у русі; на марші; на (з) ходу 
entamer le ~ починати рух (марш)
faire (le) ~ рухатися; пересуватися;
здійснювати марш 
graphiquer un ~ складати графік руху 
reprendre le ~ відновлювати рух 
se mettre en ~ починати рух (марш); 
виступати в похід; починати марш 
(похідний рух)

motocyclette f мотоцикл 
~ avec side-car мотоцикл із коляскою 
~ de liaison мотоцикл зв’язку 

moyen m засіб; спосіб 
~ à grande portée далекобійний вог-
невий засіб 
~ à gros rendement могутня інженерна 
машина 
~ aérien de recherche повітряний засіб 
ведення розвідки 
~ aérien повітряний засіб; літальний 
апарат; pl літаки; авіація 
~ aéromobile аеромобільний засіб 
~ aérospatial повітряно-космічний за-
сіб 
~ amphibie засіб, що плаває; десант-
ний засіб 
~ annexe допоміжний засіб 

moyen 
~ antiaérien зенітний засіб 
~ antichar протитанковий засіб 
~ ASM протичовновий засіб 
~ atomique атомний (ядерний) бойо-
вий засіб; засіб нанесення атомного 
(ядерного) удару 
~ auto автотранспорт; автомобіль; ав-
тотранспортний засіб 
~ auxiliaire допоміжний засіб 
~ balistique de(s) transmissions ракета 
зв’язку 
~ blindé броньований засіб 
~ classique (conventionnel) звичайний 
засіб (боротьби)
~ d’accompagnement засіб супроводу 
~ d’acquisition засіб виявлення і су-
проводу (цілі)
~ d’action засіб впливу 
~ d’alerte засіб подачі сигналу триво-
ги; засіб оповіщення 
~ d’appui засіб підтримки 
~ d’attaque засіб нападу 
~ d’éclairage освітлювальний засіб;
засіб розвідки 
~ d’identification засіб опізнання 
~ d’intervention nucléaire засіб ядер-
ного нападу 
~ d’intervention засіб нападу 
~ d’investigation засіб розвідки 
~ d’observation засіб спостереження 
~ d’orientation прилад орієнтації; спо-
сіб орієнтації 
~ de calcul лічильний пристрій 
~ de choc засіб нанесення удару 
~ de combat antichar засіб боротьби з
танками; протитанковий засіб 
~ de combat бойовий засіб 
~ de commandement орган (засіб) ке-
рування (військами)
~ de décentamination засіб дезактива-
ції (дегазація); засіб санітарної оброб-
ки 
~ de déplacement засіб пересування;
транспортний засіб 
~ de désinfection дезінфікуючий засіб 
~ de destruction засоби руйнування 
(знищення)
~ de détection à infrarouge засіб вияв-
лення з використанням інфрачервоних 
променів 
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moyen 
~ de détection d’objectifs засіб вияв-
лення (розвідки) цілей 
~ de détection électromagnétique ра-
діолокаційна станція; РЛС 
~ de détection radar РЛС виявлення 
~ de détection sous-marine засіб вияв-
лення підводних човнів 
~ de détection засіб виявлення; прилад 
радіаційної розвідки 
~ de feu antichar протитанковий вог-
невий засіб 
~ de feu(x) atomique (nucléaire) атом-
ний (ядерний) вогневий засіб; засіб 
нанесення ядерного удару 
~ de feu(x) вогневий засіб 
~ de lancement atomique (nucleaire)
засіб доставки атомних (ядерних) боє-
припасів; pl ракетно-ядерні засоби 
~ de lancement d’armes (d’engins)
atomiques (nucléaires) засіб доставки 
атомних (ядерних) боєприпасів; pl ра-
кетно-ядерні засоби 
~ de lancement вогневий (ракетний)
засіб; прицільний засіб; пускова уста-
новка 
~ de localisation локатор; шукач; пе-
ленгатор; засіб виявлення 
~ de lutte бойовий засіб; засіб бороть-
би 
~ de manœuvre пересувний засіб 
~ de mouvement засіб пересування;
транспортний засіб 
~ de rampe ракетний засіб; пускова 
установка; pl ракетна артилерія 
~ de ravitaillement транспортний засіб 
постачання 
~ de recherche засіб виявлення; засіб 
розвідки 
~ de reconnaissance засіб розвідки 
~ de renforcement засіб посилення 
~ de repérage засіб виявлення 
~ de secours запасний (допоміжний)
засіб; засіб надання допомоги 
~ de soutien засіб підтримки; засіб 
МТЗ 
~ de support засіб підтримки 
~ de surveillance засіб спостереження 
~ de terrassement mécanique земле-
рийна машина 
~ de tir вогневий засіб 
~ de transport транспортний засіб 

moyen 
~ de(s) transmissions sonores акустич-
ний засіб зв’язку 
~ donné de renforcement засіб поси-
лення 
~ flottant плавучий (переправний) за-
сіб; засіб, що плаває 
~ fumigène димоутворюючий засіб 
~ improvisé підручний засіб 
~ mobile пересувний засіб 
~ motorisé моторизований засіб 
~ nucléaire ядерний бойовий засіб; за-
сіб нанесення ядерного удару 
~ organique штатний (табельний) за-
сіб 
~ pyrotechnique піротехнічний засіб 
~ technique de recherche технічний 
засіб розвідки 
~ terrestre наземний засіб 
~ АС протитанковий засіб 
~s acoustiques акустичні засоби 
(зв’язку)
~s aériens de l’aviation de bombarde-
ment літаки бомбардувальної авіації;
бомбардувальники 
~s appui-feux засоби вогневої підтри-
мки 
~s artificiels табельні засоби маску-
вання 
~s collectifs колективні засоби захисту 
~s continus de franchissement понтон-
но-мостові засоби 
~s continus мостове майно; мости;
понтонно-мостові засоби 
~s d’action contre l’incendie протипо-
жежні засоби 
~s d’aide aux franchissements 
пeреправно-десантні засоби 
~s d’aide de ravitaillement et 
d’entretien засоби постачання і ремо-
нту 
~s d’atterrissage automatique засоби 
автоматичної посадки 
~s d’embarquement навантажувальні 
механізми і засоби 
~s d’entretien et réparation des routes 
дорожньо-ремонтні засоби 
~s d’entretien засоби технічного об-
слуговування і ремонту 
~s d’evacuation засоби евакуації 
~s d’informations засоби обробки ін-
формації 
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moyen 
~s d’infrastructure інфраструктура 
~s d’intervention strategique nucleaire 
стратегічні ядерні сили 
~s de (du) bord підручні засоби; шан-
цевий інструмент 
~s de chasse et de bombardement ви-
нищувальна і бомбардувальна авіація;
винищувачі і бомбардувальники 
~s de communication засоби зв’язку 
~s de contrôle засоби керування 
~s de dépannage аварійно-ремонтні 
засоби 
~s de destruction massive засоби ма-
сового ураження 
~s de deuxième échelon засоби другого 
ешелону (полку)
~s de feux classiques звичайні вогневі 
засоби 
~s de feux propres штатні вогневі за-
соби 
~s de fortune de lutte antichar підруч-
ні засоби боротьби з танками 
~s de fortune підручні засоби 
~s de franchissement переправно-
десантні засоби 
~s de guerre électronique засоби елек-
тронної війни 
~s de guidage avancés передова група 
наведення 
~s de guidage засоби наведення (керу-
вання)
~s de liaison засоби зв’язку 
~s de mêlée засоби ведення ближнього 
бою 
~s de navigation навігаційні засоби 
~s de parade засоби захисту; засоби 
відбиття нападу (противника)
~s de pontage понтонно-мостові засо-
би 
~s de premier échelon засоби першого 
ешелону (полку)
~s de premier secours засоби надання 
першої допомоги 
~s de protection collective колективні 
засоби захисту 
~s de protection individuelle індивіду-
альні засоби захисту 
~s de protection засоби захисту 
~s de régulation засоби регулювання 
руху 

moyen 
~s de réparation auto авторемонтні за-
соби 
~s de réparation ремонтні засоби 
~s de représentations des informations 
radar засоби відображення радіолока-
ційних даних 
~s de salut рятувальні засоби 
~s de subsistance продукти харчуван-
ня 
~s de traction засоби тяги 
~s de transport aérien транспортні лі-
таки 
~s de transports ferrés засоби залізни-
чного транспорту 
~s de(s) transmissions visuels візуальні 
засоби зв’язку 
~s de(s) transmissions засоби зв’язку 
~s des gares станційні навантажуваль-
но-розвантажувальні засоби 
~s discontinus (de franchissement) пе-
реправно-десантні засоби 
~s en pouvoir наявні засоби 
~s filaires (fils) проводові засоби 
зв’язку 
~s individuels індивідуальні засоби за-
хисту 
~s logistiques логістичні сили та засо-
би 
~s matériels матеріальні засоби; (бо-
йова) техніка 
~s mécanisés de pontage механізовані 
понтонно-мостові засоби 
~s naturels властивості місцевості, що 
маскують 
~s nécessaires необхідні засоби 
~s nucleaires tactiques тактичні ядерні 
засоби 
~s optiques засоби оптичної сигналі-
зації 
~s organiques et supplementaires шта-
тні і додані засоби 
~s psychologiques психологічні засоби 
~s radar радіолокаційні засоби 
~s radio (électriques) засоби ра-
діозв’язку 
~s radiophoniques радіотелефонні за-
соби (зв’язку)
~s sans fil(s) засоби радіозв’язку 
~s sol-air зенітні засоби 
~s supplémentaires додані засоби; за-
соби посилення і підтримки 
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moyen 
~s tactico-opératifs оперативно-
тактичні засоби 
~s techniques de protection технічні 
засоби захисту 
abandonner le ~ відмовлятися від ви-
користання якого-небудь засобу 
doser les ~s розподіляти засоби 

multimoteur adj багатомоторний; з декілько-
ма двигунами; багатомоторний літак 

multinational багатонаціональний 

multiplaсe adj багатомісний; багатомісний 
літак 

multipropulseur m багатомоторний реактив-
ний літак 

multiréacteur adj з декількома реактивними 
двигунами; багатомоторний реактивний літак 

multitube adj багатоствольний; багатоство-
льна артилерійська установка 

munir постачати; забезпечувати; озброювати 

munition f pl боєприпаси (и); запас (и); при-
паси; бойовий запас; постачання; забезпе-
чення; озброєння 

~ à agents multiples багатокомпонент-
ні боєприпаси 
~ à charge séparée боєприпас розділь-
ного заряджання 
~ biologique біологічні боєприпаси 
~ chimique binaire бінарний хіміч-
ний боєприпас 
~ confectionnée унітарний набій 
~ de figuration des feux боєприпаси 
для імітаційної стрільби 
~ empennée боєприпаси зі стабілізато-
ром (з оперенням)
~ encartouché (en cartouches) унітар-
ний набій 
~ explosive non explosée боєприпаси,
що не вибухнули 
~ télécommandée керовані боєприпа-
си 
~ unitaire унітарний набій 
~(s) à balle(s) tracante(s) трасуючі 
боєприпаси 

munition 
~(s) à blanc холості боєприпаси 
~(s) à capacité chimique хімічні боє-
припаси 
~(s) à charge creuse кумулятивні боє-
припаси 
~(s) à charge separée боєприпаси роз-
дільного заряджання 
~(s) à gaz хімічні боєприпаси 
~(s) aerienne(s) авіаційні боєприпаси 
~(s) atomique(s) атомні (ядерні) боє-
припаси 
~(s) chargee(s) à balles en fumigenes 
colores димоутворюючі (пристрілочні;
сигнальні) боєприпаси 
~(s) classique(s) звичайні боєприпаси 
~(s) d’artillerie артилерійські боєпри-
паси 
~(s) d’entrainement навчальні боє-
припаси 
~(s) d’exercice навчальні боєприпаси 
~(s) d’instruction навчальні боєприпа-
си 
~(s) de bord бортовий запас боєприпа-
сів 
~(s) de chargement separe боєприпаси 
роздільного заряджання 
~(s) de combat боєприпаси 
~(s) de guerre боєприпаси; військове 
спорядження; бойові набої 
~(s) de precision пристрілочні боєпри-
паси 
~(s) de securité бойовий комплект 
першої черги 
~(s) de surêté непорушний запас боє-
припасів 
~(s) de tir d’epreuve de justesse при-
стрілочні боєприпаси 
~(s) eclairante(s) освітлювальні боє-
припаси 
~(s) explosive(s) підривні засоби; роз-
ривні заряди; фугасні (осколочно-
фугасні) боєприпаси 
~(s) fumigene(s) димоутворюючі боє-
припаси 
~(s) incendiaire(s) запальні боєприпа-
си 
~(s) inerte(s) d’instruction навчальні 
боєприпаси 
~(s) inerte(s) навчальні боєприпаси з
інертним спорядженням 
~(s) nucleaire(s) ядерні боєприпаси 
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munition 
~(s) perforante(s) бронебійні боєпри-
паси 
~(s) pour donner l’alerte боєприпаси 
для подачі сигналу тривоги 
~(s) pour le tir contre avions боєпри-
паси зенітної артилерії 
~(s) pour tir d’expérimentation боє-
припаси для пробних стрільб 
~(s) pour vérification de fonctionne-
ment боєприпаси для випробування 
зброї 
~(s) sous de main бойовий комплект 
першої черги 
~(s) spéciale(s) бойові частини (раке-
ти)
~(s) standard стандартні (уніфіковані)
боєприпаси 
~(s) surcalibrée(s) надкаліберні боє-
припаси 
~(s) toxique(s) хімічні боєприпаси 
~(s) traçante(s) (traceuse(s)) трасуючі 
боєприпаси 
~(s) transportée(s) бойовий комплект;
що перевозиться 
~s à balles бойові набої 
~s à larguer авіаційні бомби 
~s retrolancées снаряд з підривником 
уповільненої дії 
acheminer les ~s підвозити (доставля-
ти) боєприпаси 
allotir les ~s сортувати боєприпаси по 
партіях 
arriver à court de~s витратити майже 
всі боєприпаси 
consommer les (épuiser des) ~s витра-
чати боєприпаси;
manœuvrer les ~s застосовувати боє-
припаси відповідно цілям 
manquer de~s відчувати нестачу боє-
припасів 
monter des ~s підвозити боєприпаси 
se ravitailler en ~s поповнювати боє-
припаси 
tarer les ~s сортувати боєприпаси по 
партіях 

mutation f переведення по службі (в іншу 
частину)

muter переводити по службі (в іншу части-
ну); змінювати службове становище (війсь-
ковослужбовця)

mutilation f перекручування; ушкодження;
каліцтво 

~ des signaux переплутування сигна-
лів 
~ volontaire навмисне покалічення 

mutuelle f товариство взаємодопомоги 
~ militaire товариство взаємодопомо-
ги військовослужбовців 
~ nationale militaire національне то-
вариство взаємодопомоги військовос-
лужбовців 

myosis m міоз (звуження зіниць при ураженні 
нервово-паралітичною ОР)
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-N- 
 
nageur m плавець; поплавець 

~ de combat (de guerre) бойовий пла-
вець 

napalm m напалм 

nappe f завіса; поверхня; багатопроводова 
лінія зв’язку; магістраль дротового зв’язку 

~ circulaire d’eclats круговий розліт 
~ de brouillard artificiel горизонталь-
на димова завіса 
faire ~ de balles сильний (інтенсив-
ний) автоматно-кулеметний вогонь 
repandre en ~ встановлювати завісу 

natation f плавання 

nation f нація, країна 
~ cadre рамкова нація 
~ hôte приймаюча країна 
~ pilote ведуча країна 

nationalité f національність; державна при-
належність (літака; корабля тощо)

nature f вид; характер 
~ de denréеs вид продовольчого пос-
тачання 
~ de la punition вид стягнення 
~ des feux вид вогню 
~ des objectifs характер цілей 
~ du ravitaillement вид постачання 
~ du terrain характер місцевості 
~ du tir метод стрільби; вид вогню 

nautique adj навігаційний; f морська миля 

naval adj військово-морський; військово-
морські сили 

navette f човнова операція; політ в пункт 
призначення з поверненням на базу; переве-
зення з кругообігом транспорту 

~ de ravitaillement постачання (пере-
везення) із кругообігом транспорту 

navigabilité f судноплавність; мореплавність;
придатність до плавання (про корабель); 
придатність до польотів (про літальний апа-
рат)

navigable adj судноплавний; морехідний;
придатний до плавання (про корабель); при-
датний до польотів (про літальний апарат)

navigateur m штурман; навігаційна система;
навігаційний прилад 

~ aérien авіаційний штурман 
~ aérien militaire військовий штурман 
~ automatique навігаційний індикатор 
~ long courrier штурман далекої авіа-
ції 
~ radio штурман-радист 

navigation f навігація; кораблеводіння; аеро-
навігація; літаководіння 

~ aérienne повітряна навігація; аеро-
навігація; літаководіння 
~ à inertie інерційна навігація 
~ à la radio радіонавігація 
~ au radar радіолокаційна навігація;
навігація за допомогою РЛС 
~ autonome автономна навігація 
~ à vue літаководіння за (на)земними 
орієнтирами; візуальна навігація 
~ d’approche літаководіння в зоні під-
ходу до аеродрому; навігація в зоні 
підходу до берега 
~ de collision метод наведення в роз-
рахункову точку 
~ de la radio радіонавігація 
~ de surface надводне плавання; пла-
вання в надводному положенні 
~ en convois плавання в складі конвою 
~ en croisière крейсерське плавання 
~ en groupe спільне плавання 
~ en plongée підводне плавання; пла-
вання в підводному положенні 
~ en vue de terre літаководіння за 
(на)земними орієнтирами; візуальна 
навігація 
~ estimée розрахунок шляху; плавання 
за розрахунком 
~ fluviale річкова навігація 
~ groupée спільне плавання 
~ hertzienne à référence astronomique 
радіоастрономічна навігація 
~ hyberbolique гіперболічна навігація 
~ isobarique ізобарична навігація 
~ maritime морське судноплавство;
мореплавання; кораблеводіння 
~ observée візуальна навігація; літако-
водіння за (на)земними орієнтирами 
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navigation 
~ par estime розрахунок шляху; пла-
вання за розрахунком 
~ par inertie інерційна навігація 
~ par satellite навігація за допомогою 
супутників 
~ radar радіолокаційна навігація; на-
вігація за допомогою РЛС 
~ radioélectrique радіонавігація 
~ radiogoniométrique навігація по ра-
діопеленгах 
~ radioguidée радіонавігація 
~ sans visibilité літаководіння за при-
ладами 
~ sidérale астронавігація 
~ sous-marine підводне плавання;
плавання в підводному положенні 
~ spatiale космічна навігація; космо-
навтика; астронавтика 
~ transpolaire трансполярна навігація 

naviguer плавати; літати 

navire m корабель; судно 
~ à destination spéciale корабель спе-
ціального призначення 
~ amphibie десантний корабель 
~ antiaérien корабель ППО 
~ à propulsion atomique корабель з
атомною (ядерною) енергетичною 
установкою 
~ à propulsion classique корабель зі 
звичайною енергетичною установкою 
~ à propulsion nucléaire корабель з
ядерною енергетичною установкою 
~ à remorque буксирне судно; буксир 
~ armé збройний (оснащений) кора-
бель; військовий корабель 
~ atelier плавуча майстерня 
~ atelier polyvalent багатоцільова пла-
вуча майстерня 
~ atomique атомний корабель 
~ automatisé корабель з автоматичним 
керуванням 
~ auxiliaire допоміжний корабель 
~ base d’escorteurs плавуча база сто-
рожових кораблів 
~ base de sous-marins плавуча база пі-
дводних човнів 
~ brise-glace(s) криголам 
~ but корабель-ціль 

navire 
~ but télécommandé телекерований 
корабель-ціль 
~ chargé de coordonner et de diriger la 
défense aérienne корабель керування 
ППО 
~ conventionnel корабель зі звичай-
ною енергетичною установкою 
~ convoyeur ескортний корабель 
~ cuirassé броньований корабель 
~ d’accostage десантний корабель 
~ d’application навчальний корабель 
~ d’assaut (amphibie) десантний кора-
бель 
~ de bataille бойовий корабель 
~ de combat бойовий корабель 
~ de commandement флагманський 
корабель; штабний корабель, десант-
ний командний корабель 
~ de conserve ескортний корабель 
~ de débarquement десантний кора-
бель 
~ de débarquement pour chars танко-
десантний корабель 
~ de direction de chasse корабель на-
ведення винищувальної авіації 
~ degré роззброєний корабель 
~ de guerre військовий корабель 
~ de l’espace космічний корабель 
~ de ligne лінійний корабель; лінкор 
~ de protection portuaire корабель 
охорони водяного району бази 
~ de ravitaillement транспорт поста-
чання 
~ de sauvetage рятувальне судно 
~ d’escorte ескортний корабель; сто-
рожовий корабель 
~ d’escorte anti-sous-marin сторожо-
вий корабель ПЧО 
~ d’escorte DCA сторожовий корабель 
ППО 
~ de sécurité radiologique корабель 
протирадіаційного захисту 
~ de servitude допоміжне судно 
~ de soutien d’opérations amphibies 
корабель вогневої підтримки десанту 
~ de surface надводний корабель 
~ de tête головний корабель 
~ de transport de chars танкодесант-
ний корабель 
~ d’invasion корабель сил вторгнення 
~ éclaireur розвідувальний корабель 
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navire 
~ en découverte розвідувальний кора-
бель 
~ en service корабель, що знаходиться 
в строю 
~ hors d’âge корабель, що відслужив 
свій термін 
~ lance-engins (lance-fusées; lanceur 
(d’engins)) ракетний корабель 
~ météorologique корабель метеороло-
гічної служби 
~ militaire військовий корабель 
~ mouilleur de mine мінний загоро-
джувач 
~ nucléaire атомний корабель 
~ patrouilleur корабель ПЧО; дозор-
ний корабель 
~ PC d’opérations amphibies штабний 
корабель десантних сил; корабель ке-
рування висадкою десанту 
~ pétrolier танкер; нафтоналивне суд-
но 
~ piquet-radar корабель радіолока-
ційного дозору 
~ policier корабель-дозор 
~ polyvalent багатоцільовий корабель 
~ porte-aéronefs авіаносець; гелікоп-
тероносець 
~ porte-avions авіаносець 
~ porte-chars танкодесантний кора-
бель 
~ porte-hélicoptères гелікоптероно-
сець 
~ porte-hélicoptères ASM гелікопте-
роносець ПЧО 
~ porte-missiles ракетний корабель 
~ porteur (d’engins) ракетний кора-
бель 
~ porteur de missiles de moyenne por-
tée корабель, озброєний ракетами 
середньої дальності 
~ porteur d’hélicoptères d’assaut де-
сантний гелікоптероносець 
~ porte-véhicules судно для переве-
зення транспортних засобів 
~ secondaire допоміжне судно 
~ sous l’âge корабель, що не відслу-
жив свій термін 
~ spatial космічний корабель 
~ transbordeur паром 
~ transbordeur à voies залізничний 
паром 

navire 
~ transport de troupes десантний вій-
ськовий транспорт 
~ volant літальний апарат; повітряний 
корабель 

navire-école m навчальний корабель 

nebulosité f хмарність 
~ complete (totale) суцільна хмарність 

necessaire m
~ de décontamination d’urgence пакет 
для часткової спеціальної обробки 
~ individuel de décontamination radio-
logique індивідуальний комплект 
(пакет) для дезактивації 
~ pour les réparations запасні части-
ни, інструмент і приналежності; ЗІП;
комплект ЗІП 
~ santé de secours похідна аптечка 

nécessité f militaire військова необхідність 

négociation f d’obstacles подолання 
загороджень і перешкод 

nettoyage m чищення; очищення (від против-
ника); прочісування (району; місцевості)

~ classique чищення зброї 
~ complet повне чищення (зброї)
~ de séquelles du coup atomique лікві-
дація наслідків атомного (ядерного)
вибуху 
~ des mines розмінування 
~ des résistances ліквідація вогнищ 
опору 
~ d’une localité ліквідація уцілілих во-
гнищ опору в населеному пункті 
~ d’une zone зачищення зони 
~ sommaire попередня ліквідація уці-
лілих вогнищ опору 

nettoyer чистити; очищати (від противника)

neurotoxique m нервово-паралітична ОР; ОР 
нервово-паралітичної дії 

neutralisation f придушення; нейтралізація;
вогонь на придушення; знешкодження 
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neutralisation 
~ aérienne придушення з повітря; бло-
кування аеродромів; придушення 
(блокування) авіації на аеродромах 
~ atomique придушення атомною 
(ядерною) зброєю 
~ des explosifs et munitions знешко-
дження вибухових речовин та боє-
припасів 
~ des mines знешкодження мін 
~ des moyens de feu придушення вог-
невих засобів 
~ électronique електронна нейтраліза-
ція 
~ tactique тактична нейтралізація 
~ technique виведення з ладу технічних 
засобів противника 
entretenir la ~ не давати противнику 
оправитися після удару 
subir une ~ піддаватися вогню на при-
душення 

neutraliser придушувати; нейтралізувати;
знешкоджувати 

neutralité f нейтралітет 

neutre adj нейтральний 

nez m ніс; носова частина; передня частина 
~ du missile носова частина ракети 
saigner du ~ разове підстрибування 
при пострілі (про гармати)

niche f ніша; осередок 
~ à munitions ніша для боєприпасів 
~ de tir стрілецький осередок 
~ sous parapet підбрустверна ніша 
~s en galerie majeure ніші (бокси) пі-
дземного сховища 

nid m вузол; точка; гніздо 
~ d’arme antichar протитанкова вог-
нева точка 
~ d’arme automatique кулеметне гніз-
до (вогнева точка)
~ de blessés пункт збору поранених 
~ de fusiliers стрілецький окоп 
~ de mitrailleuse кулеметне гніздо (во-
гнева точка)
~ de résistance місце опору; вогнева 
точка 

nid  
~ de tirailleurs окоп на піхотне відді-
лення; позиція піхотного відділення 

nimbo-stratus m pl шарувато-дощові хмари 

nimbus m pl дощові хмари 

nitroglycérine f нітрогліцерин 

niveau m рівень; горизонтальна площина; го-
ризонт 

~ à bulle longitudinal боковий рівень 
~ à bulle transversal поперечний рі-
вень 
~ acceptable допустимий рівень (напр.
радіації)
~ de bruit рівень перешкод 
~ de chiffrement рівень шифрування 
~ de contamination radioactive рівень 
радіоактивного зараження 
~ de contrôle контрольний рівень 
~ de coordination рівень координації 
~ de hausse рівень прицілу; боковий 
рівень 
~ d’elevation боковий рівень 
~ de (du) noir рівень чорного 
~ de perturbation рівень перешкод 
~ de pointage квадрант 
~ de préparation opérationnelle рі-
вень оперативної підготовки 
~ de reception рівень прийому (при-
йнятого сигналу)
~ de seuil межовий рівень 
~ de stock місткість складу 
~ de stratégie générale militaire рівень 
загальної військової стратегії 
~ de tolerance припустимий рівень;
припустима доза 
~ de transmission рівень передачі 
~ de traversée рівень прольоту 
~ de visibilité умови видимості 
~ de visibilité nocturne рівень нічної 
видимості 
~ de vol ешелон 
~ des approvisionnements рівень за-
безпечення 
~ d’instruction рівень (бойової) підго-
товки 
~ d’irradiation рівень опромінення 
~ longitudinal боковий рівень 
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niveau 
~ maximum admissible допустимий 
рівень (доза)
~ opératif оперативний рівень 
~ tactique тактичний рівень 
~ tactique de la guerre тактичний рі-
вень війни 
~ technique d’intervention рівень тех-
нічної допомоги 
~ technique d’intervention NTI1 пер-
ший рівень технічної допомоги 
~ technique d’intervention NTI2 дру-
гий рівень технічної допомоги 
~ technique d’intervention NTI3 тре-
тій рівень технічної допомоги 
~ transversal поперечний рівень; по-
казник нахилу 
~x d’intervention sanitaire рівні сані-
тарної допомоги 
~x de soutien médical рівні медичного 
забезпечення 

nivelage m нівелювання; горизонтування; ви-
рівнювання; зриття (ґрунту); (горизонтальне)
наведення 

niveler нівелювати; горизонтувати; вирівню-
вати; зривати (ґрунт); наводити (у горизонта-
льній площині)

niveleur m скрепер; грейдер 

niveleuse f грейдер 
~ automoteur автогрейдер 
~ élévatrice грейдер-елеватор 
~ tractée грейдер 

niveleuse-automotrice f автогрейдер 

nivellement m нівелювання; горизонтування;
вирівнювання; зриття (ґрунту); (горизонта-
льне) наведення 

~ topographique нівелювання 

nœud m вузловий пункт; вузол; вузол (оди-
ниця швидкості корабля)

~ de chemins de fer залізничний вузол 
~ de communications ferroviaires залі-
зничний вузол 
~ de communications вузол доріг; ву-
зол шляхів сполучення 

nœud 
~ de liaison principal основний вузол 
зв’язку 
~ de liaison secondaire допоміжний 
(другорядний) вузол зв’язку 
~ de maillage вузол мережі (зв’язку)
~ de routes дорожній вузол 
~ de transmissions вузол зв’язку 
~ du réseau вузол мережі (комуніка-
цій)
~ ferroviaire залізничний вузол 
~ zonal зональний вузол зв’язку 
filer 30 ~s йти зі швидкістю 30 вузлів 

nom m назва 
~ code кодована (умовна) назва (поз-
начення)
~ conventionnel (d’emprunt) умовна 
(кодована) назва (позначення)
~ de promotion назва випуску (на прі-
звище відомого військового чи на 
честь видатної військової події)

nomade що переміщується (напр. про гарма-
ти)

nombre m число; кількість; найменування 
~ brut des reserves загальна чисель-
ність резерву (запасу)
~ d’heures de vol наліт у годинах 
~ d’octane октанове число 
~ de balles mises число влучень 
~ de coups число пострілів 
~ de Mach число Маха; число M 
déborder par le ~ придушувати завдя-
ки кількісній перевазі 
plier sous le ~ відходити перед пере-
важаючими силами 

nomenclature f номенклатура; комплект; пе-
релік 

~ des pieces специфікація 

nomination f назва; призначення на посаду;
присвоєння військового звання 

~ à un poste призначення на посаду 
~ d’officiers призначення офіцерів на 
посаду 
recevoir sa ~ одержувати призначення 

nomogramme m номограма 
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nommer називати; призначати; отримувати 
військове звання 

non-combattant adj нестройовий; той, що 
безпосередньо не приймає участі в бойових 
діях (лікар; військовий кореспондент тощо)

non-détection f неможливість виявлення;
прихованість; забезпечення таємності 

non-fumigène бездимний 

non-guéable непрохідний брід 

non-inflammabilité f незаймистість 

non ingérence невтручання 

nord adj північний; m північ 
~ du quadrillage північ координатної 
сітки 
~ geographique справжній (географіч-
на) північ 

normalisation f нормалізація, стандартизація 

norme f норма; стандарт; правило; pl офіцій-
ні (технічні) умови (норми)

~ de la depense des projectiles норма 
витрати снарядів 
~ de performance opérationnelle рі-
вень оперативної готовності 
~s d’aptitude au service положення,
що визначають придатність до війсь-
кової служби 
~s de consommation норми витрат 

notation f атестування; умовна позначка;
креслення 

~ annuelle щорічне атестування 
~ des officiers атестування офіцерів 
~ du personnel атестування особового 
складу 

note f оцінка; знак; інструкція; настанова 
~ d’entretien інструкція з технічного 
обслуговування 
~ de renseignement розвідувальне дані 
~ descriptive технічний опис 
~ de service службова інструкція;
службова записка 
~ d’orientation інструкція; настанова 

note 
~ express термінове розпорядження 
~ ministérielle інструкція (вказівки)
міністра 

noyau m ядро; серцевина; сердечник 
~ (central) du réacteur активна зона 
реактора 
~ actif кадрове ядро (частини; підроз-
ділу)
~ central du volet de la culasse патру-
бок замка 
~ central ядро; активна зона (ядерного 
реактора); патрубок (замка)
~ clef d’état-major ключовий склад 
штабу 
~ de bombe сердечник атомної (ядер-
ної) бомби 
~ de dispersion серцевина розсіювання 
~ de résistance місце опору 
~ dur ядро штабу 
débusquer un ~ ліквідувати місце 
опору 

noyer топити; потопляти; затопляти 
se ~ тонути 

nuage m хмара 
~ actif радіоактивна хмара 
~ artificiel димова завіса 
~ atomique хмара атомного (ядерного)
вибуху 
~ chargé радіоактивна хмара 
~ de base нижня хмара 
~ de brouillard вертикальна димова 
завіса 
~ de cendres радіоактивна хмара 
~ de fumée хмара диму; димова завіса 
~ de fumée en écran вертикальна ди-
мова завіса 
~ de fumée en nappe горизонтальна 
димова завіса 
~ de gaz хмара отруйного газу 
~ d’embruns хмара водяного пилу (пі-
сля підводного ядерного вибуху)
~ destructeur радіоактивна хмара 
~ en «chou-fleur» грибоподібна хмара 
(ядерного вибуху)
~ gazeux хмара отруйного газу 
~ nucleaire хмара ядерного вибуху 
~ radioactif радіоактивна хмара 
~s de pluie дощові хмари 
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nuage 
~s d’orage грозові хмари 
~s élevés високі хмари 
~s en couches шаруваті хмари 
~s ondulés хвилясті хмари 
~ toxique хмара ОР 

nuage-champignon m грибоподібна хмара 
(ядерного вибуху)

nucléaire ядерний 

nuisance f шкідливий вплив 

numérisation оцифрування 
~ des informations opérationnelles 
оцифрування оперативної інформації 

numéro m число; кількість; номер 
~ de lot номер партії (напр. пороху;
снарядів)
~ de mouvement номер підрозділу (ча-
стини) на марші 
~ d’enregistrement à l’arrivée (d’une 
ordre) реєстраційний номер при оде-
ржанні (наказу)
~ d’entrée вхідний номер 
~ d’escadre тактичний номер (кораб-
ля)
~ de secteur postal номер польової 
пошти 
~ de sortie вихідний номер 
~ d’identification номер і шифр (до-
кумента)
~ d’incorporation номер частини 
~ d’unité номер частини 
~ matricule особистий номер; номер 
за списком; номер (зброї; гармати; ав-
томобіля); інвентарний номер 

numérotage m des objectifs нумерація цілей 

numérotez-vous! на перший другий - розра-
хуйсь! (команда)
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-O- 
 
obéissance f покора; слухняність; маневре-
ність; керованість 

objectif m ціль; об’єкт; рубіж; завдання; точ-
ка прицілювання 

~ à atteindre найближче завдання;
об’єкт для ураження; рубіж виходу 
~ à battre ціль, що підлягає обстрілу;
рубіж вогню 
~ à courte portée близько розташована 
ціль 
~ à couvert закрита ціль 
~ à decouvert відкрита ціль 
~ à demi-couvert напівзакрита ціль 
~ à detruire намічена ціль (об’єкт); 
ціль (об’єкт) для знищення; завдання 
на знищення (руйнування)
~ à la demande ціль за вимогою 
~ à terre наземна ціль 
~ à viser зазначена ціль (об’єкт) (для 
ураження вогнем)
~ actuel reel справжнє положення цілі 
~ actuel restitue розрахункове поло-
ження цілі 
~ aerien lent ціль, що повільно летить 
~ aerien rapide ціль, що швидко ле-
тить 
~ aerien повітряна ціль; завдання аві-
ації; бойовий виліт 
~ animé ціль, що рухається; жива ціль 
~ arrete нерухома ціль (об’єкт)
~ assigne призначена (зазначена) ціль 
(об’єкт); об’єкт атаки; заданий рубіж 
~ atomique ціль (об’єкт) для нанесен-
ня атомного (ядерного) удару 
~ atteint уражена ціль (об’єкт); досяг-
нутий рубіж (об’єкт)
~ au sol наземна ціль 
~ blindé броньована ціль 
~ brillant освітлена ціль 
~ camouflé замаскована ціль (об’єкт)
~ classique ціль (об’єкт) для нанесення 
удару звичайними засобами 
~ collectif групова ціль 
~ commandé керована ціль (об’єкт)
~ connu par ses coordonnées ціль, ко-
ординати якої відомі 
~ controlable контрольована (керова-
на) ціль (об’єкт)
~ convenu намічена ціль (об’єкт)

objectif 
~ courant ціль, що рухається (що бі-
жить)
~ d’approche ціль, що наближається 
~ d’attaque об’єкт атаки (нападу); ру-
біж атаки 
~ d’exploitation завдання на переслі-
дування противника (при розвитку 
успіху)
~ d’ordre stratégique стратегічна ціль 
(об’єкт)
~ d’ordre tactique тактична ціль 
(об’єкт)
~ de bombardement об’єкт бомбарду-
вання (бомбометання)
~ de choix вигідна (зручна; легка) ціль 
(об’єкт)
~ de circonstance ціль, що раптово 
з’являється 
~ de classe важлива ціль (об’єкт)
~ de combat ціль (об’єкт) для уражен-
ня в бою (для нанесення удару); бойо-
ве завдання 
~ de destruction намічена ціль 
(об’єкт); ціль (об’єкт) для знищення;
завдання на знищення (руйнування)
~ de dimensions reduites (de faible 
dimension) мала (точкова) ціль 
~ de faible etendue мала (дрібна; точ-
кова) ціль; вузька ціль 
~ de grandes dimensions велика ціль;
широка ціль 
~ de la journée завдання дня 
~ de la taille d’un buste грудна мішень 
~ de mortiers ціль для мінометів 
~ de neutralisation ціль для приду-
шення 
~ de petite dimension мала (дрібна;
точкова) ціль; вузька ціль 
~ de premier choix ціль першої черги;
першочергове завдання 
~ de proximité прилегла ціль (об’єкт)
~ de radar радіолокаційна ціль 
~ de site appréciable ціль з великим 
кутом місця 
~ de superficie наземна ціль 
~ de tir urgent ціль, що підлягає не-
гайному знищенню 
~ de tir ціль (об’єкт) для ураження во-
гнем 



435

objectif 
~ de valeur capitale головна (основна)
ціль (об’єкт); головне (основне) за-
вдання 
~ de valeur stratégique стратегічна 
ціль (об’єкт)
~ defile укрита ціль 
~ désigné ціль, визначена по карті;
призначена (зазначена) ціль (об’єкт)
~ dissimulé замаскована ціль (об’єкт)
~ emetteur d’infrarouge ціль, що ви-
промінює інфрачервоні (теплові) про-
мені 
~ en mouvement рухома ціль 
~ etendu велика ціль; широка ціль 
~ eventuel додаткове завдання 
~ ferroviaire залізничний об’єкт 
~ fictif фіктивна ціль; помилкова ціль 
(об’єкт)
~ final остання ціль; ціль бою; остан-
ній рубіж 
~ fixe нерухома ціль (об’єкт)
~ flottant плавуча ціль 
~ fortuit непланова ціль; ціль, що (ра-
птово) з’являється 
~ fugitif ціль, що (раптово)
з’являється; ціль, що швидко ховаєть-
ся 
~ futur réel справжнє попереднє по-
ложення цілі 
~ futur restitué розрахункове попере-
днє положення цілі 
~ futur імовірна ціль; наступне за-
вдання 
~ groupé групова ціль 
~ hétérogène неоднорідна ціль (об’єкт)
~ homogène однорідна ціль (об’єкт)
~ imprevu непланова ціль 
~ inanime нерухома ціль (об’єкт)
~ incompletement neutralise частково 
подавлена ціль 
~ industriel промисловий об’єкт 
~ initial вихідний рубіж; найближче 
завдання 
~ inopiné (instantané) ціль; що (рапто-
во) з’являється; ціль, що швидко хова-
ється 
~ intermediaire проміжний рубіж; на-
ступне завдання 
~ limité обмежена ціль 
~ lineaire лінійна ціль; широка ціль 
~ lointain далекий об’єкт 

objectif 
~ mineur другорядна ціль (об’єкт)
~ mobile (mouvant) рухома ціль; рух-
ливий об’єкт 
~ non ponctuel площадкова ціль 
~ non-prévu непланова ціль 
~ nucléaire ціль (об’єкт) для нанесен-
ня ядерного удару 
~ parasite помилкова ціль 
~ ponctuel точкова ціль 
~ pour réglage de tir par coups fusants 
hauts повітряний репер 
~ preetudie заздалегідь вивчена (роз-
відана) ціль 
~ prevu планова ціль; ціль, нанесена 
на карту 
~ principal головна (основна) ціль 
(об’єкт); головне (основне) завдання 
~ prioritaire ціль першої черги; пер-
шочергове завдання 
~ punctiforme (quasi ponctuel) точко-
ва ціль 
~ qui defile ціль, що рухається по 
фланговому напрямку 
~ radar радіолокаційна ціль 
~ rapproche прилегла ціль (об’єкт)
~ reel реальна ціль 
~ retranché ціль, розташована в тран-
шеях (окопах); ціль, прикрита бруст-
вером 
~ rude об’єкт, що завзято обороняєть-
ся 
~ s’éloignant ціль, що віддаляється 
~ secondaire другорядна ціль (об’єкт); 
запасна ціль (об’єкт); другорядне за-
вдання; наступне завдання 
~ souterrain підземна ціль 
~ strategico-économique промисловий 
об’єкт стратегічного призначення 
~ stratégique стратегічна ціль (об’єкт)
~ suplémentaire додаткова ціль; дода-
ткове завдання 
~ surfacique площадкова ціль 
~ susceptible de rendement об’єкт (ру-
біж), захоплення якого становить так-
тичний інтерес 
~ tactique тактична ціль (об’єкт)
~ terrestre наземна ціль; природний 
рубіж 
~ traversant ціль, що рухається по 
фланговому напрямку 
~ ultérieur наступне завдання 
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objectif 
~ valable вигідна (зручна; легка) ціль;
важливий об’єкт 
~ virtuel можлива (передбачувана)
ціль (об’єкт)
~ vital важлива ціль (об’єкт); життєво-
важливий об’єкт 
~ vivant fixe нерухома жива ціль 
~ vivant mobile ціль, що рухається;
жива ціль 
~ vivant жива ціль (сила)
~ vu ціль, за якою можна спостеріга-
ти; (видима) ціль 
~s de sécurité nationale цілі націона-
льної безпеки 
~s d’interopérabilité завдання опера-
тивної сумісності 
~s du Partenariat цілі партнерства 
~s largement espacés цілі розташовані 
з великими проміжками; розосере-
джені цілі 
~s prioritaires першочергові цілі 
~s successifs послідовні рубежі 
accrocher un ~ рлк. захоплювати ціль 
assigner un ~ призначати (вказувати)
ціль; визначати об’єкт атаки; встанов-
лювати завдання 
atteindre un ~ вражати ціль; виходити 
на рубіж; захоплювати рубіж 
coiffer ~ накривати ціль вогнем; за-
ймати (захоплювати) рубіж 
depasser un ~ assigné просуватися 
вперед за заданий рубіж 
désigner un ~ визначати ціль по карті;
позначати (вказувати) ціль; встанов-
лювати завдання 
deuxieme ~ другорядна ціль (об’єкт); 
запасна ціль (об’єкт); другорядне за-
вдання; наступне завдання 
différencier les ~s розрізняти цілі 
donner d’avance les ~s заздалегідь 
призначати (вказувати) цілі; заздале-
гідь встановлювати завдання 
encadrer ~ захоплювати ціль 
faux ~ помилкова ціль (об’єкт); фікти-
вна ціль 
fixer ~ призначати (вказувати) ціль;
визначати об’єкт атаки; встановлюва-
ти завдання 
intervenir contre un ~ відкривати во-
гонь по цілі; піддавати об’єкт бомбар-
дуванню 

objectif 
nettoyer ~ очищати рубіж від против-
ника 
pointer sur ~ наводити на ціль 
premier ~ ціль першої черги; першо-
чергове завдання 
prendre ~ рлк. ловити (захоплювати)
ціль 
prendre pour ~ обирати собі ціль 
réaliser ~ досягати рубіж; займати (за-
хоплювати) рубіж 
repérer ~ визначати місцезнаходжен-
ня цілі; засікати ціль 
s’adresser à des ~s importants брати 
під обстріл важливі цілі; бути спрямо-
ваним на важливі цілі (про вогонь)
s’appliquer parfaitement sur ~ точно 
накривати ціль 
s’assurer des ~s опановувати рубежі 
saisir un ~ брати під обстріл ціль 
se maintenir sur ~ conquis закріплю-
ватися (утримуватися) на захопленому 
рубежі 
second ~ другорядна ціль (об’єкт); за-
пасна ціль (об’єкт); другорядне за-
вдання; наступне завдання 
suivre ~ стежити за ціллю 
sur ~ доставляти до цілі 
sur tel ~ по цілі 
survoler ~ пролітати над ціллю 
toucher un ~ уражати ціль; попадати в
ціль; знищувати об’єкт 
traiter un ~ обстрілювати ціль 
viser ~ прицілюватися; наводити на 
ціль 

objectif-point m точкова ціль 

objet m об’єкт; предмет; ціль; призначення 
~ de camouflage об’єкт (предмет) мас-
кування 
~ non identifié невпізнаний об’єкт 
~ porteur d’armes nucléaires засіб до-
ставки ядерних боєприпасів 
~ spatial avec équipage космічний 
об’єкт з екіпажем 
~ volant літаючий об’єкт 
être ~ d’un tir піддаватися обстрілу 
être ~ d’une nomination достроково 
одержувати військове звання 
faire ~ d’exercices spéciaux відпрацьо-
вувати на спеціальних заняттях 
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objet 
faire ~ d’un signal передаватися сиг-
налом 
faire l’~ d’un mouvement перекидати-
ся 

obligation f de réserve зобов’язання про 
нерозголошення 

oblique adj косий; похилий; косоприцільний 
(про вогонь); перспективний (про знімок)

marcher en ~ здійснювати марш під 
кутом до лінії фронту 

obliquer ухилятися 

obscur adj неясний; що не проглядається; за-
критий (про місцевість)

obscurcir затемнювати; маскувати (світло)

obscurcissement m затемнення; маскування 
(світла)

obscurité f темний час доби 

observable adj доступний для спостереження 

observateur m спостерігач 
~ aérien спостерігач за повітрям; пові-
тряний спостерігач 
~ auxiliaire допоміжний спостерігач;
спостерігач допоміжного СП 
~ avancé передовий спостерігач 
~ d’artillerie артилерійський спостері-
гач 
~ d’ensemble спостерігач за полем 
бою; спостерігач командно-
спостережливого пункту; pl система 
спостереження 
~ d’infanterie піхотний спостерігач 
~ en avion пілот-спостерігач; повітря-
ний спостерігач 
~ héliporté пілот-спостерігач на гелі-
коптері; повітряний спостерігач 
~ latéral боковий спостерігач 
~ militaire військовий спостерігач 
~ radariste оператор РЛС 
~ radio радист-спостерігач 
~ terrestre наземний спостерігач 

observateur-avion m ближній літак-
розвідник; літак-корегувальник 

observation f спостереження; дотримання;
збереження; зауваження; догана; pl результа-
ти спостереження 

~ à (par) la vue (a l’oeil (nu)) візуальне 
спостереження 
~ à courte distance ближнє спостере-
ження 
~ à grande distance далеке спостере-
ження 
~ à vues directes безпосереднє візуа-
льне спостереження 
~ aerienne du champ de bataille повіт-
ряне спостереження за полем бою 
~ aerienne повітряне спостереження;
спостереження за повітрям 
~ armée розвідка боєм 
~ au sol наземне спостереження 
~ avancée спостереження з передового 
СП; передові органи спостереження 
~ bilaterale двостороннє бокове спо-
стереження 
~ chez l’adversaire спостереження за 
противником 
~ chimique хімічне спостереження 
~ continue безупинне спостереження 
~ d’ensemble спостереження за полем 
бою 
~ d’un coup isole спостереження за 
розривом 
~ de (du) tir спостереження за стріль-
бою; спостереження за результатами 
стрільби; корегування стрільби 
~ de detail спостереження за окремим 
об’єктом; ретельне спостереження 
~ de guerre спостереження в бою (у
бойовій обстановці)
~ de la terre повітряне спостереження 
за наземним противником 
~ de la trajectoire спостереження за 
траєкторією польоту цілі 
~ de renseignements розвідка спосте-
реженням 
~ des coups (des eclatements) спосте-
реження за розривами 
~ des impacts спостереження влучень 
~ des lueurs спостереження спалахів 
пострілу (зблисків розриву)
~ des reactions de l’ennemi спостере-
ження за поведінкою противника 
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observation 
~ des tirs спостереження за стрільбою;
спостереження за результатами стрі-
льби; корегування стрільби 
~ directe par la vue безпосереднє візу-
альне спостереження 
~ directe візуальне спостереження 
~ du ciel спостереження за повітрям 
~ du haut de l’espase спостереження з
космосу 
~ du silence дотримання тиші 
~ du terrain спостереження за місце-
вістю 
~ du tir спостереження за розривами 
~ électromagnétique радіолокаційне 
спостереження 
~ eloignée далеке спостереження 
~ en direction спостереження за на-
прямком 
~ en portée спостереження за дальніс-
тю 
~ en profondeur спостереження в гли-
бині бойового порядку 
~ en site спостереження за висотою 
~ en tous-azimuts кругове спостере-
ження 
~ ennemie спостереження за против-
ником; спостережні пункти (пости)
противника; спостерігачі противника 
~ humaine візуальне спостереження 
~ intermittente непостійне спостере-
ження 
~ laterale бокове спостереження 
~ lointaine далеке спостереження 
~ meteorologique метеорологічне спо-
стереження 
~ nocturne спостереження вночі 
~ panoramique спостереження за до-
помогою панорамної РЛС; кругове 
спостереження 
~ par intermittence непостійне спо-
стереження 
~ par procédés spéciaux радіотехнічне 
спостереження (розвідка)
~ par radars радіолокаційне спосте-
реження 
~ permanente безупинне (постійне)
спостереження 
~ photographique фоторозвідка 
~ radar радіолокаційне спостережен-
ня 

observation 
~ radioastronomique радіоастрономі-
чне спостереження 
~ radioélectrique радіоспостереження;
радіорозвідка; радіоперехоплення 
~ rapprochée ближнє спостереження 
~ sur ligne спостереження за переднім 
краєм 
~ sûre надійне (точне) спостереження 
~ terrestre наземне спостереження;
спостереження за місцевістю 
~ visuelle візуальне спостереження 
dérober à ~ укриватися від спостере-
ження 
être en ~ вести спостереження; спо-
стерігати; знаходитися на спостереж-
ному пункті (посту)
faire (pratiquer) ~ вести спостережен-
ня спостерігати 
rester en ~ продовжувати вести спо-
стереження 

observatoire m спостережний пункт (СП); 
пост спостереження 

~ à grand commandement спостереж-
ний пункт (пост), розташований на 
пануючій висоті 
~ à vues lointaines СП із далеким 
оглядом 
~ aérien повітряний СП; пост спосте-
реження за повітрям 
~ avancé передовий СП 
~ cuirassé броньований СП 
~ d’artillerie артилерійський СП 
~ d’ensemble СП для спостереження 
за полем бою; командно-
спостережний пункт 
~ de base головний СП 
~ de batterie СП командира батареї 
~ de circonstance тимчасовий СП 
~ de commandement командно-
спостережний пункт 
~ de groupe СП командира дивізіону 
~ de groupement СП командира арти-
лерійської групи 
~ de rechange запасний СП 
~ de réglage СП для проведення при-
стрілювання (для корегування вогню)
~ de renseignements пункт спостере-
ження для ведення розвідки 
~ défensif СП в обороні 
~ en béton бетонований СП 
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observatoire 
~ en charpente дерев’яна вежа спосте-
реження 
~ latérale боковий СП 
~ météorologique метеорологічний 
центр (станція)
~ mobile пересувний спостережний 
пункт (центр)
~ permanent постійний спостережний 
пункт (центр)
~ principal основний СП; командно-
спостережний пункт 
~ secondaire допоміжний СП 
~ surélevé спостережний пункт 
(центр), високо розміщений 
~ terrestre наземний СП 
~ triple спостережний пункт (центр)
для спостереження з трьох сторін 
~ volant повітряний СП 
s’amarrer aux ~s закріплюватися на 
місцевості зі зручними для спостере-
ження пунктами 

observer спостерігати; вести спостереження;
тримати 

obstacle m перешкода; загородження; проти-
дія 

~ à base de mines et d’explosifs мінно-
підривне загородження 
~ à la circulation дорожня перешкода 
(загородження); перешкода (загоро-
дження) на дорозі; дорожня пробка 
(затор)
~ absolu нездоланна перешкода 
~ actif міннопідривне загородження 
~ amenagé штучна перешкода; заго-
родження 
~ antichaland протидесантне загоро-
дження 
~ antichar en béton armée загоро-
дження з протитанкових надовб; про-
титанкові надовби 
~ antichar протитанкова перешкода 
(загородження)
~ antipersonnel протипіхотна переш-
кода (загородження)
~ artificiel штучна перешкода; загоро-
дження 
~ bas малопомітна перешкода (заго-
родження); дротова мережа на низь-
ких кілках 

obstacle 
~ continu суцільне загородження 
~ contre les blindés протитанкова пе-
решкода (загородження)
~ côtier протидесантне загородження 
~ d’infanterie протипіхотна перешко-
да (загородження)
~ de œuvre замінована фортифікацій-
на перешкода 
~ de plage протидесантне загороджен-
ня 
~ de réalisation facile просте загоро-
дження 
~ désigné визначена перешкода 
~ du terrain природна перешкода 
~ fixe нерухоме загородження; рлк.
нерухома перешкода 
~ hâtif поспішно встановлене загоро-
дження 
~ hydrographique водяна перешкода 
(рубіж)
~ infranchissable (insurmontable) не-
здоланна перешкода 
~ interrompu несуцільне загороджен-
ня 
~ massif загородження великого мас-
штабу; загородження на великій пло-
щі 
~ miné мінне загородження; міннопід-
ривне загородження 
~ mobile пересувне (переносне) заго-
родження 
~ naturel природна перешкода 
~ non battu перешкода, що не про-
стрілюється 
~ passif непідривне загородження 
~ pieux надовби 
~ portatif переносне загородження 
~ préliminaire запланована перешкода 
~ routier дорожня перешкода (загоро-
дження); перешкода (загородження)
на дорозі; дорожня пробка (затор)
~ stratégique загородження стратегіч-
ного значення 
~ tactique загородження тактичного 
значення 
~ terrassé земляна перешкода (проти-
танкові рови; ескарпи)
~ terrestre наземна перешкода (заго-
родження)
~ vertical maximum висота подоланої 
перешкоди 
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obstacle 
~s atmosphériques несприятливі ме-
теорологічні умови 
~s en béton armé залізобетонні заго-
родження 
~s météorologiques несприятливі ме-
теорологічні умови 
aménager des ~s встановлювати (вла-
штовувати; створювати (споруджува-
ти) загородження 
battre les ~s прострілювати загоро-
дження 
bénéficier d’un ~ використовувати за-
городження як укриття; знаходитися 
під прикриттям загородження 
créer des ~s створювати загородження 
dégager les ~s усувати перешкоди (за-
городження)
éliminer les ~s усувати перешкоди (за-
городження)
encadré d’~s прикритий перешкодами 
enjamber (enlever de) l’~ долати пе-
решкоди 
enlever les ~s усувати перешкоди (за-
городження); 
entretenir un ~ par le feu перешко-
джати вогнем подоланню (усуненню)
перешкод 
établir des ~s установлювати (улашто-
вувати) загородження 
faire ~ перешкоджати 
favoriser les ~s par le feu прострілю-
вати перешкоди 
gros ~ загородження великого масш-
табу 
réaliser les ~s створювати загоро-
дження 
s’affranchir des ~s долати перешкоди 
surmonter un ~ долати перешкоди 

obstruction f загородження; перешкода; за-
вал; pl зруйновані ділянки; ділянки руйну-
вань 

~s littorales протидесантні загоро-
дження 
créer des ~s створювати загородження 
tendre des ~s влаштовувати (створю-
вати) загородження 

obstruer загороджувати; перешкоджати;
створювати руйнування 

obtention f du renseignement добування роз-
відувальних даних 

obturateur m обтюратор; кришка; прокладка;
ущільнення 

obus m снаряд; (мінометна) міна; граната 
~ (percutant) à inertie снаряд з (удар-
ним) підривником інерційної дії 
~ (percutant) à retard (à retardement)
снаряд з (ударним) підривником упо-
вільненої дії 
~ (percutant) instantané снаряд з
(ударним) підривником миттєвої дії 
~ à ailettes (необертовий) оперений 
снаряд; міна 
~ à balles (fusant) шрапнельний сна-
ряд; шрапнель 
~ à blanc навчальний снаряд (з інерт-
ним наповнювачем)
~ à charge à écrasement снаряд із пла-
стичною ВР 
~ à charge brisante осколочно-
фугасний снаряд (граната); осколоч-
ний снаряд (граната); фугасний снаряд 
(граната); бризантна граната 
~ à charge creuse кумулятивний сна-
ряд 
~ à charge nucléaire снаряд з ядерним 
зарядом; ядерний снаряд 
~ à coiffe снаряд із бронебійним нако-
нечником; бронебійний снаряд 
~ à effet spécial спеціальний снаряд 
~ à fausse ogive снаряд з балістичним 
наконечником 
~ à fragmentation prédéterminée 
осколочний снаряд (граната) з диста-
нційним підривником 
~ à fragmentation осколочний снаряд 
(граната)
~ à fumée димовий снаряд 
~ à fusée à temps снаряд з дистанцій-
ним підривником; дистанційний сна-
ряд 
~ à fusée de culot снаряд з донним пі-
дривником 
~ à fusée percutante снаряд з ударним 
підривником 
~ à gaz хімічний снаряд 
~ à mitraille шрапнельний снаряд;
шрапнель 
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obus 
~ à noyau extradur снаряд із сердеч-
ником особливої міцності 
~ à ogive rapportée снаряд з балістич-
ним наконечником 
~ à parachute парашутний освітлюва-
льний снаряд 
~ à parois minces тонкостінний снаряд 
~ à percussion снаряд з ударним під-
ривником 
~ à propulsion additionnelle активно-
реактивний снаряд (міна)
~ à retard (à retardement) снаряд із 
підривником уповільненої дії 
~ à segments сегментний снаряд 
~ à ypérité хімічний снаряд з іпритом 
~ allongé подовжений снаряд 
~ anti-béton бетонобійний снаряд 
~ antichar протитанковий снаряд 
~ armé бойовий снаряд; остаточно 
споряджений снаряд 
~ atomique атомний (ядерний) снаряд 
~ au phosphore (запальний; димовий)
снаряд, споряджений фосфором 
~ autodestructeur снаряд із самолікві-
датором 
~ bactériologique бактеріологічний 
снаряд 
~ bivalent осколочно-хімічний снаряд 
~ brisant осколочно-фугасний снаряд 
(граната); осколочний снаряд (грана-
та); фугасний снаряд (граната); бриза-
нтна граната 
~ chargé en explosif осколочно-
фугасний снаряд (граната); осколоч-
ний снаряд (граната); фугасний снаряд 
(граната)
~ chimique хімічний снаряд 
~ creux пустотілий снаряд; кумуляти-
вний снаряд 
~ d’école à feu навчальний снаряд 
~ d’exercice (d’instruction) навчаль-
ний снаряд 
~ de char снаряд для танкової гармати 
~ de gros calibre великокаліберний 
снаряд 
~ de guerre бойовий снаряд 
~ de mortier мінометна міна 
~ de perforation бронебійний снаряд 
~ de propagande агітаційний снаряд 
~ de réglage пристрілочний снаряд 
~ éclairant освітлювальний снаряд 

obus 
~ empenné оперений снаряд 
~ en acier сталевий снаряд 
~ explosif à effet de mine фугасний 
снаряд (граната)
~ explosif antipersonnel (протипіхот-
ний) осколочний снаряд (граната)
~ explosif brisant осколочно-фугасний 
снаряд (граната); осколочний снаряд 
(граната); фугасний снаряд (граната); 
бризантна граната 
~ explosif de rupture бронебійний 
снаряд (з розривним зарядом)
~ explosif léger легкий осколочний 
снаряд 
~ explosif percutant снаряд з ударним 
підривником 
~ explosif perforant бронебійний сна-
ряд (з розривним зарядом)
~ explosif осколочно-фугасний снаряд 
(граната); осколочний снаряд (грана-
та); фугасний снаряд (граната)
~ factice (fictif) навчальний снаряд 
~ fugace gazeux хімічний снаряд з га-
зоподібною нестійкою ОР 
~ fugace хімічний снаряд з нестійкою 
ОР 
~ fumigène димовий снаряд 
~ fusant et percutant універсальна 
(дистанційно-ударна) граната 
~ fusant дистанційний снаряд; снаряд 
з дистанційним підривником; бризан-
тна граната 
~ guidé керований реактивний снаряд 
(ракета)
~ incendiaire запальний снаряд 
~ inerte (навчальний) снаряд з інерт-
ним наповнювачем 
~ mixte осколочно-хімічний снаряд 
~ percutant снаряд з ударним підрив-
ником 
~ perforant inerte (plein) суцільний 
бронебійний снаряд 
~ perforant sous-calibre підкалібровий 
бронебійний снаряд 
~ perforant traceur бронебійно-
трасуючий снаряд 
~ perforant бронебійний снаряд 
~ persistant à effets retardes хімічний 
снаряд зі стійкою ОР уповільненої дії 
~ piege (артилерійський) снаряд-
пастка 
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obus 
~ plastique пластмасовий (холостий)
набій; снаряд із пластичною ВР 
~ raté снаряд, що не розірвався 
~ sous-calibre perforant traceur під-
калібровий бронебійно-трасуючий 
снаряд 
~ sous-calibre підкалібровий снаряд 
~ spécial спеціальний снаряд 
~ toxique хімічний снаряд 
~ traceur трасуючий снаряд 
~ vésicant хімічний снаряд з ОР шкі-
ро-наривної дії 
~ volant крилата ракета; оперена раке-
та 
appliquer des ~ обстрілювати артиле-
рійським вогнем (мінометним вогнем)
décoller (déloger) l’~ виштовхувати 
снаряд (при розряджанні)
dessertir un ~ виймати зі снаряду гіль-
зу 
encadrer d ~ накривати ціль вогнем 
lâcher un ~ випускати снаряд 
marcher dans ses ~ рухатися за вогне-
вим валом 
recevoir un ~ одержувати попадання 
refouler l’~ à sa position de charge-
ment досилати снаряд 
tirer un ~ випускати снаряд 

obusier m гаубиця 
~ à roues suspendues гаубиця з наві-
шеними колесами (нижнім верстатом 
лафета)
~ à tir peu rapide гаубиця з малою 
швидкострільністю 
~ automoteur самохідна гаубиця 
~ automoteur à casemate tournante 
самохідна гаубиця з обертовою вежею 
~ automoteur de 105 105-ти мм само-
хідна гаубиця 
~ automouvant самохідна гаубиця 
~ biflèche гаубиця з розсувними ста-
нинами 
~ d’accompagnement гаубиця супро-
воду 
~ d’assaut самохідна гаубиця 
~ de campagne польова гаубиця 
~ de montagne гаубиця гірської арти-
лерії 
~ de 155 155-ти мм гаубиця 

obusier 
~ de 105 sur affût automoteur 105-мм 
самохідна гаубиця 
~ en batterie гаубиця в бойовому по-
ложенні 
~ en position de route гаубиця в похі-
дному положенні 
~ lourd важка гаубиця 
~ triflèche гаубиця з лафетом із трьо-
ма відкидними станинами 
gros ~ важка гаубиця; гаубиця велико-
го калібру 

obusier-canon m гаубиця-гармата 

occasion f
d’~ підручний; імпровізований 

occultation f маскування; укриття; накриття 
~ des feux (des lumières) затемнення;
світломаскування 
~ du but par la fumée маскування цілі 
димом (димова завіса)

occulter маскувати; укривати; накривати 

occupant m окупант; загарбник 
~s du char екіпаж танка 

occupation f зайняття; захоплення; окупація;
насиченість військами; щільність бойових 
порядків 

~ des premières lignes зменшувати 
щільність бойових порядків на перед-
ньому краї 
~ de la position зайняття позиції; роз-
ташування на позиції; щільність бойо-
вих порядків 
~ de la profondeur вихід у глибину 
оборони 
~ discontinue зайняття рубежу з зали-
шенням незайнятих проміжків між ча-
стинами (підрозділами)
~ d’une position оволодіння позиціями 
~ en profondeur розташування (на по-
зиції); ешелонування в глибину 
~ en sûreté забезпечення можливості 
зайняття (позиції)
~ militaire зайняття військами; війсь-
кова окупація 
~ restreinte зайняття незначними (не-
великими) силами 
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occupation 
~ solide зайняття значними (великими)
силами 

occuper займати; захоплювати; окупувати 
~ fortement займати великими (знач-
ними) силами 
~ légèrement займати (окупувати) не-
значними (невеликими) силами 
~ militairement займати (окупувати)
військами 

octroi m надання 

œillère f окуляри (протигаза); окулярна рако-
вина 

~ en caoutchouc гумовий окуляр (при-
цілу)

œillet m вушко; отвір; петля; сережка; кільце 

geilleton m вушко; прицілювальний проріз;
проріз прицілу; діоптрії 

~ de coïncidence прицілювальний про-
різ; проріз прицілу 
~ de hausse прицілювальний проріз;
проріз прицілу; діоптр; діоптрійна щі-
лина 
~ de pointage прицілювальний проріз;
проріз прицілу 
~ de visée діоптр 
~ hausse прицілювальний проріз; про-
різ прицілу; діоптр; діоптрійна щілина 
~ rabattable відкидний діоптр 

oeuvre f робота; m pl фортифікаційні (обо-
ронні) споруди; зміцнення 

faire ~ de виконувати обов’язки 
mettre en ~ вводити в бій; здійснюва-
ти; застосовувати; використовувати;
пускати в хід (у рух); запускати;
включати; вводити в експлуатацію;
розташовувати 

offensif adj наступальний 

offensive f наступ; наступальний бій 
~ à pas de géant стрімкий розвиток 
наступу 
~ aérienne авіаційний наступ; насту-
пальні дії авіації 

offensive 
~ aéronavale наступальні дії авіації 
ВМС; наступальні дії ВПС і ВМС 
~ aéro-nucléaire наступальні дії ВПС,
оснащених ядерною зброєю 
~ aéroportée наступальні дії ПДВ 
~ alliée наступ (військ) союзників 
~ amphibie морська десантна операція 
~ blindée наступ бронетанкових військ 
~ brutale могутній (стрімкий) наступ 
~ contre un front mouvant наступ на 
противника, що перейшов до рухомої 
оборони 
~ d’ensemble загальний наступ; на-
ступ по усьому фронту (по всій лінії 
фронту)
~ d’envergure наступ великими сила-
ми; наступ на широкому фронті 
~ d’exploitation наступ з метою розви-
тку успіху 
~ d’usure наступ з метою виснаження 
(вимотування) противника 
~ de bombardement наступальні дії 
бомбардувальної авіації; удари бом-
бардувальної авіації 
~ de dégagement наступ з метою 
сприяння військам, що знаходяться у
скрутному положенні 
~ de grand style великий наступ; на-
ступ на широкому фронті 
~ de poursuite переслідування 
~ décisive рішучий наступ 
~ en cascade наступ кількома послідо-
вними ударами на декількох ділянках 
фронту 
~ en flèche наступ клином; наступ 
групою, що висунулася вперед 
~ en force наступ великими силами 
~ en profondeur глибока наступальна 
операція; наступ на велику глибину;
наступальні дії в оперативній глибині;
удари по тилових об’єктах (по тилах)
~ en tenaille наступ з метою захоплен-
ня в кліщі (подвійного охоплення)
~ frontale фронтальний наступ 
~ générale загальний наступ; наступ 
по усьому фронту (по всій лінії фрон-
ту)
~ limitée наступ з обмеженою метою 
~ locale наступ місцевого значення;
наступ на вузькому фронті 
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offensive 
~ massive de bombardement масовані 
наступальні дії бомбардувальної авіа-
ції; масовані удари бомбардувальної 
авіації 
~ nucléaire наступ із застосуванням 
ядерної зброї; ядерний удар 
~ par le feu артилерійський наступ;
вогневий наліт 
~ partielle наступ на окремій ділянці 
фронту (по окремих напрямках)
~ stratégique стратегічний наступ 
~ tactique наступ тактичного значен-
ня; тактичний наступ; наступальний 
бій 
~ terrestre наземний наступ; наступ 
сухопутних військ 
briser une ~ відбивати наступ 
lancer une ~ починати наступ 
prendre ~ переходити в наступ 
prononcer une ~ починати наступ 

offensivité f наступальна здатність (дух)

office m пост; служба; обов’язок; керування;
бюро; секретаріат; канцелярія 

d’~ за посадою; по призначенню; за 
розпорядженням 

officier m офіцер 
~ adjoint помічник начальника штабу 
(полку); старший ад’ютант батальйо-
ну (дивізіону); заступник командира 
~ de garde черговий офіцер; началь-
ник варти 
~ de garde adjoint помічник чергового 
офіцера; помічник начальника варти 
~ chargé du contrôle des mouvements 
офіцер, який відповідає за транспор-
тування 
~ communication et information офі-
цер по зв’язкам з громадськістю 
~ d’appui aérien офіцер авіаційної пі-
дтримки 
~ d’embarquement офіцер, який від-
повідає за завантаження 
~ d’embarquement de l’unité офіцер,
відповідальний за перевезення підроз-
ділу 
~ de chargement офіцер вантажних 
перевезень 
~ de liaison « air » офіцер зв’язку ВПС 

officier 
~ de liaison de l’armée de terre офіцер 
зв’язку СВ 
~ de liaison des forces aériennes офі-
цер зв’язку ВПС 
~ de liaison des forces aéroportées 
офіцер зв’язку аеромобільних військ 
~ de piste комендант майданчику 
~ de police judiciaire офіцер судової 
поліції 
~ directeur d’exercice керівник на-
вчань 
~ prescrivant l’exercice ініціатор на-
вчання 
~ responsable d’affrété офіцер, відпові-
дальний за фрахтування 

ogive f головна (бойова) частина (ракети)
~ à charge creuse кумулятивна бойова 
частина 
~ à charges multiples касетна бойова 
частина 
~ à charges multiples et independantes 
багатоелементна бойова частина з ін-
дивідуальним наведенням кожного 
елемента на задану ціль 
~ à têtes multiples касетна бойова час-
тина 
~ atomique атомна (ядерна) бойова 
частина 
~ de guerre бойова частина (ракети)
~ de 5 mégatonnes бойова частина із 
зарядом у 5 мегатонн 
~ démontable знімальна бойова части-
на 
~ de nez носовий конус; обтічник (ра-
кети)
~ de tête головна частина (снаряду)
~ explosive бойова частина (зі звичай-
ною ВР)
~ explosive conventionnelle бойова ча-
стина зі звичайною ВР 
~ multiple касетна бойова частина 
~ nucléaire ядерна бойова частина 
~ terminale носовий конус; обтічник 
(ракети)
~ thermonucleaire термоядерна бойо-
ва частина 

oléum m олеум; сірчана кислота, що димить 
(димоутворююча речовина)
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ombre f radar ділянки місцевості, що не про-
глядаються РЛС 

onde f хвиля 
~ balistique балістична хвиля 
~ calorifique теплова хвиля; світлове 
випромінювання (при ядерному вибу-
ху)
~ d’echo відбита хвиля 
~ d’ogive головна балістична хвиля 
~ de bouche дулова хвиля; звук пост-
рілу 
~ de chaleur теплова хвиля; світлове 
випромінювання (при ядерному вибу-
ху)
~ de choc ударна хвиля 
~ de detonation вибухова хвиля 
~ de réponse хвиля-відповідь 
~ de retour відбита хвиля; зворотня 
хвиля 
~ de sol поверхнева хвиля; гряда;
складка місцевості 
~ de souffle вибухова хвиля 
~ de surface поверхнева хвиля; гряда;
складка місцевості 
~ de travail робоча хвиля 
~ de veille чергова хвиля 
~ directe пряма (не відбита) хвиля 
~ explosive вибухова хвиля 
~ perturbatrice перешкоджаюча хвиля 
~ porteuse несуча хвиля 
~ réfléchie відбита хвиля 
~ spatiale просторова хвиля 
~ thermique теплова хвиля; світлове 
випромінювання (при ядерному вибу-
ху)
~s courtes короткі хвилі 
par les ~s по радіо 
régler sur une longueur d’~ налашто-
вуватись на хвилю 

ondulateur m ондулятор 

opérant adj діючий; дієвий; ефективний 

opérateur m оператор; телеграфіст; телефо-
ніст; радист; черговий 

~ d’écoutes оператор, що веде радіо-
перехоплення; оператор радіорозвідки 
~ (de) radio et (de) radar радист і опе-
ратор РЛС 
~ radar оператор РЛС 

opérateur 
~ radio (de radio) радист; радіоопера-
тор; оператор радіостанції 
~ radiogoniométrique оператор радіо-
пеленгаторної станції 
~ téléphoniste телефоніст 

opératif adj оперативний; оперативне мисте-
цтво 

opération f операція; дія; (частіше pl) бойові 
дії; бій; експлуатація; обслуговування; відхід;
керування 

~ à cycle variable робота з перемінним 
циклом 
~ aérienne de soutien logistique пові-
тряна логістична операція 
~ aérienne tactique тактична повітря-
на операція; тактичні дії авіації 
~ aérienne повітряна операція; pl (бо-
йові) дії авіації 
~ aéromaritime спільна операція ВПС 
і ВМС (авіації і флоту)
~ aéromobile аеромобільна операція 
~ aéronavale спільна операція ВПС і
ВМС (авіації і флоту)
~ aéroportée повітрянодесантна опе-
рація 
~ aérospatiale повітряно-космічна 
операція 
~ aérotransportée перекидання військ 
по повітрю 
~ agressive наступальна операція; рі-
шучий наступ 
~ amphibie (морська) десантна опера-
ція; дії по висадженню морського де-
санту; висадка морського десанту; бій 
за висадку морського десанту; висадка 
морського десанту з боєм; форсування 
водної перешкоди 
~ amphibie interarmées міжвидова 
амфібійна операція; об’єднана амфі-
бійна операція 
~ antiaérienne протиповітряна опера-
ція; (pl) дії військ ППО по боротьбі з
авіацією противника 
~ autonome самостійна операція; (pl) 
самостійні (бойові) дії 
~ avant l’assaut операція з підготовки 
штурму 
~ biologique операція з використанням 
біологічної зброї 
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opération 
~ chimique бойові дії з застосуванням 
хімічної зброї; операція із застосуван-
ням хімічної зброї 
~ chimique, biologique et nucléaire 
операція із застосуванням хімічної,
біологічної та радіологічної зброї 
~ clandestine таємна операція 
~ combinée aéroterrestre спільна опе-
рація ВПС і сухопутних військ 
~ combinée de surface спільна опера-
ція сухопутних військ (надводних 
сил) і авіації 
~ combinée спільна операція (різних 
видів збройних сил)
~ conscriptionnelle проведення призо-
ву на дійсну військову службу 
~ d’amarinage захоплення судна (про-
тивника)
~ d’approvisionnement постачання;
поповнення запасів 
~ d’appui aérien feu авіаційна підтри-
мка 
~ d’appui feu вогнева підтримка 
~ d’assaut aéroporté десантно-
штурмові дії 
~ d’assaut штурм; атака; бій за висад-
ку морського десанту; висадка морсь-
кого десанту з боєм 
~ d’école навчальне заняття із протидії 
~ d’embarquement посадка (заванта-
ження) на транспортний засіб 
~ d’envergure велика операція; (pl) 
бойові дії великими силами; бойові дії 
на широкому фронті 
~ d’évacuation de personnel non-
combattant евакуація цивільного на-
селення 
~ d’évacuation de ressortissants опе-
рація з евакуації некомбатантів 
~ d’imposition de la paix операція з
примусового встановлення миру 
~ d’interdiction загороджувальна опе-
рація; операція з ізоляції району 
~ d’intrusion dans l’espace aérien en-
nemi операція зі вторгнення в пові-
тряний простір противника 
~ d’armée армійська операція 
~ de basse intensité операція низької 
інтенсивності 
~ de circonstance операція при особ-
ливих обставинах 

opération 
~ de contre-minage операції із розмі-
нування 
~ de débarquement de vive force виса-
дка десанту з боєм; бій за висадку де-
санту 
~ de débarquement десантна операція 
~ de déception операція щодо введен-
ня противника в оману 
~ de déminage розмінування 
~ de force примусові дії 
~ de fouille прочісування; прострілю-
вання (місцевості)
~ de franchissement форсування вод-
ної перешкоди 
~ de harcèlement загороджувальна 
операція 
~ de haute intensité операція високої 
інтенсивності 
~ de l’amorçage спорядження (гарма-
тні; міни); (pl) демонстративні дії з
метою викликати вогонь (противника)
~ de maintenance технічне забезпе-
чення (обслуговування); pl ремонтні 
роботи; ремонт 
~ de maintien de la paix миротворча 
операція 
~ de maîtrise des crises операція з вре-
гулювання криз 
~ de mobilisation проведення мобілі-
зації; мобілізація; pl мобілізаційна ро-
бота; мобілізаційні заходи 
~ de moyenne intensité операція сере-
дньої інтенсивності 
~ de nettoyage дії щодо ліквідації вог-
нищ опору й очищення місцевості (від 
противника); прочісування (місцевос-
ті); каральна операція 
~ de poursuite переслідування 
~ de prévention des conflits операції з
попередження конфліктів 
~ de protection дії по захисту (по при-
криттю); прикриття 
~ de ratissage прочісування (місцевос-
ті) вогнем (дозорами)
~ de rayonnement операція по встано-
вленню контакту з населенням 
~ de relève зміна частин 
~ de rembarquement операція по ева-
куації; евакуація 
~ de répartition et d’incorporation du 
contingent робота з розподілу і зара-
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opération 
хування призовників у частину 
~ de repli відступ; маневр із метою ві-
дходу; відхід; (pl) бойові дії з метою 
прикриття відходу 
~ de rétablissement de la paix (OTAN) 
операція з відновлення миру 
~ de revision робота з прийому (при-
зовників)
~ de sauvetage операція з порятунку;
рятувальна операція 
~ de secours d’urgence ліквідація нас-
лідків надзвичайних ситуацій 
~ de soutien à la diplomatie préventive 
операція з підтримки заходів превен-
тивної дипломатії 
~ de soutien de la paix миротворча 
операція 
~ de soutien операції з підтримки 
~ de supériorité aérienne встанов-
лення переваги в повітрі 
~ défensive оборонна операція; оборо-
на; оборонний бій 
~ du Partenariat pour la paix dirigée 
par l’OTAN операція під керівницт-
вом НАТО в рамках програми ”Парт-
нерство заради миру”
~ en vraie grandeur велика операція 
~ expéditionnaire експедиційна опе-
рація; перекидання 
~ fouille прочісування; прострілюван-
ня (місцевості)
~ générique операція загального ха-
рактеру 
~ héliportée гелікоптерно-десантна 
операція 
~ humanitaire гуманітарні операція 
~ indépendante самостійна опера-
ція;(pl) самостійні (бойові) дії 
~ interalliée спільна операція 
~ interarmées multinationale міжви-
дова багатонаціональна операція 
~ interarmées спільна операція (різних 
видів збройних сил)
~ interarmes операція за участю різ-
них родів військ 
~ majeure велика операція 
~ mixte air-terre спільна операція аві-
ації і сухопутних військ 
~ mixte спільна операція (різних видів 
збройних сил)

opération 
~ nautico-terrestre морська десантна 
операція 
~ navale морська операція; (pl) бойові 
дії ВМС 
~ ne relevant pas de l’article 5 опера-
ція, не передбачена 5 статтею 
~ nocturne нічний бій; (pl) бойові дії 
вночі 
~ offensive aérienne повітряна насту-
пальна операція 
~ offensive contre le potentiel aérien 
повітряна наступальна операція 
~ offensive наступальна операція; на-
ступ; наступальний бій 
~ préliminaire à l’exécution du tir під-
готовка до ведення стрільби 
~ préliminaire підготовчі дії; підгото-
вка 
~ psychologique психологічні операції 
~ radiologique операція з використан-
ням радіоактивної зброї 
~ relevant de l’article 5 операція, що 
підпадає під дію статті 5 
~ simulée навчальний бій; показовий 
(повітряний) бій; відволікаючий удар;
відволікаючий маневр; (pl) демон-
стративні (бойові) дії; відволікаючі 
(бойові) дії 
~ stratégique стратегічна операція 
~(s) à courte portée бойові дії на неве-
лику глибину 
~(s) aériennes en appui бойові дії ВПС 
з підтримки сухопутних чи військ 
ВМС 
~(s) aériennes stratégiques стратегічні 
бойові дії ВПС 
~(s) aériennes tactiques тактичні бо-
йові дії ВПС 
~(s) atomique(s) бойові дії з застосу-
ванням (в умовах застосування) атом-
ної (ядерної) зброї 
~(s) bi-dimensionnelle(s) бойові дії су-
хопутних військ 
~(s) blindée(s) дії танків; танковий 
рейд; бойові дії бронетанкових військ 
~(s) classique(s) бойові дії з застосу-
ванням звичайних видів зброї 
~(s) contre la terre дії проти берегових 
об’єктів 
~(s) conventionnelle(s) бойові дії з за-
стосуванням звичайних видів зброї 
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opération 
~(s) côtière(s) бойові дії на узбережжя 
~(s) d’usure (бойові) дії з метою ви-
мотування (противника); дії, що вимо-
тують; вимотування 
~(s) de (en) force бойові дії великими 
силами; велика операція; бій; атака;
наступ 
~(s) de bouclage бойові дії по оточен-
ню і ліквідації (противника)
~(s) de commandos (бойові) дії дивер-
сійно-розвідувальних груп; диверсій-
но-розвідувальні (бойові) дії 
~(s) de destruction бойові дії з метою 
знищення (противника)
~(s) de détail бойові дії місцевого зна-
чення; бойові дії незначними силами 
(дрібних підрозділів); бойові дії на 
окремих ділянках фронту 
~(s) de détresse дії у випадку аварії 
~(s) de diversion відволікаючі (бойові)
дії 
~(s) de freinage стримуючі (бойові) дії 
~(s) de guerre à terre бойові дії на су-
ші 
~(s) de guerre військові дії; бойові дії 
~(s) de harcèlement (бойові) дії, що 
турбують 
~(s) de jour бойові дії вдень 
~(s) de localisation бойові дії по вияв-
ленню розташування противника 
~(s) de mise en batterie дії розрахунку 
для переведення (гармати) у бойове 
положення 
~(s) de nuit бойові дії вночі 
~(s) de recherche de contact бойові дії 
по встановленню зіткнення із против-
ником 
~(s) de reconnaissance розвідувальні 
дії 
~(s) de reconquête бойові дії з метою 
захоплення втраченого об’єкта 
~(s) de réoccupation бойові дії з ме-
тою захоплення втраченого об’єкта 
~(s) de rétablissement дії, розпочаті 
для відновлення положення 
~(s) de rupture бойові дії з метою 
прориву; прорив 
~(s) decentralisée(s) розрізнені бойові 
дії 
~(s) désertique(s) бойові дії в умовах 
пустелі 

opération 
~(s) en campagne дії в польових умо-
вах 
~(s) en tenaille захоплення в кліщі;
подвійне охоплення 
~(s) héliportée(s) перекидання військ 
на гелікоптерах; аеромобільні дії 
~(s) locale(s) бойові дії місцевого зна-
чення; бойові дії на окремих ділянках 
фронту; бойові дії незначними силами 
(дрібних підрозділів)
~(s) militaire(s) d’outre-mer військові 
дії на заморському ТВД; заморські 
операції; дії за межами метрополії 
~(s) nucléaire(s) бойові дії з застосу-
ванням (в умовах застосування) ядер-
ної зброї 
~(s) outre-mer військові дії на замор-
ському ТВД; заморські операції; дії за 
межами метрополії 
~(s) par héliportage перекидання 
військ на гелікоптерах; аеромобільні 
дії 
~(s) par mauvais temps дії у складних 
метеорологічних умовах 
~(s) par parachutage десантні, пара-
шутно-десантні дії (операції); вики-
дання парашутного десанту; парашут-
ний десант 
~(s) périphérique(s) бойові дії на дру-
горядному ТВД 
~(s) préparatoire(s) підготовчі дії; під-
готовка 
~(s) principale(s) бойові дії на голов-
ному напрямі; бойові дії головних сил 
~(s) secondaire(s) бойові дії на друго-
рядному напрямку 
~s autres que la guerre - engagements 
hors conflit majeur інші операції ніж 
війна (військові дії поза збройними 
конфліктами)
~s basées sur l’information операції з
інформаційного протиборства (ОІП)
~s d’appui aux opérations amphibies 
операції з підтримки амфібійних опера-
цій 
~s d’appui операції з підтримки 
~s d’entretien ремонтні роботи (ре-
монт) і обслуговування 
~s d’imposition de la paix операції з
примусового встановлення миру 
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opération 
~s de chargement навантажувальні 
роботи 
~s de combat бойові дії 
~s de consolidation de la paix операції 
зі зміцнення миру 
~s de déception дії по введенню (про-
тивника) в оману 
~s de déchargement розвантажувальні 
роботи 
~s de décontamination заходи щодо 
дезактивації (санітарної обробки)
~s de départ (послідовні) операції по 
пуску (ракети)
~s de guidage операції по наведенню 
(ракети)
~s de maintien de la paix операції із 
підтримки миру 
~s de récupération ремонтні роботи;
ремонт 
~s de remise en état ремонтні роботи 
(ремонт) і обслуговування 
~s de réparation ремонтні роботи; ре-
монт 
~s de réponses aux crises операції з
реагування на кризи 
~s de rétablissement de la paix опера-
ції з відновлення миру 
~s de sabotage диверсійні дії 
~s de secours d’urgence операції з на-
дання допомоги у надзвичайних ситу-
аціях 
~s de sécurité операції із забезпечення 
безпеки 
~s de transport aérien tactique такти-
чні повітряно-транспортні операції 
~s de transport транспортні переве-
зення 
~s de vérification профілактичні захо-
ди 
~s en amont du débarquement операції 
з підготовки висадки десанту 
~s humanitaires en environnement sûr 
гуманітарні операції в безпечних ра-
йонах 
~s militaire en zone urbaine військові 
дії в межах населеного пункту 
~s militaires військові дії 
~s précédant l’ouverture du feu попе-
редня підготовка стрільби 
~s préliminaires amphibies – opéra-
tions des forces avancées підготовчі 

opération 
операції з висадки морського десан-
ту – операції передових сил 
~s psychologiques de propagande 
écrite психологічні операції з письмо-
вої пропаганди 
~s psychologiques психологічні опера-
ції 
~s réglementaires регламентні роботи 
~s simultanées одночасні операції 
~s spéciales спеціальні операції 
~s topographiques топографічне за-
безпечення 
~s ultérieures de lutte contre les mines 
додаткові операції з розмінування мі-
сцевості 
conduire une ~ керувати операцією;
вести бій; керувати боєм 
déclencher les ~s починати бойові дії 
démonter une ~ скасовувати операцію 
exécuter une ~ проводити операцію 
faire une ~ починати операцію 
mener une ~ проводити операцію; ве-
сти бій 
mettre en ~ вводити в дію; вводити в
бій 
monter une ~ починати операцію; по-
чинати бій 

opérationnel оперативний; бойовий; що зна-
ходиться на озброєнні; діючий; у справному 
стані 

opérer діяти; вести бойові дії; проводити 
операції; експлуатувати; обслуговувати; ке-
рувати 

opposition f опір; протидія 
en ~ один проти одного; з двох сторін 

option f варіант, вибір 

option  
~ de renfort générique загальний варі-
ант посилення 
~ militaire варіанти застосування 
військ 
~ stratégique стратегічний вибір за-
стосування військ 

optique adj оптичний; світловий; світлосиг-
нальний; f оптична система (приладу); світ-
лосигнальний апарат 
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optique 
~ d’àppontage оптична (світлова) сиг-
налізація посадки (літаків) на палубу 
(авіаносця)

ordinateur m обчислювальна машина 
~ de (du) bord бортовий обчислюва-
льний прилад 
~ de prétraitement des images обчис-
лювальна машина попередньої оброб-
ки 

ordonnance f розпорядок; розпорядження;
положення; наказ; інструкція; постанова 

d’~ статутного (встановленого) зразка 

ordre m порядок; розпорядок; бойовий поря-
док; наказ; розпорядження; команда; пароль;
ранг; ряд 

~ administratif et logistique наказ по 
тилу 
~ administratif адміністративно-
тиловий наказ 
~ au génie наказ інженерним військам 
~ d’alerte стан бойової готовності; бо-
йова готовність; розпорядження про 
подачу сигналу тривоги 
~ d’appel sous les drapeaux наказ про 
призов на військову службу 
~ d’appel наказ про призов (на дійсну 
військову службу); наказ (повістка)
про явку на призовний пункт 
~ d’attaque наказ на наступ 
~ d’avertissement попередній наказ 
(розпорядження)
~ d’écrou записка про арешт 
~ d’elargissement записка про звіль-
нення арештованого 
~ d’embarquement наказ про призна-
чення на корабель; наказ на заванта-
ження 
~ d’emploi des mines наказ на ство-
рення мінних загороджень 
~ d’engagement бойовий наказ (роз-
порядження)
~ d’opération бойовий наказ 
~ d’urgence черговість; ступінь важ-
ливості (терміновості)
~ de (du) service інструкція; настано-
ва; стройовий наказ 
~ de base pour les transmissions схема 
зв’язку 

ordre 
~ de bataille électronique оперативне 
розміщення засобів електронного 
випромінювання 
~ de bataille бойовий порядок; бойо-
вий наказ 
~ de combat бойовий наказ; бойовий 
порядок 
~ de conduite бойове розпорядження 
~ de convocation повістка; виклик на 
службу; розпорядження 
~ de feu наказ на відкриття вогню; ко-
манда на ведення вогню; розташуван-
ня на вогневій позиції 
~ de l’artillerie наказ на застосування 
артилерії 
~ de la place наказ по гарнізону 
~ de largage порядок викидання (де-
санту; вантажів)
~ de marche порядок проходження 
(руху) на марші; похідний порядок;
наказ на марш 
~ de mise en condition наказ на приве-
дення в бойову готовність 
~ de mobilisation наказ про мобіліза-
цію 
~ de mouvement наказ на марш, наказ 
на пересування 
~ de passage порядок проходження 
~ de pose des mines наказ на мінуван-
ня 
~ de priorité черговість; ступінь важ-
ливості (терміновості)
~ de rappel наказ на здійснення при-
зову 
~ de ravitaillement заявка на поста-
чання; порядок постачання 
~ de recherche наказ на розвідку; роз-
порядження щодо розвідки 
~ de rejoindre наказ про явку у свою 
частину 
~ de repli наказ на відхід 
~ de stationnement наказ на розташу-
вання військ на місці 
~ de tir наказ на відкриття вогню 
(пуск ракети); команда на ведення во-
гню (пуск ракети); розташування на 
вогневій позиції 
~ dispersé розосереджений бойовий 
порядок 
~ du génie наказ на застосування ін-
женерних військ 
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ordre 
~ du jour de l’armée наказ по армії (не 
бойовий)
~ du jour наказ по частині (не бойо-
вий)
~ du régiment наказ по полку 
~ écrit письмовий наказ (розпоря-
дження)
~ en marche похідний порядок 
~ general d’operation(s) бойовий на-
каз 
~ general загальний (бойовий) наказ 
~ graphique наказ на карті 
~ initial interarmées d’opération по-
передній міжвидовий бойовий наказ 
~ initial попередній наказ (розпоря-
дження)
~ logistique наказ по тилу 
~ mince розчленований бойовий поря-
док 
~ opérationnel de bataille оперативне 
шикування 
~ particulier d’opération особливий 
бойовий наказ 
~ pour la reconnaissance наказ з роз-
відки 
~ pour les liaisons (les transmissions)
наказ по зв’язку 
~ préparatoire попередній наказ 
~ profond ешелоноване шикування 
~ public громадський порядок 
~ serré стройова підготовка; зімкну-
тий стрій 
~ simplifié розпорядження 
~ sur route наказ на марш 
~ tactique бойовий порядок; вказівка 
тактичного порядку (з питань такти-
ки)
~ technique вказівка технічного по-
рядку (з технічних питань)
~ verbal усний наказ (розпорядження)
~s particuliers особливі накази 
à vos ~ s! за вашим наказом, прибув!
(доповідь при підході до начальника); 
слухаюсь!
arrêter un ~ віддавати наказ 
aux ~s de бути у підпорядкуванні; під 
командуванням; у розпорядженні 
avoir sous ses ~s мати у своєму підпо-
рядкуванні (під своїм командуванням;
у своєму розпорядженні)

ordre 
conformément aux ~s відповідно до 
наказів 
d’~ tactique у тактичному відношенні 
d’~ technique у технічному відношен-
ні 
dans l’~ tactique у тактичному відно-
шенні 
diffuser les ~s розсилати накази 
donner ~ à відряджати; призначати;
висилати 
élaborer des ~s виробляти команди 
(про обчислювальні пристрої)
en ~ de route у похідному положенні 
en ~ des sections по ротно 
établir un ~ підготовляти наказ 
être saisi par les ~s одержувати наказ 
être sous les ~s de перебувати в підпо-
рядкуванні (під командуванням; у ро-
зпорядженні)
exécuter un ~ виконувати наказ 
faire parvenir les ~s доводити накази 
jusqu’à nouvel ~ до одержання нового 
наказу 
lancer un ~ віддавати наказ; розсилати 
наказ 
lever un f ~ скасовувати наказ 
par ~ fixé у встановленому порядку 
placer sous les ~s передавати в підпо-
рядкування (під командування; у роз-
порядження)
plier aux ~s підкорятися наказам; ви-
конувати накази 
prendre les ~s одержувати накази 
prendre sous ses ~s приймати у своє 
підпорядкування (під своє команду-
вання; у своє розпорядження);  
rappeler un ~ скасовувати наказ 
rapporter un ~ доставляти наказ; ска-
совувати наказ 
remettre en ~ упорядковувати 
remettre un ~ вручати наказ 
revenir (sur) un ~ скасовувати наказ 
se conformer aux ~s виконувати нака-
зи 
se mettre aux (sous les) ~s переходити 
в підпорядкування (під командування;
у розпорядження);  
se retirer en bon ~ організовано відхо-
дити 
sur ~ за наказом 
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ordre 
tomber sous les ~s de підкорятися; пе-
ребувати в підпорядкуванні (під ко-
мандуванням; у розпорядженні)
touche par un ~ згаданий у наказі; до 
якого відноситься наказ 
traduire en ~s викладати у вигляді на-
казу (у формі наказу);  

orée f топ. узлісся 

organe m орган; установа; механізм; при-
стрій; пристосування; засіб; апаратура; при-
лад; устаткування; блок; агрегат 

~ actif вогнева (оборонна) споруда 
~ d’alimentation заряджаючий меха-
нізм; механізм заряджання; зарядний 
пристрій; механізм, що подає; меха-
нізм подачі 
~ de circulation орган (підрозділ) ре-
гулювання руху 
~ de combat фортифікаційна споруда 
~ de commande орган командування 
(бойового керування)
~ de commandement et de liaison ор-
ган (підрозділ) керування і зв’язку 
~ de defense оборонна споруда 
~ de defense aerienne засіб ППО; під-
розділ ППО 
~ de dépannage аварійно-ремонтна 
команда 
~ de direction орган керування; пово-
ротний механізм; механізм повороту;
кермовий пристрій 
~ de feu вогневий засіб; вогнева спо-
руда 
~ de flanquement флангова споруда 
~ de gestion орган господарчого керу-
вання 
~ de la fortification фортифікаційна 
споруда; оборонна споруда 
~ de l’arrière орган тилу; тиловий ор-
ган; тилова установа 
~ de l’avant фронтовий орган (устано-
ва)
~ de lecture пристрій, що зчитує 
~ de manœuvre механізм керування 
~ de mémoire запам’ятовуючий при-
стрій; блок пам’яті; пристрій пам’яті 
~ de mise à feu спусковий; ударно-
спусковий механізм; стріляючий ме-
ханізм; механізм (засіб) запалення 

organe 
~ d’entrée вхідний пристрій; пристрій 
введення даних (обчислювальної ма-
шини)
~ de ravitaillement орган постачання;
постачальна установа 
~ de ravitaillement en munitions орган 
постачання боєприпасами 
~ de recherche орган (підрозділ) по-
шуку; розвідувальний орган (підроз-
діл)
~ de recherche de renseignements (de 
reconnaissance; de recueil) розвідува-
льний орган (підрозділ)
~ de régulation militaire орган (під-
розділ) регулювання руху 
~ de renseignement розвідувальний 
орган (підрозділ)
~ de signalisation сигнальний пристрій 
~ de sortie вихідний пристрій; при-
стрій виходу даних (ЕОМ)
~ de stabilisation система стабілізації 
~ de tir вогневий засіб; вогнева спору-
да; вогневий підрозділ 
~ de transport транспортний орган 
(частина)
~ de visée прицілювальний пристрій 
(пристосування); приціл 
~ de vision прилад спостереження 
~ de visualisation прилад для наочної 
демонстрації обстановки 
~ d’exécution виконавчий орган 
~ d’exploitation відділ (відділення)
обробки розвідувальних даних 
~ d’introduction de la cartouche dans 
la chambre досилач набою 
~ d’investigation розвідувальний ор-
ган (підрозділ)
~ d’observation орган спостереження 
~ d’orientation система орієнтації; ме-
ханізм системи орієнтації 
~ élévateur de la munition подавач на-
боїв 
~ enregistreur самописний прилад 
~ étranger позаштатний підрозділ 
~ logistique орган тилу; тиловий ор-
ган; тилова установа 
~ mobilisateur мобілізаційний орган 
~ passif (оборонна) споруда, не прис-
тосована для ведення вогню (КП; ву-
зол зв’язку; укриття тощо)
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organe 
~s d’encadrement сусідні частини 
(з’єднання) на флангах 
~s d’inspection et de contrôle орган ін-
спекції; інспекція 
~s d’un matériel частини і механізми 
артилерійської системи; частини бо-
йового (технічного) засобу 

organigramme m схема організації; схема 
керування; структура радіомережі 

organique adj штатний; табельний; що вхо-
дить до складу 

organisation f організація; пристрій; облад-
нання (місцевості); (оборонна) споруда; змі-
цнення; з’єднання; частина 

~ à terre (au sol) наземні споруди 
ВПС; аеродромна мережа 
~ adverse оборонна споруда против-
ника 
~ antichar організація (система) ПТО;
обладнання протитанкових позицій;
обладнання позицій у протитанковому 
плані 
~ criminelle transnationale міжнарод-
не злочинне угруповання 
~ criminelle злочинне угруповання 
~ d’anciens combattants організація 
ветеранів війни 
~ d’ensemble угруповання; з’єднання 
~ d’un réseau організація мережі 
(зв’язку)
~ d’une position conquise укріплення 
захоплених позицій 
~ de campagne польова оборонна спо-
руда 
~ de combat організація військ для ви-
конання бойових завдань; угрупован-
ня для ведення бою; бойовий порядок;
тактична група; розподіл сил і засобів 
для бою 
~ de défense оборонна організація 
~ de la plage підготовка ділянки для 
висадки морського десанту 
~ de la position обладнання позиції 
~ de pointage метод наведення 
~ défensive організація (система) обо-
рони; оборонна споруда 

organisation 
~ des mouvements et transports орга-
нізація пересування та транспорту-
вання 
~ des séances проведення стрільби 
~ des services logistiques організація 
тилу 
~ des transmissions організація зв’язку 
~ du point de vue du tir тактико-
технічна характеристика зброї; основ-
ні частини і механізми зброї 
~ du projectile пристрій ракети (сна-
ряду)
~ du renseignement організація розві-
дки 
~ du terrain (інженерне) облаштуван-
ня місцевості 
~ du terrain приступати до облашту-
вання місцевості 
~ du tir організація вогню; підготовка 
до ведення вогню 
~ du Traité de l’Atlantique Nord Ор-
ганізація Північно-Атлантичного до-
говору; НАТО 
~ en profondeur ешелонування оборо-
ни; ешелонована система оборони 
~ en vue du tir тактико-технічна хара-
ктеристика зброї; основні частини і
механізми зброї 
~ enterrée заглиблена (підземна) обо-
ронна споруда 
~ fortifiée фортифікаційна споруда;
оборонна споруда 
~ intérimaire тимчасова організація;
об’єднання 
~ légère легка оборонна споруда 
~ logistique організація тилу 
~ matérielle матеріально-технічне за-
безпечення; МТЗ 
~ militaire de l’Etat воєнна організація 
держави 
~ non gouvernementale (ONG) неуря-
дова організація 
~ opérationnelle організація військ для 
виконання бойових завдань; угрупо-
вання для ведення бою; бойовий по-
рядок 
~ peu développée незакінчена оборон-
на споруда 
~ pour la sécurité et la coopération en 
Europe (OSCE) організація з безпеки 
та співробітництва в Європі (ОБСЄ)
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organisation 
par ~ згідно організації; за штатом 
réaliser une ~ створювати систему 
оборони 

organisé adj організований; обладнаний (про 
місцевість); укріплений 

organiser організовувати; облаштовувати;
обладнувати (місцевість); зміцнювати 

~ ofîensivement організовувати для 
наступу 
s’~ défensivement організовувати обо-
рону; закріплюватися на місцевості 

organisme m орган; установа 
~ à vocation interarmées установа мі-
жвидового призначення 
~ de commandement орган керування 
~ de maintenance орган обслугову-
вання і ремонту 
~ de recherche орган розвідки 
~ de renseignement розвідувальний 
орган 
~ d’observation aérienne центр повіт-
ряного спостереження 
~ interarmées міжвидове агентство 
~ pourvoyeur орган постачання 
~s de garnison гарнізонні установи 
~s d’instruction навчальні частини 
~s logistiques установи тилу 
~s de direction et de commandement 
militaire органи військового управ-
ління 

orientation f орієнтування; орієнтація; визна-
чення напрямку; напрямок руху; визначення 
(вибір) напрямку; орієнтири; ознайомлення з
обстановкою; наведення 

~ à la main ручна орієнтація 
~ à vue візуальне орієнтування 
~ approchée грубе орієнтування 
~ astronomique астрономічне орієнту-
вання (орієнтація); орієнтування (орі-
єнтація) по небесних світилах 
~ d’antenne орієнтування антени; на-
прямок антени 
~ d’après les astres орієнтування (орі-
єнтація) по зірках (небесним світилам)
~ d’après les repères au sol орієнту-
вання по наземних орієнтирах 
~ d’un croquis орієнтування за картою 

orientation 
~ de colonnes terrestres регулювання 
руху колон 
~ de la carte орієнтування по карті 
~ de la fusée орієнтація ракети 
~ des efforts зосередження зусиль 
~ des mouvements du sol напрямок 
нерівностей (складок) місцевості 
~ du tir керування вогнем; наведення 
гармат 
~ du vaisseau орієнтація корабля 
~ en gisement визначення напрямку 
(орієнтування) по азимуту 
~ en hauteur вертикальне наведення 
~ en plan горизонтальне наведення 
~ fine точне орієнтування 
~ fixe постійна орієнтація 
~ initiale первинний напрямок 
~ magnétique орієнтування по магніт-
ному меридіану 
~ polyvalente багатоцільове призна-
чення 
~ précise точне орієнтування 
~ radioastronomique радіоастрономі-
чна орієнтація 
~ topographique топографічне орієн-
тування 
conserver l’~ утримувати (зберігати)
напрямок 
donner une ~ à l’attaque principale 
намічати напрям головного удару 

orienter орієнтувати; направляти; наводити 
~ sur призначати для підтримки (для 
спільних дій)

origine f вихідна точка; початок відліку; нуль 
шкали; початок координат 

~ de la trajectoire точка вильоту (сна-
ряду); центр дулового зрізу 
~ des azimuts початок відліку азиму-
тів; нульовий азимут 
~ des coordonnées початок координат 
~ d’étapes початковий етап 
~ de (du) tir місце розташування во-
гневого засобу; точка вильоту (снаря-
ду); точка старту (ракети)
~s probables des tirs імовірні місця 
розташування вогневих засобів 

oscillateur m генератор коливань; осцилятор;
вібратор 
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oscillateur 
~ de type iraser квантовий генератор 
інфрачервоного діапазону; іразер 
~ de type laser оптичний квантовий 
генератор; лазер 
~ de type maser квантовий генератор 
надвисокої частоти; мазер 
~ électronique електронний генератор 
~ laser оптичний квантовий генератор;
лазер 

oscillographe m осцилограф; індикатор 
~ panoramique індикатор кругового 
огляду 
~ pour la distance індикатор дальності 
~ pour l’azimut індикатор азимуту 

ossature f рама; каркас; кістяк; корпус; несу-
ча конструкція 

~ défensive (de la défense) основа обо-
рони (системи оборони)
~ des forces ядро сил; основні сили 
~ du terrain основні висоти (пункти)
на місцевості 

ouest m захід 

outil m гармати; інструмент; шанцевий ін-
струмент; засіб; машина 

~ combiné універсальний шанцевий 
інструмент 
~ de choc ударна група 
~ de combat бойові сили і засоби 
~ de défense сили і засоби оборони 
~ de dissuasion зброя стримування 
~ de lancement пускове устаткування 
~ de pionnier шанцевий інструмент 
~ de terrassement шанцевий інстру-
мент 
~ de terrassement normal штатний 
шанцевий інструмент 
~ de tir вогневий засіб; прилад керу-
вання вогнем 
~ individuel шанцевий інструмент, що 
переноситься 
~ mis en œuvre виконавчий орган 
~ portatif шанцевий інструмент, що 
переноситься 
~ de dotation табельне майно 
~ de pontage понтонно-мостове устат-
кування 
~ de relevage аварійне устаткування 

outil 
~ de réparation ремонтне обладнання 
~ et rechanges de bord комплект, що 
перевозиться; ЗІК 
~ individuel (portatif) шанцевий ін-
струмент, що переноситься 

outillage m обладнання 

outiller обладнувати; оснащувати 

ouvert adj відкритий; розімкнутий 
largement ~ відкритий з усіх боків 
(напр. про місцевість)

ouverture f отвір; вікно; щілина; проріз; по-
чаток; проліт; вхід у бухту (у гавань); розк-
риття (антени)

~ automatique du parachute примусо-
ве розкриття парашута 
~ commandée du parachute ручне (ві-
льне) розкриття парашута 
~ d’antenne розкриття антени 
~ de brèche préparée створення про-
ходів у загородженнях 
~ de brèche rapide швидке створення 
проходів у загородженнях 
~ d’échappement des gaz газовий (га-
зовідвідний) отвір; отвір для відводу 
порохових газів 
~ de (du) feu відкриття вогню 
~ de feu diligente швидке відкриття 
вогню 
~ de passage de la mitrailleuse виріз 
для кулемета (танка)
~ de route прокладання шляху (доро-
ги)
~ des brèches створення проломів (ро-
зривів) у бойових порядках; влашту-
вання проходів у загородженнях 
~ des hostilités початок військових дій 
(війни)
~ des trouées влаштування проходів у
загородженнях 
~ des voies de communications про-
кладка (будівництво) шляхів сполу-
чення 
~ du conflit початок військових дій 
(війни)
~ d’une itinéraire прокладання шляху 
~ d’une tête de pont створення плац-
дарму 
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ouverture 
~ du passage du canon вікно для уста-
новки гармати (танка)
~ retardée du parachute затяжне роз-
криття парашута 

ouvrage m робота; оборонна споруда; форт 
~ à destruction préliminaire ціль для 
попереднього знищення 
~ à destruction préparée ціль для спла-
нованого знищення 
~ à destruction réservée ціль для відк-
ладеного знищення 
~ à détruire ціль для вірогідного зни-
щення 
~ actif вогнева (оборонна) споруда 
~ côtier берегова оборонна споруда 
~ d’art militaire фортифікаційна спо-
руда; оборонна споруда 
~ d’artillerie вогнева (оборонна) спо-
руда 
~ d’organisation du terrain оборонна 
споруда 
~ de béton бетонована оборонна спо-
руда 
~ de camouflage маскувальний засіб 
~ de campagne польова оборонна спо-
руда 
~ de circonstance оборонна споруда з
підручних матеріалів 
~ de défense оборонна споруда 
~ de fortification permanente довго-
строкова оборонна споруда 
~ fermé оборонна споруда, пристосо-
вана для кругової оборони 
~ fortifié фортифікаційна споруда;
оборонна споруда 
~ isolé окрема оборонна споруда 
~ maritime морське укріплення 
~ miné замінований об’єкт 
~ passif (оборонна) споруда, не при-
стосована для ведення вогню (КП,
СП, вузол зв’язку, укриття тощо)
~ provisoire тимчасова оборонна спо-
руда 
~ rapide de défense поспішно зведена 
оборонна споруда 
~s élémentaires найпростіші оборонні 
споруди 
ruiner les ~s руйнувати оборонні спо-
руди 

oxydant m окислювач 

oxydateur m окислювач 

oxydation f окислення 

oxyde m de carbone окис вуглецю (загально-
отруйна ОР)

oxygène m кисень 
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-P- 
 
pacte m пакт; договір; угода; союз 

~ d’assistance mutuelle договір про 
взаємну допомогу 
~ de non-agression договір про нена-
пад 

paix f мир 

palette f палета 
~ d’aéronef авіаційна палета 

palier m підшипник; опора; площадка; гори-
зонтальна ділянка; горизонтальний політ; рі-
вень; утримання (літака)

palpeur m інж. щуп 

panaché змішана стрільба 

panne f аварія; несправність; ушкодження;
поломка 

~ d’armement затримка (при стрільбі)
~ de terrain припинення руху через 
умови місцевості 
avoir une ~ терпіти аварію 
détecter une ~ виявляти несправність 
(ушкодження)
être en ~ терпіти аварію 
remédier à une ~ ліквідувати аварій-
ний стан; усувати несправність 
situer une ~ виявляти несправність 
(ушкодження)
tomber en ~ терпіти аварію 

panneau m панель; щит; пульт; мішень; (сиг-
нальне, опізнавальне) полотнище; люк; кри-
шка люка; апарель; ділянка мінного поля 

~ amovible знімальний (броньований)
лист 
~ couché ціль, що має форму фігури 
(залеглий стрілець)
~ d’accès вхідний люк; кришка люка 
~ d’arme опізнавальне полотнище ро-
ду військ 
~ d’avertissement сигнальний щит;
знак огородження 
~ de balisage de cheminement покаж-
чик проходу 
~ de bombardement бомбовий люк 
~ debout face ціль у зріст 

panneau 
~ de champ de mines ділянка мінного 
поля 
~ de charge вантажний люк 
~ de commande пульт керування 
~ de fermeture кришка люка 
~ de fil de fer дротова загорожа 
~ de jalonnement сигнальне полотни-
ще 
~ de marquage знак огородження 
(мінного поля)
~ de mines ділянка мінного поля 
~ d’entrée покажчик початку проходу 
(у мінному полі)
~ de réglage щит (пульт) керування 
~ de sauvetage аварійний люк 
~ de signalisation сигнальне полотни-
ще 
~ d’évacuation de secours кришка ава-
рійного люка 
~ d’identification опізнавальне полот-
нище 
~ d’inspection (d’observation) оглядо-
ве вікно (люк)
~ indicateur (дорожній) вказівний щит 
~ solaire сонячна батарея 

panorama m панорама; огляд; панорамний 
знімок 

~ électronique зображення на екрані 
РЛС 

panoramique adj панорамний; кругового 
огляду 

pansement m перев’язка; пов’язка; pl пе-
рев’язний матеріал 

~ adhésif пластир 
~ antiseptique антисептична пов’язка 
~ compressif компрес 
~ humide мокра пов’язка 
~ individuel індивідуальний пе-
рев’язувальний пакет 
~ sec суха пов’язка 
~ stérile стерильна пов’язка 

papier m папір; pl папери; документи 
~ au (de) tournesol лакмусовий папір 
~ calque паперова калька 
~ de cible паперова мішень 
~ détecteur індикаторний (реактив-
ний) папір 
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papier 
~ détecteur adhésif клейкий індикато-
рний папір 
~ indicateur індикаторний (реактив-
ний) папір 
~ millimétrique (quadrillé à millimè-
tres) міліметровий папір 
~ réactif індикаторний (реактивний)
папір 
~s de (du) bord льотні документи; ко-
рабельні документи; особисті докуме-
нти водія і документи на вантаж 

paquet m пакет; зв’язка; група 
~ de cartouches пачка набоїв 
~ d’échos radar пучок відбитих сигна-
лів радіолокатора 
~ de grenades зв’язка гранат 
~ de pansement індивідуальний пе-
рев’язувальний пакет 
~ de pétard вибуховий пакет 
~ individuel (de pansement) індивіду-
альний перев’язувальний пакет 

paquetage m спорядження; упакування 
~ complet повне похідне спорядження 
~ d’assaut спорядження піхотинця 
штурмової групи 
~ de campagne похідне спорядження 
~ de combat бойове спорядження; по-
легшене штурмове спорядження; боє-
укладка (танка)
~ de route похідне спорядження 
~ de survie контейнер для аварійного 
комплекту 
~ paix одяг і спорядження за штатом 
мирного часу; обмундирування мир-
ного часу 

parachutage m парашутування; викид пара-
шутного десанту; скидання на парашуті;
стрибок з парашутом 

~ à l’arrière викид парашутного деса-
нту в тилу противника 
~ du fret скидання вантажів парашут-
ним способом 
~ en montagne викидання парашутно-
го десанту в гірської місцевості 
~ lourd скидання важких вантажів па-
рашутним способом 

parachute m парашут 
~ à (de; pour le) matériel вантажний 
парашут 
~ à ouverture automatique парашут 
примусового розкриття 
~ à ouverture commandée парашут ві-
льного розкриття 
~ à ouverture progressive парашут з
поступовим розкриттям 
~ à personnel індивідуальний пара-
шут; десантний парашут 
~ antivrille протиштопорний парашут 
~ auxiliaire запасний парашут 
~ cargo вантажний парашут 
~ d’arme бойовий парашут 
~ d’exercice тренувальний (навчаль-
ний) парашут 
~ de charge вантажний парашут 
~ de freinage гальмовий парашут 
~ de poitrine нагрудний (запасний)
парашут 
~ de queue хвостовий парашут 
~ de sauvetage рятувальний парашут 
~ de secours запасний парашут 
~ de siège рятувальний парашут (піло-
та)
~ dorsal основний парашут 
~ éjecteur парашут для скидання ван-
тажу 
~ extracteur витяжний парашут 
~ manuvrable керований парашут 
~ militaire бойовий парашут 
~ pilotable керований парашут 
~ pilote витяжний парашут 
~ principal основний парашут 
~ stabilisateur стабілізуючий парашут 
~ téléguidé керований парашут 
~ ventral нагрудний парашут 
larguer par ~ скидати парашутним 
способом 
plier le ~ укладати парашут 
sauter en ~ стрибати з парашутом 

parachute-frein m гальмовий парашут 

parachuté adj скидається на парашуті; пара-
шутний; десантний; парашутно-десантний 

parachuter скидати на парашуті; стрибати з
парашутом 
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parachutiste m парашутист; солдат парашут-
но-десантних військ 

~ (de l’infanterie) de l’air солдат па-
рашутно-десантних військ 
~s en descente парашутний десант 

parade f парад; стройовий огляд; урочистий 
марш 

parallaxe f паралакс 

parallèle f паралель; траншея; сполучний хід 
~ des réduits третя траншея; траншея 
третьої позиції 
~ des soutiens друга траншея; траншея 
другої позиції 
~ principale de résistance перша тра-
ншея; передній край оборони; тран-
шея першої позиції 

paralyser паралізувати; сковувати; придушу-
вати 

paramilitaire воєнізований 

parapet m бруствер; парапет; тильний тра-
верс 

parapluie m прикриття 
~ aéronucléaire протиядерне прикрит-
тя з повітря 
~ d’avions d’interception прикриття 
винищувачами-перехоплювачами 
~ de chasse прикриття винищувачами 
~ de défense aérienne прикриття пові-
тряними засобами ППО 

parasites m pl (радіо)перешкоди 
~ artificiels штучні (радіо)перешкоди 
~ atmosphériques атмосферні переш-
коди (розряди)
~ industriels промислові перешкоди 
~ radioélectriques радіоперешкоди 
~ statiques атмосферні перешкоди 
(розряди)

parc m парк; склад; база; місце стоянки (ав-
томобілів, літаків тощо)

~ à autos автомобільний парк 
~ aéronautique авіаційний парк 
~ à munitions склад боєприпасів 
~ auto (mobile) автомобільний парк 

parc 
~ à (de) vehicules автомобільний парк;
склад автотранспортної і бронетанко-
вої техніки 
~ blindé склад бронетанкової техніки;
танковий парк 
~ d’artillerie артилерійський парк 
~ d’aviation (d’avions) літаковий парк;
авіаційний парк 
~ de bouches à feu артилерійський 
парк 
~ de champ польовий парк 
~ de chars танковий парк 
~ d’engins blindés склад бронетанко-
вої техніки; танковий парк 
~ de réparation ремонтна база; ремон-
тні майстерні; склад запасних частин 
~ de réparation des chars танкоремон-
тна база; танкоремонтні майстерні 
~ des pièces артилерійський парк 
~ d’essence склад пального; база пос-
тачання пального 
~ d’essence et d’ingrédients склад 
ПММ; база постачання ПММ 
~ de stationnement місце стоянки (ав-
томобілів; літаків тощо)
~ des transmissions de l’armée армій-
ський склад військ зв’язку 
~ d’intérêt national транспортні засо-
би, що знаходяться в розпорядженні 
міністра транспорту у військовий час 
~ du genie склад інженерного майна 
~ sans toit відкритий парк (стоянка); 
сховище відкритого типу 
~ sur rail(s) рухомий залізничний 
склад 
grand ~ d’artillerie головний артиле-
рійський парк 

parcage m стоянка; місце стоянки (автомобі-
лів; літаків тощо)

parcours m пробіг; пройдений шлях; марш-
рут; переліт; шлях проходження; відстань;
довжина шляху 

~ à l’atterrissage пробіг при посадці 
~ à l’envol розбіг при зльоті 
~ d’entraînement du combattant de 
choc ускладнена смуга перешкод 
~ d’instruction смуга перешкод; вог-
нева зона стрільбища 
~ de circuit замкнутий маршрут 
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parcours 
~ de classification (de combat; de 
combattant) смуга перешкод 
~ de décollage розбіг при зльоті 
~ de l’objectif шлях цілі 
~ de reconnaissance маршрут розвідки 
~ de tir вогнева зона стрільбища 
~ défilé прихований шлях 
de ~ aisé легкопрохідний 
de ~ difficile важкопрохідний 
de ~ facile pour les chars танкодосту-
пний 
de ~ facile легкопрохідний 

pare-balles m кулевловлювач (на стрільбищі)

pare-brise m лобова броня (броньований 
лист)

pare-culasse m чохол на казенник 

pare-douilles m гільзовловлювач 

parer відбивати; протистояти 

parité f nucléaire ядерна рівновага 

paroi f стіна; стінка; перегородка; схил; обо-
лонка; щиток 

~ anti-collision en acier сталева проти-
ударна перегородка (ядерного реакто-
ра на кораблі)
~ à pente douce пологий схил 
~ à pic крутий схил 
~ arrière кормова броня (броньований 
лист)
~ avant лобова броня (броньований 
лист)
~ de l’âme стінка каналу ствола 
~ de l’étui стінка гільзи 
~ du canon стінка каналу ствола 
~ frontale лобова броня (броньований 
лист)
~ laterale бортова броня (броньований 
лист)
~ pare-feu протипожежна перегородка 
~ raide крутий схил (схил)

partenariat m партнерство 
~ pour la Paix (PpP) Партнерство за-
ради миру (ПЗМ)

partenariat  
~ pour la Paix opérationnel оператив-
на програма ”Партнерство заради ми-
ру”
~ pour la Paix renforcé розширена 
програма ”Партнерство заради миру”

parti f m партія; група; загін 

particularités f pl du terrain особливості міс-
цевості 

se pénétrer des ~ повністю враховува-
ти особливості місцевості 

particule f частка 
~ alpha альфа-частинка 
~ bêta бета-частинка 
~ gamma гамма-частка 
~ radioactive радіоактивна частка 

partie f частина; ділянка 
~ active de la trajectoire активна діля-
нка траєкторії 
~ adverse ворожа сторона 
~ arrière хвостова частина (ракети); 
кормова частина; корма (корабля)
~ avant носова (головна) частина (ра-
кети); носова частина; ніс (корабля)
~ cachée ділянка (місцевості), що не 
проглядається; поле невидимості 
~ centrale de la bombe (атомний; ура-
новий) сердечник бомби 
~ de terrain ділянка місцевості 
~ difficile важкопрохідна ділянка (міс-
цевості)
~ dominante пануюча ділянка (місце-
вості)
~ du front ділянка фронту 
~ en chaussée ділянка дороги 
~ encaissée ділянка дороги у виїмці 
~ enfoncée ділянка (місце) вклинення 
~ exécution виконавчий орган 
~ explosive бойова частина (ракети)
~ fixe нерухома частина (замка)
~ inerte du front пасивна ділянка фро-
нту 
~ initiale du vol початковий етап 
польоту 
~ larguée відсік, що знімається 
~ mobile рухома частина (замка)
~ motrice (propulsive) силова устано-
вка 
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partie 
~ rayée (de l’âme) нарізна частина 
(каналу ствола)
~ secondaire du front другорядна ді-
лянка фронту 
~ sensible уразлива ділянка; слабка ді-
лянка (оборони)
~ vue ділянка (місцевості), що прогля-
дається; поле видимості 
~s belligérantes воюючі сторони 
~s en conflit конфліктуючі сторони 
faire ~ d’une position defensive займа-
ти оборонну позицію 
faire ~ d’une troupe входити до скла-
ду підрозділу; знаходитися в складі 
підрозділу 
faire ~ de входити до складу; знаходи-
тися в складі 
prendre à ~ обстрілювати; брати під 
обстріл; уражати вогнем; вести во-
гонь; відкривати вогонь; атакувати;
нападати; вступати в боротьбу 

partir відправлятися; вилітати (про кулю,
снаряд); лунати (про постріл); вести (про во-
гонь); починатися (про атаку, наступ)

pas m крок; пролив; канал; (вузький) прохід 
~ accéléré прискорений крок 
~ allongé прискорений крок; широкий 
крок 
~ cadencé стройовий крок 
~ constant фіксований крок (гвинта)
~ contrôlable регульований крок (гви-
нта)
~ cyclique циклічний крок (гвинта)
~ d’extrogyre права нарізка 
~ d’hélice крок (повітряного) гвинта 
~ de charge прискорений крок 
~ de course бігом; (біг) без дотриман-
ня рівняння 
~ de la chenille крок зачеплення гусе-
ниці 
~ de la rayure крок нарізки; нарізка 
~ de main droite права нарізка 
~ de main gauche ліва нарізка 
~ de route похідний крок 
~ de tir стрілецька ступінь (окопу); 
вогневий рубіж (на стрільбищі)
~ droit de filetage права нарізка 
~ gymnastique прискорений крок з до-
триманням рівняння 

pas 
~ militaire стройовий крок 
~ ordinaire звичайний крок (124 кроки 
у хвилину)
~ raccourci короткий крок 
~ redoublé прискорений крок 
~ sans cadence крок не в ногу; похід-
ний крок ) 
~ uniforme постійний крок (гвинта)
à ~ de route похідним кроком 
au ~ кроком 
changer de ~ змінювати швидкість 
кроку 
changer le ~ змінювати ногу 
donner le ~ (à) звільняти дорогу; про-
пускати в першу чергу 
hâter le ~ прискорювати крок 
marcher au ~ рухатися похідним кро-
ком; йти в ногу 
marquer le ~ крокувати на місці 
mesurer au ~ вимірювати кроками 
ouvrir le ~ починати рух 
prendre le ~ (sur) обганяти; випере-
джати; мати право проходу (проїзду) у
першу чергу 
presser le ~ прискорювати крок 
rompre le ~ йти не в ногу 
suivre sur les ~ випливати відразу 

passage m перехід; переправа; прохід; проїзд;
переїзд; проходження; подолання (перешко-
ди); передача; перекладання; отвір; вікно 

~ à gué переправа убрід 
~ à l’ennemi перехід на сторону про-
тивника 
~ à l’offensive перехід у наступ 
~ à la nage переправа уплав 
~ à travers les barbelés прохід у дро-
тових загородженнях 
~ à travers un champ de mines прохід 
у мінному полі 
~ continu мостова переправа 
~ d’émission à réception перехід з пе-
редачі на прийом 
~ d’obstacles подолання перешкод 
~ d’un fleuve переправа через ріку;
форсування ріки 
~ dans la réserve проходження служби 
в частинах резерву 
~ de (d’un) cours d’eau переправа че-
рез водяну перешкоду; форсування 
водної перешкоди 
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passage 
~ de barbelés прохід у дротових заго-
родженнях; подолання дротових заго-
роджень 
~ de cours d’eau par moyens continus 
мостова переправа 
~ de cours d’eau par moyens disconti-
nus переправа на плавучих засобах 
~ de détente проріз 
~ de fleuve dans la foulée форсування 
ріки з ходу 
~ de fortune переправа на підручних 
засобах 
~ de la colonne проходження колони 
~ de lignes прохід через район бойо-
вих дій 
~ de vive force подолання перешкод з
ходу; форсування з ходу 
~ déminé розмінований прохід 
~ difficile важкопрохідна ділянка 
~ discontinu переправа на плавучих 
засобах; десантна переправа 
~ du coin de culasse клинове гніздо ка-
зенника; гніздо клинового замка 
~ du pied de paix au pied de guerre 
перехід з мирного положення на во-
єнне 
~ en colonne à travers un champ de 
mines мінний прохід 
~ en formation tactique à travers un 
système d’obstacles прохід у смузі 
перешкод 
~ en submersion переправа (танків)
під водою (по дну)
~ guéable переправа убрід 
~ non guéable переправа поза бродом 
~ obligé ділянка (пункт) обов’язкового 
(змушеного) проходу (проїзду)
~ par infiltration перебіжка по одно-
му; подолання рубежу шляхом прони-
кнення 
~ par rafales перебіжка групами 
~ sur les obstacles antichars подолан-
ня протитанкових перешкод (загоро-
джень)
~ véhicules dans abattis прохід для 
машин (автомобілів) через завал 
aménager un ~ проробляти прохід 
forcer le ~ par le combat пробиватися 
з боєм 
forcer le ~ прориватися (пробиватися)
силою; форсувати водяну перешкоду 

passage 
frayer un ~ прокладати; пробивати 
(дорогу; шлях)
jalonner le ~ déminé позначати розмі-
нований прохід 
ouvrir un ~ проробляти прохід 
rétablir le ~ відновлювати переправу 
rompre le ~ руйнувати переправу 
se frayer un ~ прориватися; пробива-
тися 
surprendre au ~ раптово атакувати 
при форсуванні водної перешкоди 
surprendre le ~ форсувати водяну пе-
решкоду з ходу 

passe f захід на ціль (на бомбометання); про-
хід; фарватер 

~ de tir захід на ціль (на бомбометан-
ня); (штурмова) атака 
~ manquée невдалий захід на ціль 
~ marinière фарватер 

passer переходити; переправлятися; прохо-
дити; заходити; долати (перешкоди); переда-
вати; переводити; пропускати; заходити на 
ціль (на бомбометання); одержувати (звання)

passerelle f пішохідний міст; місток; східці 
~ de commandement командирський 
місток 
~ de débarquement східці; трап 
~ de navigation ходовий місток 
~ de petits pilots пішохідний міст на 
легких опорах 
~ d’infanterie пішохідний міст; трап 
~ supérieure du poste d’observation 
arrière верхній місток кормового спо-
стережливого пункту;
~ sur supports fixes пішохідний міст 
на нерухомих опорах 

passif adj пасивний 

patin m черевик; трак (гусениці); ролик; пов-
зун; полоз; лижа; лапа; милиця 

~ de (la) chenille трак гусениці 
~ de tir опорний сошник (для додання 
верстату стійкості при стрільбі)
~ du guidon мушка 

patin-routier m гусениця 
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patrouille f дозор; патруль; дрібний розвіду-
вальний підрозділ (група); несення дозорної 
служби; дії дозорів; розвідка дозорами; пат-
рулювання; несення патрульної служби; лан-
ка (у винищувальній авіації); розвідувальний 
політ 

~ à longue portée окремий розвідува-
льний дозор 
~ à pied піший дозор 
~ à skis лижний дозор 
~ à terre береговий патруль 
~ aérienne de combat авіаційна ланка 
(винищувачів); бойове патрулювання 
в повітрі 
~ aérienne повітряний патруль; повіт-
ряний дозор; авіаційна ланка (вини-
щувачів)
~ aéroportée група парашутистів 
~ ALAT (aviation légère de l’Armée 
de terre) патруль армійської авіації 
СВ 
~ anti-sous-marine протичовновий до-
зор 
~ blindée танковий дозор 
~ d’accompagnement (піхотний) під-
розділ супроводу (танка); ланка су-
проводу (бомбардувальників)
~ d’arriere-garde тиловий дозор 
~ d’automitrailleuses дозор на бронеа-
втомобілях 
~ d’avant-garde головний дозор 
~ d’avant-postes сторожовий дозор 
~ d’eclairage розвідувальний дозор 
~ d’engins blindés танковий дозор 
~ d’observation місце спостереження 
~ de chasse (de chasseurs) ланка ви-
нищувачів 
~ de circulation рухливий загін регу-
лювання руху 
~ de combat бойовий розвідувальний 
дозор 
~ de commandos диверсійно-
розвідувальна група 
~ de contact бойовий розвідувальний 
дозор, що підтримує взаємодію зі сво-
їми військами (сусідами)
~ de côté боковий дозор 
~ de decouverte et de combat бойовий 
розвідувальний дозор 
~ de découverte розвідувальний дозор 
~ de jour денний дозор 
~ de liaison дозор зв’язку 

patrouille 
~ de nuit нічний дозор 
~ de pointe головний дозор; тиловий 
дозор 
~ de police гарнізонний патруль 
~ de protection дозор охорони; група 
прикриття; ланка (винищувачів) прик-
риття 
~ de reconnaissance et de sécurité до-
зор 
~ de reconnaissance розвідувальний 
дозор 
~ de sous-marins de combat бойове 
патрулювання підводного човна 
~ de soutien група підтримки 
~ de surêté  дозор охорони; група при-
криття 
~ de surveillance група прикриття; до-
зор охорони 
~ de tete головний дозор 
~ en attente патруль на чергуванні 
~ en flanc gardé боковий дозор 
~ en force розвідка боєм 
~ en profondeur окремий розвідуваль-
ний дозор 
~ fixe нерухомий дозор 
~ légère легкий розвідувальний дозор 
~ mixte дозор змішаного складу 
~ mobile рухливий дозор 
~ motorisée моторизований дозор; до-
зор на автомобілях 
~ offensive розвідка боєм 
~ permanente постійне бойове патру-
лювання 
~ profonde окремий розвідувальний 
дозор 
~ rampante розвідувальний дозор 
~ reconnaissance ланка розвідуваль-
них літаків 
découpler les ~s висилати дозори 
effectuer (exécuter) des ~s вести розві-
дку дозорами; діяти дозорами 
être en ~ бути (знаходитися) у дозорі;
нести дозорну службу; патрулювати;
нести патрульну службу; нести варто-
ву службу 
faire circuler des ~s вести розвідку до-
зорами; висилати дозори; діяти дозо-
рами 
faire décoller une ~ висилати дозор 
faire des ~s вести розвідку дозорами;
діяти дозорами 
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patrouille 
faire exécuter la ~ висилати дозор 
lancer des ~s висилати дозори 
partir en ~ йти в розвідку 
pousser une ~ висилати дозор 
réaliser une ~ вести розвідку дозором;
діяти дозором 

patrouiller нести дозорну службу; діяти до-
зорами; вести розвідку дозорами; висилати 
дозори; бути (знаходитися) у дозорі; патру-
лювати; нести патрульну службу; охороняти 

patrouilleur m дозор; корабель ПЧО; (неве-
ликий) сторожовий корабель; патрульний 
літак 

~ de côte малий корабель ПЧО 
~ garde-côte сторожовий катер 
~ de circonstance пішохідний міст із 
підручних матеріалів 

patte f погон; петлиця; лапа; милиця 
~ d’attache (de chenille) трак гусениці 
~ d’épaule погон 
~ de remorque буксирний строп 
~s d’araignée канавки для змащення 
se déplacer à quatre ~ пересуватися на 
на карачках 

pause f пауза; зупинка; пауза (вичікування)
перед нанесенням вирішального удару 

~ de réfection зупинка для відпочинку 
~ d’opération оперативна пауза 

pavillon m прапор; штандарт; флагманський 
(адміральський) корабель; рупор; намет; тент 

amener son ~ здаватися 

pays m країна; земля; місцевість; область 
~ accidenté пересічна місцевість 
~ chaotique місцевість з різноманіт-
ним і складним рельєфом 
~ chef de file ведуча країна 
~ contributeur de troupes країна, яка 
виділяє військовий контингент 
~ découvert відкрита місцевість 
~ de montagne гірська місцевість 
~ d’origine направляюча країна 

pays-hôte приймаюча країна 

paysage m місцевість; вид місцевості 

paysage 
~ radar радіолокаційне зображення 
fondre dans le ~ зливатися з навколи-
шньою місцевістю 

pedale f педаль; ножний важіль 

peine f покарання; стягнення 
~ disciplinaire дисциплінарне стяг-
нення 

peinture f фарба; фарбування 
~ anticorrosive антикорозійне фарбу-
вання 
~ antiradar протирадіолокаційне пок-
риття 
~ de camouflage (de guerre) маскува-
льне покриття 

pèlerine f захисна накидка 
~ antigaz (antiradiation; de protection)
захисна накидка 

pelle f штикова лопата; ківш; грейдер; одно-
ковшевий екскаватор 

~ automatique екскаватор; грейдер 
~ excavatrice одноковшевий екскава-
тор; механічна лопата 
~ excavatrice sur roues колісний од-
ноковшевий екскаватор 
~ hydraulique sur camionette tactique 
екскаватор з гідравлічним приводом 
на базі будівельної машини 
~ individuelle штикова лопата, що пе-
реноситься 
~ mécanique одноковшевий екскава-
тор; механічна лопата 
~ portative штикова лопата, що пере-
носиться 
~ racleuse скрепер 
~ ronde кругла штикова лопата 
~ sur chenilles гусеничний одноков-
шевий екскаватор 
~ sur pneus колісний одноковшевий 
екскаватор 

pellicule f плівка; покриття; фотоплівка; кі-
ноплівка 

peloton m взвод (у бронетанкових і механізо-
ваних військах); підрозділ (навчальний); лан-
ка (у бомбардувальній і транспортній авіа-
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peloton 
ції); група; загін; група кораблів 

~ blindé танковий взвод; взвод броне-
автомобілів 
~ cynophile підрозділ службових со-
бак 
~ de chars танковий взвод 
~ de chars amphibies взвод танків, що 
плавають 
~ de chars légers взвод легких танків 
~ de chars moyens взвод середніх тан-
ків 
~ de chasseurs de chars взвод вини-
щувачів танків; винищувально-
протитанкова рота 
~ d’échelon взвод із ремонту та обслу-
говування 
~ de combat бойовий взвод (бронетан-
кових військ)
~ de commandement взвод керування 
~ de conduite de tir взвод керування 
вогнем 
~ de depannage et de ravitaillement 
взвод ремонту і постачання 
~ de destroyers взвод протитанкових 
самохідних установок 
~ de maintenance взвод технічного 
обслуговування 
~ d’engins blindés de reconnaissance 
взвод розвідувальних бронеавтомобі-
лів 
~ d’engins d’accompagnement взвод 
супроводу 
~ de protection взвод прикриття; взвод 
охорони (охорона)
~ de protection et escorte взвод прик-
риття і супроводу 
~ de régulation gestion взвод регулю-
вання забезпеченням 

pénalité f стягнення; покарання 

penchant m схил; нахил 

pénétrabilité f проникаюча здатність (радіа-
ції); пробивна здатність (снаряду)

pénétrable прохідний; що пробивається 

pénétrant проникаючий (про радіацію); раді-
альний; ведучий до фронту; перпендикуляр-
ний до лінії фронту (про дорогу)

pénétration f прорив; вторгнення; вклинення;
проникнення; пробивання; проникаюча здат-
ність (радіації); пробивна здатність (снаряду)

~ blindée прорив бронетанкових 
військ 
~ des obus пробивна здатність снаря-
дів 
~ du rayonnement проникаюча здат-
ність радіації 
~ ennemie вклинення противника;
підрозділи противника, що вклинили-
ся 
éliminer une ~ ліквідувати прорив 
(противника)
réussir une ~ уклинюватися (у розта-
шування противника)

pénétrer прориватися; уклинюватися; прони-
кати; поглиблюватися 

péniche f баржа; шаланда 
~ de débarquement десантна баржа 
~ sanitaire санітарна баржа 

péninsule f півострів 

pensée f задум 
~ stratégique стратегічний задум 

pension f пенсія 
~ militaire пенсія військовослужбовця 

pente f схил; нахил спуск; похила площина;
підйом; крутизна; градієнт 

~ abordable подоланий підйом 
~ abrupte (accentuée) крутий схил 
~ ascendante підйом (дороги)
~ avant передній схил 
~ concave увігнутий схил 
~ convexe опуклий схил 
~ d’approche зниження при заході на 
посадку 
~ de couche крутизна схилу 
~ de décollage злітний кут 
~ de descente кут зниження 
~ de (la) montée кут підйому (набору 
висоти)
~ descendante схил (дороги)
~ douce пологий схил 
~ du vol plané кут планування 
~ escarpée (exagérée; forte) крутий 
схил 
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pente 
~ franchissable подоланий підйом 
~ négative (non vue; opposée) зворот-
ний схил 
~ vue передній схил 

percer здійснювати прорив 

percussion f удар; удар бойком (по капсулю;
капсульній втулці); розігрівання (капсуля)

à ~ annulaire (centrale) (набій)
центрального бою 
pas de ~ похибка 
~ automatique автоматичний удар 
бойка (бойком)

percutant adj ударний; ударного дії; снаряд з
ударним підривником 

tirer ~ вести вогонь снарядами з удар-
ними підривниками 

percuteur m ударник; ударний механізм; бо-
йок ударника 

armer le ~ зводити ударник 
déclencher le ~ опускати ударник 
~ à inertie ударник інерційної дії; іне-
рційний ударник (підривника)
~ à l’abattu спущений ударник 
~ armé ударник у зведеному поло-
женні 
~ instantané ударник миттєвої дії (пі-
дривника)

perdre втрачати 
se ~ втрачати орієнтування; губитися;
зникати; гинути 

perdu adj зниклий безвісти 

perfectionnement m удосконалення; поліп-
шення 

~ du contact установлення більш тіс-
ного зіткнення (із противником)

perforant adj бронебійний; m бронебійний 
снаряд 

~ sous-calibre підкалібровий снаряд 

perforation f бронебійність; пробивна здат-
ність (снаряду)

perforé adj пробитий (про броню)

performance f pl тактико-технічні дані; льот-
но-тактичні дані; льотні характеристики 

~ aérodynamique(s) аеродинамічні ха-
рактеристики 
~ balistique(s) балістичні характерис-
тики 
~ de l’avion льотно-тактичні дані літа-
ка 
~ de mobilité рухливість (танка); шви-
дкісні характеристики (танка)
~ de vol льотно-тактичні дані (ракети;
літака); льотні характеристики 
~ du matériel тактико-технічні дані 
матеріальної частини 
~ (très) poussée(s) високі тактико-
технічні дані 

périmètre m периметр; зовнішній (передній 
край) кругової оборони 

~ d’insécurité межі небезпечної зони 
~ de défense (défensif) фронт кругової 
оборони 
~ de sécurité кругова охорона; лінія 
(рубіж) кругової охорони 
~ fermé фронт кругової оборони 
~s rapprochés ближні підступи 
s’installer en ~ fermé займати кругову 
оборону 

période f період; термін; навчальний збір 
~ critique період загострення ситуації 
~ d’alerte період підвищеної бойової 
готовності; період бойового чергуван-
ня 
~ de demi-destruction період напівро-
зпаду 
~ de lancement стартовий період; пе-
ріод (ділянка) розгону 
~ de la radioactivité період радіоакти-
вного розпаду 
~ d’entraînement навчальний збір; пе-
ріод навчання 
~ de service термін служби 
~ initiale de la guerre початковий пе-
ріод війни 
~ particulière особливий період 
~ radioactive період радіоактивного 
розпаду 

périphérique розташовані зовні (про вогневі 
точки); що відбувається на віддаленому (дру-
горядному) театрі військових дій 
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périscope m перископ; перископічний прилад 
~ à main ручний перископ 
~ à main grossissant ручний перископ 
зі збільшенням 
~ à miroirs simples дзеркальний пери-
скоп 
~ à vision zénithale зенітний перископ 
~ d’attaque командирський перископ 
~ de conduite перископічний прилад 
спостереження механіка-водія 
~ de navigation навігаційний перископ 
~ de pointage перископічний приціл 
~ de surveillance antiaérienne зеніт-
ний перископ 
~ de veille пошуковий перископ 
~ d’observation перископічний прилад 
спостереження (у танку)
~ du combat бойовий перископ 
~ du tireur перископічний прилад 
спостереження навідника (у танку)
~ panoramique панорамний перископ 

permanence f постійна бойова готовність;
чергування; боєздатність 

~ aérienne чергування в повітрі 
~ aux pièces чергові номери розрахун-
ків 
~ de chasse чергування винищувачів 
~ des feux безупинне ведення вогню 
~ des liaisons безупинно діючий 
зв’язок 
~ du danger небезпека, що має пос-
тійний характер; загроза 
~ du feu безупинне ведення вогню 
~ du renseignement безперервність 
розвідки 
~ opérationnelle постійна бойова го-
товність 
~ radar радіолокаційне чергування 
~ tactique оперативне чергування 
assurer une ~ забезпечувати безупин-
не чергування 
de ~ черговий 
intervenir en ~ негайно (у будь-який 
момент) вступати в бій (відкривати 
вогонь)
maintenir une ~ забезпечувати безу-
пинне чергування 
occuper en ~ займати (окупувати) мі-
цно і надовго 

permis m дозвіл; пропуск; посвідчення 

permission f дозвіл; відпустка; звільнення (з
розташування частини)

~ de courte durée короткострокова ві-
дпустка 
~ de faire feu дозвіл на відкриття вог-
ню 
~ de faveur позачергова відпустка 
~ de tirer дозвіл на відкриття вогню 
accorder une ~ надавати (дозволяти)
відпустку 
supprimer une ~ скасовувати відпуст-
ку 

persistance f витривалість 

persistant adj стійкий; m стійка ОР 

personne f déplacée особа, переміщена в ме-
жах країни 

personnel m особовий склад; розрахунок;
екіпаж; жива сила; персонал; штат 

~ à découvert жива сила, розміщена на 
відкритій місцевості 
~ à terre особовий склад берегової 
служби 
~ actif особовий склад дійсної війсь-
кової служби; кадровий склад 
~ adjoint доданий особовий склад 
~ ALAT особовий склад армійської 
авіації 
~ au sol особовий склад аеродромного 
обслуговування 
~ auxiliaire допоміжний особовий 
склад 
~ civil цивільні службовці 
~ de bord екіпаж 
~ de cadre (de carrière) кадровий 
склад 
~ de commandement командний склад 
~ de liaison зв’язкові 
~ de reconnaissance особовий склад 
розвідувальної служби 
~ de remplacement поповнення; осо-
бовий склад поповнення 
~ de renfort частини (підрозділу) по-
силення; резерв 
~ de réserve резервісти 
~ des réserves особовий склад запасу 
~ des services особовий склад служб 
~ mecanicien технічний склад 
~ militaire військовослужбовці 
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personnel 
~ navigant льотний (літно-
піднімальний) склад 
~ non abrité жива сила, розташована 
на відкритій місцевості 
~ officier офіцерський склад 
~ permanent постійний склад 
~ rassemblé pour l’attaque жива сила,
зосереджена для наступу 
~ technique технічний склад 
~ temporaire перемінний склад 
~ troupe рядовий склад 
~ volontaire добровольці 
diminuer en ~ зазнавати втрат у живій 
силі 
entasser le ~ зосереджувати війська 
(особовий склад)

perte f втрата; збиток; (свій) збитий літак;
(свій) знищений танк; загибель; pl втрати;
убиті; поранені і полонені; збитки 

~ du contact втрата зіткнення із про-
тивником 
~ totale загальні втрати 
~s au combat бойові втрати 
~s d’(en) hommes втрати в живій силі 
~s dans l’heure втрати протягом годи-
ни після вибуху ядерної бомби 
~s desastreuses величезні втрати 
~s dues à des maladies et des blessures 
non liées aux combats небойові втрати 
~s en hommes et materiels втрати в
живій силі і техніку 
~s en materiel втрати в матеріальній 
частині (у техніці)
~s en personnel втрати в живій силі 
~s ennemies втрати противника 
~s hors combat не бойові втрати 
~s humaines втрати в живій силі 
~s insignifiantes незначні втрати 
~s massives великі (важкі) втрати 
~s materielles втрати в матеріальній 
частині (у техніці)
~s médicales тимчасові втрати 
~s provisoires санітарні втрати 
~s psychiques психіатричні втрати 
~s santé медичні втрати 
accuser des ~s зазнавати втрат; допо-
відати про втрати 
causer des ~s наносити втрати 
dénombrer les ~s підраховувати втра-
ти 

perte 
diminué par des ~s такий, що поніс 
втрати 
enregistrer (éprouver; essuyer) des ~s 
зазнавати втрат 
entrainer des ~s спричинити втрати 
faire subir les ~s наносити втрати 
grosses (lourdes) ~s великі (важкі)
втрати 
imposer (infliger; occasionner) des ~s 
наносити втрати 
recuperer les ~s поповнювати втрати 
reduire des ~s зменшувати втрати 
reparer les ~s відшкодувати збитки 
subir des ~s зазнавати втрат 

perturbation f відхилення; величина відхи-
лення; перешкода; аварія; ушкодження; pl 
перешкоди 

~s aérologiques атмосферні перешко-
ди; відхилення від траєкторії внаслі-
док атмосферних явищ 
~s artificielles штучні перешкоди 
~s atmosphériques атмосферні переш-
коди 
~s balistiques балістичні відхилення 
від траєкторії 

perturber створювати перешкоди 

pétarade f безладна стрільба 

pétrolier m танкер 

phare m маяк; маяковий вогонь; фара; ліхтар;
прожектор 

~ à éclats проблисковий маяковий во-
гонь 
~ à feu fixe постійний маяковий во-
гонь 
~ à infrarouge інфрачервона фара 
~ à pinceaux tournants (à rotation)
обертовий маяковий вогонь 
~ aérien авіаційний маяк 
~ antiéblouissant несліпуча фара 
~ d’atterrissage посадковий прожек-
тор; посадкова фара 
~ de black-out затемнена фара 
~ de navigation aérienne аеронавіга-
ційний маяк 
~ de navigation навігаційний вогонь;
~ de repère маркерний маяк 
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phare 
~ de secours аварійний маяк 
~ émetteur d’infrarouges інфрачерво-
на фара 
~ flottant плавучий маяк 
~ hertzien радіомаяк; радіостанція 
~ infrarouge інфрачервона фара 
~ radar радіолокаційний маяк; радіо-
локаційна станція; РЛС 
~ tournant обертовий маяковий во-
гонь 

phase f етап; фаза; ділянка 
~ active активна ділянка (траєкторії)
~ balistique пасивна ділянка (траєкто-
рії)
~ d’accélération ділянка розгону 
~ d’assaut етап бою за висадка десан-
ту; штурмова фаза 
~ d’exploitation етап розвитку успіху 
~ de (du) combat етап бою 
~ de choc етап нанесення основного 
удару (в операції)
~ de croisière маршова ділянка (траєк-
торії)
~ de décélération ділянка гальмування 
~ de déchargement général основний 
етап розвантаження 
~ de déchargement initial початковий 
етап розвантаження 
~ de désescalade фаза деескалації 
~ de l’attaque етап наступу 
~ de l’engagement зав’язка (початок)
бою 
~ de la bataille (de la manœuvre) етап 
бою 
~ de préguidage некерована ділянка 
(траєкторії)
~ de propulsion активна ділянка (трає-
кторії)
~ de rétropropulsion ділянка гальму-
вання 
~ défensive оборонний етап (період)
~ finale кінцева ділянка (траєкторії)
~ nucléaire етап операції, на якому 
наноситься ядерний удар 
~ offensive наступальний етап (період)
~ opérative фаза операції 
~ propulsée (propulsive) активна діля-
нка (траєкторії)
~ tactique тактична фаза 

phase 
~ terminale кінцева ділянка (траєкто-
рії)
~s du développement du champignon 
етапи розгортання радіоактивної хма-
ри 

phosgène m фосген (ОР задушливої дії)

phosphore m фосфор 
~ blanc білий фосфор (димоутворюю-
ча речовина)

photo f фотознімок; фотографування; фотоз-
йомка 

~ aérienne (d’avion) аерознімок; пові-
тряне фотографування; аерофотозні-
мання 
~ oblique перспективний аерознімок;
перспективне повітряне фотографу-
вання 
~ verticale плановий аерознімок; пла-
нове повітряне фотографування 

photographie f фотографування; фотозйомка;
фотознімок 

~ aérienne повітряне фотографування;
аерофотознімання; аерознімок 
~ aérienne de jour денне повітряне 
фотографування; денний аерознімок 
~ aérienne de nuit (nocturne) нічне 
повітряне фотографування; нічний ае-
рознімок 
~ aérienne oblique перспективне пові-
тряне фотографування; перспектив-
ний аерознімок 
~ aérienne verticale планове повітряне 
фотографування; плановий аерознімок 

photographier фотографувати; робити фото-
зйомку 

pièce f вогневий засіб; гармата; міномет; ку-
лемет; розрахунок (вогневого засобу; РЛС); 
частина; деталь; документ 

~ à canon court короткоствольна гар-
мата; гаубиця 
~ à canon long довгоствольна гармата 
~ à canons multiples багатоствольна 
гармата (артилерійська установка)
~ à chargement rapide автоматична 
гармата 
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pièce 
~ à double emploi універсальна гарма-
та 
~ à feu rapide скорострільна гармата 
~ à fusée(s) реактивна установка; пус-
кова установка; реактивний протитан-
ковий гранатомет; реактивний бомбо-
мет 
~ à grande cadence de tir скоростріль-
на гармата 
~ à l’emploi divers універсальна гар-
мата 
~ à longue portée далекобійна гармата 
~ à réaction реактивна установка; реа-
ктивний протитанковий гранатомет;
безвідкатна гармата 
~ à recul гармата з відкотом (ствола)
~ à tir courbe гармата навісного вог-
ню; гаубиця 
~ à tir rapide скорострільна гармата 
~ à tir tendu гармата настильного во-
гню 
~ à tir vertical гармата навісного вог-
ню; гаубиця; зенітна гармата 
~ à trajectoire courbe гармата навіс-
ного вогню; гаубиця 
~ à trajectoire tendue гармата насти-
льного вогню 
~ antiaérienne (anti-avion) зенітна га-
рмата 
~ antichar doublée d’une mitrailleuse 
протитанкова гармата з пристріляним 
кулеметом 
~ antichar протитанкова гармата 
~ antipersonnel протипіхотна гармата 
~ antitank протитанкова гармата 
~ automotrice самохідна гармата; са-
мохідна артилерійська установка 
(САУ)
~ autopropulsée самохідна гармата;
самохідна артилерійська установка 
(САУ); реактивна установка; реактив-
ний протитанковий гранатомет 
~ baladeuse гармата, що переміщуєть-
ся 
~ bifleche гармата з розсувними ста-
нинами 
~ complète система в похідному по-
ложенні (гармата і тягач)
~ couplée спарена гармата; гармата в
причепі за тягачем 
~ courbe en arc спускова скоба (зброї)

pièce 
~ d’accompagnement гармата супро-
воду; супровідний документ 
~ d’arme légère легкий вогневий засіб 
~ d’arme lourde важкий вогневий за-
сіб 
~ d’arme semi-lourde легкий груповий 
вогневий засіб 
~ d’arme вогневий засіб 
~ d’artillerie automotrice самохідна 
гармата; самохідна артилерійська 
установка (САУ)
~ d’artillerie sur plate-forme гармата,
установлена на платформі 
~ d’artillerie sur voie ferrée залізнична 
гарматна установка; гармата, установ-
лена на залізничній платформі 
~ d’artillerie гармата; артилерійська 
установка (система)
~ d’eau топ. ставок 
~ d’identité посвідчення особи 
~ de base основна гармата 
~ de bloquage шептало (пістолета)
~ de bouche надульник 
~ de campagne польова гармата 
~ de canon гармата 
~ de combat rapproché гармата ближ-
нього бою (безпосередньої підтримки)
~ de côte берегова гармата 
~ de DCA bitube спарена зенітна 
установка 
~ de DCA зенітна гармата 
~ de destruction важка гармата 
~ de fixation замок; замикаючий меха-
нізм 
~ de fusiliers (de fusil-mitrailleur) ру-
чний кулемет; розрахунок ручного 
кулемета 
~ de la culasse ост замка 
~ de lance-fusées (de lance-roquettes)
antichar реактивний протитанковий 
гранатомет 
~ de matériel lourd важкий вогневий 
засіб 
~ de montagne гірська гармата 
~ de mortier de 60 60-ти мм міномет 
~ de mortier de 81 81-ти мм міномет 
~ de mortier міномет 
~ de rechange запасна частина (де-
таль)
~ de réglage пристрілочна гармата 
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pièce 
~ de tir вогневий засіб; гармата; міно-
мет; кулемет; розрахунок (вогневого 
засобу)
~ de tourelle баштова гармата 
~ défectueuse ушкоджена (несправна)
частина (деталь)
~ détachée de maintenance запасна ча-
стина (деталь) (бойової техніки)
~ détachée виділений вогневий засіб;
окрема запасна частина (деталь); 
окрема оборонна споруда 
~ directrice основна гармата 
~ en batterie гармата в бойовому по-
ложенні 
~ en position de route гармата в похід-
ному положенні 
~ isolée окрема гармата 
~ jumelée d’AA спарена зенітна уста-
новка 
~ jumelée спарена гармата 
~ légère легка гармата 
~ lourde важка гармата 
~ pivotante гармата з круговим об-
стрілом 
~ sans recul безвідкатна гармата 
~ semi-lourde легка групова зброя 
~ sur affut chenillé automoteur САУ 
на гусеничному ходу; гусенична САУ 
~ tirant à longue distance далекобійна 
гармата 
~ tournante гармата з круговим об-
стрілом 
~ tous-azimuts гармата з круговим об-
стрілом 
~ tractée гармата на механічній тязі 
~s accessoires приналежності 
~s interchangeables взаємозамінні ча-
стини (деталі)
~s successives розрахунки групової 
зброї 
accorder les ~s пристрілювати гармати 
armer les ~s обслуговувати гармати;
займати свої місця біля гармати 
asseoir la ~ вривати сошник лафета 
гармати 
débêcher la ~ викопувати (що зарився 
в ґрунт) сошник гармати 
débourrer la ~ чистити канал ствола 
mettre en ~s поділяти на частини;
дробити; знищувати; громити 

pièce 
régler ~ sur ~ корегувати стрільбу ко-
жної гармати 
servir une ~ обслуговувати гармати 

pied m основа; підстава; опора; лапа; стійка;
нога (двоноги; триноги)

~ de devant передня нога (триноги)
~ de guidon підставка мушки 
~ de l’affût нога двоноги (триноги)
à ~ пішим порядком; у пішому поряд-
ку; піший 
agir à ~ діяти в пішому порядку 
au ~ (у положенні) «до ноги» (про 
зброю)
combattre à ~ вести бій у пішому по-
рядку 
de ~ différent з різною швидкістю ру-
ху; з різною швидкістю 
de même ~ з однаковою швидкістю 
руху; з однаковою швидкістю 
mettre ~ à terre спішуватися; виса-
джуватися з машин 
mettre le ~ (sur) закріплюватися; за-
хоплювати; опановувати 

piège m пастка; міна-пастка; елемент невилу-
чуваності (міни)

~ à chars (de combat) протитанкова 
пастка 
~ à lueur сигнальна освітлювальна мі-
на-пастка 
~ à retard (ement) міна-пастка упові-
льненої дії 
~ antichar протитанкова пастка 
~ antipersonnel протипіхотна міна-
пастка 
~ contre l’infanterie протипіхотна мі-
на-пастка 
~ éclairant сигнальна освітлювальна 
міна-пастка 
~ explosif фугас; міна-пастка 
~ instantané міна-пастка миттєвої дії 
neutraliser un ~ знешкоджувати еле-
мент невилучуваності 
placer des ~s встановлювати міни-
пастки 

piéger влаштовувати загородження у вигляді 
пасток; встановлювати міни-пастки 

piéton m піхотинець 
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pile f (проміжна) опора; бик (моста); батарея;
ядерний реактор 

~ atomique атомний (ядерний) реак-
тор 
~ d’inflammation гальванічний еле-
мент запалу (міни)
~ électrique електрична батарея 
~ électrique nucléaire атомна батарея 
~ médiane проміжна опора; бик (мос-
та)

pilier m стовп; стійка; (проміжна) опора; бик 
(моста)

pilotage m пілотаж; пілотування; літаково-
діння; кораблеводіння; керування (літальним 
апаратом); водіння (напр. автомобіля)

~ automatique автоматичне керування 
~ aux instruments пілотування (літа-
ководіння) за приладами 
~ à vue візуальне пілотування (літако-
водіння)
~ de l’engin керування ракетою; керу-
вання машиною 
~ de précision точне пілотування 
~ en groupe d’avions груповий піло-
таж 
~ en roulis керування за кутом нахилу 
~ en tangage керування за кутом тан-
гажу 
~ manuel ручне керування 
~ sans visibilité (sans vue) пілотування 
(літаководіння) за приладами 

pilote m пілот; (механік-) водій 
~ à réaction пілот реактивного літака 
~ automatique автопілот 
~ chef de fil ведучий пілот 
~ d’ ALAT пілот армійської авіації 
~ d’assaut пілот-штурмовик 
~ de chasse пілот-винищувач 
~ de combat бойовий пілот 
~ guerre військовий пілот 
~ d’essai пілот-випробувач 
~ de transport пілот транспортного лі-
така 
~ de veille черговий пілот 
~ d’hélicoptère пілот гелікоптера 
~ guidé ведучий пілот 
deuxième ~ другий пілот; другий ме-
ханік-водій 

pilote 
premier ~ перший пілот; перший ме-
ханік-водій 

pilote-navigateur m штурман 

piloter пілотувати; керувати; водити; вести 

pince f
~ à fil de fer ножиці для різання дроту 
~s convergentes наступ по напрямках,
що сходяться 
double ~ кліщі; подвійне охоплення 
prendre en ~ брати в кліщі 

pion m d’emploi функціональна одиниця 

piqué m пікірування; пікірувальний політ 

piraterie f піратство 

piste f слід; колія; дорога; злітно-посадкова 
смуга (ЗПС); напрямок; шлях; траса; топ.
просіка 

~ aux instruments ЗПС, обладнана для 
посадки за приладами 
~ bétonnée бетонна (бетонована) ЗПС 
~ d’accès підступ 
~ d’assaut смуга перешкод 
~ d’atterrissage злітно-посадкова сму-
га 
~ d’envol злітна смуга; злітно-
посадкова смуга 
~ d’obstacles смуга перешкод 
~ de décollage (de départ) злітна сму-
га; злітно-посадкова смуга 
~ de fortune необладнана ЗПС 
~ de lancement стартова смуга (для 
безпілотних засобів)
~ de roulement кермова доріжка 
~ de secours аварійна посадкова сму-
га; запасна ЗПС 
~ en béton бетонна (бетонована) ЗПС 
~ en dur ЗПС із твердим покриттям 
~ en herbe ЗПС із дерновим покрит-
тям 
~ en service діюча ЗПС 
~ tactique тактичний курс 
aborder la ~ заходити на посадку;
здійснювати посадку 
demander la ~ просити дозволу на по-
садку 
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piste 
prendre la ~ заходити на посадку 

pistolet m пістолет 
chargez ~! заряджай! (команда)
~ à fusées сигнальний пістолет; ракет-
ниця 
~ automatique автоматичний пістолет 

pistolet-mitrailleur m пістолет-кулемет; ав-
томат 

~ à crosse en bois автомат з де-
рев’яним прикладом 
~ à crosse métallique автомат з ціль-
ним прикладом 
~ à crosse pliante автомат з відкидним 
(що знімається) прикладом 

pistolier-mitrailleur m автоматник 

piston m поршень; клапан; подавач (магази-
на)

~ à gaz газовий поршень (кулемета)
~ de cylindre des gaz поршень газової 
камери 
~ de frein поршень гальма відкоту 
~ de la culasse патрубок замка 
~ de (du) récupérateur поршень нака-
тника 

Pitot m трубка Піто 

pivot m опорний пункт; вертлюг; вісь (обер-
тання); стрижень; штир; шкворінь 

à ~ поворотний; вертлюжний; верт-
люжного типу 

pivotant поворотний; вертлюжний; вертлю-
жного типу 

place f місце; пункт; район; плац; укріплений 
район; комендатура 

~ d’armes навчальний плац; плацдарм 
~ d’arrêt місце стоянки; стоянка; міс-
це зупинки (на відпочинок)
~ de combat місце в бойовому поряд-
ку 
~ de défense укріплений район; місце 
опору; опорний пункт 
~ de ralliement пункт (місце) збору пі-
сля бою 

place 
~ de rassemblement пункт (місце)
збору; збірний пункт 
~ de ravitaillement пункт постачання;
пункт бойового харчування 
~ de transbordement перевалочний 
(перевантажувальний) пункт; обмін-
ний пункт 
~ forte укріплений район; форт 
~ fortifiée укріплений район; опорний 
пункт; місце опору 
~ improvisée раптово захоплений пла-
цдарм; швидко обладнаний опорний 
пункт 
~ stratégique d’opérations район бо-
йових дій стратегічного (оперативно-
го) значення 
en ~ на (своєму) місці; у похідному 
положенні 
mettre en ~ des observatoires вистав-
ляти спостережливі пости 
mettre en ~ установлювати (на місце); 
розміщати; організовувати; приводити 
до бойової готовності; розгортати; пе-
регруповувати; висувати; зосереджу-
вати; виставляти; висилати; підтягува-
ти; займати вихідне положення; буду-
вати бойовий порядок; доставляти (до 
місця призначення); підготовлювати 
вихідні дані для стрільби (для пуску 
ракет); пристрілювати; вести пристрі-
лювання; розгортати (розміщати) на 
вогневій позиції 
prendre la ~ займати місце (напр. у
строю)
résister sur ~ вести позиційну оборону 
rester sur ~ залишитися на полі бою 
(убитим чи тяжко пораненим)
sur ~ на місці; наповал 
tenir en ~ тримати у бойовій готовно-
сті 
tenir sur ~ непохитно триматися (обо-
ронятися; утримувати свої позиції)
tomber sur ~ бути убитим наповал 

placement m розташування; розміщення 
~ du chargeur приєднання магазина 
~ du dispositif шикування бойового 
порядку; заняття вихідного положен-
ня 

placer розташовувати; розміщати 
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placer  
se ~ розташовуватися; розміщатися;
займати місце; ставати; вибудовувати-
ся 

plafond m стеля; гранична висота (польоту); 
висота хмар (хмарності)

~ absolu теоретична стеля 
~ aérodynamique «аеродинамічна»
стеля 
~ de croisière найбільша висота крей-
серського польоту 
~ de service практична стеля 
~ de tir максимальна досяжність за 
висотою (зенітної гармата)
~ de vol stationnaire статична стеля;
стеля (гелікоптера) при зависанні 
~ efficace бойова стеля; максимальна 
досяжність за висотою (зенітної гар-
мата)
~ en stationnaire статична стеля; стеля 
(гелікоптера) при зависанні 
~ opérationnel практична стеля; бойо-
ва стеля 
~ pleine charge стеля з повним наван-
таженням 
~ pratique практична стеля 
~ stationnaire статична стеля; стеля 
(гелікоптера) при зависанні 
~ théorique теоретична стеля 
~ utile практична стеля 

plage f пологий берег; прибережна смуга; ді-
лянка (район; плацдарм) висадки (морського 
десанту); льотна палуба; діапазон 

~ d’accord діапазон настройка 
~ de debarquement ділянка (район;
плацдарм) висадки морського десанту 
~ d’embarquement ділянка (район)
висадки десанту 
~ de réception діапазон прийому 
~ d’utilisation діапазон робочих час-
тот 
~ soulevée високий берег 

plaie f рана; виразка; рубець від рани 
~ d’entrée вхідна рана 
~ de sortie вихідна рана 

plaine f топ. рівнина; низовина 
~ basse топ. заплава (ріки)
~ d’inondation топ. заплава (ріки)

plan m площина; несуча поверхня; крило (лі-
така); план; креслення; схема 

~ administratif et logistique адмініс-
тративно-тиловий план 
~ antitank план (система) ПТО 
~ civils d’urgence план цивільної обо-
рони 
~ combiné план спільних (бойових)
дій 
~ d’action план (бойових) дій 
~ d’agencement план зосередження 
~ d’amenagement план інженерних 
робіт 
~ d’approvisionnement план поста-
чання 
~ d’appui de feu план вогневої підт-
римки 
~ d’arrimage план кріплення вантажу 
~ d’attaque план наступ 
~ d’eau водяна перешкода 
~ d’embarquement план завантажен-
ня 
~ d’emploi des feux схема вогню 
~ d’emploi des moyens d’investigation 
(PEMI) план застосування засобів 
розвідки 
~ d’emploi du feu план вогню 
~ d’emploi nucléaire план нанесення 
ядерного удару 
~ d’emploi план бойового застосуван-
ня (використання)
~ d’enlèvement план перевезень (пе-
рекидань)
~ d’ensemble загальний план 
~ d’entretien план підтримки 
~ d’obstacles схема перешкод (загоро-
джень)
~ d’opération план операції 
~ d’action pour l’adhésion план дії з
підготовки до членства в НАТО 
~ de (du) guidage площина наведення;
площина стрільби 
~ de campagne план кампанії 
~ de chargement план завантаження 
~ de circonstance план дій на особли-
вий період 
~ de circulation схема пересувань і
перевезень, схема дорожнього руху 
~ de combat план бою 
~ de convois план транспортної коло-
ни 
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plan 
~ de couverture план (система) прик-
риття 
~ de débarquement план висадки 
~ de déception план заходів щодо вве-
дення противника в оману 
~ de défense de l’OTAN планування 
оборони НАТО 
~ de défense opérationnelle план (сис-
тема) оперативної оборони 
~ de défense план (система) оборони 
~ de déplacement схема пересування 
(маршу); план перевезень (перекидан-
ня); схема зміни артилерійських пози-
цій 
~ de destructions план руйнувань (з
метою створення перешкод); план пі-
дривних робіт 
~ de direction площина стрільби 
~ de feux d’artillerie схема артилерійсь-
кого вогню 
~ de franchissement план інженерного 
забезпечення форсування водної пе-
решкоди 
~ de manœuvre план маневру 
~ de mire площина прицілювання 
~ de mise à terre план висадки 
~ de mise sur pied план підготовки;
план розміщення сил і засобів 
~ de mobilisation мобілізаційний план 
~ de pose réglementaire типова схема 
укладання мінного поля 
~ de préparation aux catastrophes 
план готовності до катастроф 
~ de rattachement додатковий план 
~ de ravitaillement план постачання 
~ de recherche план розвідки; завдан-
ня розвідки 
~ de renseignement et de recherche 
(P.R.R.) план розвідки та пошуку 
~ de renseignements план розвідки;
завдання розвідки 
~ de repérage d’un champ de mines 
схема мінного поля 
~ de reperage simplifié спрощений 
план (схема) фіксації (прив’язки) мін-
ного поля 
~ de reperage план (схема) прив’язки 
(фіксації) мінного поля 
~ de securité розклад дій за тривогою 
~ de subsistance план продовольчого 
постачання 

plan 
~ de tir restrictif план обмеженого ве-
дення стрільби 
~ de tir площина стрільби 
~ de transmissions схема зв’язку 
~ de transport планова таблиця пере-
везень; план перевезень 
~ de visée площина націлювання;
площина візування 
~ de vol план польоту 
~ de(s) feu(x) de defense система вог-
ню в обороні 
~ de(s) feu(x) de la couverture система 
вогню військ прикриття 
~ de(s) feu(x) план (система) вогню;
площина стрільби 
~ des (d’) opérations план бойових дій 
(операцій)
~ des feux nucleaires план нанесення 
ядерних ударів 
~ des mines et des pièges схема мінних 
загороджень і пасток 
~ des mines схема розташування мін у
мінному полі; план мінування 
~ des travaux план інженерних робіт 
~ détaillé докладний план; детальне 
креслення 
~ fixe horizontal стабілізатор 
~ général de débarquement загальний 
план висадки 
~ général de renseignements загальний 
план розвідки 
~ général d’emploi des forces голов-
ний план застосування сил 
~ générique типовий план 
~ horizontal горизонтальна площина 
~ opérationnel оперативний план 
~ ORSEC план надзвичайних заходів 
~ particulier спеціальний план 
~ relief рельєфна карта 
~ simplifié спрощений план 
~ supplétif додатковий план 
~ synthétique комплексний план 
~ vertical вертикальна площина 
combiner le ~ розробляти план 
dresser un ~ розробляти план 
etoffer le ~ de feu підсилювати систе-
му вогню (вогневу підтримку)
franchir un ~ d’eau форсувати водяну 
перешкоду 
sur le ~ militaire з військової точки 
зору; у військовому плані 
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plan 
sur le ~ stratégique у стратегічному 
плані 
sur le ~ tactique у тактичному плані 

planche f дошка; панель; щиток; планка; кре-
слення; таблиця 

~ de bord приладова дошка (панель;
щиток)
~ de hausse прицільна планка 
~ d’élévateur подавач (магазина)
~ élévatrice подавач (магазина)
~ mobile хомутик 

plancher m перекриття; плита перекриття 
(сховища); дощатий настил; днище (танка)

planchette f планка; планшет 
~ d’orientation карта-планшет із пря-
мокутною сіткою 
~ de batterie батарейний планшет; во-
гневий планшет батареї 
~ de chargement зарядний лоток; ло-
ток досилача (автоматичної гармати)
~ de hausse прицілювальна планка 
~ de tir вогневий планшет 
~ topographique топографічний 
планшет 
orienter la ~ орієнтувати планшет 

planer планувати 

planeur m планер 
~ de charge вантажний планер 
~ de transport транспортний планер 
~ de transport de troupes транспорт-
но-десантний планер 

planification f планування 
~ de capacité планування бойових мо-
жливостей 
~ de défense оборонне планування 
~ de la défense планування оборони 
~ des actions de guerre électronique 
планування РЕБ 
~ des capacités планування бойового 
потенціалу 
~ des forces планування розвитку ЗС 
~ d’exécution планування бойових дій 
~ opérationnelle оперативне плану-
вання 

planification 
~ prévisionnelle планування бойових 
дій на випадок зміни обстановки 
~ stratégique стратегічне планування 

plantation f топ. плантація; насадження 

plaque f плита; пластина; лист; орденський 
знак; платформа для вантажів 

~ à collerette зарядний лоток 
~ arrière кормовий лист (корпуса тан-
ка)
~ avant лобовий лист (корпуса танка)
~ d’acier du blindage (d’acier laminé)
броньований лист; броньована плита 
~ d’appui опорна плита (міномета)
~ d’appui du support de l’appareil de 
pointage кронштейн прицілу 
~ d’avertissement сигнальний щит;
знак огородження 
~ de base опорна плита (міномета)
~ de blindage броньований лист; бро-
ньована плита 
~ de bordé надводний лист зовнішньої 
обшивки (корабля)
~ de couche de crosse стопа приклада 
~ de dessus de crosse хоботова частина 
(зв’язка) станин 
~ de dessus de flèche верхня (шарнір-
на) частина (зв’язка) станин 
~ de détente планка спускового меха-
нізму 
~ de fond опорна плита (міномета); 
кришка магазина 
~ de fond du chargeur кришка магази-
на 
~ du mécanisme de percussion рамка 
ударного механізму 
~ du percuteur кришка ударника 
~ frontale лобовий лист (корпуса тан-
ка)

plateau m диск; лімб; кільце; кутомірне коло 
(лімб; шкала; кільце); коло (лімб; шкала; кі-
льце) кутоміра; шкала великих поділок куто-
міра; топ. плато; плоскогір’я; плоска висота;
площадка; платформа 

~ azimutal азимутальний (кутомірний)
коло (лімб; шкала)
~ continental континентальна терито-
рія 
~ de chargement зарядний лоток 
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plateau 
~ de fusée дистанційне кільце підрив-
ника 
~ de hausse диск із розподілами при-
цілу; прицільний диск; прицільний 
лімб 
~ de(s) dérives кутомірне кільце (коло;
лімб; шкала); шкала великих поділів 
кутоміра 
~ de tir площадка для гарматного роз-
рахунку 
~ fixe нерухоме кутомірне коло 
~ gradué коло з поділами 
~ mobile рухливе кутомірне коло 
(лімб; шкала; кільце)
~ porte-missile пусковий (стартовий)
стіл 

plate-forme f платформа; гарматна платфор-
ма; площадка для гарматного розрахунку;
пускова установка; посадкова площадка 

~ d’appontage посадкова палуба 
~ d’atterrissage посадкова площадка;
посадкова палуба 
~ d’aviation посадкова площадка 
~ de batterie гарматна платформа 
~ de chargement навантажувальна 
платформа (площадка); гарматна пла-
тформа (на кораблі); площадка для за-
ряджання 
~ de déchargement розвантажувальна 
платформа (площадка)
~ de largage платформа 
~ d’envol злітна (льотна) палуба; пус-
кова платформа; пускова установка;
стартова площадка; пусковий (старто-
вий) стіл 
~ d’essai(s) випробувальна площадка;
випробувальний стенд 
~ de tir гарматна платформа; пускова 
платформа; пускова установка; стар-
това площадка; пусковий (стартовий)
стіл 
~ d’hélicoptères гелікоптерна площад-
ка 
~ d’inertie інерційна платформа 
~ ferroviaire залізнична пускова уста-
новка 
~ fixe нерухома (стаціонарна) пускова 
установка 
~ littorale берегова пускова установка 

plate-forme 
~ mobile (de lancement) рухома пус-
кова установка 
~ porte-char платформа для переве-
зень танка; трейлер 
~ roulante пускова установка на колі-
сному ходу 
~ sous-marine підводна пускова уста-
новка 
~ souterraine підземна пускова уста-
новка 
~ terrestre наземна пускова установка 
~ tournante поворотна гарматна плат-
форма; обертова частина пускового 
(стартового) стола 

plein m повний запас; повне навантаження;
повний склад; заправлення; поповнення; за-
йнятий район (ділянка)

avoir son ~ мати повний запас 
reconstituer (recompléter) les ~s по-
повнювати запаси; дозаправитися па-
ливом (пальним)
refaire son ~ поповнювати запаси; за-
правлятися паливом (пальним)
tirer à ~ стріляти впритул 
touché en ~ той, що отримав пряме 
влучення 

plénitude f de feu насиченість вогню; вогнева 
міць 

pli m складка (місцевості); пакет 
~ du sol (du terrain) складка місцевос-
ті 
se couler dans les ~s de sol просувати-
ся, використовуючи складки місцево-
сті 

pliage m du parachute укладання парашута 

plongée f занурення; пікірування 
~ d’entraînement навчальне занурення 
~ en marche занурення на ходу 
en ~ у зануреному стані; у підводному 
положенні 
naviguer en ~ плавати в підводному 
положенні 

plongement m занурення; пікірування 

plonger занурюватися; пікірувати 
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plonger  
parer à ~ готуватися до занурення 

plongeur m водолаз 
~ de l’armée de terre армійський во-
долаз 

plongeur-démineur m плавець-підривник;
бойовий плавець 
plot m логістичний пункт 

~ de cannibalisation des matériels 
пункт вилучення неушкоджених дета-
лей техніки 
~ de regroupement des matériels a ré-
parer (MCP) пункт збору техніки для 
ремонту 
~ de transfert des blessés (AXP) пункт 
передачі поранених 
~ logistique (R3P) тиловий пункт 
~ mobile de ravitaillement carburants 
(ROM) пересувний заправний пункт 
~ pour l’ALAT пункт легкої авіації 
сухопутних військ 

pluie f дощ 
~ radioactive радіоактивний дощ; ви-
падання радіоактивних опадів 

pneu m (пневматична) шина; покришка 
poche f сумка; казан; оточення; місце опору;
оточене угруповання; (глибоке) вклинення;
противник, що вклинився 

~ à chargeurs сумка для обойм (для 
магазинів)
~ à munitions du sac карман для набо-
їв у речовому мішку 
~ à pansement санітарна сумка 
~ creusée dans le front (глибоке)
вклинення в лінію фронту 
~ de feu вогневий мішок 
~ de résistance (d’insoumission) місце 
опору 
~ menaçante неліквідоване місце опо-
ру 
colmater une ~ затримувати просу-
вання противника, що вклинився 
elargir la ~ розширювати прорив 
réduire (résorber; supprimer) une ~ 
ліквідувати оточене угруповання про-
тивника; знищувати оточеного проти-
вника; ліквідувати противника, що 
вклинився 

poids m вага 
~ à pleine charge з повним наванта-
женням 
~ au (de) combat бойова вага; вага 
(системи) у бойовому положенні 
~ au décollage (au départ) злітна вага 
~ au lancement стартова вага 
~ à vidе вага без вантажу; власна вага 
~ complet загальна (повна) вага 
~ complètement chargé бойова вага 
~ d’atterrissage посадкова вага 
~ de bombes бомбове навантаження 
~ de la munition вага боєприпасів; ва-
га набою; вага комплекту пострілу 
~ de l’arme approvisionnée вага зброї 
зі спорядженим магазином 
~ de l’arme seule вага зброї без споря-
дженого магазина 
~ de l’attaque головний удар 
~ de structure вага конструкції 
~ du chargement вага (системи) у бо-
йовому положенні 
~ du chargeur vidе вага неспорядже-
ного магазина 
~ en charge (повна) вага з вантажем;
вага у повному бойовому спорядженні 
~ en ordre de combat бойова вага; вага 
(системи) у бойовому положенні 
~ en ordre (en position) de marche (de 
route) вага (системи) у похідному по-
ложенні 
~ final кінцева вага 
~ net à vide власна вага 
~ ordre de combat бойова вага; вага 
(системи) у бойовому положенні 
~ sans chargeur вага без магазина 
~ total en charge повна вага 
~ utile корисна вага; корисне наванта-
ження; вантажопідйомність 

poignard m кинджал; кортик 
~ à garde blanche кортик 

poignée f ручка; пістолетна ручка; ручка піс-
толета; поручень; ручка замка; скоба; витяж-
не кільце 

~ d’armement ручка перезарядження;
ручка замка 
~ de culasse ручка замка; ручка зати-
льника; затильник (кулемета); пісто-
летна ручка 
~ de culasse mobile ручка замка 
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poignée 
~ de (du) levier de manœuvre ручка 
замка 
~ de manoeuvre ручка замка; ручка 
затильника; затильник (кулемета); ру-
чка; пістолетна ручка 
~ de mitrailleuse ручка кулемета 
~ de portage ручка для перенесення 
(міни)
~ de sortie secours du train 
d’atterrissage ручка аварійного випу-
ску шасі 
~ de tir спусковий важіль 
~ de transport ручка для перенесення 
~ d’ouverture витяжне кільце (пара-
шута)
~ du couvre-culasse ручка затильника 
~ du levier de réarmement важіль ру-
чки механізму повторного дані 
~ pistolet пістолетна ручка 
~ rabattable відкидна ручка 

point m пункт; посада; точка; місце; орієн-
тир; позиція; бал; румб 

~ à atteindre кінцевий пункт маршу;
місце призначення; пункт прибуття 
~ à point контактний 
~ à terre береговий орієнтир 
~ à viser точка прицілювання (наве-
дення); точка візування 
~ abrité укрите місце; укриття 
~ au sol наземний орієнтир 
~ calculé розрахункове місце; зчисле-
не місце (корабля)
~ caractéristique du terrain орієнтир 
(на місцевості)
~ chaud небезпечна радіоактивна точ-
ка 
~ clé ключова позиція 
~ coté оцінка висоти 
~ critique d’un itinéraire пункт марш-
руту з найменшою пропускною здат-
ністю 
~ critique відповідальна ділянка; оріє-
нтир 
~ culminant кульмінаційний момент 
~ d’accostage пункт підходу до берега;
місце висадки 
~ d’accrochage репер; опорна точка;
орієнтир; пункт, зручний для оборони;
тиловий опорний пункт 

point 
~ d’action об’єкт (ділянка) атаки; ата-
кований об’єкт (ділянка)
~ d’allumage точка (температура) за-
палення 
~ d’appui опорний пункт 
~ d’arrêt пункт (місце) зупинки; місце 
стоянки; стоянка 
~ d’arrimage місце укріплення 
~ d’arrivée пункт прибуття; місце 
(пункт) висадки; точка зустрічі; точка 
падіння; точка влучення; центр ядер-
ного вибуху; точка (місце) наземного 
(ядерного) вибуху 
~ d’attaque атакований об’єкт (ділян-
ка); об’єкт (ділянка) для нанесення 
удару; напрямок удару 
~ d’atterrissage точка приземлення;
місце (пункт) посадки 
~ d’eau пункт водопостачання 
~ d’effort (principal) об’єкт (ділянка)
зосередження основних зусиль; на-
прямок головного удару 
~ d’entrée вихідний пункт (рубіж) (на 
марші); пункт входу в повітряний 
простір, контрольований противником 
~ d’entretien пункт технічного обслу-
говування 
~ d’essence пункт постачання пально-
го; заправний пункт 
~ d’explosion епіцентр (ядерного) ви-
буху 
~ d’identification et d’accueil (P.I.A) 
пункт ідентифікації та збору 
~ d’impact пункт зустрічі 
~ d’inflexion точка повороту 
~ d’observation спостережний пункт 
(СП)
~ d’occupation зайнятий пункт 
~ d’orientation орієнтир; орієнтир, що 
направляє повітряні транспортні засо-
би до району висадки десанту 
~ de cabré (PUP) точка виходу на ціль 
~ de concentration пункт зосереджен-
ня 
~ de contact пункт зустрічі 
~ de contrôle aérien (ACP) пункт по-
вітряного контролю 
~ de contrôle de contamination пункт 
контролю забруднення 
~ de contrôle des transmissions (CCP) 
пункт контролю зв’язку 
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point 
~ de contrôle du génie (ERP) пункт ін-
женерного контролю 
~ de contrôle контрольний пункт 
~ de coordination координаційний 
пункт 
~ de depart пункт відправлення; вихі-
дна точка; вихідний пункт (рубіж) (на 
марші); пункт вильоту; місце пуску 
(ракети)
~ de deploiement пункт (рубіж) розго-
ртання 
~ de destination пункт призначення 
~ de direction точка прицілювання 
(наведення); орієнтир; точка розташу-
вання основної гармати 
~ de dislocation (RP) пункт перепід-
порядкування 
~ de dispersion пункт розосередження 
~ de distribution розподільний (розда-
вальний) пункт 
~ de franchissement de la ligne de 
débouché (PD) пункт перетину вихі-
дного рубежу 
~ de franchissement місце переправи;
переправа 
~ de largage точка скидання 
~ de passage obligé (PP) пункт 
обов’язкового проходу 
~ de passage місце переправи; переп-
рава; місце проходу; прохід 
~ de penetration ділянка прориву 
(вклинення)
~ de percée ділянка прориву 
~ de pointage точка прицілювання 
(наведення)
~ de poser точка приземлення; пункт 
висадки повітряного десанту 
~ de première destination найближчий 
пункт призначення 
~ de prise de décision точка прийняття 
рішення 
~ de prise en compte du combat пункт 
врахування умов бою 
~ de raccord (de raccordement) точка 
прив’язки 
~ de ralliement (RLY) пункт збору пі-
сля бою 
~ de ramassage d’équipages d’aéronef 
abattu пункт евакуації екіпажу збито-
го літака 

point 
~ de ramassage пункт збору поране-
них 
~ de rassemblement pour prisonniers de 
guerre пункт збору військовополонених 
~ de rassemblement пункт збору; збір-
ний пункт; пункт зосередження (скуп-
чення)
~ de ravitaillement en eau пункт пос-
тачання водою 
~ de ravitaillement munitions et car-
burant ALAT пункт забезпечення 
легкої авіації 
~ de ravitaillement пункт постачання;
пункт бойового харчування; заправ-
ний пункт 
~ de recalage GPS пункт корегування 
GPS 
~ de reconnaissance орієнтир; опізна-
вальний знак 
~ de recueil пункт збору при відході 
~ de récupération пункт передавання 
техніки та майна 
~ de référence d’un objectif орієнтир 
цілі 
~ de reference du terrain (de reference 
naturel) орієнтир (на місцевості); міс-
цевий предмет 
~ de reference опорна точка 
~ de référence; centre de tir; point de 
repère орієнтир 
~ de reglage репер 
~ de regroupement пункт збору після 
бою 
~ de régulation du Génie пункт регу-
лювання інженерних військ 
~ de rencontre futur передбачена точ-
ка зустрічі 
~ de rencontre probable ймовірна точ-
ка зустрічі 
~ de rencontre точка зустрічі 
~ de repère d’ensemble основний орі-
єнтир 
~ de repère fixe точка наведення; точ-
ка оцінки 
~ de repère initial вихідний орієнтир;
репер 
~ de repère naturel орієнтир (на міс-
цевості); місцевий предмет 
~ de soutien пункт постачання 
~ de stationnement місце розташуван-
ня; розташування; місце розташуван 
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point 
ня на відпочинок; місце стоянки; сто-
янка; пункт розміщення; аеродром ба-
зування 
~ de tir точка прицілювання (наведен-
ня)
~ de transbordement пункт переван-
таження 
~ de visée точка прицілювання (наве-
дення); точка візування 
~ décisif критична точка 
~ directeur орієнтир 
~ dominant пануючий (над місцевіс-
тю) предмет; командна (пануюча) ви-
сота 
~ fort опорний пункт; укріплений 
пункт 
~ fortifié укріплений пункт; опорний 
пункт; місце опору 
~ géodésique геодезичний опорний 
пункт; геодезичний знак 
~ haut командна (пануюча) висота;
пануючий (над місцевістю) предмет 
~ initial (SP) вихідна точка; вихідний 
пункт (рубіж) (на марші)
~ initial de route вихідний пункт мар-
шруту 
~ lumineux du viseur світла точка ві-
зира 
~ marquant орієнтир (на місцевості)
~ miné замінований об’єкт 
~ mort мертва точка 
~ moyen des impacts середня точка 
влучення 
~ moyen середня точка влучення;
центр розсіювання; середня точка ро-
зривів 
~ névralgique життєвоважливий пункт 
~ sensible civil цивільний життєвова-
жливий пункт 
~ sensible уразлива ділянка (оборони); 
життєвоважливий пункт 
~ stratégique стратегічно важливий 
пункт 
~ tactique тактично важливий пункт 
~ topographique топографічний пункт 
~ visé точка прицілювання (наведен-
ня); точка візування 
~ vital життєвоважливий об’єкт 
~ zéro (de l’explosion) епіцентр (ядер-
ного) вибуху 

point 
faire le ~ de la situation оцінювати об-
становку; знайомити з обстановкою;
уточнювати обстановку 
faire le ~ визначати місце (місцезна-
ходження); засікати; уточнювати (об-
становку); проводити розбір (навчань)
mettre au ~ розробляти; підганяти;
налагоджувати; удосконалити; відп-
рацьовувати; допрацьовувати; збира-
ти; остаточно підготовляти; регулюва-
ти; набудовувати 
relever un ~ засікати; пеленгувати 
remettre au ~ відновлювати; приводи-
ти в справний стан; ремонтувати 

pointage m наведення; прицілювання; візу-
вання; наведення; орієнтування; оцінка; на-
несення на карту; визначення місця, поточ-
ний підрахунок 

~ (s) décisifs вирішальні цілі 
~ à vue (directe) пряма наведення 
~ approximatif грубе наведення 
~ atomique атомна (ядерна) бойова 
частина 
~ au miroir наведення по дзеркально-
му приладу 
~ automatique автоматичне наведення 
~ avancée передовий (головний) під-
розділ; передовий загін; головна похі-
дна застава; головний дозор 
~ avant mobile головний дозор 
~ blindée передовий танковий підроз-
діл; танковий дозор; танковий удар 
~ de (du) percuteur бойок ударника 
~ de découverte розвідувальний під-
розділ (група)
~ de l’arrière-garde тилова похідна 
застава 
~ de l’avant-garde головна похідна за-
става 
~ de la colonne голова (головний під-
розділ) колони 
~ de précision точне наведення 
~ de torpille зарядне відділення тор-
педи 
~ des pièces наведення (орієнтування)
гармат 
~ direct пряма наведення 
~ du canon наведення гармати 
~ du fusil прицілювання 
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pointage 
~ en avant кутом уперед (про бойовий 
порядок)
~ en direction наведення за напрям-
ком; горизонтальне наведення 
~ en hauteur наведення за висотою;
вертикальне наведення 
~ fin точне наведення 
~ grossier грубе наведення 
~ indirect непряме наведення 
~ initial грубе наведення 
~ libre самостійне наведення окремих 
гармат (мінометів)
~ limité кут найбільшої дальності 
~ manuel ручне наведення; наведення 
вручну 
~ mobile рухливий дозор 
à ~ direct прямою наводкою 
corriger le ~ виправляти наведення 
dégrossir le ~ робити (виконувати)
грубе наведення 
déplacer le ~ змінювати наведення 
déranger le ~ збивати наведення 
pousser sa ~ продовжувати наступ; ро-
звивати успіх 
pousser une ~ висилати передовий за-
гін 
progresser en ~ просуватися в першо-
му ешелоні 
rectifier le ~ виправляти наведення 
retrouver le ~ відновлювати наведен-
ня 
suivre sa ~ виходити за передовими 
підрозділами; розвивати успіх, досяг-
нутий передовими підрозділами 

pointer наводити; візувати; орієнтувати; від-
значати; наносити на карту; визначати місце 

pointeur m навідник; оператор (пускової 
установки)

~ automatique прилад керування ар-
тилерійським вогнем (ПКАВ); баліс-
тичний перетворювач 
~ d’artillerie навідник гармати 
~ de DCA навідник зенітної гармати 

pointeur-tireur m стрілець-навідник; опера-
тор (пускової установки)

poison m отрута; отруйна речовина (ОР)

Polaire f Полярна Зірка 

pôle m полюс 
~ d’aimant магнітний полюс 
~ géographique географічний полюс 
~ magnétique магнітний полюс 
~ terrestre географічний полюс 

police f de la circulation дорожня поліція 

politique f політика 
~ de défense оборонна політика 
~ de défense commune політика спіль-
ної оборони 
~ de sécurité політика безпеки 
~ de tir політика ведення вогню 
~ étrangère de sécurité commune 
(PESC) політика спільної зовнішньої 
безпеки 

polluer забруднювати; заражати 

pollution f забруднення; зараження 
~ atmosphérique забруднення атмос-
фери 
~ radioactive радіоактивне зараження 

polyergol m багатокомпонентне ракетне па-
ливо 

polyfération f поширення ядерної зброї; збі-
льшення числа країн, що мають ядерну 
зброю 

polygone m полігон 
~ de démolition полігон для підривних 
робіт 
~ de lancement de fusées (de missiles et 
fusées) ракетний полігон 
~ d’enfouissement полігон для інже-
нерних військ 
~ d’entraînement навчальний полігон 
~ d’essai(s) випробувальний полігон 
~ de tir артилерійський (ракетний) по-
лігон; стрільбище 
~ d’exercice навчальний полігон 

polyvalence f багатоцільове призначення (ви-
користання)

polyvalent adj багатоцільовий; багатоцільо-
вого призначення (використання)



483

pompe f насос; помпа 
~ de batterie (de frein) насос для нака-
чування рідини в гальма відкоту 
~ marine корабельна (суднова) помпа 

pont m міст; шляхопровід; палуба 
~ automoteur d’accompagnement са-
мохідний штурмовий міст 
~ automoteur самохідний міст 
~ d’aviation льотна палуба 
~ d’envol злітна палуба 
~ d’équipage міст із штатного майна 
понтонного парку 
~ de campagne понтонний парк 
~ de circonstance міст із підручних 
матеріалів 
~ de pontons понтонний міст 
~ flottant наплавний міст 
~ motorisé самохідний міст 
~ provisoire тимчасовий міст 
~ sous rails залізничний міст 
~ sur coupure sèche міст через сухо-
путну перешкоду 
~ suspendu підвісний (висячий) міст 
construire un ~ наводити (будувати)
міст 
couper un ~ руйнувати (підривати)
міст 
démanteler un ~ розбирати міст 
emprunter un ~ переправлятися по 
мосту 
établir un (faire le) ~ наводити (буду-
вати) міст 
installer (jeter) un ~ наводити (буду-
вати) міст 
rompre un ~ руйнувати (підривати)
міст 

pontée f проліт; прогін (моста)

ponter наводити (будувати) міст 

ponton m понтонний міст; плавуча пристань;
понтон; баркас 

~ amphibie mobile самохідний понтон 
~ de transport de chars танкодесант-
ний плашкоут 
~ grue плавучий кран 
~ pneumatique надувний понтон 

ponton-grue m плавучий кран 

population f населення; місцеві жителі 
se renseigner auprès de la ~ одержува-
ти дані від місцевих жителів 

~ locale місцеві жителі 

port m порт; гавань; причал 
~ côtier de la marine морський порт 
~ de chargement порт навантаження 
~ de débarquement порт розванта-
ження 
~ de guerre військовий порт 
~ de guerre stratégique військовий 
порт стратегічного призначення 
~ d’embarquement порт навантаження 
~ fluvial річковий порт 
~ maritime морський порт 

portable adj переносний 

portatif adj портативний; переносний;
пересувний 

porte f двері; дверцята; отвір; вікно; люк;
кришка; топ. гірський прохід 

~ de visé оглядовий отвір (вікно; люк)
~ du conducteur люк механіка-водія 

porte-aéronefs m авіаносець; гелікоптероно-
сець 

porte-avions m авіаносець 
~ atomique атомний авіаносець 
~ classique авіаносець зі звичайною 
енергетичною установкою 
~ d’assaut (d’attaque) ударний авіано-
сець 
~ d’escadre ескадрений авіаносець 
~ léger легкий авіаносець 
~ lourd важкий авіаносець 
~ nucléaire атомний авіаносець 

porte-bombes m бомботримач 

portée f дальність; дальність дії; далекобій-
ність; дальність стрільби; дальність передачі;
горизонтальна дальність; дистанція; ванта-
жопідйомність (судна); проліт (моста)

~ à vue directe дальність стрільби 
прямим наведенням 
~ ajustée пристріляна дальність; даль-
ність прицільного вогню 
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portée 
~ balistique таблична дальність стрі-
льби 
~ corrigée обчислена (пристріляна)
дальність 
~ d’acquisition дальність виявлення 
~ d’écoute дальність радіоперехоп-
лення; дальність виявлення шумопе-
ленгатором 
~ d’émission дальність передачі 
~ d’emploi дальність дії 
~ d’engagement глибина бойових дій;
дальність вступу в бій; рубіж введен-
ня в бій 
~ d’exploration дальність виявлення 
~ d’explosion радіус дії вибухової 
хвилі 
~ d’une fusée дальність польоту раке-
ти 
~ d’utilisation практична дальність дії 
~ de but en blanc дальність прямого 
пострілу 
~ de détection дальність виявлення 
~ de guidage дальність дії системи на-
ведення (керування)
~ de l’onde de choc радіус дії ударної 
хвилі 
~ de la (de) vue дальність видимості 
~ de la balle дальність польоту кулі 
~ de la bombe відхилення бомби 
~ de la surveillance дальність спосте-
реження 
~ de lancement дальність прицілюван-
ня; дальність стрільби; дальність 
польоту (ракети)
~ de liaison radio дальність ра-
діозв’язку 
~ de pont проліт мосту 
~ de réception дальність прийому 
~ de réglage пристріляна дальність 
~ de tir дальність стрільби; далекобій-
ність; прицільна дальність; дальність 
польоту (ракети)
~ de visibilité дальність видимості 
~ de vision (de vue) дальність видимо-
сті; дальність (візуального) спостере-
ження 
~ des éclats dangereux убивча даль-
ність 
~ des éclats дальність розльоту; убив-
ча дальність 

portée 
~ des feux дальність дії вогневих засо-
бів; дальність видимості вогнів (суд-
нових; маякових)
~ des tables таблична дальність 
~ directe de vision дальність прямої 
видимості 
~ du radar дальність дії РЛС 
~ du système d’aides radio à la naviga-
tion дальність дії радіонавігаційної 
системи 
~ efficace дійсна (ефективна) даль-
ність стрільби; дальність дійсного 
(ефективного) вогню 
~ exploitable далекобійність 
~ extrême гранична дальність 
~ horizontale горизонтальна даль-
ність; (найбільша) досяжність за гори-
зонтом 
~ immediate мінімальна дистанція 
~ logistique максимальна дальність 
військового тилу бойових з’єднань 
(частин)
~ lumineuse дальність освітлення 
~ maxima максимальна (гранична) да-
льність; найбільша досяжність 
~ maximum d’emploi максимальна 
дальність вогню 
~ maximum d’une arme максимальна 
дальність 
~ maximum de la balle гранична даль-
ність польоту кулі 
~ minimum мінімальна дальність 
~ mortelle радіус суцільного ураження 
~ moyenne середня дальність 
~ opérationnelle de l’aviation даль-
ність дії авіації 
~ opérationnelle оперативна дальність 
дії 
~ optique дальність прямої видимості 
~ pratique (de tir) дійсна (ефективна)
дальність стрільби; дальність дійсного 
(ефективного) вогню 
~ radar дальність дії РЛС 
~ stratégique стратегічне (оперативне)
значення 
~ theorique теоретична (розрахункова)
дальність 
~ utile de vol тактична дальність 
польоту 
~ utile дійсна (ефективна) дальність 
стрільби; дальність дійсного (ефекти-
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portée 
вного) вогню; тактична дальність 
польоту 
~ utilisable дійсна (ефективна) даль-
ність стрільби; дальність дійсного 
(ефективного) вогню 
~ verticale висота підйому; стеля;
(найбільша) досяжність за висотою 
à (la) ~ у межах досяжності 
à courte ~ на невелику глибину; на 
ближніх підступах; ближнього (радіу-
су) дії; малої дальності; із близьких 
дистанцій (відстаней); із ближньої ди-
станції 
à grande ~ на велику глибину; на да-
леких підступах; великого (радіусу)
дії; великої дальності; на велику даль-
ність; з далекої дистанції 
à la ~ du fusil на відстані гвинтівково-
го пострілу 
à longue ~ на значну глибину; на да-
леких підступах; великого (радіусу)
дії; великої дальності; на велику даль-
ність; з далекої дистанції 
à moyenne ~ середнього радіусу дії;
середньої дальності 
bonne ~ значна дальність дії; значна 
дальність стрільби; значна далекобій-
ність; значний радіус дії; дійсна (ефе-
ктивна) дальність стрільби 
courte ~ невелика дальність дії; обме-
жена дальність стрільби; незначна да-
лекобійність; невеликий радіус дії;
ближня дистанція 
être à ~ de бути в межах досяжності 
grande ~ велика дальність дії; велика 
дальність стрільби; велика далекобій-
ність; великий радіус дії; далека дис-
танція 
hors de ~ des feux поза досяжністю 
вогню 
hors de ~ поза (за межами) досяжності 
longue ~ велика дальність дії; велика 
дальність стрільби; велика далекобій-
ність; великий радіус дії; далека дис-
танція 
moyenne ~ середня дальність дії; се-
редня дальність стрільби; середня да-
лекобійність; середній радіус дії 
raccourcir la ~ зменшувати приціл 

porte-engins m носій ракетної зброї; ракето-
носець 

~ submersible ракетний підводний чо-
вен 

porte-hélicoptères m гелікоптероносець 
~ d’assaut (d’attaque) десантний гелі-
коптероносець 
~ de lutte anti-sous-marine гелікопте-
роносець ПЧО 
~ d’escorte ескортний (конвойний) ге-
лікоптероносець 

porte-magasins m магазинна сумка; сумка 
для магазинів 

porteur m носій; засіб доставки боєприпасів 
до цілі; літак-носій; ракета-носій; ракетоно-
сець; транспортер; вантажний автомобіль;
підношувач (боєприпасів); носій; подавач;
власник 

~ de l’arme nucléaire носій ядерної 
зброї 
~ de missiles ракетоносець; транспор-
тер для перевезення ракет; засіб для 
транспортування ракет 
~ de munitions підношувач боєприпа-
сів 
~ d’engins ракетоносець; транспортер 
для перевезення ракет; засіб транспо-
ртування ракет 

portière f плашкоут понтонного мосту 

portion f de (du) terrain ділянка місцевості 

pose f установка; укладання; прокладка;
посадка; приземлення 

~ à distance дистанційна укладка 
~ de bouchons de mines встановлення 
міннопідривних загороджень 
~ de files встановлення мережевих за-
городжень 
~ de mines встановлення мін; міну-
вання; розкладка мін 
~ de mines à la main встановлення мін 
вручну 
~ de réseaux (de fil de fer barbelé)
встановлення дротових загороджень 
~ d’un champ de mines встановлення 
мінного поля 
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pose 
~ par rangée встановлення (мін) ряда-
ми 
~ réglementaire встановлення мінного 
поля за встановленою схемою міну-
вання 
~ sur l’eau посадка на воду 
~ verticale вертикальна посадка 

posée f посадка; приземлення; висадка повіт-
ряного десанту 

poser встановлювати; укладати; прокладати 
se ~ здійснювати посадку; сідати; при-
землятися 

position f позиція; смуга оборони; рубіж; мі-
сце розташування; розташування; положен-
ня; місцезнаходження 

~ (du tireur) à genou положення для 
стрільби з коліна 
~ (du tireur) couché положення для 
стрільби лежачи 
~ (du tireur) debout положення для 
стрільби стоячи 
~ à bras franc положення для стрільби 
без упору 
~ à couvert укрита позиція; розташу-
вання в укритті 
~ actuelle поточне положення цілі 
~ administrative адміністративний 
стан 
~ aménagée обладнана в інженерному 
відношенні позиція 
~ angulaire кут місця цілі 
~ antichar протитанкова позиція; по-
зиція, обладнана в протитанковому 
плані; протитанковий рубіж 
~ arrière тилова позиція; тилова смуга 
оборони 
~ assis положення для стрільби сидячи 
~ avancée передова позиція; передова 
смуга оборони; висунута позиція 
~ avant передова позиція; передова 
смуга оборони 
~ bétonnée позиція, обладнана бето-
нованими вогневими точками й ук-
риттями 
~ clé ключова позиція 
~ commune спільна позиція 
~ couchée avec appui положення для 
стрільби лежачи з упором 

position 
~ cuirassée позиція, обладнана бето-
нованими вогневими точками й ук-
риттями 
~ d’abris укрита позиція 
~ d’affût вихідна позиція 
~ d’alerte au sol положення "чергу-
вання на аеродромі"
~ d’alerte en vol положення "чергу-
вання в повітрі"
~ d’alerte бойова готовність; готов-
ність до відкриття вогню 
~ d’armée смуга оборони армії 
~ d’arrêt смуга загороджень; позиція,
зайнята рухомим загоном загоро-
дження; стримуюча позиція, відсічна 
позиція 
~ d’artillerie (PAA) артилерійська по-
зиція 
~ d’assaut рубіж атаки; вихідне поло-
ження для атаки 
~ d’assemblée вихідна позиція; вихід-
не положення (вихідний район) для 
наступу; очікувальна позиція 
~ d’attaque (occupée) вихідне поло-
ження (вихідний район) для наступу;
вихідна позиція; ав. положення для 
атаки 
~ d’attente des véhicules очікувальна 
позиція танків 
~ d’attente очікувальна позиція; по-
ложення «напоготові» (про протигаз); 
ав. положення очікування; положення 
стрільця по команді «до бою»
~ d’avant-postes позиція (сторожової)
охорони 
~ d’échelons запасна вогнева позиція 
~ d’engins вогнева позиція; ракетна 
база 
~ dans la formation місце в бойовому 
порядку 
~ de (du) tir вогнева позиція; стартова 
позиція; стартова площадка; стартове 
положення; положення для стрільби;
ав. вихідне положення для атаки 
~ de (en) bretelle відсічна позиція 
~ de (en) flanquement флангова пози-
ція 
~ de barrage смуга загороджень; сму-
га оборони 
~ de base основна позиція; стройова 
стійка 
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position 
~ de batterie вогнева позиція батареї 
~ de blocage смуга загороджень; пози-
ція, зайнята рухомим загоном загоро-
дження 
~ de combat бойова позиція 
~ de couverture позиція, що прикри-
ває 
~ de défense temporaire тимчасова 
оборонна позиція 
~ de défense оборонна позиція 
~ de feu вогнева позиція; стартова по-
зиція; стартова площадка; стартове 
положення 
~ de l’arme au pied стройова стійка зі 
зброєю біля ноги 
~ de l’homme sans arme стройова 
стійка без зброї 
~ de lancement стартова позиція; ста-
ртова площадка; стартове положення;
рубіж бомбометання 
~ de longue durée постійна (основна)
позиція 
~ de marche похідне положення; по-
ложення на марші 
~ de mise en joue à bras franc поло-
ження при стрільбі з руки 
~ de mise en joue appuyée положення 
при стрільбі з упору 
~ de ralliement пункт (район) збору 
після бою 
~ de rassemblement район збору (зо-
середження)
~ de rechange запасна позиція 
~ de recueil проміжний рубіж при від-
ході 
~ de regroupement пункт (район) збо-
ру після бою 
~ de rendez-vous район зустрічі 
~ de repli запасна позиція; проміжний 
рубіж 
~ de repos місце розташування (роз-
ташування) на відпочинок 
~ de résistance frontière прикордонна 
смуга оборони 
~ de résistance nationale стратегічний 
рубіж оборони країни 
~ de route похідне положення (гарма-
ти)
~ de sécurité смуга забезпечення 
~ de soutien тилова позиція; тилова 
смуга оборони 

position 
~ de stationnement розташування; мі-
сце розташування на відпочинок; міс-
це стоянки (стоянка) транспорту 
~ de surveillance рубіж розташування 
(позиція) сторожових застав; лінія 
польової варти (в охороні); позиція 
сторожової посади 
~ de tir à découvert (de tir à vue) відк-
рита вогнева позиція 
~ de tir défilée aux vues закрита вог-
нева позиція 
~ de transport похідне положення 
~ découverte відкрита позиція 
~ défilée укрита позиція 
~ développée добре обладнана позиція 
~ dissimulée de tireur isolé окремий 
стрілецький окоп 
~ dominante командна позиція 
~ du fusil en joue приготування до 
стрільби (положення для стрільби) із 
гвинтівки 
~ du garde-à-vous стійка «струнко»
~ du moment проміжна позиція; про-
міжний рубіж; стримуюча позиція 
~ du tireur assis положення для стрі-
льби сидячи 
~ du tireur приготування до стрільби;
положення для стрільби 
~ en batterie бойове положення (гар-
мати)
~ en contre-pente позиція на зворот-
ному схилі 
~ en lisière позиція на узліссі чи на 
окраїні населеного пункту 
~ en marche положення на марші 
~ en vol положення в польоті 
~ et mouvement avec arme стройові 
прийоми і рух зі зброєю 
~ et mouvement sans arme стройові 
прийоми і рух без зброї 
~ éventuelle передбачена позиція 
~ exposée відкрита позиція; вразлива 
позиція 
~ factice (fausse) помилкова позиція 
~ fixe постійна (основна) позиція 
~ fortifiée укріплена позиція 
~ frontière прикордонна смуга оборо-
ни 
~ future передбачене положення цілі;
передбачена точка 
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position 
~ horizontale положення лежачи при 
стрільбі 
~ initiale вихідна позиція; вихідний 
рубіж; вихідне положення 
~ installée en lisière позиція на узліссі 
чи на окраїні населеного пункту 
~ intermédiaire проміжна позиція;
проміжний рубіж 
~ maîtresse командна позиція 
~ masquée укрита позиція 
~ minée мінована позиція 
~ non protégée відкрита позиція 
~ organisée обладнана позиція 
~ ouverte відкрита позиція 
~ postérieure тилова позиція; тилова 
смуга оборони 
~ pour le tir положення для стрільби 
~ principale de résistance головна 
смуга оборони 
~ principale головна смуга оборони;
основна позиція 
~ provisoire тимчасова позиція 
~ qui domine командна позиція 
~ radar позиційний район РЛС; бойо-
ва позиція РЛС 
~ retranchée укріплена позиція 
~ semi-abritée напівзакрита позиція 
~ simulée помилкова позиція 
~ sommairement aménagée (organisée)
поспішно обладнана позиція 
~ statique стаціонарна позиція; неру-
хоме положення 
~ stratégique стратегічно важлива по-
зиція 
~ sur l’emplacement положення на во-
гневій позиції 
~ temporaire тимчасова позиція 
~ ultérieure наступна позиція (рубіж)
~ ventrale положення лежачи для 
стрільби 
~s multiples послідовно розміщені по-
зиції (рубежі)
~s périphériques позиції, розташовані 
по зовнішньому рубежу 
~s successives послідовно розташовані 
позиції (рубежі)
aborder la ~ досягати позиції; атаку-
вати позицію 
accéder à une ~ надходження (повідо-
млень) до позиції 
conserver les ~s утримувати позиції 

position 
deuxième ~ друга позиція 
dresser en ~ de tir установлювати (ра-
кету) у стартове положення 
durer sur une ~ тривало утримувати 
позицію 
emporter une ~ захоплювати позицію 
en ~ d’alerte у бойовій готовності 
en ~ de marche у похідному положен-
ні 
en ~ de route у похідному положенні 
(про гармати)
en ~ de tir на вогневій позиції; у стар-
товому положенні; у положенні гото-
вності для стрільби 
en ~ на позиції; той, що займає пози-
цію; що обороняється; що тримає 
оборону 
en ~! до бою! (команда для стрільців)
entamer la ~ de résistance вклинюва-
тися в смугу оборони 
entamer la ~ вклинюватися в оборону 
établir une ~ обладнати позицію 
être en ~ знаходитися на позиції; зна-
ходитися в обороні 
évacuer une ~ залишати позицію; іти з
позиції 
fausse ~ помилкова позиція 
garnir (implanter) une ~ обладнати 
позицію 
lâcher une ~ залишати позицію 
masquer la ~ de résistance прикривати 
(головну) смугу оборони 
mettre en ~ de tir займати вогневу по-
зицію; висувати на вогневу позицію;
установлювати (ракету) у стартове 
положення 
mordre sur une ~ вклинюватися в
оборону 
organiser une ~ обладнати позицію 
première ~ перша позиція 
prendre ~ займати позицію 
prendre la ~ du garde-à-vous прийма-
ти стійку «струнко»; ставати по стійці 
«струнко»
prendre la ~ приймати положення 
prendre une ~ de tir приймати поло-
ження для стрільби 
réduire une ~ захоплювати позицію 
s’incruster dans la ~ міцно закріплю-
ватися на позиції 
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position 
se mettre (se placer) en ~ займати по-
зицію; займати оборону 
se placer en ~ de tir ав. займати вихід-
не положення для атаки 
se rétablir sur une ~ закріплюватися 
на позиції; знову займати позицію 
submerger une ~ захоплювати пози-
цію 
surprendre une ~ раптово атакувати 
позицію 
tenir ferme la ~ міцно утримувати по-
зицію 
tenir la ~ утримувати позицію 
troisième ~ третя позиція 

position-clef f ключова позиція 

possession f володіння; утримання 
~ du terrain утримання місцевості 
être en ~ de tous ses moyens розміщу-
ватися усіма своїми силами і засобами 
prendre (en) ~ захоплювати 
prendre ~ du ciel забезпечувати (собі)
панування в повітрі 

possibilité f можливість, здатність 
~ amphibie амфібійність; плавучість 
~ d’aérotransport аеротранспортабе-
льність 
~ d’appontage можливість прийняття 
літаків на палубу (авіаносця)
~ d’infiltration можливість проник-
нення (таємного просування)
~ d’interprétation можливість оброб-
ки 
~ de gravissement de pente здатність 
подолання схилу; крутизна подолано-
го схилу 
~ de manœuvre маневреність; рухли-
вість; керованість 
~ de passage à gué здатність долати 
водяні перешкоди убрід; глибина по-
доланого броду 
~ de perforation бронебійність 
~ de renfort можливість одержувати 
підкріплення 
~ tout-terrain підвищена прохідність;
всюдихідність 
~s d’attaque atomique можливості на-
несення атомного (ядерного) удару 

possibilité  
~s d’opération (d’action) бойові мож-
ливості 
~s d’opérations aériennes можливості 
дій авіації 
~s de combat бойові можливості 
~s de franchissement можливості по-
долання перешкод 
~s de l’ennemie (максимальні) можли-
вості противника 
~s de tir вогневі можливості 
~s défensives оборонні можливості;
обороноздатність 
~s du matériel (вогневі) можливості 
бойової техніки 
~s ennemies імовірні дії противника 
~s matérielles можливості МТЗ 
~s nucléaires можливості нанесення 
ядерного удару 
~s offensives наступальні можливості;
здатність до наступу 
~s tactiques тактичні можливості 
tester les ~s de l’unité перевіряти бо-
йові можливості частини 

poste m посада; пункт; місце; гарнізон;
(польова) варта; застава; позиція; вогнева то-
чка; посада; станція; радіостанція; установка;
телефонний апарат; приміщення; кабіна;
пульт 

~ à ~ (зв’язок) між окремими радіос-
танціями 
~ à essence бензозаправна станція 
(пункт); пункт постачання пального 
~ à faible puissance радіостанція малої 
потужності 
~ à large gamme de fréquence радіос-
танція із широким діапазоном частот 
~ à moyenne puissance радіостанція 
середньої потужності 
~ à ondes courtes короткохвильова ра-
діостанція 
~ à ondes longues довгохвильова ра-
діостанція 
~ abri укриття 
~ antichar протитанкова вогнева точка 
~ arrière хвостова вогнева установка 
(літака)
~ avancé сторожовий пост; передовий 
пост; окремий опорний пункт перед 
головної смугою оборони 
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poste 
~ avant носова вогнева установка (лі-
така)
~ central d’un réseau d’alerte голов-
ний пункт мережі оповіщення 
~ central d’une section de repérage 
par le son центральна станція роти 
звукової розвідки 
~ central de commandement des tirs 
головний пункт керування вогнем 
(пуском ракет); центральний артиле-
рійський (ракетний) пункт (корабля)
~ central de commandement основний 
(головний) КП; головний пункт 
керування 
~ central de protection головний 
пункт захисту 
~ central de radar головний радіоло-
каційний пункт 
~ central de tir contre avions прилад 
керування артилерійським зенітним 
вогнем; ПКАЗВ; головний пункт ке-
рування вогнем зенітної артилерії 
~ central de tir d’engins головний 
пункт керування пуском ракет (ракет-
ною стрільбою); центральний ракет-
ний пункт (корабля)
~ central de tir прилад керування ар-
тилерійським вогнем (ПКАВ); голов-
ний пункт керування вогнем (пуском 
ракет); центральний артилерійський 
(ракетний) пункт (корабля)
~ central radio головна радіостанція 
мережі 
~ central головний пункт (керування); 
центральний артилерійський (ракет-
ний) пункт (корабля); центральний 
пункт (підводного човна); комутатор 
~ collecteur de rapports пункт збору 
повідомлень 
~ commun зведена група охорони 
~ d’accostage місце (пункт) підходу до 
берега; місце (пункт) висадка 
~ d’alarme (d’alerte) пункт (місце)
збору за тривогою; мор. місце розмі-
щення за бойовою тривогою 
~ d’alimentation d’eau пункт водопо-
стачання 
~ d’altimétrie висотомірний пункт 
~ d’attente очікувальна позиція 
~ d’embarquement пункт посадки 
(навантаження)

poste 
~ d’émission передавач; станція, що 
передає 
~ d’enregistrement пункт реєстрації 
(даних)
~ d’entretien et de ravitaillement 
пункт технічного обслуговування і
постачання 
~ d’entretien пункт технічного обслу-
говування 
~ d’essence заправна станція (пункт); 
пункт постачання пального 
~ d’évacuation евакуаційний пункт 
~ d’examen контрольно-пропускний 
пункт 
~ d’incendie протипожежний пост 
~ d’interception radio пост радіопере-
хоплення (радіорозвідки)
~ d’observation avancé передовий СП 
~ d’observation d’artillerie артилерій-
ський СП 
~ d’observation спостережний пункт 
(СП); пост спостереження 
~ dans la formation місце в бойовому 
порядку (у строю)
~ de bord бортова (літакова) радіоста-
нція 
~ de brouillage (радіо) станція переш-
код 
~ de char танкова радіостанція 
~ de circulation (routière) пост регу-
лювання руху 
~ de combat оборонна позиція роти 
(відділення); вогнева точка; мор. міс-
це за бойовим розрахунком 
~ de commande de tir пункт керуван-
ня вогнем (пуском ракет)
~ de commande пункт керування (на-
ведення); командний пункт 
~ de commandement actif основний 
(головний) КП; головний пункт керу-
вання 
~ de commandement aérien КП авіа-
ції; повітряний КП 
~ de commandement aéroporté повіт-
ряний пункт управління 
~ de commandement avancé de chasse 
передовий пункт керування винищу-
вальною авіацією 
~ de commandement avancé передо-
вий КП; передовий пункт керування 
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poste 
~ de commandement avant передовий 
КП; передовий пункт керування 
~ de commandement d’opérations ко-
мандний пункт (КП)
~ de commandement de base основний 
(головний) КП; головний пункт керу-
вання 
~ de commandement de déploiement 
передовий командний пункт 
~ de commandement de groupe ко-
мандно-спостережний пункт дивізіону 
~ de commandement de l’action stra-
tégique пункт керування стратегі-
чними бойовими діями; центр керу-
вання стратегічною авіацією 
~ de commandement de manœuvre 
рухомий КП; рухомий пункт керуван-
ня 
~ de commandement de plage КП пла-
цдарму висадки (морського десанту)
~ de commandement de rechange за-
пасний КП 
~ de commandement de soutien тило-
вий командний пункт 
~ de commandement de tir пункт ке-
рування вогнем (пуском ракет)
~ de commandement des projectiles 
пункт керування пуском ракет 
~ de commandement divisionnaire КП 
командира дивізії 
~ de commandement du réseau голов-
на радіостанція мережі; ведуча радіос-
танція 
~ de commandement interarmées de 
théâtre (PCIAT) міжвидовий команд-
ний пункт 
~ de commandement léger рухомий 
КП; рухомий пункт керування 
~ de commandement logistique штаб 
тилу 
~ de commandement mobile рухомий 
КП; рухомий пункт керування 
~ de commandement principal основ-
ний (головний) КП; головний пункт 
керування 
~ de commandement régimentaire 
(PCR) полковий командний пункт 
~ de commandement réservé резерв-
ний командний пункт 
~ de commandement tactique передо-
вий КП; передовий пункт керування 

poste 
~ de commandement volant літак на-
ведення; повітряний КП 
~ de commandement командний пункт 
(КП); бойовий пункт; пункт керуван-
ня; командний пункт 
~ de conduite місце механіка-водія;
відділення керування (танка); пункт 
керування (наведення)
~ de conduite de tir antiaérien прилад 
керування артилерійським зенітним 
вогнем; ПКАЗВ; пункт керування во-
гнем зенітної артилерії 
~ de conduite de tir прилад керування 
артилерійським вогнем (ПКАВ); 
пункт керування вогнем (пуском ра-
кет)
~ de contrôle avancé передовий конт-
рольний пункт 
~ de contrôle de circulation (TCP) 
пункт регулювання руху 
~ de contrôle de la circulation aérienne 
командно-диспетчерський пункт 
~ de contrôle de la circulation пункт 
регулювання руху 
~ de contrôle de réseau контрольна 
радіостанція мережі 
~ de contrôle de tir пункт керування 
вогнем (пуском ракет)
~ de contrôle de(s) vols du terrain ае-
родромний диспетчерський пункт 
~ de contrôle du lancement пункт ке-
рування пуском ракет 
~ de contrôle et de régulation пункт 
регулювання руху 
~ de contrôle et de transmission пункт 
керування і зв’язку 
~ de contrôle radiologique et biologi-
que пост радіологічного і біологічного 
спостереження 
~ de contrôle контрольний пункт 
(пост); пункт (пост) керування (наве-
дення); пункт регулювання руху; кон-
трольно-пропускний пункт; централь-
ний пост (підводного човна)
~ de débarquement місце (пункт) ви-
садки (розвантаження)
~ de décontamination radioactive 
пункт спеціальної обробки 
~ de décontamination дегазаційний 
пункт; пункт спеціальної обробки 
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poste 
~ de défense contre engin blindés про-
титанкова вогнева точка 
~ de défense оборонна позиція; обо-
ронна споруда 
~ de départ пункт відправлення; вихі-
дний пункт (рубіж) (на марші); пункт 
вильоту; місце пуску (ракети); старто-
ва позиція; стартова площадка 
~ de désinfection дегазаційний пункт 
~ de détection lointaine пост далекого 
виявлення 
~ de détection радіолокатор; радіоло-
каційна станція; РЛС; радіолокацій-
ний пост; гідроакустична станція; гід-
роакустичний пост 
~ de direction пункт (пост) керування 
(наведення)
~ de distribution пункт видачі (напр.
обмундирування)
~ de garde вартове приміщення;
польова варта; сторожовий пост; під-
розділ, що охороняє 
~ de goniométrie радіопеленгатор; ра-
діопеленгаторний пункт 
~ de guet à vue пост візуального спо-
стереження 
~ de guet avancé передовий пост пові-
тряного спостереження й оповіщення 
~ de guet d’aérodrome аеродромний 
пост повітряного спостереження й
оповіщення 
~ de guet d’autoprotection військовий 
пост повітряного спостереження й
оповіщення 
~ de guet de sûreté aérienne пост спо-
стереження за польотами 
~ de guet homologue головний пост 
повітряного спостереження й опові-
щення 
~ de guet lointain пост далекого вияв-
лення повітряних цілей 
~ de guet principal головний пост по-
вітряного спостереження й оповіщен-
ня 
~ de guet spécialisé спеціальний пост 
повітряного спостереження й опові-
щення 
~ de guet пост спостереження; пост 
повітряного спостереження й опові-
щення 

poste 
~ de guidage avancé передовий пост 
наведення 
~ de guidage пункт (пост) наведення 
(керування)
~ de lancement місце пуску (ракети); 
стартова позиція; стартова площадка;
пускова установка 
~ de liaison пункт зв’язку 
~ de manœuvre пункт (пост) керуван-
ня 
~ de mitrailleur кулеметна вогнева то-
чка; окремий стрілецький окоп; куле-
метна установка 
~ de mitrailleuse кулеметна вогнева 
точка; окремий стрілецький окоп; ку-
леметна установка 
~ de permanence черговий спостерігач 
на вогневій позиції 
~ de pilotage кабіна пілота; кабіна ке-
рування космічним кораблем; місце 
механіка-водія 
~ de protection temporaire тимчасова 
позиція прикриття 
~ de protection підрозділ прикриття;
позиція прикриття 
~ de rassemblement пункт збору; збір-
ний пункт; район зосередження 
~ de ravitaillement пункт постачання;
пункт харчування; заправна станція 
(пункт)
~ de réception des blessés пункт збору 
поранених 
~ de réception приймач; прийомна 
станція 
~ de recueil de malades пункт збору 
хворих (і поранених)
~ de recueil пункт збору; збірний 
пункт; пункт посадки на машини 
~ de refuge медичний пункт 
~ de régulation des ravitaillements 
пункт регулювання постачання 
~ de régulation routière пост регулю-
вання руху 
~ de régulation пункт (рубіж) регулю-
вання (на марші); пост регулювання 
руху 
~ de remplissage заправний пункт 
(станція); місце заправлення (ракети)
пальним 
~ de secours avancé польовий пе-
рев’язний пункт 
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poste 
~ de secours медичний пункт; пе-
рев’язочний пункт; пункт технічного 
обслуговування 
~ de service de guet пост повітряного 
спостереження й оповіщення 
~ de servitude пункт технічного об-
слуговування 
~ de signalisation optique світлосигна-
льний пост 
~ de signalisation пост сигналізації 
~ de signaux-relais передавальний си-
гнальний пост 
~ de surveillance aérienne пост повіт-
ряного спостереження 
~ de surveillance léger пост спостере-
ження; польова варта зменшеного 
складу 
~ de surveillance пост спостереження;
сторожовий пост; сторожова застава;
польова варта 
~ de télégraphie телеграф; телеграфна 
станція 
~ de tir à terre (au sol) наземний 
пункт керування вогнем (пуском ра-
кет)
~ de tir contre avions вогнева позиція 
зенітних засобів 
~ de tir opérationnel пускова установ-
ка, прийнята на озброєння 
~ de tir вогнева точка; вогнева пози-
ція; стартова позиція; стартова пло-
щадка; пускова установка; окремий 
стрілецький окоп; прилад керування 
артилерійським вогнем (ПКАВ); 
пункт керуванням вогнем (пуском ра-
кет); мор. місце за бойовим розрахун-
ком 
~ de transit et de contrôle контрольно-
пропускний пункт 
~ de transmission de rapports пост 
зв’язку 
~ de transmission передавач; станція,
що передає 
~ de tri сортувальний пункт 
~ de vigie пост спостереження; вежа 
спостереження 
~ de visée optique оптичний бомбар-
дувальний приціл 
~ de visée бомбардувальний приціл 
~ directeur de tir прилад керування 
артилерійським вогнем (ПКАВ); мор.

poste 
центральний автомат стрільби; пункт 
керування вогнем (пуском ракети)
~ directeur des feux прилад керування 
артилерійським вогнем (ПКАВ); мор.
центральний автомат стрільби; пункт 
керування вогнем 
~ directeur прилад керування артиле-
рійським вогнем (ПКАВ); мор.
центральний автомат стрільби; пункт 
керування вогнем; головна радіостан-
ція мережі 
~ dosimétrique дозиметричний пост 
~ du pilote кабіна пілота; місце меха-
ніка-водія 
~ émetteur передавач; станція, що пе-
редає 
~ émetteur-récepteur приймально-
передавальний пристрій; станція, що 
приймає та передає 
~ enterré опорний пункт із підземни-
ми оборонними спорудами 
~ factice помилкова позиція 
~ fixe нерухомий пост; нерухома за-
става 
~ fortifié укріплений пункт 
~ hertzien радіорелейна станція 
~ infirmerie медичний пункт 
~ initial secondaire запасний вихідний 
пункт (рубіж) (на марші)
~ interarmées пост командира загаль-
новійськового з’єднання 
~ isolé окрема (польова) варта 
~ jumelé des forces terrestres et de 
l’aviation об’єднаний КП сухопутних 
військ і ВПС 
~ lance-fusées стартова позиція; стар-
това площадка; пускова установка 
~ logistique штаб тилу 
~ météorologique метеорологічний 
пост 
~ mixte (de liaison) змішана група 
зв’язку (від двох сусідніх частин)
~ mobile de radar рухомий радіолока-
ційний пост 
~ mobile de tir рухомий пункт керу-
вання вогнем (пуском ракет); рухома 
пускова установка 
~ mobile рухомий пост; похідна заста-
ва 
~ opérateur пункт керування 
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poste 
~ permanent постійний пост; постійне 
місце служби; постійна стоянка; пос-
тійне місце дислокації (частини;
з’єднання); гарнізон; військове місте-
чко 
~ radar радіолокаційний пост; радіо-
локатор; радіолокаційна станція; РЛС 
~ radio de bord літакова радіостанція;
корабельна радіостанція 
~ radio de campagne польова радіос-
танція 
~ radio directeur головна радіостанція 
мережі 
~ radio mobile рухома радіостанція 
~ radio portatif переносна радіостан-
ція 
~ radio радіостанція 
~ radioélectrique радіостанція; рація;
радіорубка 
~ radiogoniométrique радіопеленгато-
рний пункт; радіопеленгатор; радіопе-
ленгаторна станція 
~ radiotélégraphique радіотелеграф-
ний апарат 
~ récepteur de radiophonie радіотеле-
фонна станція 
~ récepteur приймач; прийомна стан-
ція 
~ régulateur de débarquement пункт 
регулювання висадки десанту 
~ régulateur des ravitaillements пункт 
регулювання постачання 
~ régulateur trafic пост регулювання 
руху 
~ régulateur пункт (рубіж) регулю-
вання (на марші); пост регулювання 
руху 
~ relais проміжна (ретрансляційна)
станція 
~ secondaire допоміжна радіостанція 
мережі; допоміжний СП 
~ sonoriste звукосигнальний пункт 
~ technique de vérification пункт тех-
нічного огляду 
~ télégraphique телеграфний апарат;
телеграфна станція 
~ téléphonique телефонний апарат; те-
лефонна станція 
~ temporaire тимчасова посада; тим-
часове місце служби; тимчасова стоя-
нка 

poste 
~ vétérinaire ветеринарний пункт 
~de commandement léger initial пер-
винний командний пункт 
à ~ fixe нерухомий; стаціонарний 
à vos ~s по місцях!; до бою! (команди)
abandonner son ~ залишати посаду 
(вартовими)
aborder le ~ захоплювати (займати)
позицію 
correspondre de ~ à ~ підтримувати 
зв’язок між окремими радіостанціями 
équiper de (fournir les) ~s виставляти 
варту на пост 
gagner le ~ займати позицію 
installer (ouvrir) le ~ de comman-
dement розгортати КП 
prendre son ~ de combat займати своє 
місце біля гармати 
rallier son ~ знову займати своє місце 
в строю 
submerger un ~ захоплювати пункт 

posture f положення; бойовий порядок; об-
становка 

~ permanente de sûreté постійна бо-
йова готовність 

pot m казанок; димова шашка; димовий авіа-
ційний прилад 

~ à fumée (fumigène) димова шашка 

potentiel m потенціал; міць; чисельність; бо-
йові можливості; боєздатність; бойовий дух;
(розумові) здібності; (фізичні) можливості 

~ aérien повітряний потенціал; повіт-
ряна міць 
~ aéronaval бойові можливості авіації 
ВМС 
~ ALAT можливості армійської авіації 
~ atomique атомний (ядерний) потен-
ціал 
~ avions et pilotes чисельність літаків і
льотного складу 
~ combatif бойова міць; боєздатність;
бойові можливості; бойовий дух 
~ consommé моторесурс 
~ d’action бойова міць; боєздатність 
~ d’alerte повна бойова готовність 
~ de combat бойова міць; боєздат-
ність; бойові можливості; бойовий дух 
~ de de défense потенціал оборони 
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potentiel 
~ de guerre військовий потенціал 
~ de l’aviation повітряний льотний по-
тенціал; повітряна міць 
~ de perforation du blindage броне-
бійність 
~ des feux вогнева міць 
~ de transport здатність забезпечити 
перевезення 
~ de vie ресурс; живучість 
~ d’un matériel технічні можливості 
~ d’une unité можливості підрозділу 
~ économique економічний потенціал 
~ en personnel et en matériel людські 
ресурси і технічний потенціал 
~ faible низька боєздатність 
~ humain людські ресурси 
~ industriel промисловий потенціал 
~ matériel технічний потенціал (напр.
полку)
~ militaire військовий потенціал 
~ moral моральний потенціал 
~ nucléaire ядерний потенціал 
~ offensif наступальна міць 
~ opérationnel боєздатність; бойові 
можливості 
~ organisationnel організаційний поте-
нціал 
~ physique фізичні можливості (бійця)
~ radiologique радіоактивний потенці-
ал 

poudre f порох; порошкоподібна ВР; порохо-
ва шашка; тверде ракетне паливо 

~ à canon гарматний (артилерійський)
порох 
~ à combustion lente порох, що пові-
льно горить 
~ à combustion rapide порох, що шви-
дко горить 
~ à double base двоосновний порох 
~ agglomérée пресований порох 
~ à la centrante нітрогліцериновий 
порох з добавкою централіта 
~ à la nitroglycérine нітрогліцерино-
вий порох 
~ annulaire кільцеподібний порох 
~ antilueur порох, що не дає полум’я
~ au nitrate d’ammoniaque амонійно-
селітровий порох 
~ binaire двоосновний порох 

poudre 
~ composite змішаний (складений) по-
рох 
~ comprimée пресований порох 
~ d’allumage (d’amorçage) ініціююча 
ВР 
~ d’éclatement порох для підривних 
робіт 
~ de démolition мінний порох 
~ de guerre бездимний порох 
~ de mine мінний порох 
~ détectrice індикаторний порошок 
~ détonante ініціююча ВР 
~ en bande стрічковий порох 
~ en grains зернистий порох 
~ en lamelles (en paillettes) пластинча-
тий порох 
~ fulminante капсульний склад 
~ grenée зернистий порох 
~ lente порох, що повільно горить 
~ noire чорний (димний) порох 
~ propulsive тверде ракетне паливо;
цільна ВР 
~ sans fumée бездимний порох 
~ sans lueurs порох, що не дає по-
лум’я
~ tubulaire трубчатий порох 
~ vive порох, що швидко горить 

poudrière f пороховий склад; склад ВР; по-
роховий льох 

poupe f корма 

pourrissement m моральний занепад 

poursuite f переслідування; супровід (цілі); 
спостереження (за ціллю); наведення 

~ automatique автоматичний супровід 
(спостереження)
~ avec avance (avec correction-but)
наведення в задану точку 
~ continue безупинне переслідування 
~ de front фронтальне переслідування 
~ déviée наведення в задану точку 
~ directe фронтальне переслідування;
наведення з візуальним спостережен-
ням 
~ en distance (автоматичний) супровід 
за дальністю 
~ en homing самонаведення 
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poursuite  
~ enveloppante рівномірне пересліду-
вання з заходженням у тил 
~ interrompue безупинне пересліду-
вання 
~ optique оптичний супровід 
~ par le feu супровід (цілі) вогнем 
~ pédestre переслідування в пішому 
порядку 
~ pure наведення з візуальним спосте-
реженням 
~ radioélectrique радіосупровід 
~ simple наведення з візуальним спо-
стереженням 
~ sur but futur наведення в задану то-
чку 
~ sur but réel наведення за кривою 
переслідування 
abandonner la ~ припиняти переслі-
дування; відмовлятися від (подальшо-
го) переслідування 
engager la ~ переходити до пересліду-
вання 
entamer la ~ починати переслідування 
marcher à la ~ переходити до переслі-
дування 

poursuivre переслідувати; супроводжувати 
(ціль); стежити (за ціллю)

pourtour m окружність; периметр; контур 
~ de la poche межі району вклинення 
(оточення)
lutter sur le ~ вести кругову оборону 

pourvoir доставляти; забезпечувати; поста-
чати; оснащувати; озброювати 

poussière f пил 
~ de fantassins численні дрібні групи 
піхоти 
~ de retombée радіоактивний пил 
~ d’objectifs безліч дрібних об’єктів 
(цілей)
~(s) atomique(s) (radioactive(s)) радіо-
активний пил 

poussoir m кнопка керування; засувка; соба-
чка; ручка 

~ de hausse хомутик прицілу 
~ de sûreté прапорець запобіжника 
~ du percuteur стебло ударника 

pouvoir m сила; міць; енергія; здатність; пов-
новаження; право; влада 

~ brisant бризантність (ВР); сила ви-
буху 
~ d’arrêt затримуюча здатність (напр.
мінного поля)
~ d’attaque наступальна міць; ударна 
міць 
~ d’immobilisation сковуюча сила;
убивча сила 
~ de décision повноваження для при-
йняття рішення 
~ de destruction руйнівна сила 
~ de franchissement прохідність; здат-
ність долати перешкоди; ширина по-
доланої перешкоди; висота подоланої 
вертикальної перешкоди 
~ de manœuvre маневреність 
~ de pénétration проникаюча здат-
ність 
~ de signer право підписувати (доку-
мент)
~ détonant детонаційна здатність 
~ disciplinaire дисциплінарні права 
~ meurtrier убивча сила 
~ pénétrant проникаюча здатність 
~ perforant пробивна сила (здатність); 
бронебійність 
~ vulnérant уражаюча дія 
disposer d’un ~ мати повноваження 

pratique f практика; досвід; уміння; навик(и)
~ du char експлуатація танка 
~ du terrain уміння орієнтуватися на 
місцевості і пристосовуватися до міс-
цевості 
~ du tir практичні навички в стрільбі 

pré-acheminement пересування перед розгор-
танням 

préavis m попередження; попереднє опові-
щення (повідомлення); попереднє розпоря-
дження 

~ d’alerte попередній сигнал тривоги 
~ d’attaque nucléaire попередження 
про використання ядерної зброї 
~ d’attaque попередження про наступ 
~ de mouvement повідомлення щодо 
пересування 
~ verbal усне попереднє розпоря-
дження 
après un ~ d’une heure з попереджен-
ням за одну годину 
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précarité f ненадійність; неміцність; нестій-
кість; хиткість; незабезпеченість; слабкість 

~ des transmissions ненадійність (не-
забезпеченість) зв’язку 

précipitation f стрімкість; поспішність; pl 
опади 

~s atmosphériques атмосферні опади 
~s radioactives радіоактивні опади 

précis adj точний; влучний; боєздатний 

préciser le contact визначення зони зіткнення 

précision f точність; влучність; скупченість 
(стрільби; зброї); pl (більш) точні дані (вказі-
вки)

~ à l’impact точність влучення 
~ angulaire точність пеленгування 
(пеленгації)
~ balistique точність (влучність) стрі-
льби (вогню)
~ d’atterrissage точність приземлення 
~ d’observation точність спостере-
ження 
~ de (du) tir точність (влучність) стрі-
льби (вогню); кучність стрільби 
~ de bombardement точність бомбо-
метання 
~ de l’arme кучність бою зброї 
~ de mesure angulaire (de relevement)
точність пеленгування (пеленгації)
~ du pointage точність прицілювання 
~ en azimut точність за азимутом; то-
чність визначення азимута 
~ en distance точність за дальністю;
точність визначення дальності 
~ médiocre низька кучність 
~ modeste невисока точність (стріль-
би)
d’une ~ redoutable дуже великої точ-
ності 

préconception f попередній задум 

pré-diagnostic попередня діагностика 

préfecture f префектура 

préfet m префект 
~ de région префект округу 
~ de zone префект зони оборони 

prélèvement m виділення (сил; засобів); взят-
тя проби 

~ au profit de виділення сил (засобів)
для посилення якогось з’єднання, ді-
лянки фронту 
~ d’effectifs виділення особового 
складу (сил)
~ temporaire тимчасове перепідпоря-
дкування 
effectuer un ~ sur виділяти зі складу 

prélever виділяти (сили; засоби)

prendre захоплювати 
~ au dépourvu раптово атакувати 
~ contact вступити в контакт 
s’en ~ зав’язувати бій 

premiers secours перша медична допомога 

préparatifs en vue d’une opération зосере-
дження військ у вихідних районах 

préparation f підготовка; артилерійська (вог-
нева) підготовка; приготування до стрільби 

~ abrégée прискорена підготовка; не-
тривала артилерійська (вогнева) під-
готовка 
~ aérienne авіаційна підготовка 
~ aérologique розрахунок метеороло-
гічних даних 
~ au (de) mortier вогнева підготовка 
мінометним вогнем 
~ au combat бойова підготовка; підго-
товка операції 
~ au tir підготовка до стрільби (до пу-
ску ракети)
~ aux catastrophes готовність до лік-
відації катастроф 
~ avancée заключна стадія підготовки 
~ avant départ передстартова підгото-
вка 
~ brusquée прискорена підготовка;
нетривала артилерійська (вогнева) пі-
дготовка 
~ d’artillerie navale артилерійська пі-
дготовка вогнем корабельної артилерії 
~ d’artillerie артилерійська (вогнева)
підготовка 
~ d’une mission tactique підготовка 
військ до виконання бойового завдан-
ня 
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préparation 
~ de (d’un, du) tir підготовка стріль-
би; підготовка вихідних даних для 
стрільби (для пуску ракет)
~ de l’attaque артилерійська (вогнева)
підготовка наступу 
~ des tirs підготовка стрільби; підго-
товка вихідних даних для стрільби 
(для пуску ракет)
~ du lancement передстартова підго-
товка 
~ expérimentale (du tir) підготовка 
вихідних даних для стрільби пристрі-
люванням по реперу 
~ expérimentale rapide скорочена під-
готовка вихідних даних для стрільби 
~ géographique топографічна підгото-
вка 
~ individuelle одиночна підготовка 
~ militaire виучка 
~ opérationnelle бойова підготовка;
підготовка операції 
~ physique фізична підготовка 
~ tactique тактична підготовка 
~ technique технічна підготовка 
~ topographique théorique розрахунок 
топографічних даних 
~ topographique топографічна підго-
товка 
pousser la ~ du tir проводити скоро-
чену підготовку вихідних даних для 
стрільби 

préparer підготовляти; готувати 
~ un obstacle створити перешкоду 
se ~ à tirer готуватися до стрільби 

pre-positionnement передове базування 

prépositionnement попереднє розташування 

prépositionner попереднє розміщення 

prescription f розпорядження; інструкція 

prescrire наказувати; віддавати розпоря-
дження 

présence militaire військова присутність 

présent ! я! (відповідь під час перевірки)

présentation f подання; подача; вихід на ціль;
захід на посадку 

~ à l’atterrissage захід на посадку 
~ à l’objectif вихід на ціль 
~ au combat вихід у район бою 
~ de la cartouche подача набоїв 
~ en direction вихід на ціль 
~ synthétique відображення навчаль-
ної обстановки 

présenter представляти; представляти для 
призначення на посаду (до нагороди); пода-
вати; підносити 

se ~ виходити на ціль; заходити на по-
садку 

préservation f du secret збереження таємниці 

pression f тиск; натиск 
~ arrière тиск (порохових газів) на за-
мок 
~ avant тиск (порохових газів) на дно 
снаряду 
~ de volée тиск у каналі ствола 
~ ennemie вплив (тиск) з боку против-
ника 
~ intérieure тиск (порохових газів) на 
замок і стінки каналу ствола 
~ sur le sol тиск на ґрунт 
faire ~ впливати; натискати; тіснити 
maintenir une ~ constante безупинно 
впливати (на противника); постійно 
тіснити (противника)

prestation f постачання 
~ d’alimentation видача постачання;
продовольчий пайок 
~ du serment прийняття присяги 

prêt adj готовий 
être ~ à combattre знаходитися в бо-
йовій готовності 
être ~ à faire feu бути готовим до від-
криття вогню 
se tenir ~ бути готовим; знаходитися в
готовності 

préventif adj попереджувальний; превенти-
вний 

prévention f попередження 
~ des dangers NRBC попередження 
про використання РХБ речовин 
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prévention 
~ des catastrophes попередження ка-
тастроф 
~ des situations d’urgence попере-
дження надзвичайних ситуацій 

prévision f прогноз погоди; прогнозування 
~ de zone de danger sous le vent ви-
значення небезпечної зони за вітром 
~ météorologique метеорологічні дані 
~s de matériel попередній розрахунок 
потреб у матеріальній частині (бойо-
вій техніці)

prévôté f військова поліція 

principe f принцип 
~ d’économie des forces принцип еко-
номії сил 
~ d’incertitude принцип невпевненос-
ті 
~ de concentration des efforts принцип 
зосередження зусиль 
~ de foudroyance ефект несподіванос-
ті 
~ de liberté d’action принцип свободи 
дій 
~s d’humanité принципи гуманності 
~s logistiques принципи логістики 

priorité f першочерговість; переваги при за-
безпеченні; пріоритет; терміновість; випере-
дження (противника)

~ au camouflage першочерговість ор-
ганізації маскування 
~ d’action випередження (противника)
у діях 
~ de l’effort пріоритетність зусиль 
~ de l’ouverture de feu випередження 
(противника) у відкритті вогню 
~ de préparation випередження (про-
тивника) у підготовці (наступу)
~ des missions пріоритетність завдань 
~ des renseignements черговість відп-
равлення розвідувальних повідомлень 
~ du déploiement випередження (про-
тивника) у розгортанні 
~ tactique тактичний пріоритет 
~ technique технічний пріоритет 
en ~ у першу чергу; терміново 

prisonnier m de guerre військовополонений 

probabilité f ймовірність 
~ d’atteinte ймовірність влучення 
(ураження)
~ d’atteinte unitaire розрахункова 
ймовірність влучення (ураження)
~ de destruction ймовірність ураження 
~ de détection ймовірність виявлення 
(цілі)
~ de dommage ймовірність ураження 
~ de l’impact ймовірність попадання 
~ de toucher ймовірність попадання 
(ураження)
~ du coup au but ймовірність попа-
дання в ціль (ураження цілі)
~ du tir ймовірність ураження вогнем 

procédé m прийом; спосіб; метод 
~ d’attaque спосіб атаки (наступу)
~ d’emission спосіб передачі; спосіб 
димопуску 
~ d’exécution процес виконання 
~ d’identification процедура іденти-
фікації 
~ d’inflammation спосіб запалення 
~ d’offensive спосіб наступу 
~ de combat тактичний прийом; спо-
сіб ведення бою 
~ de commando методи дій диверсій-
но-розвідувальних груп 
~ de déminage спосіб розмінування 
~ de lancement прийом прицілювання;
спосіб пуску (ракети)
~ de trois points метод трьох точок 
~ du pointage fixe спосіб стрільби по 
рухомій цілі з випередженням 
~ du pointage mobile спосіб стрільби 
супроводом цілі 
~ du rayonnement визначення місця 
(точки) візуванням 
~ stadimetrique спосіб виміру відста-
ней 
~s antichars методи боротьби з танка-
ми; заходи ПТО 
~s anti-subversifs дії проти диверсій-
них груп; способи (методи) боротьби з
диверсіями; дії проти партизанів; спо-
соби (методи) боротьби з партизанами 
~s d’action способи ведення бойових 
дій; тактичні прийоми 
~s d’investigation способи розвідки 
~s de (du) tir прийоми (способи) стрі-
льби 



500

procédé 
~s de brouillage способи створення 
перешкод радіотехнічним засобам 
~s de contre-brouillage способи боро-
тьби з радіоперешкодами 
~s de la decontamination способи де-
зактивації (дегазації)
~s de navigation способи (методи) на-
вігації (літаководіння; кораблеводін-
ня)
~s de reconnaissance способи розвідки 
~s de reglage du tir de l’arme правила 
приведення зброї до нормального бою 
~s de renseignement способи одер-
жання розвідувальних даних 
~s de secours підручні засоби 
~s enregistreurs способи (спостере-
ження) з використанням реєструючих 
приладів 
~s filaires проводові засоби зв’язку 
~s radio засоби радіозв’язку 
~s tactiques способи ведення бойових 
дій; тактичні прийоми 

procedure f процедура; прийоми (роботи)
~ centralisée централізоване поста-
чання 
~ de déception процедура введення в
оману 
~ decentralisée децентралізоване пос-
тачання 
~ d’identification процедура іденти-
фікації 
~ NRBC порядок використання РХБ 
зброї 
~ pénale кримінально-процесуальний 
документ 
~s d’approche маневрування при за-
ході на посадку; маневрування при 
зближенні з ціллю 
~s opérationnelles оперативні проце-
дури 

processus m процес 
~ de négociation процес переговорів 
~ de planification et d’examen du Par-
tenariat pour la paix процес регу-
лювання й аналізу програми ”Парт-
нерство заради миру”
~ du repli порядок відходу 

production f виробництво; виготовлення 

production 
~ de (grande) serie серійне виробниц-
тво 
~ de nuages створення димових завіс 
~ expérimentale дослідне виробництво 
~ opérationnelle серійне виробництво 

produit m продукт; речовина 
~ à effet irritant дратівна ОР; ОР дра-
тівної дії 
~ à effet suffocant задушлива ОР; ОР 
задушливої дії 
~ à effet toxique général загальноот-
руйна ОР 
~ à effet vésicant шкіро-наривна ОР;
ОР шкіро-наривної дії 
~ de fission radioactif радіоактивний 
продукт розпаду 
~ décontaminant знезаражуюча (що 
дегазує) речовина 
~ nébuleux димоутворююча речовина 
~ neuro-toxique нервово-паралітична 
ОР; ОР нервово-паралітичної дії 
~ non persistant нестійка ОР 
~ normalisé стандартизований про-
дукт 
~ persistant стійка ОР 
~ pétrolier conditionné упаковані 
нафтопродукти 
~ pétrolier en vrac нерозфасовані 
нафтопродукти 
~ radioactif радіоактивна речовина 
~ toxique liquide рідка ОР 
~ toxique отруйна речовина; ОР; зага-
льноотруйна ОР 
~s actifs бойові радіоактивні речовини 
(БРР)
~s agressifs бойові отруйні речовини 
(БОР)
~s alimentaires харчові продукти 
~s d’infection отруйні речовини 

profil m профіль; вид збоку; перетин; (верти-
кальний) розріз; зовнішні межі 

~ de règles d’engagement порядок 
застосування зброї 
~ sommaire неповний профіль (тран-
шеї; окопу)

profondeur f глибина 
~ atomisée глибина ураження атом-
ною (ядерною) зброєю 
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profondeur 
~ d’avance глибина просування 
~ d’immersion глибина занурення 
~ d’investigation глибина (дальність)
розвідки 
~ de colonne глибина колони 
~ de gue franchissable глибина подо-
ланого броду 
~ de l’action дальність дії 
~ de la penetration глибина вклинення 
(проникнення)
~ de plongée глибина занурення 
~ des objectifs глибина розташування 
об’єктів (цілей)
~ du dispositif глибина бойового по-
рядку; глибина оборони 
agir en ~ діяти на велику глибину 
disposer en ~ розташовувати в глибині 
élargir en ~ збільшувати в глибину 
étager en ~ встановлювати на різних 
глибинах (про міни)
organiser en ~ ешелонувати оборону 
renseigner dans la ~ вести глибинну 
розвідку 
resserrer en ~ зменшувати глибину 
(ешелонування)
se donner de la ~ збільшувати глибину 
зайнятого простору (плацдарму)

programme m програма; план; завдання 
~ de partenariat individuel індивідуа-
льна програма партнерства 
~ de travail du Partenariat робоча 
програма партнерства 
~ informatique комп’ютерна програ-
ма 
~s d’Etat de développement des Forces 
Armées de l’Ukraine et autres forma-
tions militaires державні програми 
розвитку Збройних Сил України та 
інших військових формувань 
guidé sur ~ із системою керування 

programmé adj (за)програмований; із про-
грамним керуванням 

~ de tir à l’horaire планове ураження 
цілей 

programmeur m програмуючий пристрій;
програміст 

~ de bord бортовий програмуючий 
пристрій 

programmeur 
~ électronique електронний програ-
муючий пристрій 

progrès m просування; хід виконання (за-
вдання); успіх; розвиток; динаміка (напр.
бою)

~ de l’attaque просування наступаю-
чих (що атакують) військ; розвиток 
наступу (атаки)
~ de l’instruction успіх бойової підго-
товки 
marquer du ~ просуватися 

progresser просуватися 

progressif adj наступальний 

progression f просування; хід виконання (за-
вдання); розвиток; динаміка (напр. бою)

~ à une bonne allure швидке просу-
вання 
~ de l’attaque просування наступаю-
чих (що атакують) військ; розвиток 
наступу (атаки)
~ en attaquant просування з боєм 
~ en bloc просування в повному складі 
~ en force просування за підтримки 
усіх вогневих засобів (при вогневій 
підтримці)
~ en souplesse просування шляхом 
проникнення через бойові порядки 
противника 
~ ennemie просування противника 
~ etendue просування на широкому 
фронті 
~ jusqu’a distance d’assaut висування 
на рубіж атаки 
~ offensive наступ; розвиток наступу 
~ par bonds просування стрибками;
пересування перебіжками 
~ par poussées просування стрибками;
пересування перебіжками 
~ sommaire план прискореної підго-
товки 
~ vers l’ennemi підхід до противника;
зближення із противником 
alimenter la ~ забезпечувати просу-
вання необхідними силами і засобами 
bloquer la ~ затримувати просування 
courte ~ перебіжка 
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progression 
désorganiser la ~ ennemie зруйнувати 
наступ противника 
entraver (interdire) la ~ затримувати 
просування 
pousser sa ~ просуватися; розвивати 
наступ 
ralentir la ~ затримувати просування 
renseigner sur la ~ de l’ennemi добу-
вати дані про просування противника 
stopper la ~ затримувати просування 
suspendre la ~ припиняти просування 

progressivité f черговість; терміновість 

projecteur m прожектор; випромінювач; фа-
ра 

~ à (en) infrarouge інфрачервоний 
прожектор 
~ de signalisation світлосигнальний 
апарат; сигнальний прожектор 
~ infrarouge інфрачервоний прожек-
тор 
~ infrarouge de mitrailleuse інфрачер-
воний прожектор кулемета 
~ infrarouge principale інфрачервоний 
прожектор 
~ laser лазерний випромінювач 
~ orientable фара-шукач 

projectile m снаряд; куля; (мінометна) міна;
бомба; ракета 

~ actuel restitué розрахункове поло-
ження снаряду (ракети)
~ (autopropulsé) de champ de bataille 
тактична ракета 
~ à (de) grande portée ракета далекої 
дії 
~ à ailettes (необертовий) оперений 
снаряд; крилата ракета; літак-снаряд 
~ à autoguidage самонавідна ракета 
~ à ceinture rayée d’avance снаряд з
нарізним ведучим паском 
~ à charge à écrasement снаряд із пла-
стичною ВР; реактивний; активно-
реактивний снаряд (міна)
~ à charge creuse stabilisé par rotation 
кумулятивний снаряд, що стабілізу-
ється обертанням 
~ à charge creuse кумулятивний сна-
ряд 

projectile 
~ à charge divisible снаряд з розділь-
ним зарядом 
~ à chargement toxique хімічний сна-
ряд 
~ à coiffe снаряд із бронебійним нако-
нечником 
~ à éclatement prématuré снаряд, що 
передчасно розірвався 
~ à éclatement retardé снаряд; що ро-
зірвався з запізненням 
~ à écrasement снаряд із пластичною 
ВР 
~ à effet spécial спеціальний снаряд 
~ à explosif brisant осколочно-
фугасний снаряд; осколочний снаряд;
фугасний снаряд; бризантна граната 
~ à faible charge снаряд зі зменшеним 
зарядом 
~ à fission атомна (ядерна) бомба; ра-
кета з атомною (ядерної) бойовою ча-
стиною; атомна (ядерна) ракета 
~ à fumée colorée димовий снаряд, що 
дає при розриві кольорову димову 
хмару 
~ à fumée димовий снаряд 
~ à fusée de proximité снаряд з радіо-
підривником 
~ à fusée ракета; реактивний снаряд 
~ à fusion термоядерна бомба; ракета з
термоядерною бойовий частиною 
~ à grande capacité снаряд зі збільше-
ною вагою ВР 
~ à la thermité термітний підпалюва-
льний снаряд 
~ à longue portée ракета далекої дії 
~ à noyau d’acier снаряд (куля) зі ста-
левим сердечником 
~ à noyau бронебійний снаряд (куля)
~ à ogive atomique атомний (ядерний)
снаряд; ракета з атомною (ядерної)
бойовою частиною; атомна (ядерна)
ракета 
~ à ogive plastique снаряд із пластич-
ним (пластична) ВР 
~ à propulsion additionnelle реактив-
ний; активно-реактивний снаряд (мі-
на)
~ à réaction ракета; реактивний сна-
ряд 
~ à tete chercheuse ракета з голівкою 
самонаведення 
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projectile 
~ aéroguidé керована ракета 
~ ailé (необертовий) оперений снаряд;
крилата ракета; літак-снаряд 
~ air-air ракета класу «повітря-
повітря»; ракета повітряного бою 
~ allégé «полегшений» снаряд 
~ allongé подовжений снаряд 
~ antiaérien guidé зенітна керована 
ракета 
~ antiaérien зенітний снаряд; зенітна 
ракета 
~ antichar протитанковий снаряд;
протитанкова ракета (реактивний сна-
ряд)
~ antidétonant снаряд (ракета) з само-
ліквідатором 
~ antitank протитанкова ракета (реак-
тивний снаряд)
~ atomique атомний (ядерний) снаряд;
атомна (ядерна) бомба; ракета з атом-
ною (ядерною) бойовою частиною;
атомна (ядерна) ракета; ракета з атом-
ним (ядерним) двигуном 
~ au phosphore (запальний; димовий)
снаряд, начинений фосфором 
~ autodestructeur (autodétonant) сна-
ряд (ракета) із самоліквідатором 
~ autoguidé ракета з голівкою самона-
ведення 
~ autopropulsé ракета; реактивний 
снаряд 
~ avion contre avion ракета повітряно-
го бою; ракета класу «повітря-
повітря»
~ balistique intercontinental міжкон-
тинентальна балістична ракета 
~ balistique балістична ракета 
~ charge creuse кумулятивний снаряд 
~ chargé en explosif снаряд з розрив-
ним зарядом 
~ chargé en fumigène coloré димовий 
снаряд, що дає при розриві кольорову 
димову хмару 
~ chemisé куля з оболонкою 
~ classique звичайний снаряд; звичай-
на бомба; звичайна ракета 
~ commandé керована ракета 
~ complet унітарний набій 
~ conique гостра куля; снаряд з коніч-
ної (загостреної) головною частиною 

projectile 
~ contre avions зенітний снаряд; зені-
тна ракета 
~ conventionnel звичайний снаряд;
звичайна бомба; звичайна ракета 
~ cosmique космічна ракета 
~ creux пустотілий снаряд; кумуляти-
вний снаряд 
~ d’aéronautique авіаційна бомба 
~ d’artillerie артилерійський снаряд;
снаряд реактивної артилерії; некеро-
вана ракета 
~ d’aviation авіаційна бомба 
~ d’exercice (d’instruction) навчаль-
ний снаряд; практичний снаряд 
~ d’interception зенітна ракета; раке-
та-перехоплювач 
~ de bombardement mer-côte ракета 
класу "корабель-земля"
~ de DCA зенітний снаряд; зенітна ра-
кета 
~ de défense aérienne зенітний снаряд;
зенітна ракета 
~ de grande capacité снаряд зі збіль-
шеною вагою ВР 
~ de mortier мінометна міна 
~ de mousqueterie куля 
~ de perforation бронебійний снаряд 
~ de portée intermédiaire ракета сере-
дньої дальності 
~ de propagande агітаційний снаряд 
~ de rupture бронебійний снаряд 
~ de tir réduit снаряд зі зменшеним 
зарядом 
~ éclairant освітлювальний снаряд 
~ empenné (необертовий) оперений 
снаряд; оперена ракета 
~ en acier сталевий снаряд 
~ explosible (explosif) фугасний; оско-
лочно-фугасний снаряд; осколочний 
снаряд; фугасний снаряд 
~ explosif brisant фугасний; осколоч-
но-фугасний снаряд; осколочний сна-
ряд; фугасний снаряд; бризантна гра-
ната 
~ explosif fusant снаряд з дистанцій-
ним підривником; бризантна граната 
~ explosif percutant снаряд з ударним 
підривником 
~ explosif perforant бронебійний сна-
ряд (з розривним зарядом)
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projectile 
~ explosif tire percutant снаряд з уда-
рним підривником 
~ filoguidé ракета (реактивний сна-
ряд), керована по проводах 
~ fumigene димовий снаряд 
~ fusant дистанційний снаряд; снаряд 
з дистанційним підривником; бризан-
тна граната 
~ guidé par commandement ракета з
командною системою наведення 
~ guidé par fil(s) ракета (реактивний 
снаряд), керована по проводах 
~ guidé керована ракета 
~ gyroscope снаряд, стабілізований 
обертанням 
~ incendiaire запальний снаряд 
~ inerte снаряд з інертним наповню-
вачем; навчальний (тренувальний; на-
вчально-тренувальний) снаряд; су-
цільний снаряд 
~ intercepteur зенітна ракета; ракета-
перехоплювач 
~ intercontinental міжконтинентальна 
ракета 
~ logistique транспортна (вантажна)
ракета 
~ lumineux освітлювальний снаряд 
~ naval ракета ВМС; корабельна раке-
та 
~ non guidé некерована ракета 
~ nucleaire ядерний снаряд; ядерна 
бомба; ракета з ядерною бойовою час-
тиною; ядерна ракета; ракета з ядер-
ним двигуном 
~ oblong подовжений снаряд 
~ percutant à retard снаряд з ударним 
підривником уповільненої дії 
~ percutant instantane снаряд з удар-
ним підривником миттєвої дії 
~ percutant снаряд з ударним підрив-
ником 
~ perforant sous-calibre бронебійний 
підкалібровий снаряд 
~ perforant бронебійний снаряд 
~ pour tracts de propagande агітацій-
ний снаряд 
~ radioguidé керована ракета 
~ reglementaire звичайний снаряд 
~ secondaire бойова частина ракети,
що відокремлюється 

projectile 
~ sol-air ракета класу «земля-повітря»; 
зенітна ракета 
~ sol-sol ракета класу «земля-земля»
~ sous-calibre підкалібровий снаряд 
~ stabilisé par empennage (необерто-
вий) оперений снаряд; оперена ракета 
~ strategique стратегічна ракета 
~ supersonique надзвукова ракета 
~ tactique тактична ракета 
~ télécommandé par fil(s) ракета (реа-
ктивний снаряд), керована по прово-
дах 
~ téléguidé керована ракета 
~ terre-air ракета класу «земля-
повітря»; зенітна ракета 
~ toxique хімічний снаряд 
~ traçant (traceur) трасуючий снаряд 
~ traceur fumigène трасуючий димо-
вий снаряд 
~ universel унітарний снаряд 
~ volant крилата ракета; снаряд; літак-
снаряд 
~ à gaz avec effet brisant осколочно-
хімічний снаряд 
accabler de ~s попадати під інтенсив-
ний вогонь 
accumuler les ~s зосереджувати во-
гонь 
lancer un ~ contre le personnel вести 
вогонь по живій силі 
lancer un ~ випускати снаряд; запус-
кати ракету 
prendre sous les ~s накривати вогнем;
брати під обстріл 

projection f проекція; проектування; переки-
дання; прицілювання; викидання 

~ cartographique картографічна прое-
кція 
~ de puissance перекидання військ 
~ verticale вертикальна проекція 

projet m проект; план 
~ d’enlèvement попередній план пере-
везення 
~ de debarquement план висадка де-
санту 
~ détaillé детальний план 
élaborer un ~ розробляти проект 
(план)
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projeter проектувати; перекидати; прицілю-
ватися 

prolifération f (d’arme nucléaire) поширення 
ядерної зброї 

promotion f підвищення у званні; присвоєння 
військового звання; нагородження наступним 
ступенем ордена; випуск (з навчального за-
кладу); курсанти (слухачі) одного курсу 

propagande f пропаганда 
~ blanche біла пропаганда 
~ grise сіра пропаганда 
~ noire чорна пропаганда 

propagation f de la contamination поширення 
зараження 

propergol m проперголь; ракетне паливо 
~ à poudre тверде ракетне паливо 
~ composite багатокомпонентне раке-
тне паливо 
~ double base двоосновне тверде раке-
тне паливо 
~ hybride гібридне (тверде-рідке) ра-
кетне паливо 
~ hypergolique самозаймисте ракетне 
паливо 
~ liquide рідке ракетне паливо 
~ monobase одноосновне тверде раке-
тне паливо 
~ oxygene-hydrogene à impulsion spe-
cifique двокомпонентне ракетне 
паливо 
~ solide тверде ракетне паливо 

propulseur m двигун; силова установка 
~ à carburant solide ракетний двигун 
твердого палива (РДТП)
~ accélérateur de décollage прискорю-
вач зльоту; ракетний прискорювач;
стартовий двигун 
~ à combustible liquide рідинний ра-
кетний двигун; РРД 
~ à combustible solide ракетний дви-
гун твердого палива (РДТП); порохо-
вий ракетний двигун (ПРД)
~ aérobie повітряно-реактивний дви-
гун 
~ à fusée ракетний двигун 
~ à jet thermique реактивний двигун 

propulseur 
~ à liquide рідинний ракетний двигун 
(РРД)
~ à lithergol ракетний двигун на змі-
шаному (рідкий; твердому-рідкому)
паливі 
~ anaérobie ракетний двигун 
~ à poudre пороховий ракетний дви-
гун (ПРД); ракетний двигун твердого 
палива (РДТП)
~ à poudre monoétage одноступінча-
тий ПРД 
~ à propergol solide ракетний двигун 
твердого палива (РДТП); пороховий 
ракетний двигун (ПРД)
~ à réaction реактивний двигун 
~ à réaction aérobie повітряно-
реактивний двигун 
~ à réaction anaérobie ракетний дви-
гун 
~ atomique атомний (ядерний) двигун 
(силова установка)
~ autonome автономний РРД 
~ auxiliaire d’accélération стартовий 
двигун; ракетний прискорювач 
~ auxiliaire de décollage прискорювач 
зльоту; ракетний прискорювач; стар-
товий двигун 
~ auxiliaire largable стартовий двигун,
що відокремлюється 
~ biliquide РРД на двокомпонентному 
паливі 
~ chimique двигун на хімічному пали-
ві 
~ d’accélération стартовий двигун; ра-
кетний прискорювач 
~ d’accélération à poudre пороховий 
ракетний прискорювач 
~ d’appoint стартовий двигун; ракет-
ний прискорювач 
~ d’avion авіаційний двигун 
~ de base (de croisière) основний (ма-
ршовий) двигун 
~ de décollage (auxiliaire) (de départ,
de lancement) прискорювач зльоту;
ракетний прискорювач; стартовий 
двигун 
~ éjectable стартовий двигун; що відо-
кремлюється 
~ initial стартовий двигун; ракетний 
прискорювач 
~ mixte комбінована силова установка 
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propulseur 
~ nucléaire ядерний двигун (силова 
установка)
~ polycarburant багатопаливний дви-
гун 
~ principal основний (маршовий) дви-
гун 

propulsion f поштовх; надавання руху; рух 
(уперед); двигун; силова установка; тяга;
привод 

~ additionnelle додатковий заряд 
~ atomique рух за допомогою атомно-
го (ядерного) двигуна; атомний (ядер-
ний) двигун (силова установка)
~ chimique рух на базі хімічного па-
лива; хімічний двигун 
~ électrique електричний привод; еле-
ктропривод 
~ fuséenne рух за допомогою ракетно-
го двигуна; ракетний двигун 
~ liquide рух за допомогою РРД; рі-
динний ракетний двигун 
~ mixte комбінована силова установка 
~ nucléaire рух за допомогою ядерно-
го двигуна; ядерний двигун (силова 
установка)
~ par fusée рух за допомогою ракет-
ного двигуна; ракетний двигун 
~ par jet de gaz реактивний рух; реак-
тивний двигун 
~ sur l’eau рух на плаву (на воді)
à ~ par les chenilles на гусеничному 
ходу 

protection f прикриття; забезпечення; охоро-
на; захист; оборона; бронювання; броньова-
ний захист; екранування 

~ active активна оборона 
~ aérienne повітряне прикриття; прик-
риття авіацією 
~ antiaérienne active активна ППО 
~ antiaérienne passive пасивна ППО;
місцева ППО 
~ antiaérienne зенітне прикриття; про-
типовітряна оборона (ППО)
~ antiatomique протиатомний захист 
(ПАЗ)
~ antibrouillage захист від перешкод 
~ antichar протитанкове прикриття;
протитанкова оборона (ПТО)

protection 
~ antimagnétique пристрій, що розма-
гнічує 
~ antimine протимінний захист (обо-
рона)
~ antimissile протиракетна оборона 
(ПРО)
~ anti-NBC захист від зброї масового 
ураження 
~ antinucléaire протиатомний захист 
(ПАЗ)
~ antiradar протирадіолокаційний за-
хист; протирадіолокаційне маскуван-
ня; протирадіолокаційне покриття 
~ anti-retombée захист від радіоакти-
вних опадів 
~ anti-sous-marine протичовнова обо-
рона; ПЧО 
~ ballistique броня, що захищає від 
куль 
~ biologique протибіологічний захист 
~ blindée бронювання; броньований 
захист 
~ chimique протихімічний захист 
(ПХЗ)
~ civile цивільна оборона; захист циві-
льного населення 
~ collective колективний захист 
~ contre avions зенітне прикриття;
протиповітряна оборона; ППО 
~ contre l’arme atomique протиатом-
ний захист (ПАЗ)
~ contre l’incendie протипожежний 
захист 
~ contre l’irradiation протирадіацій-
ний захист 
~ contre la radioactivité протирадіа-
ційний захист 
~ contre le danger des radiations про-
тирадіаційний захист 
~ contre le feu протипожежний захист 
~ contre le rayonnement протирадіа-
ційний захист 
~ contre les accidents попередження 
нещасних випадків 
~ contre les agents biologiques проти-
біологічний захист 
~ contre les armes atomiques (nucléai-
res) протиатомний захист (ПАЗ)
~ contre les armes spéciales захист від 
зброї масового ураження 
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protection 
~ contre les attaques aériennes проти-
повітряна оборона (ППО)
~ contre les chars протитанкове прик-
риття; протитанкова оборона (ПТО)
~ contre les engins blindés протитан-
кове прикриття; протитанкова оборо-
на (ПТО)
~ contre les explosions nucléaires про-
тиатомний захист (ПАЗ)
~ contre les gaz de combat протихімі-
чний захист (ПХЗ)
~ contre les mines протимінний захист 
(оборона)
~ contre les radiations (rayonnements)
протирадіаційний захист 
~ contre les rayons gamma захист від 
гамма-випромінювання 
~ contre les roquettes протиракетна 
оборона (ПРО)
~ contre les sabotages et les parachu-
tistes заходи проти диверсій і
парашутних десантів 
~ contre les sous-marines протичовно-
ва оборона (ПЧО)
~ d’éléments (génie) інж. захист під-
розділу 
~ d’ensemble загальне прикриття; зона 
ППО 
~ de (par le) feu вогневе прикриття 
~ de l’attaque вогневе прикриття на-
ступу 
~ de la population en situation 
d’urgence захист населення в надзви-
чайних ситуаціях 
~ des aliments et de l’eau захист про-
дуктів харчування і води (від зара-
ження)
~ des arrières забезпечення тилу 
~ des axes et points sensibles захист 
комунікацій і об’єктів 
~ des côtes оборона узбережжя; бере-
гова оборона 
~ des flancs прикриття (забезпечення)
флангів 
~ des forces захист військ 
~ des troupes contre surprises захист 
військ від раптового нападу 
~ des troupes захист військ від нападу 
~ directe безпосереднє прикриття 
~ du commandement et du contrôle / 
conduite захист системи управління 

protection 
~ du flanc прикриття (забезпечення) із 
флангу 
~ du matériel захист матеріальної час-
тини 
~ du tir вогневе прикриття 
~ efficace надійний захист 
~ électronique радіоелектронне маску-
вання 
~ éloignée далека охорона; прикриття 
на далеких підступах 
~ en marche похідна охорона 
~ en station охорона при розташуванні 
військ на місці 
~ et défense du secteur arrière охорона 
та оборона тилового району 
~ forte прикриття великими силами 
~ immédiate безпосередня охорона 
~ individuelle індивідуальний захист 
~ latérale прикриття (забезпечення)
флангів; прикриття (забезпечення) із 
флангу; pl флангові підрозділи, що 
охороняють 
~ lointaine далеке вогневе прикриття;
вогневе прикриття на далеких підсту-
пах 
~ naturelle природна перешкода, що 
має захисні властивості; природні 
оборонні властивості місцевості; мас-
кувальне покриття з природних мате-
ріалів 
~ NBC захист від зброї масового ура-
ження 
~ nucléaire протиатомний захист 
(ПАЗ)
~ par le feu вогневе прикриття 
~ particulière ППО об’єкта 
~ passive пасивна оборона 
~ rapprochée ближня охорона; прик-
риття на ближніх підступах 
~ surface-air зенітне прикриття; про-
типовітряна оборона 
~ terrestre прикриття (захист) від на-
земного противника 
~ thermique захист від світлового ви-
промінювання (при ядерному вибуху)
assurer (conférer) la ~ забезпечувати 
прикриття (охорону); забезпечувати 
захист (оборону)
en dehors de la ~ d’autres troupes без 
прикриття іншими військами 
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protection 
pourvoir à la ~ забезпечувати при-
криття (охорону); забезпечувати за-
хист (оборону)
procurer la ~ забезпечувати захист 
(оборону)
rester en ~ продовжувати забезпечу-
вати прикриття (охорону)
sous la ~ під прикриттям; під захистом 

protéger прикривати; забезпечувати; охоро-
няти; захищати; бронювати 

prototype m прототип; випробувальний зра-
зок 

~ à terre наземний випробувальний 
зразок 

provision f запаси 
~s de bouche запаси продовольства 
~s de guerre військові запаси 

provocation f провокація; підбурювання 
~ à la désertion підбурювання до дезе-
ртирства 
~ à la désobéissance (à l’insoumission)
підбурювання до непокори 

provoquer провокувати; підбурювати 

puissance f сила; міць; продуктивність; дер-
жава; ступінь 

~ aérienne повітряна міць 
~ à la bouche дулова енергія 
~ atomique атомна (ядерна) міць;
атомна (ядерна) держава; потужність 
атомного (ядерного) заряду 
~ d’action бойова міць; боєздатність 
~ d’attaque наступальна міць 
~ de choc ударна сила 
~ de combat бойова міць; боєздатність 
~ d’écrasement руйнівна міць; значна 
перевага сил 
~ défensive оборонна міць 
~ de feu вогнева міць 
~ de feu classique потужність звичай-
них вогневих засобів 
~ de franchissement прохідність; здат-
ність долати перешкоди 
~ de frappe ударна сила 
~ de pénétration бронебійність; про-
бивна сила; убивча сила 

puissance 
~ de perforation (de rupture) броне-
бійність; пробивна сила 
~ destructive (destructrice) руйнівна 
сила 
~ de tir вогнева міць 
~ d’intervention ударна сила; бойова 
міць; вогнева міць 
~ du feu вогнева міць 
~ écrasante руйнівна міць; значна пе-
ревага сил 
~ en largeur радіус дії 
~ en longueur дальність дії 
~ explosive потужність заряду ВР 
~ meurtrière убивча сила 
~ militaire військова міць 
~ nucléaire ядерна міць; ядерна дер-
жава; потужність ядерного заряду 
~ offensive наступальна міць 
~ perforante бронебійність; пробивна 
сила 
~ sur rampe здатність долати підйоми 
~ vulnérante убивча сила 

puits m пускова шахта (колодязь)
~ d’amorçage канал для підривника 
(міни)
~ d’autodestruction канал для механі-
зму самоліквідації (міни)
~ de lancement пускова шахта (коло-
дязь)
~ de mise de feu вогнепровідна трубка 
(підривника міни)
~ de stockage d’ensembles de missiles 
підземне сховище ракет 
~ fixe нерухома пускова установка 
~ souterrain пускова шахта (колодязь)

puni adj покараний 

punition f покарання; стягнення 
~ disciplinaire дисциплінарне стяг-
нення 
déterminer la ~ визначати міру стяг-
нення 
encourir une ~ одержувати стягнення 
exécuter une ~ відбувати покарання 
infliger une ~ накладати стягнення 
lever une ~ знімати стягнення 
prononcer une ~ накладати стягнення 
suspendre une ~ скасовувати стягнен-
ня 
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purger очищати 

purification f очищення 
~ des eaux очищення води 

putsch m путч 

pylône m опора; пілон; вежа; стійка 

pyrotechnicien m піротехнік 

pyrotechnie f піротехніка; піротехнічна майс-
терня 

pyrotechnique adj піротехнічний; пороховий 

pyroxyline f піроксилін 
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-Q- 
 
quadrillage m

~ antichar de la zone перехресний об-
стріл ділянки місцевості протитанко-
вими засобами 
~ complet de point d’appui щільна ме-
режа опорних пунктів 
~ de centre de résistance antichar сис-
тема протитанкових опорних пунктів 
~ de dépôts розосереджене розташу-
вання складів 
~ défensif du terrain мережа оборон-
них споруд на місцевості 
~ des transmissions мережа зв’язку 
~ de tranchées мережа траншей і ходів 
сполучення 
~ du secteur мережа ходів сполучення 
й оборонних споруд смуги оборони 
дивізії 
~ du système de transmissions мережа 
зв’язку 
~ du terrain мережа траншей і ходів 
сполучення 
~ routier мережа шосейних доріг 

quai m пристань; пірс; платформа 
~ d’accostage причальна стінка; прис-
тань 
~ de réparation ремонтний док 
~ du bac місце поромної переправи 

qualification f кваліфікація; спеціальність;
ступінь придатності (підготовленості)

~ militaire військова кваліфікація 
(спеціальність)

qualifier одержувати (присвоювати) кваліфі-
кацію 

qualité f якість; властивість; характеристика;
pl характеристики; дані 

~ amphibie амфібійність; плавучість 
~ de réception якість прийому 
~ des émissions (de transmission)
якість передачі 
~ d’évolution маневреність 
~ manœuvrière маневреність 
~s aérodynamiques аеродинамічні 
якості (характеристики)
~s balistiques балістичні властивості 

qualité  
~s combattives бойові якості; боєздат-
ність 
~s de combattant боєздатність; бойові 
якості 
~s de vol льотні властивості (характе-
ристики)
~s meurtrières убивча сила 
~s militaires тактичні властивості 
~s terrestres пристосованість до руху 
по суші (плаваючої машини)
~s tous-terrains підвищена прохід-
ність; всюдихідність 

quantité f de radiation доза випромінювання;
рівень радіації 

quarantaine f карантин 

quartier général (QG) штаб-квартира 

queue f хвіст; хвостова частина; задня півс-
фера; корма 

~ de colonne хвіст колони 
~ empennée хвостове оперення 
de ~ хвостовий; той, що знаходиться у
хвості 



511

-R- 
 
rabattement m поворот; заходження; охоп-
лення флангу 

à ~ відкидний 

rabattre повертати; заходити; охоплювати 
фланг; відкидати; притискати до землі 

se ~ повертати; заходити; відкидатися;
змінювати напрямок руху 

raccord m d’élingue підвіски строп 

raccordement m сполучення; з’єднання; при-
єднання; стик; кулевий вхід; конічний схил 
(набійника); прив’язка 

rad m рад 

radar adj радіолокаційний; m радіолокаційна 
станція (РЛС); радіолокатор; радіолокація 

~ à (de) poursuite automatique РЛС 
автоматичного супроводу цілі 
~ à courte portée РЛС ближньої дії 
~ à ecran panoramique РЛС кругового 
огляду 
~ à emission continue РЛС безупинно-
го випромінювання 
~ à grande cadence d’information РЛС 
із системою швидкої обробки інфор-
мації 
~ à grande portée РЛС далекої дії 
~ à impulsion імпульсна РЛС 
~ à laser лазерний локатор 
~ à longue portée РЛС далекої дії 
~ à modulation de frequence РЛС із 
частотною модуляцією 
~ à objectif unique одноцільова РЛС 
~ à observation laterale РЛС бокового 
огляду 
~ à ondes continues (entretenues) РЛС 
безупинного випромінювання 
~ à retransmission televisée РЛС із те-
левізійною ретрансляцією зображень 
~ à toutes fins багатоцільова РЛС 
~ à vision latérale РЛС бокового огля-
ду 
~ acoustique sous-marin гідролока-
ційна станція; гідролокатор 
~ aéroporté à antenne latérale бортова 
РЛС з боковою антеною 
~ aeroporte бортова РЛС 

radar 
~ altimetre (altimetrique) радіолока-
ційний висотомір 
~ anticanon РЛС виявлення артиле-
рійських позицій; РЛС наземної арти-
лерійської розвідки 
~ antiroquette протиракетна РЛС 
~ assistant допоміжна РЛС 
~ au sol наземна РЛС 
~ automatique автоматична РЛС 
~ continu РЛС безупинної дії 
~ cotier берегова РЛС 
~ couverture basse РЛС виявлення ці-
лей, що летять низько 
~ couverture haute PЛC виявлення 
цілей, що летять високо 
~ couverture moyenne РЛС виявлення 
цілей на середніх висотах 
~ couverture tres basse РЛС виявлен-
ня цілей на гранично малих висотах 
~ d’acquisition basse altitude РЛС ви-
явлення цілей, що низько летять 
~ d’acquisition des objectifs РЛС ви-
явлення цілей 
~ d’acquisition du but РЛС виявлення 
цілі 
~ d’acquisition et de désignation РЛС 
виявлення і цілевказівки 
~ d’acquisition haute altitude РЛС ви-
явлення цілей, що високо летять 
~ d’acquisition РЛС виявлення; огля-
дова РЛС 
~ d’aérodrome аеродромна РЛС 
~ d’alerte РЛС виявлення 
~ d’alignement курсовий радіолокатор 
~ d’altimétrie радіолокаційний висо-
томір 
~ d’appontage РЛС керування посад-
кою літаків на палубу (авіаносця)
~ d’atterrissage посадкова РЛС 
~ d’ecartemetrie РЛС визначення від-
хилення 
~ d’eclairage РЛС виявлення 
~ d’identification РЛС розпізнавання 
~ d’illumination РЛС опромінення 
(цілі)
~ d’indication du tir РЛС керування 
вогнем; станція гарматного наведен-
ня; СГН 
~ d’infanterie РЛС піхоти 
~ d’information générale чергова РЛС;
РЛС повітряної обстановки 
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radar 
~ d’interception РЛС перехоплення 
~ de (mesure) site РЛС визначення ку-
та місця цілі 
~ de bombardement радіолокаційний 
бомбардувальний приціл 
~ de bord бортова (літакова; корабе-
льна) РЛС 
~ de commandement РЛС управління 
військами 
~ de conduite de tir РЛС керування 
вогнем; станція гарматного наведен-
ня; СГН 
~ de contrôle d’atterrissage посадкова 
РЛС 
~ de contrôle РЛС керування повітря-
ним рухом; диспетчерська РЛС 
~ de défense côtière берегова РЛС 
~ de descente глісадний радіомаяк 
~ de désignation d’objectif РЛС цілев-
казівки 
~ de détection РЛС виявлення 
~ de direction des chasseurs РЛС на-
ведення винищувачів 
~ de discrimination РЛС розпізнаван-
ня цілей 
~ de distance РЛС далекої дії 
~ de guet lointain РЛС далекої дії 
~ de guet РЛС виявлення; пошукова 
РЛС; РЛС спостереження 
~ de guidage des chasseurs РЛС наве-
дення винищувачів 
~ de guidage РЛС (системи) наведення 
~ de la veille aérienne РЛС виявлення 
повітряних цілей 
~ de localisation РЛС виявлення 
~ de marine корабельна РЛС 
~ de mesure РЛС виміру координат 
~ de navigation навігаційна РЛС 
~ de poursuite РЛС супроводу (цілі)
~ de recalage РЛС корегування вогню 
~ de recherche пошукова РЛС 
~ de repérage classique РЛС виявлен-
ня; пошукова РЛС 
~ de surface РЛС виявлення наземних 
(надводних) цілей 
~ de surveillance à longue portée РЛС 
далекого виявлення 
~ de surveillance aérienne РЛС авіа-
ційного спостереження 
~ de surveillance antiaérienne РЛС ви-
явлення повітряних цілей 

radar 
~ de surveillance antiengin РЛС вияв-
лення ракет 
~ de surveillance autonome автономна 
РЛС виявлення 
~ de surveillance des côtes берегова 
РЛС 
~ de surveillance du champ de bataille 
РЛС спостереження за полем бою 
~ de surveillance et d’acquisition РЛС 
спостереження і виявлення 
~ de surveillance et d’alerte РЛС вияв-
лення й оповіщення 
~ de surveillance et d’atterrissage РЛС 
огляду і посадки 
~ de surveillance rapprochée РЛС 
ближнього виявлення 
~ de surveillance оглядова РЛС; РЛС 
виявлення; РЛС спостереження 
~ de tir à faisseau étroit РЛС керуван-
ня вогнем по вузькому променю 
~ de trajectographie balistique РЛС 
для визначення балістичних траєкто-
рій 
~ de veille aérienne РЛС повітряного 
спостереження; РЛС виявлення повіт-
ряних цілей 
~ de veille оглядова РЛС; РЛС вияв-
лення; чергова РЛС; РЛС спостере-
ження 
~ decimetrique РЛС, що працює на 
дециметрових хвилях 
~ des indicateurs panoramiques РЛС 
із панорамними індикаторами 
~ détecteur de sous-marins РЛС вияв-
лення підводних човнів 
~ directeur des chasseurs РЛС наве-
дення винищувачів 
~ Doppler допплерівська РЛС 
~ héliporté гелікоптерна РЛС 
~ identificateur РЛС розпізнавання 
~ illuminateur РЛС опромінення (цілі)
~ interrogateur радіолокаційний запи-
тувач 
~ léger портативна РЛС 
~ localisateur de canons РЛС виявлен-
ня артилерійських позицій 
~ localisateur de mortiers РЛС вияв-
лення мінометних позицій 
~ mobile пересувна РЛС 
~ monopulse моноімпульсна РЛС 
~ multifonction багатоцільова РЛС 
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radar 
~ panoramique панорамна РЛС; РЛС 
кругового огляду 
~ radar de tir РЛС керування вогнем 
~ télémétrique радіолокаційний дале-
комір 
~ terrestre наземна РЛС 
echapper aux ~s виходити з-під зони 
спостереження РЛС 

radiàmêtre m радіометр 

radiateur m випромінювач; передавальна ан-
тена 

~ infrarouge інфрачервоний випромі-
нювач 

radiation f випромінювання; радіація; опро-
мінення 

~ alpha альфа-випромінювання 
~ atomique атомне (ядерне) випромі-
нювання 
~ bêta бета-випромінювання 
~ calorifique теплове випромінюван-
ня; світлове випромінювання (при 
ядерному вибуху)
~ de faible niveau випромінювання 
невеликої інтенсивності 
~ directe пряме опромінення 
~ directive спрямоване випроміню-
вання 
~ gamma гамма-випромінювання 
~ globale повна (сумарна) радіація 
~ immediate проникаюча радіація 
~ infrarouge інфрачервоне випромі-
нювання 
~ initiale початкова (проникаюча) ра-
діація 
~ lumineuse світлове випромінювання 
~ nucleaire ядерне випромінювання 
~ penetrante проникаюча радіація 
~ radioactive радіоактивне випромі-
нювання 
~ résiduelle (restante) залишкова раді-
ація 
~ thermique теплове випромінювання;
світлове випромінювання (при ядер-
ному вибуху)
exposé aux ~s не захищений від радіа-
ції 

radioactif adj радіоактивний 

radioactivité радіоактивність 
~ induite наведена радіоактивність 
~ naturelle фонова радіоактивність 
~ résiduelle залишкова радіація 

radio-chargeur m радист-заряджаючий (член 
екіпажу танка)

radio-tireur m стрілець-радист 

radiobalise f радіомаяк 
~ de localisation маркерний радіомаяк;
радіомаркер 
~ de repérage d’aéronef accidenté ра-
діомаяк визначення положення ЛА, що 
зазнав аварії 
~ de repérage de détresse радіомаяк 
отримання сигналу тривоги 
~ individuelle de repérage особистий 
радіомаяк-локалізатор 

radiobouée f радіобуй 

radioboussole f радіокомпас 

radiocode m радіокод 

radiocommande f радіоуправління; керуван-
ня (наведення) по радіо 

radiocommunication f повідомлення по ра-
діо; радіограма; pl радіозв’язок 

~s avion-terre радіозв’язок «літак-
земля»
~s en duplex дуплексний радіозв’язок 
~s en simplex симплексний ра-
діозв’язок 

radiocompas m радіокомпас 

radiocontamination f зараження (забруднен-
ня) радіоактивними речовинами 

radiodétecteur m радіолокаційна станція;
РЛС; радіолокатор 

radioémetteur m радіопередавач 

radioémission f радіовипромінювання 

radiogoniomètre m радіопеленгатор 
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radiogoniométrie f радіопеленгація 

radiogramme m радіограма; рентгенограма 

radioguidage m радіоуправління; керування 
по радіо 

radioguidé adj радіокерований; керований по 
радіо 

radioguider керувати по радіо 

radionavigant m штурман-радист 

radiophare m радіомаяк 
~ à grande portée радіомаяк далекої 
дії 
~ à impulsions імпульсний радіомаяк 
~ au sol наземний радіомаяк 
~ circulaire круговий радіомаяк 
~ d’aerodrome аеродромний радіома-
як 
~ d’alignement de descente глісадний 
радіомаяк 
~ d’approche радіомаяк підходу 
~ d’atterrissage посадковий радіомаяк 
~ d’atterrissage sans visibilité радіо-
маяк системи посадки за приладами 
~ d’axe курсовий радіомаяк; маршру-
тний радіомаяк 
~ de balisage маркерний радіомаяк;
радіомаркер 
~ de homing посадковий радіомаяк 
~ de navigation навігаційний радіома-
як 
~ d’identification опізнавальний ра-
діомаяк 
~ directionnel спрямований радіомаяк 
~ d’itinéraire маршрутний радіомаяк 
~ frontière прикордонний радіомаяк 
~ marqueur маркерний радіомаяк; ра-
діомаркер 
~ omnidirectionnel направлений ра-
діомаяк 
~ portatif переносний радіомаяк 

radiorécepteur m радіоприймач 

radioréception f радіоприйом 

radiosilence m радіомовчання 

radiotélémétrie радіотелеметрія 

rafale f черга (з автоматичної зброї); шквал 
швидкого вогню; серія пострілів 

~ ajusté прицільна черга 
~ collective шквальний вогонь зі гар-
мат, мінометів, кулеметів 
~ courte коротка черга 
~ de batterie шквал швидкого вогню 
(швидкий вогонь) батареї 
~ de feu вогонь чергами 
~ de groupe шквал швидкого вогню 
дивізіону 
~ de mitraillette автоматна черга 
~ de mitrailleuse кулеметна черга 
~ de pièce шквал швидкого вогню 
(швидкий вогонь) гармати 
~ traceuse черга трасуючими кулями 
~ violente шквальний вогонь 
~s irrégulières нерівномірні черги 
déclencher la ~ випускати чергу; об-
рушувати шквал швидкого вогню 
executer des ~s courtes вести вогонь 
короткими чергами 
faire partir la ~ випускати чергу 
marteler les ~s irrégulières вести 
шквальний вогонь через нерівномірні 
проміжки 
tirer par ~s стріляти чергами; вести 
шквальний вогонь 

raid m пошук; рейд; наліт; повітряний напад 
(наліт); перехід; переліт 

~ amphibie амфібійний рейд 

ralentir сповільнювати; затримувати; стри-
мувати; припиняти; послаблювати (вогонь)

ralentissement m уповільнення; стримування;
ослаблення (вогню)

~ des opérations уповільнення темпу 
бойових дій 
~ du combat зменшення напруженості 
бою 
~ du feu послаблення вогню 

ralentisseur m сповільнювач 

ralliement m збір (під час чи після бою); при-
єднання 
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rallier збирати(ся) (під час чи після бою); 
приєднуватися 

ramassage m збір; винос (поранених)
~ des réservistes збір резервістів 

ramasser збирати; виносити (поранених)
se ~ збиратися; збиратися із силами;
зосереджуватися 

rampe f похила пускова установка; напрямні 
пускової установки; апарель; трап; наванта-
жувальна платформа; схил; нахил; укіс наси-
пу 

~ aérienne літакова (авіаційна) пуско-
ва установка 
~ à fort pourcentage крутий схил 
~ automatique автоматична пускова 
установка 
~ automotrice самохідна пускова 
установка 
~ chargée пускова установка з раке-
тою 
~ courte пускова установка з коротки-
ми напрямними 
~ déchargement навантажувально-
розвантажувальна платформа; площа-
дка для заряджання; навантажувальна 
апарель 
~ de guidage (de guide) напрямні пус-
кової установки 
~ de hissage апарель; сліп (для підйо-
му гідролітаків на борт корабля)
~ de lancement à cadence rapide пус-
кова установка з високою частотністю 
пусків (ракет)
~ de largage платформа для скидання 
вантажів 
~ de largage libre платформа для ски-
дання вантажів з парашутом 
~ de largage par extraction платформа 
для скидання вантажів за допомогою 
витяжного парашута 
~ de la route підйом дороги 
~ d’embarquement навантажувальна 
апарель 
~ d’embarquement des troupes війсь-
кова платформа 
~ d’engins похила пускова установка 
~ d’engins intercepteurs установка для 
пуску зенітних ракет (ракет-
перехоплювачів)

rampe 
~ de roquettes (de tir) похила пускова 
установка 
~ d’inclinaison réglable пускова уста-
новка з регульованим кутом підйому 
~ double спарена пускова установка 
~ douce пологий схил 
~ enterrée підземна пускова установка 
~ fixe нерухома пускова установка 
~ guidé напрямні пускової установки 
~ inclinée похила пускова установка 
~ jumelée спарена пускова установка 
~ mobile пересувна пускова установка 
~ multiple lance-fusées багатоствольна 
пускова установка 
~ non chargée пускова установка без 
ракети 
~ oblique похила пускова установка 
~ orientable орієнтована пускова 
установка 
~ simple пускова установка з однією 
напрямною 
~ souterraine підземна пускова уста-
новка 
~ télécommandée (à distance) пускова 
установка з дистанційним керуванням 
~ terrestre наземна пускова установка 

ramper переповзати; пересуватися по-
пластунськи 

rang m шеренга; ряд; військове звання; рядо-
вий і унтер-офіцерський склад; pl стрій 

~s serrés зімкнутий стрій 
désordonner les ~s ennemis вносити 
розлад у ряди противника 
doubler les ~s подвоювати ряди 
du ~ стройовий; стройової служби 
fermer les ~s змикати шеренги 
formez vos ~s! ставай! (команда)
ouvrir les ~s розмикати шеренги 
par ~ de taille по ранжиру 
quitter les ~s виходити зі строю 
rompez les ~s! розійдись! (команда)
serrer les ~s змикати шеренги 
sur un (deux; trois) ~ в одну (дві; три)
шеренги 

rangée f ряд, смуга 
~ de mines ряд мін 
~ double мінна смуга 
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ranger шикуватися 
se ~ шикуватися; ставати 

rapidité f швидкість 
~ d’action (des operations) стрімкість 
бойових дій 
~ de (du) tir швидкострільність; темп 
вогню; темп стрільби 

rappel m призов (із запасу; резерву); збір (си-
гнал)

~ à l’activité призов на військову слу-
жбу з запасу 

rappelé m призваний (із запасу; резерву)

rappeler призивати (із запасу; резерву)

rapport m рапорт; доповідь; повідомлення;
ранковий огляд; коефіцієнт 

~ d’operation(s) оперативна доповідь;
бойове повідомлення 
~ de combat бойове повідомлення 
~ de forces співвідношення сил і засо-
бів 
~ de reduction коефіцієнт віддалення 
(снаряду від цілі)
~ de tir звіт про проведені стрільби 
~ des forces (en presence) співвідно-
шення сил (сторін)
~ detaille доповідь 
~ du chef de garde постова відомість 
~ meteorologique метеорологічні дані 
~ non chiffré відкрите повідомлення 
faire ~ доповідати 

rapporter рапортувати; доповідати; скасову-
вати (розпорядження)

rapprochement m зближення; наближення;
підтягування 

rapprocher зближати; наближати; підтягува-
ти 

rasance f настильність (траєкторії); дальність 
прямого пострілу; настильний вогонь 

~ de la trajectoire настильність траєк-
торії 
tirer en bonne ~ вести настильний во-
гонь 

rassemblement m збір; зосередження; скуп-
чення; шикування; група 

~ articulé розчленований бойовий по-
рядок 
~ d’alerte збір за тривогою 
~ de pied ferme шикування на місці 
~ en colonne par un (deux; trois; qua-
tre) у колону по одному (по двоє; по 
троє; по чотири) ставай! (команда)
~ en colonne шикування в колону 
~ en ligne sur deux (quatre) rangs! у
дві (чотири) шеренги ставай! (коман-
да)
~ en ligne розгорнутий стрій; шику-
вання в лінію 
~ en marchant перебудова в русі 
~ sur un rang! в одну шеренгу ставай!
(команда)
gros ~ зосередження великих сил 

rassembler збирати; зосереджувати; накопи-
чувати 

raté m відмова; несправність; неполадка; не-
вдало запущена ракета; снаряд, що не розір-
вався; ракета, що не вибухнула; осічка; не-
придатний до військової служби 

~ de fusée відмова підривників 
~ de percussion осічка 

râtelier m піраміда 
~ couvert закрита піраміда 
~ d’armes піраміда (стійка) для стрі-
лецької зброї 

rater відмовляти; не вдаватися; давати осіч-
ку; промахуватися 

ratification f ратифікація 

ration f продовольчий пайок; норма добового 
забезпечення 

~ alimentaire продовольчий пайок 
~ de combat сухий пайок 
~ sèche сухий пайок 

ravin m топ. яр; лощина; балка 

ravitaillement m постачання; поповнення за-
пасів; (до)заправлення; видача постачання;
постачання; наповнення (напр. магазина на-
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ravitaillement 
боями) спорядження (магазину; обойми); за-
ряджання; pl постачання 

~ aérien постачання по повітрю (пові-
тряним шляхом); дозаправлення в по-
вітрі 
~ avion постачання по повітрю (повіт-
ряним шляхом); дозаправлення в пові-
трі 
~ centralisé централізоване постачан-
ня 
~ courant поточне постачання 
~ d’entretien поточне постачання 
~ demandé постачання за вимогою;
постачання за викликом 
~ en carburant et lubrifiants поста-
чання паливо-мастильних матеріалів 
~ en combustible постачання пально-
го; (до) заправлення паливом 
~ en eau водопостачання 
~ en essence постачання палива 
~ en matériel матеріально-технічне за-
безпечення (МТЗ)
~ en munitions постачання боєприпа-
сів 
~ en personnel поповнення особовим 
складом 
~ en vivres (en subsistances) продово-
льче постачання; поповнення запасів 
продовольства 
~ en vol дозаправлення в повітрі 
~ ininterrompu безперебійне поста-
чання 
~ journalier щоденне (добове) поста-
чання 
~ maritime постачання морем (морсь-
ким шляхом)
~ par air постачання по повітрю (по-
вітряним шляхом); дозаправлення в
повітрі 
~ par la voie des airs постачання по 
повітрю (повітряним шляхом)
~ quotidien щоденне (добове) поста-
чання 
~ sanitaire санітарне забезпечення 
~ sur roues постачання "з коліс"
~s d’opérations створення запасів для 
забезпечення спланованої операції 
alimenter en ~ забезпечувати поста-
чанням 
demander un ~ висувати вимоги на 
постачання 

ravitaillement 
effectuer le ~ постачати; поповнювати 
запаси; відпускати (видавати) поста-
чання 
interrompre le ~ переривати поста-
чання 
opérationner le ~ здійснювати поста-
чання 
pousser les ~s підсилювати постачання 

ravitailler постачати; поповнювати запаси;
(до) заправляти; відпускати (видавати) пос-
тачання; наповнювати (напр. магазин набоя-
ми) споряджати (магазин; обойму); заряджа-
ти 

rayé нарізний 
~ à droite із правою нарізкою 
~ à gauche із лівою нарізкою 

rayer нарізати ствол 

rayon m радіус; район; промінь 
~ d’action радіус дії; запас ходу 
~ d’action aérienne радіус дії авіації 
~ d’action des forces nucléaires радіус 
дії ядерних сил 
~ d’action tactique глибина вторгнен-
ня (проникнення); тактичний радіус 
дії (авіації)
~ d’action théorique технічний радіус 
дії (авіації)
~ d’atterrissage посадковий промінь 
~ d’éclatement радіус розриву; радіус 
ураження осколками; радіус розльоту;
радіус зони руйнування 
~ de conversion сектор обстрілу; кут 
обстрілу 
~ de dispersion радіус розсіювання 
~ de dommage радіус вражаючої дії 
(ядерного вибуху); радіус зони руйну-
вань 
~ d’efficacité радіус дійсного уражен-
ня 
~ d’efficacité des éclats радіус уражен-
ня осколками 
~ de frappe радіус уражаючої дії (яде-
рного вибуху)
~ de frappe nucléaire радіус уражаю-
чої дії ядерного вибуху 
~ de rupture радіус зони руйнувань 
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rayon 
~ de sécurité рубіж безпечного відда-
лення (від епіцентру ядерного вибуху)
~ d’explosion радіус дії вибухової 
хвилі; радіус зони руйнувань 
~ direct лінія пеленга 
~ efficace радіус дійсного ураження 
~s alpha альфа-промені 
~s bêta бета-промені 
~s calorifiques теплові промені 
~ gamma гамма-промені 
~s infrarouges інфрачервоні промені 
~s laser лазерні промені; промені ла-
зера 
~s pénétrants проникаюча радіація 
~s X рентгенівські промені 
~ visuel візирний промінь; лінія візу-
вання 

rayonnement m випромінювання; радіація;
візування; тахеометрична зйомка 

~ alpha альфа-випромінювання 
~ bêta бета-випромінювання 
~ calorifique (de (la) chaleur) теплове 
випромінювання; світлове випромі-
нювання (при ядерному вибуху)
~ direct пряме візування 
~ gamma гамма-випромінювання 
~ global сумарна радіація 
~ infrarouge інфрачервоне випромі-
нювання 
~ initial початкова (проникаюча) раді-
ація 
~ interne внутрішнє випромінювання 
~ inverse зворотне візування 
~ ionisant іонізуюче випромінювання 
~ nucléaire ядерне випромінювання 
~ pénétrant проникаюча радіація 
~ radioactif радіоактивне випроміню-
вання 
~ résiduel (restant) залишкова радіація 
~s X рентгенівське випромінювання 
~ thermique теплове випромінювання;
світлове випромінювання (при ядер-
ному вибуху)

rayonner випромінювати; візувати 

réacteur m реактивний двигун; реактивний 
літак; реактор 

~ à poudre пороховий ракетний дви-
гун 

réacteur 
~ atomique атомний (ядерний) реак-
тивний двигун (силова установка); 
атомний (ядерний) реактор 
~ auxiliaire стартовий двигун; ракет-
ний прискорювач 
~ nucléaire ядерний реактивний дви-
гун (силова установка); ядерний реак-
тор 

réaction f реакція; протидія; відповідна дія;
контрзахід; вогонь; реактивний рух 

~ militaire військове реагування 
attirer une ~ викликати вогонь (про-
тивника)
déclencher des ~s rapides починати 
швидкі відповідні бойові дії 
lancer des ~s починати відповідні бо-
йові дії 
provoquer des ~s par le feu викликати 
вогонь противника 

réactivité f швидкість реакції 

réagir реагувати; протидіяти; починати від-
повідні дії (контрзаходи)

réalimenter перезаряджати 

réalisation f встановлення; виробництво 
~ de la liaison встановлення зв’язку;
забезпечення взаємодії 
~ des champs de mines встановлення 
мінних полів 
~ des effectifs укомплектування штат-
ного складу 
~ des obstacles встановлення загоро-
джень 
~ des reconnaissances ведення розвід-
ки 
~ d’un obstacle встановлення переш-
коди 
~ en série серійне виробництво 

réaliser un emplacement de combat облаш-
тувати бойову позицію 

réalité f реальна обстановка 

réallocation de ressources перерозподіл ресу-
рсів 
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réanimation f реанімація 

réapprovisionnement поповнення запасів 

réarmé m перезарядження 
~ manuel ручне перезарядження 

réarmement m переозброєння; переоснащен-
ня 

réarmer переозброювати; переоснащувати;
знову озброювати(ся); відновлювати збройні 
сили (військову міцність); зводити ударник 
(після пострілу)

réarticulation f реорганізація 

rebelle m; f заколотник; повстанець 

rébellion f заколот; повстання 

récepteur m приймач; приймаючий пристрій;
(радіо) приймач; приймаючий прилад (синх-
ронної передачі)

~ à (l’) infrarouge приймач інфрачер-
воних променів 
~ à ondes courtes короткохвильовий 
(радіо) приймач 
~ à ondes longues довгохвильовий 
(радіо) приймач 
~ à ondes ultra-courtes ультракорот-
кохвильовий (радіо) приймач 
~ à transistors (радіо) приймач на на-
півпровідниках 
~ automatique автоматичний приймач 
(сигналів тривоги)
~ d’écoute (радіо) приймач для підс-
луховування 
~ de garde черговий (радіо) приймач 
~ de gisement азимут прийому 
~ de hausse встановлений кут приці-
лювання 
~ d’élévation приймаючий кут підйо-
му 
~ d’inclinaison приймаючий кут під-
йому 
~ infrarouge приймач інфрачервоних 
променів 
~ Morse телеграфний прийомний апа-
рат Морзе 
~ radar радіолокаційний приймач 
~ radio (électrique) радіоприймач 

récepteur 
~ serre-tête головний телефон; шоло-
мофон 
~ thermique приймач теплових (інф-
рачервоних) променів 

réception f прийом; приймання; одержання;
збір (поранених)

~ à l’écoute прийом на слух 
~ au casque прийом на головний те-
лефон 
~ et traitement des informations при-
йом і обробка інформації (даних)

réceptionner приймати 

rechange m запасна частина (деталь); зміна;
заміна;

~s communs уніфіковані запасні час-
тини 
~s spécifiques специфічні запчастини 
de ~ резервний; запасний 

recharge f перевантаження; перезарядження;
додатковий заряд 

rechargement m перевантаження; повторне 
навантаження; перезарядження 

recharger перевантажувати; знову наванта-
жувати; перезаряджати 

recheniller змінювати гусеничні ланцюги 
~ à neuf надягати нові гусеничні лан-
цюги 

recherche f пошук; розвідка; дослідження;
дізнання; збір 

~ à vue візуальний пошук; візуальна 
розвідка 
~ aéromobile збір розвідувальних да-
них аеромобільним підрозділом 
~ automatique du but (de l’objectif)
автоматичний пошук цілі; самонаве-
дення на ціль 
~ automatique автоматичний пошук;
самонаведення 
~ d’un tir rasant вибір позиції, що за-
безпечує ведення настильного вогню 
~ de (du) contact розвідка боєм 
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recherche 
~ de (du) renseignement ведення роз-
відки; розвідка; добування розвідува-
льних даних; збір даних 
~ de jour денна розвідка 
~ de l’altitude набір висоти 
~ de l’ennemi пошук противника; роз-
відка противника 
~ de l’objectif пошук цілі 
~ de la distance визначення відстані 
~ de la rasance вибір позиції, що за-
безпечує ведення настильного вогню 
~ de nuit нічна розвідка 
~ de position вибір позиції 
~ de renseignement par radio радіо-
розвідка 
~ des défauts виявлення ушкоджень 
(несправностей)
~ des mines à vue виявлення мін за зо-
внішніми демаскуючими ознаками 
~ des objectifs пошук цілей; розвідка 
цілей 
~ des pannes виявлення несправності 
(ушкодження)
~ discontinue періодична розвідка 
~ du contact des armes розвідка вог-
невих точок (противника) боєм 
~ du renseignement rapproché ближня 
розвідка 
~ du renseignement sur le moral ви-
вчення морального стану 
~ du renseignement terrestre наземна 
розвідка 
~ du renseignement збір розвідуваль-
них даних 
~ en mer розвідка в морі 
~ en surface пошук надводних кораб-
лів 
~ et sauvetage de combat пошуково-
рятувальна операція 
~ opérationnelle оперативна розвідка 
~ radar радіолокаційна розвідка 
~ radio радіопошук; радіорозвідка 
~ stratégique стратегічна розвідка 
degrossir la ~ des emplacements приб-
лизно намічати місця вогневих пози-
цій 

rechercher вести пошук; розвідувати; дослі-
джувати 

récipient m filtrant протигазова коробка 

réclamation f скарга; заява 
~ collective групова скарга 
~ individuelle особиста скарга 
présenter une ~ оскаржувати 

réclamer оскаржувати 

récompense f винагорода; відшкодування 
збитків 

~ en espèces грошова винагорода 

reconnaissance f розвідка; рекогносцировка;
огляд; встановлення особистості; розвідува-
льний підрозділ; розвідувальний дозор; роз-
відувальний загін 

~ à pied піший розвідувальний дозор 
~ à vue візуальна розвідка; розвідка 
спостереженням 
~ ABC радіаційна, бактеріологічна і
хімічна розвідка; хімічний розвідува-
льний дозор 
~ aérienne infrarouge повітряна розві-
дка за допомогою інфрачервоних за-
собів 
~ aérienne photographique розвідка 
повітряним фотографуванням 
~ aérienne stratégique стратегічна по-
вітряна розвідка 
~ aérienne tactique тактична повітря-
на розвідка 
~ aérienne повітряна розвідка; розвід-
ка повітряного противника 
~ amphibie амфібійна розвідка 
~ après prise de contact розвідка боєм 
~ armée розвідка боєм; пошук та зни-
щення цілей 
~ blindée танковий розвідувальний 
дозор 
~ chimique хімічне виявлення 
~ d’accostage розвідка підходів до бе-
рега 
~ d’artillerie артилерійська розвідка 
~ d’emploi розвідка (рекогносцировка)
району майбутніх дій 
~ d’ensemble загальна (спільна) розві-
дка (рекогносцировка)
~ d’envergure розвідка значними си-
лами; великий розвідувальний загін 
~ d’un itinéraire розвідка маршруту 
~ de belligérance визнання стану війни 
~ de contact розвідка боєм 
~ de détail рекогносцировка 
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reconnaissance 
~ de l’(d’) objectif розвідка цілі 
~ de marche розвідка на марші; розві-
дка маршруту 
~ de munition explosive пошук вибу-
хових пристроїв 
~ de soutien ближня розвідка 
~ de zone розвідка району (смуги)
~ des emplacements de batterie розві-
дка вогневих позицій 
~ des objectifs розвідка цілей 
~ du génie інженерна розвідка 
~ du terrain розвідка (рекогносциров-
ка) місцевості 
~ électronique електронна розвідка 
~ et surveillance spéciales спеціальна 
розвідка і спостереження 
~ infrarouge розвідка за допомогою 
інфрачервоних засобів 
~ isolée окремий розвідувальний літак 
~ légère розвідка невеликими силами;
невеликий розвідувальний загін 
~ lointaine далека розвідка; глибинна 
розвідка 
~ méthodique методична розвідка 
~ mixte спільна розвідка (рекогносци-
ровка); розвідувальний дозор зміша-
ного складу 
~ motorisée моторизований розвідува-
льний дозор 
~ NBC радіаційна, бактеріологічна і
хімічна розвідка; хімічний розвідува-
льний дозор 
~ nucléaire, radiologique, biologique et 
chimique approfondie d’une zone гли-
бинна РХБ розвідка 
~ nucléaire, radiologique, biologique, 
chimique РХБ розвідка 
~ offensive розвідка боєм 
~ par le feu розвідка вогнем; розвідка 
боєм 
~ par observation directe візуальна 
розвідка; розвідка спостереженням 
~ personnelle рекогносцировка 
~ photo (graphique) (аеро) фоторозві-
дка 
~ poussée (profonde) глибинна розвід-
ка; далека розвідка 
~ radar радіолокаційна розвідка 
~ radiologique радіологічна розвідка;
радіаційна розвідка 
~ rapprochée ближня розвідка 

reconnaissance 
~ spéciale спеціальна розвідка; спеціа-
льний розвідувальний підрозділ; хімі-
чний розвідувальний дозор 
~ stratégique стратегічна (оперативна)
розвідка 
~ tactique тактична розвідка; військо-
ва розвідка 
~ terrestre наземна розвідка 
~ topographique du terrain топогра-
фічна розвідка місцевості 
~ topographique топографічна розвід-
ка 
~ tous temps розвідка за будь-яких по-
годних умов 
~ visuelle візуальна розвідка; розвідка 
спостереженням 
découpler les ~s висилати розвідува-
льні дозори 
effectuer la ~ вести розвідку; проводи-
ти рекогносцировку 
en ~ у розвідці 
exécuter une ~ вести розвідку; прово-
дити розвідку (рекогносцировку)
forte ~ великий розвідувальний загін 
lancer une ~ висилати розвідку (розві-
дувальний дозор)
opérer la ~ вести розвідку; проводити 
розвідку (рекогносцировку)
partir en ~ йти у розвідку 
pousser les ~s висилати розвідку (роз-
відувальні дозори)
procéder aux ~s de terrain проводити 
розвідку (рекогносцировку) місцевос-
ті 
procéder aux ~s вести розвідку; про-
водити розвідку (рекогносцировку)

reconquérir знову захоплювати; відбивати (у
противника)

reconquête f повторне оволодіння (захоплен-
ня)

reconstituer відновлювати 

reconstitution f відновлення 
~ de forces відновлення сил 
~ de la réserve відновлення резерву 
~ des effectifs укомплектування (по-
повнення) особовим складом 
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reconstruction f капітальний ремонт 

recoupement d’un renseignement зіставлення 
розвідувальних даних 

recouvrement m настил; покриття; перекрит-
тя; перекривання 

~ de prise(s) de vue перекриття аероз-
німків 

recrutement m вербування; набір; комплек-
тування особовим складом; призваний осо-
бовий склад 

~ assuré par engagements комплекту-
вання добровольцями; набір доброво-
льців 
~ des cadres комплектування команд-
ним складом 
~ des officiers de carrière комплекту-
вання кадровими офіцерами 
~ local комплектування за рахунок 
призову місцевого населення 

rectificatif m відхилення; pl виправлення 
établir des ~ aux cartes вносити коре-
гування в оперативні карти 

rectification f виправлення; корегування 
~ du cap корегування курсу 
~ du tir корегування стрільби 

rectifier виправляти; вносити виправлення;
корегувати 

reçu m одержання; квитанція; розписка 
au ~ de l’ordre після одержання нака-
зу 
au ~ d’une mission після отримання 
завдання; одержавши завдання 

recueil m збір; прикриття (забезпечення) від-
ходу 

~ des elements avances забезпечення 
відходу передових підрозділів 
~ des renseignements збір розвідува-
льних даних 

recueillir збирати; прикривати (забезпечува-
ти) відхід 

recul m відхід; відступ; віддача (зброї); відкіт 
(гармати)

recul 
~ libre вільний відкат 
~ sérieux відхід на значну відстань;
навмисний відхід 
à ~ такий, що працює на принципі 
віддачі 
au ~ при віддачі; при відкоті 
certain ~ триматися на деякій відстані 
disposer d’un ~ мати достатню глиби-
ну оборони для маневрування 
infliger un ~ змусити відійти; приму-
сити відійти 
prendre du ~ відходити; перебазову-
ватися на тилові аеродроми 
sans ~ безвідкатний 

reculer відходити; відступати; відкочуватися 
(про гармати)

récupérable adj здатний повернутися в стрій 
після одужання; багаторазового використан-
ня (застосування); такий, що може викори-
стовуватися після ремонту 

récupérateur m накатник; поворотний меха-
нізм 

~ à air comprimé пневматичний нака-
тник 
~ à ressort пружинний накатник 
~ hydropneumatique гідропневматич-
ний накатник 
~ pneumatique пневматичний накат-
ник 

récupération f повернення в стрій після оду-
жання; збір ушкодженої бойової техніки і
майна; збір трофеїв; евакуація з поля бою;
накат (гармати); відновлення боєздатності;
порятунок (збереження) для повторного ви-
користання 

~ de documents захоплення докумен-
тів 

récupérer демонтувати для повторного вико-
ристання 

redéploiement m повторне розгортання; пе-
редислокація 

redéployer знову розгорнути; передислокува-
ти 
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redescente f automatique автоматична подача 
(боєприпасів)

rédistribution f перерозподіл 
~ de ressources перерозподіл ресурсів 

redoublement m збільшення; посилення 
~ de feu посилення вогню 

redoubler збільшувати(ся); підсилювати(ся)

reduction f придушення; знищення; ліквіда-
ція; поразка; пониження (у військовому 
званні); скорочення 

~ des resistances придушення (зни-
щення) вогнищ опору 
~ du feu придушення вогню; ослаб-
лення вогню 
~ du service скорочення терміну слу-
жби 

réduire придушувати; знищувати; ліквідува-
ти; уражати; завдавати поразки; понижувати 
(у військовому званні); скорочувати 

~ une résistance (une position) ліквіду-
вати опір (позицію)

réduit adj зменшений; скорочений; скороче-
ного складу 

reference f посилання; довідка; орієнтир 

reflecteur m відбивач 
~ d’antenne антенний відбивач 
~ d’echo radar радіолокаційний від-
бивач 
~ laser лазерний відбивач 
~ parabolique параболічний відбивач 
~ radar радіолокаційний відбивач 

réflexes m pl de combat бойові навички 

réflexion f відбиття 
~ sur un objectif відбивання (сигналу)
від цілі 

refondation f des armées військова реформа 

refoulement m à la frontière видворення на 
кордоні 

refroidissement m охолодження 

réfugié m біженець 

refus m відмова 
~ d’obéissance непокора 

refuser відмовляти(ся); не підкоряти(ся); від-
водити (назад)

regénération f доукомплектування 

régime m режим; порядок; умови 
~ d’alerte ступінь бойової готовнос-
ті 
~ de «liberté» вільний режим передач 
(нормальної роботи)
~ d’emploi порядок застосування елект-
ромагнітних засобів 
~ des engagements volontaires система 
комплектування добровольцями 
~ des évacuations (установлений) по-
рядок евакуації 
~ de stockage de longue durée режим 
тривалого збереження 
~ de (du) tir режим вогню 
~ d’exploitation режим експлуатації 
~ silence радіомовчання 

régiment m полк 
~ aérien de bombardement бомбарду-
вальний авіаційний полк 
~ aérien авіаційний полк 
~ aéroporté повітрянодесантний полк 
~ blindé de cavalerie бронекавалерій-
ський полк 
~ blindé танковий полк 
~ commandos диверсійно-
розвідувальний полк 
~ d’alerte черговий полк 
~ d’artillerie antiaérienne зенітний ар-
тилерійський полк 
~ d’artillerie артилерійський полк 
~ d’engins sol-air зенітний ракетний 
полк 
~ d’infanterie alpine альпійський (го-
рнопіхотний) полк 
~ d’infanterie chars de marine танко-
десантний полк 
~ d’infanterie de marine полк морсь-
кої піхоти 
~ d’infanterie піхотний полк 
~ de 155 automouvants полк 155-мм 
самохідних гаубиць 
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régiment 
~ de 155 полк 155-мм гаубиць 
~ de blindés танковий полк 
~ de chars de bataille (de combat) тан-
ковий полк; полк середніх танків 
~ de chars légers полк легких танків 
~ de chars lourds полк важких танків 
~ de chars moyens полк середніх тан-
ків 
~ de chars танковий полк 
~ de chasse винищувальний авіацій-
ний полк 
~ de chasseurs alpins альпійський (го-
рнопіхотний) полк 
~ de chasseurs de chars винищуваль-
но-протитанковий полк 
~ de melée полк першого ешелону;
ударний полк 
~ de reserve generale полк резерву го-
ловного командування 
~ de reserve резервний полк 
~ mecanisé механізований полк 
~ organique штатний полк 
~ АМХ полк (легких) танків АМХ 
commander un ~ командувати полком 
rallier son ~ з’єднуватися зі своїм 
полком; повертатися у свій полк 

région f (військовий) округ; район; область 
~ aérienne військово-повітряний округ 
~ côtière прибережний район 
~ de bocage лісистий район 
~ de défense район оборони 
~ de l’effort principale район зосере-
дження основних зусиль; напрямок 
головного удару 
~ de mise à terre район висадки повіт-
ряного десанту; район cпішування 
(висадка з машин)
~ fortifiée укріплений район 
~ frontière прикордонний район; при-
кордонний військовий округ 
~ malaisée малопридатний (незручний 
для ведення бойових дій) район 
~ maritime військово-морський округ 
~ militaire військовий округ 
~ militaire de défense військовий ра-
йон оборони 
~ montagneuse гористий район 
~ polaire полярний район 

régional adj окружний; регіональний;
територіальний; місцевий 

registre m книга записів; журнал 
~ d’armes conventionnelles реєстр 
звичайного озброєння 

réglage m пристрілювання; корегування;
приведення (зброї) до нормального бою; ре-
гулювання; вивірка; нівелювання; керування;
настройка 

~ à distance дистанційне керування;
керування на відстані 
~ à programme програмне керування 
~ à vue directe пристрілювання при 
стрільбі прямим наведенням; пряме 
наведення 
~ approximatif грубе встановлення 
(регулювання; настройка)
~ automatique автоматичне регулю-
вання (настройка)
~ aux lueurs пристрілювання за дани-
ми спостережень місць розривів 
~ collectif пристрілювання батарей 
~ complémentaire додаткове пристрі-
лювання 
~ d’équidistance вивірка (далекоміра)
за висотою 
~ de écartement des oculaires встанов-
лення на око 
~ de l’appareil de pointage sur le point 
éloigné вивірка прицілу по обраній то-
чці 
~ de l’échelle d’azimut встановлення 
шкали азимутів 
~ de l’évent встановлення підривника 
~ de la (en) hauteur (de l’image) виві-
рка (далекоміра) за висотою 
~ de la (en) portée пристрілювання да-
льності; корегування (корегування)
дальності; вивірка (далекоміра) за да-
льністю 
~ de la circulation регулювання руху 
~ de la hausse встановлення прицілу 
~ de précision точне пристрілювання;
пристрілювання за виміряними відхи-
леннями 
~ des mires встановлення прицілу 
~ des montres перевірка часу 
~ des portées дистанційна лінійка 
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réglage 
~ des tirs пристрілювання; корегуван-
ня стрільби; приведення (зброї) до но-
рмального бою 
~ du tir fusant пристрілювання за да-
ними повітряних розривів 
~ du tir par le son корегування стріль-
би за звуком від розривів 
~ du tir пристрілювання; корегування 
стрільби; приведення (зброї) до нор-
мального бою 
~ en (par) observation bilatérale 
(conjuguée) пристрілювання за дани-
ми спостережень 
~ en tir fusant bas пристрілювання по 
низьких розривах 
~ en tir fusant haut пристрілювання 
по високих розривах 
~ fin точне встановлення (регулюван-
ня, настройка)
~ fusant пристрілювання на повітря-
ними розривами 
~ manuel ручне регулювання 
~ par pointage à vue пристрілювання 
при стрільбі прямим наведенням;
пряме наведення 
~ par télécommande дистанційне ке-
рування; керування на відстані 
~ percutant ударне пристрілювання 
~ rapide par la méthode de l’échelle 
пристрілювання шкали 
~ rapide пристрілювання при скоро-
ченій підготовці 
~ soigné точне встановлення (регулю-
вання, настройка)
~ sommaire пристрілювання при ско-
роченій підготовці 
~ sur but auxiliaire пристрілювання 
репера 
~ sur but ponctuel пристрілювання по 
точковій цілі 
~s nombreux пристрілювання декіль-
кома батареями; пристрілювання де-
кількох цілей 
exécuter (faire) un ~ пристрілювати;
корегувати; приводити (зброю) до но-
рмального бою; регулювати; вивіряти;
нівелювати; набудовувати 
maintenir le ~ утримувати середню 
траєкторію цілі 

règle f правило; лінійка; шаблон; рейка 

règle 
~ de navigation навігаційна лінійка 
~ de pilote-navigateur навігаційна лі-
нійка 
~ des symboles командирська лінійка 
~ logarithmique логарифмічна лінійка 
~s d’engagement правила застосуван-
ня військ (сил)
~s d’ouverture du feu порядок відк-
риття вогню 
~s de (du) maniement правила пово-
дження (напр. зі зброєю)
~s de (du) tir правила стрільби 
~s de circulation правила руху 
~s de comportement правила поведін-
ки 
~s de la dissimulation правила маску-
вання 
~s d’engagement (ROE) правила всту-
пу в бій 

réglé adj пристріляний; точний; купчастий 
(про стрільбу; бій зброї); відрегульований 

règlement m установки; настанова; положен-
ня; правило; інструкція; статут 

~ de crise врегулювання кризи 
appliquer les ~s виконувати вимоги 
статутів 
enfreindre le ~ порушувати статут 

réglementaire adj статутний; укладений за 
статутом; визначений статутом; прийнятий 
на озброєння; що перебуває на озброєнні; та-
бельний 

régler пристрілювати; корегувати; приводити 
(зброю) до нормального бою; регулювати;
вивіряти; нівелювати; керувати; встановлю-
вати порядок; упорядковувати 

se ~ погоджувати свої дії 

regroupement m збір (після бою); перебуду-
вання 

~ des factions зміна чергування 
~ en fin de journée збір після бою 

regrouper збирати (після бою)

régulation f регулювання; стабілізація; на-
стройка; вивірка 



526

régulation 
~ des mouvements et transports регу-
лювання переміщень і транспортних 
засобів 
~ des mouvements регулювання руху 
~ des ravitaillements регулювання за-
безпечення 
fixer la ~ des colonnes визначати по-
рядок руху колон 

réhabilitation f відновлення 
~ d’infrastructure відновлення інфра-
структури 

rejeter відкидати 
se ~ відходити 

rejoindre прибувати; повертатися (напр. у
свою частину)

relais m проміжний пункт; перевалочний 
(перевантажувальний) пункт; проміжний за-
ряд; додатковий заряд; супутник-
ретранслятор; супутник зв’язку; переванта-
жувальне відділення (баштової артилерійсь-
кої установки)

~ aerien проміжна посадка 
~ de feu запальний (запалюваний) за-
ряд 
~ de poudre (додатковий) пучок заря-
ду; додатковий заряд 
~ de(s) transmissions проміжний вузол 
(пункт) зв’язку 
~ incendiaire запальний елемент (за-
пального снаряду)
~ radar ретранслятор радіолокаційних 
сигналів 
de détonation проміжний детонатор 
en (par) ~ у кілька прийомів; (послі-
довно) окремими групами (партіями)

relation f зв’язки; взаємозв’язок (у мережі)
~s civilo-militaires цивільно-військові 
відносини 
~s publiques зв’язки з громадськістю 

relentisseur m сповільнювач 

relevage m підйом; прибирання (напр. шасі); 
збір; винесення (напр. поранених)

~ de mines витягання мін; розміну-
вання 

relevage 
~ des blessés винесення поранених (з
поля бою)

relève f зміна; заміна 
~ collective заміна цілої частини (під-
розділу)
~ d’une mine витяг (зняття) міни; роз-
мінування 
~ d’unité заміна військ 
~ de blessés евакуація поранених 
~ de débit de dose замір отриманої до-
зи радіації 
~ de la garde заміна (розвід) варти 
~ des blessés винесення поранених (з
поля бою)
~ des mines витягання (зняття) мін;
розмінування 
~ des pertes поповнення втрат 
~ du dérangement усунення ушко-
джень 
~ sur position заміна підрозділу 
exécuter (opérer) une ~ робити заміну;
замінювати 

relèvement m пеленг; азимут; пеленгування;
зміна; заміна; підйом; прибирання (напр. ша-
сі); збір; винос (напр. поранених); зйомка 

~ (au) compas магнітний азимут; ком-
пасний пеленг 
~ à la boussole магнітний азимут;
компасний пеленг 
~ astronomique астрономічний ази-
мут; астрономічне орієнтування 
~ auditif звуковий (акустичний) пе-
ленг; звукове (акустичне) пеленгуван-
ня 
~ corrigé виправлений пеленг 
~ de (du) gisement пеленгування 
~ de route курсовий пеленг; курсовий 
кут цілі 
~ des blessés винесення поранених (з
поля бою)
~ des lignes згортання ліній (зв’язку)
~ direct прямий пеленг 
~ goniometrique радіопеленг; радіопе-
ленгування 
~ magnétique магнітний пеленг 
~ optique візуальний (оптичний) пе-
ленг 
~ radio (radiogoniométrique) радіопе-
ленг; радіопеленгування 
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relèvement 
~ vrai діючий пеленг 
faire des ~s займатися пеленгуванням;
пеленгувати 
porter un ~ sur la carte прокладати 
пеленг по карті 
prendre le ~ брати пеленг; пеленгува-
ти 

relever змінювати; заміняти; пеленгувати;
засікати; піднімати; прибирати (напр. шасі); 
забирати; виносити (напр. поранених); зніма-
ти з фронту; робити зйомку 

se ~ виявляти себе 

relief m рельєф; висота 
~ accidenté пересічена місцевість 
~ du sol рельєф місцевості 
~ heurté пересічена місцевість 
~ tourmenté дуже пересічена місце-
вість 
faible ~ хвиляста місцевість 

relier з’єднувати; зв’язувати; забезпечувати 
(встановлювати) зв’язок 

~ topographiquement прив’язувати до 
загальної мережі опорних точок 

remise f
~ à l’échelle приведення до масштабу 
~ au point розробка; вивірка; припасу-
вання; налагодження; удосконалення;
відпрацьовування; доробка; збірка;
остаточна підготовка; регулювання;
настройка; завершення випробувань 
~ des armes капітуляція; здача в полон 
~ des comptes-rendus надання повідо-
млень 
~ de semaine здача тижневого чергу-
вання 
~ en condition відновлення боєздатно-
сті 
~ en condition d’une force відновлен-
ня боєздатності 
~ en condition opérationnelle приве-
дення в бойову готовність 
~ en état відновлення боєздатності; лі-
квідація наслідків нападу; ремонт;
приведення в справний стан 
~ en etat de combattre відновлення 
боєздатності 

remise  
~ en etat de marche ремонт; приве-
дення в справний стан 
~ en etat d’ouvrages відновлення обо-
ронних споруд 
~ en ligne повернення (висування) на 
передній край 
~ en ordre відновлення порядку; упо-
рядкування 
~ en ordre du dispositif відновлення 
бойового порядку 
~ en route поновлення руху 

remorque f причіп; буксирний трос; буксир;
буксирування 

~ à bateaux понтонний причіп з пон-
тонами 
~ blindée броньований причіп 
~ d’artillerie артилерійський причіп 
~ de décontamination дезактиваційна 
установка на причепі 
~ de depannage ремонтна майстерня 
на причепі 
~ de désinfection дезінфекційна уста-
новка на причепі 
~ de télécommande станція телекеру-
вання на причепі 
~ porte-bateaux понтонний причіп 
~ porte-chars причіп для перевезення 
танка 
~ porte-munitions зарядний ящик, що 
перевозиться; причіп для перевезення 
боєприпасів 
~ porte-phare прожекторна установка 
на причепі 
~ sur roue колісний причіп 

remorque-canon f гармата на причепі 

remorque-cuisine f причіп-кухня 

remorquer буксирувати 

remorqueur m тягач; буксирне судно; бук-
сир; літак-буксирувальник 

rempart m земляний вал; насип 

remplaçant m provisoire тимчасово викону-
ючий обов’язки 

remplacement m заміна; зміна; поповнення 
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remplacement 
~ du matériel поповнення матеріаль-
ною частиною і майном 

remplacer заміняти; поповнювати 
se faire ~ par призначати своїм засту-
пником; залишати за себе іншого 

remplir заправляти; завантажувати 

rencontre f зустріч; сутичка; зіткнення 
~ inopportunée несподіване зіткнення 

rendement m продуктивність; коефіцієнт ко-
рисної дії (ККД); ефективність; дієвість;
уражаюча дія; відсоток влучень; пропускна 
здатність 

~ d’un itinéraire пропускна здатність 
дороги (маршруту)
~ d’un obus потужність снаряду 
~ d’une destruction ефективність руй-
нувань 
~ de l’attaque результати наступу 
(атаки)
~ de l’aviation ефективність дій авіації 
~ de l’explosion потужність (ефектив-
ність) вибуху 
~ de l’observation ефективність спо-
стереження 
~ des armes ефективність вогневих за-
собів 
~ des feux дієвість (ефективність)
стрільби; відсоток влучень; результа-
ти стрільби 
~ des frappes результати ядерних уда-
рів 
~ des tirs дієвість (ефективність) стрі-
льби; відсоток влучень; результати 
стрільби 
~ du tir дієвість (ефективність) стрі-
льби; відсоток влучень; результати 
стрільби 
~ en explosif відношення ваги розрив-
ного заряду до ваги снаряду 
~ opérationnel ефективність бойового 
застосування 
~ opératoire оперативні можливості 
grand ~ велика скорострільність; ве-
лика пропускна здатність 
tirer un ~ maximum використовувати 
з максимальною ефективністю 

renforcé adj посилений 

renforcement m посилення; зміцнення; засіб 
посилення; pl частини (підрозділи) посилен-
ня; засоби посилення 

~ de feux (en moyens de feu) посилен-
ня вогневими засобами 
~ de l’appui général загальне підси-
лення 
~ de moyens надання додаткових за-
собів 
~ de soutien direct безпосереднє під-
силення 
~ en outillage поповнення технікою 
~ offensif посилення для наступу 
à titre de ~ для посилення; як засіб по-
силення 
agir en ~ підсилювати; діяти як засіб 
посилення 
attribuer en ~ додавати для посилення 
concéder des ~s додавати частини 
(підрозділи) для посилення 
donner en ~ додавати для посилення 
être en ~ діяти як засіб посилення 
fournir des ~s виділяти частини поси-
лення (підрозділу)
operer des ~s підвозити (підкидати)
підкріплення; додавати засоби поси-
лення 

renforcer підсилювати; підкріплювати 
~ localement підсилювати на даній ді-
лянці (на окремих ділянках)
se ~ підсилюватися 

renforceur m підсилювач 
~ d’écho radar підсилювач радіолока-
ційних сигналів 

renfort m підкріплення; посилення; гребінь;
pl частини посилення (підрозділу)

~ avant дулове потовщення 
~ d’artillerie артилерія, додана для 
посилення 
~ de bouche дулове потовщення 
~ de l’artillerie артилерія, додана для 
посилення 
~ en materiel поповнення матеріаль-
ною частиною і майном 
~ en personnel поповнення особовим 
складом 
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renfort 
~ pour recompletement des unités по-
повнення 
~s extraorganiques позаштатні части-
ни посилення (підрозділу)
adapter (attribuer; fournir) en ~ дода-
вати для посилення 
obtenir des ~s одержувати підкріплен-
ня 
passer en ~ переходити в другий еше-
лон 

renouvellement m відновлення; поновлення;
заміна 

~ de munitions поповнення боєприпа-
сами 
~ des effets видача нового обмундиру-
вання 
~ du tir поновлення вогню 

renouveler обновляти; відновлювати; заміня-
ти 

renseignement m (розвідувальні) дані; розві-
дка 

~ aérien повітряна розвідка; (pl) дані 
повітряної розвідки 
~ brut необроблена інформація 
~ continu безупинна розвідка 
~ conversationnel усні розвідувальні 
дані 
~ d’alerte попереджувальні розвідува-
льні дані 
~ d’attitude розвідка дій противника 
~ d’ensemble розвідка обстановки; (pl) 
дані про обстановку 
~ d’environnement розвідувальні дані 
отримані з навколишнього середови-
ща 
~ d’intérêt militaire розвідувальні дані,
що становлять військовий інтерес
~ d’objectif розвідка цілей; (pl) розві-
дувальні дані про цілі; координати ці-
лі 
~ d’observation розвідка спостере-
женням 
~ d’origine acoustique акустичні розві-
дувальні дані 
~ d’origine électromagnétique радіороз-
відка 
~ d’origine humaine (ROHUM) агенту-
рні розвідувальні дані 

renseignement 
~ d’origine image (ROIM) розвідува-
льні дані у формі зображень 
~ de base базові розвідувальні дані 
~ de combat бойові розвідувальні дані 
~ de communications розвідувальні 
дані щодо комунікацій 
~ de contact розвідка противника; (pl) 
дані про противника 
~ de défense розвідувальні дані для 
оборони 
~ de documentation задокументовані 
розвідувальні дані 
~ de dommages розвідувальні дані 
щодо втрат 
~ de relation розвідувальні дані отри-
мані під час контактів з населенням 
~ de situation розвідка обстановки;
(pl) дані про обстановку 
~ de sources ouvertes розвідувальні 
дані з відкритих джерел 
~ de sûreté розвідувальні дані для охо-
рони 
~ déterminant d’intérêt immédiat роз-
відувальні дані, що визначаються не-
відкладними інтересами 
~ électromagnétique радіорозвідка 
~ électronique радіотехнічна розвідка 
~ en opérations розвідка в ході бойо-
вих дій; (pl) розвідувальні дані, отри-
мані в ході бойових дій 
~ en profondeur chez l’ennemi розвід-
ка в глибокому тилу противника; гли-
бинна розвідка; далека розвідка 
~ génie інженерна розвідка 
~ géographique militaire географічні 
військові розвідувальні дані 
~ humain агентурні розвідувальні дані 
~ lointain розвідка в глибокому тилу 
противника; глибинна розвідка; дале-
ка розвідка 
~ médical медичні розвідувальні дані 
~ militaire військова розвідка 
~ NBC радіаційна, бактеріологічна і
хімічна розвідка; (pl) дані про радіоа-
ктивне, бактеріологічне і хімічне за-
раження 
~ nocturne розвідка вночі 
~ obtenu par l’analyse de mesures et 
signature (ROMES) розвідувальні да-
ні, що були отримані при аналізі засо-
бів і сигналів 
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renseignement 
~ opératif оперативні розвідувальні 
дані 
~ opérationnel оперативна розвідка;
(pl) дані оперативного характеру 
~ par l’image розвідувальні дані у фо-
рмі зображень 
~ par le feu розвідка боєм 
~ rapproché ближня розвідка 
~ stratégique стратегічна розвідка; (pl) 
дані стратегічної розвідки 
~ sur l’ennemi розвідка противника;
(pl) дані про противника 
~ sur l’objectif розвідувальні дані про 
ціль 
~ surveillance, acquisition et reconnais-
sance (RISTA) розвідка, спостережен-
ня, розпізнання 
~ tactique d’origine électromagnétique 
тактичні розвідувальні дані електро-
магнітного походження 
~ tactique тактична розвідка; (pl) дані 
тактичної розвідки 
~ technique de l’avant технічні розві-
дувальні дані на перспективу 
~ technique технічні розвідувальні да-
ні 
~ terrain розвідувальні дані щодо те-
риторії 
~ validé ou confirmé дійсні чи підтве-
рджені розвідувальні дані 
~(s) brut(s) неопрацьовані дані 
~(s) complet(s) повні дані 
~(s) d’ambiance дані про обстановку 
~(s) de qualité цінні дані 
~(s) du moment поточні дані 
~(s) exploitable(s) корисні розвідува-
льні дані 
~(s) fau (x) помилкові дані 
~(s) fragmentaire(s) неповні дані 
~(s) impréci(s) неточні дані 
~(s) incomplet(s) неповні дані 
~(s) météorologique(s) метеорологічні 
дані 
~(s) provenant du contact дані про 
противника 
~(s) secret(s) секретна інформація 
~(s) sur le terrain дані про місцевість 
~s numériques тактико-технічні дані 
acheminer les ~s доставляти розвіду-
вальні дані 

renseignement 
acquerir le ~ добувати розвідувальні 
дані 
agir sur ~ діяти, опираючись на розві-
дувальні дані 
collecter les ~s збирати розвідувальні 
дані 
comparer les ~s зіставляти розвідува-
льні дані 
confirmer les ~s підтверджувати роз-
відувальні дані 
conquérir de~s добувати розвідуваль-
ні дані 
dégrossir le ~ робити попереднє опра-
цювання розвідувальних даних 
dépouiller les ~s обробляти розвідува-
льні дані 
diffuser le ~ передавати (повідомляти)
розвідувальні дані 
exploiter les ~s використовувати роз-
відувальні дані 
filtrer les ~s обробляти розвідувальні 
дані 
fournir des ~s доставляти розвідува-
льні дані 
obtenir (procurer; ramener; recueillir)
les ~s добувати розвідувальні дані 
s’entourer de ~s збирати (усі) необ-
хідні дані 

renseigner розвідувати; вести розвідку; добу-
вати розвідувальні дані; доставляти розвіду-
вальні дані 

se ~ добувати розвідувальні дані; вес-
ти розвідку 

rentabilité f d’une attaque ефективність на-
ступу (атаки)

rentrée f повернення; прибирання (напр. ша-
сі)

~ du train d’atterrissage прибирання 
шасі 

rentrer повертатися; прибирати (напр. шасі)

renversement m перекидання; переворот;
(повна) зміна; крутий поворот 

~ de la puissance des feux перехід вог-
невої переваги до іншої сторони 
~ de l’ennemi розгром противника 
~ de situation зміна обстановки 
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renversement 
~s brutaux (instantanés, rapides) de 
(la) situation різкі зміни обстановки 
brusques ~s de la situation різкі зміни 
обстановки 

renverser перекидати; перевертати; змінюва-
ти 

réorganisation f реорганізація; перегрупу-
вання; упорядкування 

~ du dispositif перегрупування 

réorganiser реорганізовувати; перегрупову-
вати; упорядковувати 

se ~ відновлювати бойовий порядок 

réparation f ремонт; відновлення; виправ-
лення 

~ au combat аварійний ремонт у бойо-
вих умовах 
~ courante поточний ремонт 
~ d’armée військовий ремонт 
~ d’entretien поточний ремонт 
~ d’urgence терміновий ремонт 
~ de fortune аварійний ремонт; екст-
рений ремонт 
~ des dommages subis au combat ре-
монт бойових ушкоджень 
~ des pertes заповнення втрат 
~ permanente поточний ремонт 
~ préventive профілактичний ремонт 
~ profonde капітальний ремонт 
~ urgente аварійний ремонт 
déposer pour ~ здавати в ремонт 
grosse(s) ~(s) капітальний ремонт 
moyenne(s) ~(s) середній ремонт 

réparer ремонтувати; відновлювати; виправ-
ляти; відшкодовувати 

répartition f розподіл; роздача; розподіл вог-
ню 

~ des feux розподіл вогню 
~ des moyens розподіл засобів 
~ des objectifs цілевказівка; розподіл 
цілей; постановка вогневих завдань 
~ des tâches розподіл завдань 
~ des troupes розподіл сил і засобів 
~ des tubes розподіл артилерії 
~ du feu розподіл вогню 

répartition 
~ du personnel розподіл особового 
складу 
~ du tir розподіл вогню 

repérage m оцінка; репер; визначення місце-
знаходження; орієнтування; пеленгування;
вибір орієнтирів 

~ automatique автоматичний супровід 
~ à vue візуальне виявлення 
~ de la carte орієнтування карти 
~ de la piece визначення гармати 
~ de position à l’avance прорахунок 
шляху 
~ des mines à vue розвідка мін візуа-
льним способом 
~ des mines par sondage розвідка мін 
щупом 
~ des objectifs репер цілей 
~ des pannes виявлення й усунення 
несправностей 
~ des points de lancement визначення 
місцезнаходження стартових площа-
док 
~ du champ de tir позначення сектора 
обстрілу 
~ d’un champ de mines фіксування 
мінного поля за орієнтирами 
~ d’une arme визначення місцезнахо-
дження вогневої точки 
~ du (sur le) terrain вибір орієнтирів 
на місцевості 
~ en direction оцінка напрямку 
~ par radar виявлення місцезнахо-
дження за допомогою РЛС 
~ radiogoniométrique радіопеленгу-
вання 

repère m репер; орієнтир; оцінка; мітка; ри-
зик; визначальна риса 

~ aéronautique аеронавігаційний (на-
земний) орієнтирний знак 
~ artificiel штучний орієнтир 
~ au sol наземний орієнтир 
~ auxiliaire допоміжний орієнтир 
~ balistique дійсний репер; звуковий 
репер 
~ convenu погоджений репер 
~ de controle контрольний орієнтир;
контрольна оцінка 
~ de distance покажчик відстані; оцін-
ка (мітка) дальності 
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repère 
~ de l’échelle оцінка шкали 
~ de l’objectif оцінка цілі 
~ de mine покажчик міни 
~ de niveau d’eau оцінка рівня води 
~ de nivellement нівелірний репер 
~ de pointage репер 
~ de sécurité орієнтир межі безпеки 
~ de visée репер; мітка візування 
~ d’extrémité de rangée крайній репер 
ряду, крайній репер смуги 
~ geographique орієнтир на місцевос-
ті; місцевий предмет 
~ humain штучний орієнтир 
~ lineaire лінійний орієнтир 
~ lumineux світловий орієнтир 
~ materiel (naturel) природний орієн-
тир 
~ planimetrique місцевий предмет;
контурна точка 
~ ponctuel точковий орієнтир 
~ radar радіолокаційний орієнтир 
~ terrestre береговий орієнтир; назем-
ний орієнтир 
~ vu au sol видимий наземний орієн-
тир 

repérer засікати; визначати місцезнаходжен-
ня; орієнтувати; пеленгувати 

répétition f de poste de commandement 
командно-штабне тренування 

repli m відхід; відступ; відвід; згортання;
прикриття (при відході); нерівність; складка 
(місцевості)

~ amphibie відхід амфібійних сил 
~ de (du) terrain нерівність (складка)
місцевості 
~ en bloc відхід у складі підрозділу 
(частини)
constituer des ~s виділяти групи прик-
риття 
effectuer un ~ відходити; відступати;
відводити (війська)
entamer le ~ починати відхід 

repliement m відхід; відвід; (також pl) еваку-
ація; згортання; складання 

~ d’un pont розбирання (тимчасового)
мосту 

repliement 
~(s) civile(s) евакуація цивільного на-
селення 
~(s) économique(s) евакуація матеріа-
льних цінностей 
~(s) technique(s) евакуація технічного 
устаткування 

replier відходити; відступати; відводити;
евакуювати; згортати; складати 

se ~ відходити; згортати; складати 

répondeur m відповідач 
~ radar TFF радіолокаційний відпові-
дач системи упізнання 

réponse f відповідь; відповідний сигнал; від-
гук; характеристика; чутливість (приладу)

~ à une catastrophe реагування на ка-
тастрофу 

repos m відпочинок 
~ вільно! (команда)
mettre au ~ відводити на відпочинок;
надавати відпочинок; подавати ко-
манду «вільно»
se mettre au ~ приймати положення 
«вільно»

reposer надавати відпочинок 

repousser відбивати; відкидати; відбивати 

reprendre знову брати (займати); відновлю-
вати; відновлювати (ся); знову починатися 

se ~ виправляти свою помилку; відно-
влювати свої сили 

représailles f pl дії у відповідь; контрзаходи;
удар у відповідь; каральна операція 

~ atomiques (nucléaires) атомний 
(ядерний) удар у відповідь 

représentant militaire national національний 
військовий представник 

représentation f зображення; відтворення 
~ panoramique індикатор кругового 
огляду 
~ radar зображення на екрані РЛС 
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reprise f повторне взяття (заняття); віднов-
лення; поновлення; черга (вогню)

~ de la liaison відновлення зв’язку 
(взаємодії)
~ du tir поновлення стрільби; початок 
стрільби 
~ en main відновлення керування 
(військами)

réquisition f запит, реквізиція 

réseau m мережа; система; схема; ланцюг 
~ à double panneau подвійний (поси-
лений) дротовий паркан 
~ à pose rapide швидко встановлюва-
не дротове загородження 
~ à trois panneaux дротове загоро-
дження в три ряди 
~ aérien повітряна мережа (зв’язку)
~ air-sol мережа зв’язку з авіацією 
~ avec bandes de treillage загоро-
дження з дротових сіток; дротова ме-
режа 
~ avec treillage складна дротова мере-
жа 
~ bas à faible visibilité малопомітне 
дротове загородження 
~ bas дротова мережа на низьких кіл-
ках 
~ brise дротове загородження ламаної 
конфігурації 
~ d’alerte aerienne мережа постів по-
вітряного оповіщення 
~ d’alerte aux chars мережа постів 
оповіщення про танкову небезпеку 
~ d’alerte avancé мережа постів дале-
кого виявлення 
~ d’alerte мережа оповіщення 
~ d’atterrissage аерофінішер (на авіа-
носці)
~ d’avant-postes смуга сторожової 
охорони 
~ d’écoutes мережа радіостанцій пере-
хоплення 
~ d’état мережа державних залізниць 
~ d’informateurs агентурна мережа;
мережа інформаторів 
~ d’observatoires мережа СП 
~ de barbelés à double panneau по-
двійний (посилений) дротовий паркан 
~ de barbelés дротове загородження 

réseau 
~ de batteries fusées sol-air мережа ба-
тарей зенітних ракет 
~ de chemins de fer залізнична мережа 
~ de chiffrement шифрувальна мережа 
~ de circulation routiere дорожня ме-
режа 
~ de combat мережа зв’язку в бою 
~ de commandement мережа команд-
них пунктів; мережа зв’язку команду-
вання 
~ de communications мережа шляхів 
сполучення 
~ de conduite de tir мережа керування 
вогнем 
~ de coordonnées координатна сітка 
~ de décodage декодувальна схема 
~ de destructions мережа (комплекс)
цілей, намічених для знищення 
~ de détection des satellites мережа ви-
явлення супутників 
~ de détection électromagnétique ме-
режа РЛС виявлення 
~ de détection et interception мережа 
постів виявлення і наведення (вини-
щувачів)
~ de détection мережа виявлення 
~ de feux система вогню 
~ de fil de fer дротова мережа 
~ de fumée димова завіса 
~ de guet à vue мережа постів візуаль-
ного спостереження за повітрям 
~ de guet électronique (de guet-radar)
мережа РЛС виявлення 
~ de guet мережа постів повітряного 
спостереження й оповіщення; мережа 
постів спостереження за повітрям 
~ de l’avant мережа зв’язку передньо-
го краю 
~ de l’intérieur тилова залізнична ме-
режа 
~ de liaison мережа зв’язку (взаємодії)
~ de logistique мережа зв’язку тилу 
~ de manœuvre мережа військових 
комунікацій; мережа залізниць для 
оперативних перевезень 
~ de navigation мережа (система) за-
собів наземного забезпечення літако-
водіння 
~ de patrouilles мережа дозорів 
~ de pieux надовби 
~ de radioliaison мережа радіозв’язку 
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réseau 
~ de rails протитанкове загородження 
з рейок 
~ de reconnaissance розвідувальна ме-
режа 
~ de recueil du renseignement мережа 
збору розвідувальних даних 
~ de renseignement розвідувальна ме-
режа 
~ de sécurité aérienne мережа (систе-
ма) забезпечення безпеки польотів 
~ de signalisation électronique мережа 
РЛС 
~ de sûreté aérienne мережа постів 
повітряного спостереження й опові-
щення 
~ de sûreté система (бойової) охорони 
~ de surveillance de l’espace aérien 
мережа постів спостереження за пові-
тряним простором 
~ de surveillance radar мережа РЛС 
~ de surveillance мережа постів спо-
стереження 
~ de tir система вогню; система керу-
вання вогнем 
~ de transmissions комунікаційна ме-
режа 
~ de veille мережа постів спостере-
ження 
~ de voies navigables мережа водяних 
шляхів сполучення 
~ de(s) transmissions мережа зв’язку 
~ défensif система оборони 
~ démontable розбірне дротове заго-
родження 
~ des postes d’observation мережа СП 
~ des trajectoires пучок траєкторій 
~ du ravitaillement система постачан-
ня 
~ du service de guet мережа постів по-
вітряного спостереження й оповіщен-
ня; мережа постів спостереження за 
повітрям 
~ étendu розгорнута мережа 
~ géodésique геодезична мережа; ме-
режа опорних точок 
~ hertzien мережа радіорелейного 
зв’язку 
~ hydrographique гідрографічна ме-
режа 
~ intégré інтегрована мережа 
~ local локальна мережа 

réseau 
~ militaire de manoeuvre схема війсь-
кових комунікацій 
~ numérique à intégration de service 
службова цифрова інтеграційна мере-
жа 
~ optique мережа оптичної сигналіза-
ції 
~ pliant à pose rapide швидко встано-
влювана складна дротова мережа 
(дротова спіраль)
~ primordial (principal) геодезична 
мережа 1-го класу 
~ radar d’alerte мережа РЛС опові-
щення 
~ radar мережа РЛС 
~ radioélectrique радіомережа 
~ routier militaire de base базова вій-
ськова дорожня мережа 
~ sensible життєвоважлива мережа 
~ statique de surveillance мережа пос-
тів спостереження 
~ sur piquets дротове загородження на 
колах 
~ tactique польова мережа зв’язку 
~ téléphonique commuté телефонна 
взаємозамінна мережа 
~ téléphonique мережа телефонного 
зв’язку 
~ trigonométrique тріангуляційна 
(тригонометрична) мережа 
détruire les ~x руйнувати дротові за-
городження 
entrer sur les ~x входити в мережу 
(зв’язку)
établir un ~ улаштовувати дротове за-
городження; створювати мережу 
(зв’язку)

réserve f резерв; запас (и); перебування в ре-
зерві; у запасі 

~ à base de chars танковий резерв 
~ active активний резерв 
~ antichar протитанковий резерв 
~ blindée танковий резерв 
~ centrale основний резерв 
~ d’alimentation (d’approvisionne-
ment) запаси продовольства 
~ d’armée армійський резерв; армій-
ський склад 
~ d’intervention резерв першої черги 
~ de bataille оперативний резерв 
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réserve 
~ de carburant запаси палива 
~ de chars танковий резерв 
~ de choc ударний резерв 
~ de combat тактичний резерв 
~ de feu(x) mobile пересувний вогне-
вий резерв 
~ de feu(x) вогневий резерв 
~ de flottabilité запас плавучості 
~ de l’avant-garde головні сили аван-
гарду 
~ de manœuvre ударний резерв 
~ de marche запас ходу 
~ de matériel запас матеріальних засо-
бів 
~ de munitions запас боєприпасів; боє-
запас 
~ de secteur місцевий резерв; дивізій-
ний резерв (в обороні)
~ de sûreté непорушний запас (НЗ)
~ du quartier батальйонний резерв (в
обороні)
~ fixe запаси на стаціонарних складах 
~ générale d’armée армійський резерв 
~ générale d’artillerie артилерія резер-
ву головного командування 
~ générale de matériel des subsistances 
центральний склад майна служби 
продовольчого постачання 
~ générale du train центральний тило-
вий склад автотранспортних частин 
~ générale резерв головного команду-
вання; загальний резерв 
~ gouvernementale урядовий резерв 
~ immédiate резерв першої черги 
~ non débarquée плавучий резерв 
~ stratégique стратегічний резерв 
~ supplémentaire додаткові запаси 
~ sur roues пересувний резерв 
~ surchargée надлишковий запас рі-
дини в гальмі відкоту 
~régionale регіональний резерв 
~s de guerre воєнні резерви 
~s de plage берегові резерви 
~s militaires військові запаси, резерви 
~s tactiques тактичні резерви 
acheminer les ~s підтягувати резерви;
направляти резерви 
actionner sa ~ вводити в бій свої резе-
рви 
de ~ резервний; у резерві; запасний; у
запасі 

réserve 
dépenser les ~s використовувати (вво-
дити в бій) резерви 
deuxième ~ запас другої черги 
dispercer les ~s дробити (розпорошу-
вати) резерви 
faire accourir ses ~s спішно підтягува-
ти резерви 
jouer des ~s використовувати резерви 
maintenir en ~ залишати (мати) у ре-
зерві 
mettre en ~ виділяти в резерв; перево-
дити в резерв; звільняти в запас; ство-
рювати запаси 
passer dans la (en) ~ переходити в за-
пас 
placer en ~ виділяти у резерв; перево-
дити в резерв; звільняти в запас; ство-
рювати запаси 
première ~ запас першої черги 
ramener en ~ відводити в резерв 
récompléter les ~s відновлювати резе-
рви; поповнювати запаси 
reconstituer des ~s відновлювати ре-
зерви 
se menager une ~ виділяти собі резерв 
se reconstituer une ~ відновлювати ре-
зерв 
signaler les ~s посилати (повідомляти;
попереджати) про виявлені резерви 

réservé adj виділений у резерв; залишений у
резерві 

être ~ бути (знаходитися) у резерві;
виділятися (бути виділеним) у резерв 

réserver виділяти в резерв; залишати в резер-
ві 

se ~ залишати за собою (право розпо-
рядження)

réserviste m резервіст; військовослужбовець 
запасу 

réservoir m ємність; бак; балон; резервуар;
приймач; цистерна; водойма; басейн; бункер 

~ à (de) combustible паливний бак 
~ à gaz газовий балон (циліндр)
~ auxiliaire додатковий (паливний)
бак 
~ d’aile бак на крилах 
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réservoir 
~ d’air повітряний резервуар (у тор-
педі)
~ d’eau élevé топ. водонапірна вежа 
~ de carburant паливний бак 
~ largable (паливний) бак, який можна 
відокремити 
~ supplémentaire додатковий (палив-
ний) бак 

résident m місцевий житель; резидент (розві-
дки)

résiduel залишкова (про радіацію)

résistance f опір; протидія; оборона; місце 
опору; міцність; живучість 

~ à l’usure зносостійкість, витрива-
лість 
~ à la destruction міцність; живучість 
~ à la fatigue витривалість 
~ à la radiation стійкість до впливу 
випромінювання 
~ à outrance запеклий опір 
~ active активна оборона; діюча вог-
нева точка 
~ affirmée стійкий опір 
~ armée збройний опір 
~ au ferme стійкий опір 
~ du canon міцність ствола 
~ du matériel живучість матеріальної 
частини 
~ dynamique активний опір 
~ farouche запеклий опір 
~ fragmentaire частковий опір 
~ locale окреме місце опору; опір на 
окремій ділянці 
~ militaire оборона (території країни)
~ obstinée запеклий опір 
~ partielle окреме місце опору; опір на 
окремій ділянці 
~ physique фізична витривалість 
~ révélée виявлене місце опору 
~ sans fissure суцільна смуга оборони 
~ sur place завзятий опір 
~ ultime запеклий опір 
~s avancées передові місця опору; опір 
передових підрозділів 
~s clairsemées окремі місця опору 
~s continues суцільна смуга оборони 
~s discontinues розрізнені місця опору 
~s subsistantes уцілілі місця опору 

résistance 
~s successives опір на послідовних ру-
бежах 
apporter une ~ чинити опір 
aveugler une ~ придушити місце опо-
ру 
briser la (une) ~ зломити опір 
déborder les ~s ennemies обходити 
(охоплювати з флангу) місце опору 
противника 
déployer une ~ організувати опір 
déterminer l’effondrement des ~s при-
душувати (ліквідовувати) місце опору 
dominer la ~ зломити опір; придушу-
вати (ліквідувати) місце опору 
entamer la ~ des unités підривати 
стійкість (боєздатність) частин (під-
розділів)
esquisser une ~ робити спробу (нама-
гатися) чинити опір 
éviter les ~s ennemies обходити (охоп-
лювати) місце опору противника 
faire ~ чинити опір 
faire tomber la ~ зламати опір; при-
душити (ліквідувати) місце опору 
filtrer à travers des ~s ennemies про-
сочуватися між місцями опору проти-
вника 
fixer les ~s сковувати місця опору 
forcer une ~ долати опір; придушува-
ти (ліквідувати) місце опору 
fournir une ~ чинити опір 
galvaniser la ~ надихати на оборону 
interposer une ~ чинити опір 
le peu de ~ слабкий опір 
manœuvrer les ~s обходити місце 
опору 
manœuvrer une ~ locale обходити 
окреме місце опору 
manquer de ~ мати недостатню міц-
ність (живучість)
marquer de la ~ чинити (будь-який)
опір 
nettoyer les ~s очищати місця опору 
противника 
ramener la ~ (sur) тримати оборону 
réduire les ~s зломити опір; придуши-
ти (ліквідувати) місця опору 
rompre la ~ зломити опір 
surmonter la ~ долати опір 



537

résistance 
triompher la (venir à bout d’une) ~
зломити опір; придушити (ліквідува-
ти) місце опору 

résistant adj міцний; стійкий; витривалий;
живучий; твердий (про ґрунт)

résister чинити опір; оборонятися; тримати 
оборону; протидіяти 

résolution f рішення; резолюція; рішучість;
здатність; розподільча здатність; розкладан-
ня; розпилення 

~ pacifique des différends internatio-
naux мирне вирішення міжнародних 
суперечок 
prendre la ~ приймати рішення 

respirateur m респіратор; протигаз 

responsabilité f відповідальність; pl 
обов’язки 

~ pénale кримінальна відповідальність 
~ personnelle особиста відповідаль-
ність 
assumer la ~ брати на себе відповіда-
льність 
confier la ~ покладати відповідаль-
ність 
engager sa ~ брати на себе відповіда-
льність 
porter les ~s нести відповідальність 
prendre la ~ брати на себе відповіда-
льність 

resserré adj зімкнутий 

resserrement m змикання; звуження; скуп-
чення; зосередження; ущільнення 

~ des dispositifs ущільнення бойових 
порядків 
~ des distances скорочення дистанцій 
~ du dispositif звуження фронту бойо-
вого порядку 
~ sur un axe зосередження (скупчен-
ня) сил і засобів на одному напрямку 

resserrer звужувати; ущільнювати; накопи-
чувати; зосереджувати; ущільнювати 

ressort m пружина; ресора 

ressort 
~ amortisseur de retour en batterie 
амортизатор накату 
~ à pattes пружина засувки 
~ arrêtoir пружина стопора 
~ d’appui спускова пружина 
~ de chargement пружина досилача 
~ de (du) chargeur пружина подавача;
пружина, що подає 
~ de commande поворотна пружина 
~ de compression (de détente) спуско-
ва пружина 
~ de détente et de barrette бойова 
пружина; пружина ударника; спускова 
пружина (пістолета)
~ de fixation пружинна засувка; пру-
жина засувки 
~ de gâchette спускова пружина; пру-
жина спускового важеля; пружина 
(важеля) шептала 
~ de la butée пружина стопора 
~ de ta gâchette automatique пружина 
автоспуску 
~ de l’ensemble de fermeture пружина 
замикаючого механізму в зборі 
~ d’élévateur пружина подавача; пру-
жина, що подає 
~ de mise de feu бойова пружина 
~ de percussion бойова пружина; пру-
жина ударника; спускова пружина (пі-
столета)
~ de ralentisseur пружина сповільню-
вача 
~ de rappel поворотна пружина; зво-
ротно-бойова пружина 
~ de rappel de percuteur зворотно-
бойова пружина 
~ de rebondissement поворотна пру-
жина; пружина ударника; зворотно-
бойова пружина 
~ de recul поворотна пружина; зворо-
тно-бойова пружина 
~ de récupération поворотна пружина;
пружина накатника 
~ de récupération du percuteur зворо-
тно-бойова пружина 
~ de refouloir пружина досилача 
~ de sûreté запобіжна пружина 
~ de verrou пружина стопора 
~ d’extracteur пружина викидача 
~ du concuteur бойова пружина 
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ressort 
~ du crochet de chargeur пружина за-
сувки магазина 
~ du crochet de détente пружина спус-
кового гачка 
~ du percuteur бойова пружина; пру-
жина ударника 
~ du piston бойова пружина 
~ du rochet пружина храпового меха-
нізму 
~ du transporteur пружина подавача 
~ ralentisseur пружина сповільнювача 
~ récupérateur поворотна пружина;
пружина накатника 
~ récupérateur de culasse поворотна 
пружина замка 
~ récupérateur et tige guidé поворот-
ний механізм 
~ récupérateur latéral бокова поворо-
тна пружина 
grand ~ бойова пружина 

ressortissant m підданий 

ressources f pl можливості; резерви 
~ du terrain можливості, надані міс-
цевістю (природні укриття, маски, пі-
дступи тощо); вигідні умови місцево-
сті 
~ en hommes людські резерви 
~ en munitions запаси боєприпасів 
~ humaines людські резерви 
~ militaires військові ресурси 
~ militaires et de la protection civile 
ресурси збройних сил та цивільної 
оборони 

restauration f відновлення 
~ d’urgence термінове відновлення 
~ de la paix відновлення миру 
~ de la sécurité publique відновлення 
громадської безпеки 

restituer відновлювати; дешифрувати (аероз-
німки)

restitution f відновлення; дешифрування (ае-
рознімків)

~ des vues дешифрування аерознімків 

restreindre обмежувати 

restriction f обмеження 
~ de tir обмеження ведення вогню 
~ imposée à la circulation обмеження 
руху транспорту 

rétablir відновлювати 
~ un itinéraire відновлювати маршрут 
~ une infrastructure відновлювати ін-
фраструктуру 
~ une zone створення сприятливих 
умов 
se ~ оправлятися; відновлювати свої 
сили; поновлювати опір 

rétablissement m відновлення 
~ de l’ordre відновлення правопоряд-
ку 
~ de la paix відновлення миру 
~ des communications відновлення 
комунікацій 

retard m запізнювання; уповільнення; відс-
тавання 

~ d’offensivité запобіжник (запального 
пристрою)
~ pyrotechnique пороховий сповіль-
нювач; піротехнічна затримка 
à ~ з уповільненням; уповільненої дії 

retarder запізнюватися; сповільнювати; відс-
тавати; затримувати 

retenir стримувати; затримувати 

réticule m сітка (оптичного приладу); пере-
хрестя прицілу 

retirer відводити; відокремлювати (при роз-
биранні)

se ~ відходити; відступати 

retombées f pl радіоактивні опади 
~ atomiques (nucléaires, radioactives)
радіоактивні опади 
~ locales локальні опади 
~ radioactives радіоактивні опади 

retour m повернення; відбитий сигнал; зво-
ротний зв’язок; вигин; поворот 

~ en batterie накат (ствола)
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retour 
~ offensif контрнаступ; контрудар;
контратака; поновлення наступу 
annoncer le ~ доповідати про прибут-
тя 

retournement m розворот 
~ de combat бойовий розворот 
brusques ~s de situation різкі зміни 
обстановки 

rétraction f відтягування; відведення (відвід)
назад; прибирання (напр. шасі)

~ en sûreté відведення військ із до-
триманням заходів забезпечення 

retrait m відхід 

retransmission f ретрансляція 

réunion f збір; з’єднання; зосередження; пе-
редпольотний інструктаж; післяпольотний 
розбір 

~ des renseignements збір розвідува-
льних даних 
~ préparatoire передпольотний ін-
структаж 

réunir збирати; з’єднувати; зосереджувати;
мати у своєму складі 

se ~ збиратися; зосереджуватися 

réussir домагатися успіху; успішно здійсню-
вати (проводити)

réveil m підйом; сигнал підйому 

révéler виявляти; розкривати 
se ~ виявляти (видавати) себе 

réversibilité adj зворотність 

revêtement m одяг; обшивка; облицювання;
кожух; покриття; покриття (кабелю)

~ anticorrosif протикорозійне покрит-
тя 
~ antiradar протирадіолокаційне пок-
риття 
~ de camouflage маскувальне покрит-
тя 
~ de protection захисне покриття 
~ de terrain аеродромне покриття 

revêtement 
~ en fascines покриття фашинами 
~ ne reflechissant par les ondes elec-
tromagnetiques протирадіолокаційне 
покриття 
~ routier дорожнє покриття 

revêtir вдягати; обшивати; облицьовувати;
покривати 

reviser перевіряти; оглядати 

revision f перевірка; (технічний) огляд 
~ complète капітальний ремонт 
~ courante поточний огляд 
~ générale докладний огляд; капіталь-
ний ремонт 
~ limitée швидкий ремонт 
~ mineur (профілактичний) технічний 
огляд 
~ périodique періодичний огляд; по-
точний ремонт 

revolver m револьвер 

révolution f революція 

revue f огляд 
~ d’armes огляд зброї; шикування для 
огляду зброї 

ricochet m рикошет 

ride f du sol (du terrain) складка місцевості 

rideau m завіса; прикриття; частини (підроз-
ділу) прикриття; заслін; мережа дозорів 

~ de brouillard димова завіса 
~ de feu вогнева завіса; нерухомий за-
городжувальний вогонь 
~ de fumée димова завіса 
~ de reconnaissance мережа розвіду-
вальних органів (підрозділів)
~ de sûreté прикриття; частини (під-
розділу) прикриття; охорона, що охо-
роняє частини (підрозділу)
~ de surveillance мережа постів спо-
стереження 
~ de terrain складка місцевості 
~ défensif лінія оборонних споруд 
~ des forces заслін; війська прикриття;
сили охорони 
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rideau 
~ fumigène димова завіса 
tendre un ~ de fumée встановлювати 
димову завісу 
tendre un ~ виставляти прикриття (за-
слін)

riposte f удар у відповідь; вогонь у відповідь;
протидія 

~ contre-ville удар у відповідь по ве-
ликих населених пунктах 
~ décisive вирішальний удар у відпо-
відь 
~ limitée (locale) контратака місцевого 
значення 
~ nucléaire ядерний удар у відповідь 
~ offensive контрнаступ; контратака 
~ par anticipation удар, що випере-
джає 
~ préventive превентивний удар 
~ prompte (spontanée) негайна контр-
атака (контрудар)
agir en ~ et défensivement вести обо-
ронні дії; нанести удар у відповідь 
dominer la ~ придушувати вогонь у
відповідь (противника)
entreprendre une (lancer la) ~ завда-
вати удару у відповідь 
vive ~ інтенсивний вогонь у відповідь 

riposter завдавати удару у відповідь; відби-
вати; чинити опір 

risque m ризик; небезпека 
~ de submersion загроза оточення 
~ militaire військова небезпека 
~ nucléaire admissible прийнятний 
ядерний ризик 
~ nucléaire exceptionnel надзвичайний 
ядерний ризик 
~ nucléaire modéré помірний ядерний 
ризик 
~ nucléaire négligeable незначний 
ядерний ризик 
~ nucléaire загроза ядерного нападу 
~ pour la sécurité ризик для безпеки 
~ radiologique небезпека радіоактив-
ного зараження 
~s autres que l’attaque інші ризики 
крім удару 
face au ~ nucléaire в умовах загрози 
ядерного нападу 

rivage m берег; узбережжя 
affronter sur le ~ висаджувати морсь-
кий десант 

rivière f річка 
franchir une ~ форсувати річку 

rizière f топ. рисове поле 

rocade f рокада 

roche f isolée топ. окрема скеля 

rôle m завдання; роль 
~ de décision право приймати рішення 
arrêter le ~ de l’artillerie визначати 
завдання артилерії 
impartir un ~ покладати завдання 

rompre проривати; долати; розривати; пере-
різати дорогу; руйнувати; виходити з ладу;
виходити з бою; переривати; порушувати;
зломити (опір); відриватися (від противника);  

rompez! розійдися! (команда)

ronde f перевірка постів (варти); обхід 
être de ~ перевіряти пости (варту)
exécuter des ~s перевіряти пости (вар-
ту)
faire une ~ перевіряти пости (варту)

roquette f ракета; реактивний снаряд; проти-
танкова граната; реактивна глибинна бомба;
некерована ракета 

~ à capacité nucléaire ракета з ядер-
ною бойовою частиною 
~ à charge creuse ракета з кумулятив-
ною бойовою частиною 
~ air-air ракета класу «повітря-
повітря»; ракета повітряного бою 
~ air-sol ракета класу «повітря-земля»
~ antichar протитанкова ракета (реак-
тивний снаряд); протитанкова граната 
~ antipersonnel ракета з осколочною 
бойовою частиною 
~ à poudre ракета з ПРД; порохова ра-
кета 
~ ASM протичовнова ракета; ракета-
торпеда; реактивна глибинна бомба 
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roquette 
~ à tête chercheuse ракета з голівкою 
самонаведення; самонавідна ракета 
~ à tête chimique ракета з хімічною 
бойовою частиною 
~ au napalm ракета з напалмовою бо-
йовою частиною 
~ chimique ракета з хімічною бойовою 
частиною 
~ classique ракета зі звичайною бойо-
вою частиною 
~ d’attaque наступальна ракета 
~ d’aviation (d’avion) авіаційна ракета 
~ d’exercice (d’instruction) навчальна 
ракета 
~ filoguidée ракета, керована по про-
водах 
~ guidée керована ракета 
~ légère легка ракета; ракета малого 
калібру 
~ libre некерована ракета 
~ lourde важка ракета; ракета велико-
го калібру 
~ multitube багатоствольна ракетна 
(реактивна) установка 
~ non guidée некерована ракета 
~ sol-sol ракета класу «земля-земля»
~ téléguidée телекерована ракета 

rotation f оборот (вантажного засобу)

rotor m несучий гвинт (гелікоптера)
~ anticouple кермовий гвинт 
~ principal (sustentateur) несучий 
гвинт 

roue f колесо 
~ de franchissement опірне колесо 
~s escamotées колеса, що прибирають-
ся (y машин, що плавають)
à ~s колісний 

rouler рулити; змінюватися по черзі 

roulis m крен; бокова (бортова) хитавиця 

route f дорога; шлях; маршрут; шосе; траса;
курс; пересування 

~ à circulation libre дорога без регу-
лювання руху 
~ à circulation réglementée дорога з
регулюванням руху 

route 
~ à courant unique дорога з односто-
роннім рухом 
~ à deux sens (à double courant) доро-
га із двостороннім рухом 
~ à simple courant дорога з односто-
роннім рухом 
~ à suivre шлях (курс) проходження;
маршрут; заданий курс 
~ aérienne повітряна траса; авіаційна 
лінія; курс; маршрут польоту 
~ aller маршрут руху; маршрут польо-
ту до цілі 
~ au compas компасний курс 
~ au revêtement dur дорога з твердим 
покриттям 
~ automobile автомобільна дорога 
~ carrossable проїзна частина дороги 
~ d’accès (d’approche) шлях підходу;
підступ; під’їзна дорога (шлях)
~ d’attaque бойовий курс 
~ de chasse курс переслідування 
~ de colonne шлях для колон 
~ de l’objectif шлях цілі 
~ de liaison régionale шосе (дорога)
місцевого значення 
~ de ravitaillement шлях підвозу (пос-
тачання)
~ de retour зворотний шлях (курс); 
шлях польоту від цілі 
~ de terre battue ґрунтова дорога 
~ de transit à basse altitude транзит-
ний шлях малої висоти 
~ déoartementale шосе (дорога) міс-
цевого значення 
~ du but шлях цілі 
~ dure дорога з твердим покриттям 
~ libre дорога без регулювання руху 
~ militaire військова дорога 
~ nationale дорога національного зна-
чення 
~ perspective видимий шлях цілі 
~ prescrité заданий курс 
~ principale магістральна дорога; го-
ловне шосе (дорога); головний шлях;
основний маршрут 
~ sans revêtement dur дорога без тве-
рдого покриття; ґрунтова дорога 
~ stable стійкий курс 
~ stratégique стратегічна дорога 
~ suivie шлях (курс) проходження; ма-
ршрут 
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route 
~ surveillée дорога з регулюванням 
руху на окремих ділянках 
~ vraie визначений курс 
~s aériennes повітряні шляхи 
~s temporaires à risque minimum 
тимчасові шляхи мінімального ризику 
changer de ~ змінювати маршрут 
(курс)
commander la ~ призначати курс (ма-
ршрут проходження); тримати дорогу 
під вогнем 
déterminer la ~ визначати шлях (мар-
шрут, курс)
dévier sa ~ змінювати маршрут (курс)
donner la ~ задавати (указувати) курс 
grande ~ шосе 
intercepter une ~ перерізати дорогу 
obstruer la ~ створювати загороджен-
ня на дорозі; створювати перешкоди 
на маршруті (руху)
s’écarter d’une ~ відхилятися від кур-
су 
tracer la ~ прокладати курс 

routine f розпорядок дня; установлений по-
рядок 

~ des tirs стрільби, що проводяться 
регулярно 

ruban m стрічка; смуга; шнур; мірна стрічка 
~ de décoration орденська стрічка 
~ perforé перфорована стрічка 
~s antiradar (цільні) стрічки для ство-
рення радіолокаційних перешкод 

ruiner руйнувати; вимотувати 

rupture f прорив; розрив; порушення; руйну-
вання; поломка; розчленовування; розподіл 

~ d’étui розрив гільзи 
~ de charge(s) порушення постачання;
перебої в постачанні 
~ de douille розрив гільзи 
~ de la division прорив смуги оборони 
дивізії 
~ des liens tactiques порушення штат-
ної організації 
~ des lignes de communication пору-
шення комунікацій 
~ du combat вихід з бою 

rupture 
~ du contact вихід із зіткнення із про-
тивником; відрив від противника; ви-
хід з бою 
~ du front прорив фронту 
~ d’un blocus деблокування 
~ frontale фронтальний прорив 
~ manquée невдалий прорив 
~ par enveloppement прорив у резуль-
таті викидання повітряного десанту в
тилу 
acquérir (réaliser) la ~ здійснювати 
прорив 

ruse f хитрість 
~ de guerre військова хитрість 
déjouer la ~ de l’ennemi розгадувати 
хитрість противника 

rythme m темп; швидкість (руху)
~ de marche швидкість руху на марші;
маршова швидкість 
~ du combat темп розвитку бою 
~ du tir темп вогню; скорострільність 



543

-S- 
 
sabotage m диверсійні дії; диверсія; підривні 
дії 

saboter робити диверсії 

saboteur m диверсант; саботажник 
~ parachutiste парашутист-диверсант 

sabre m шашка; шабля 

sabre-baïonnette f клинковий багнет 

sac m мішок; сумка; ранець 
~ à chargeurs сумка для обойм (для 
магазинів)
~ à dos ранець 

Saint-Суг m військова школа в Сен-Сірі 

saisie f захоплення; оволодіння 
~ de la situation оцінка обстановки 

saisir захоплювати; брати під обстріл 

salle f приміщення; зал; відділення; камера;
цех 

saluer віддавати військове вітання 

salut m віддання військового вітання; салют 
~ à coups de canon гарматний салют 
~ au drapeau віддання військового ві-
тання прапору 
~ de pied ferme віддання військового 
вітання на місці 
~ du canon гарматний салют 
~ en marchant віддання військового 
вітання в русі 
donner le ~ віддавати військове вітан-
ня 
effectuer le ~ віддавати військове ві-
тання 

salvage евакуація технічних засобів 

sanction f санкція; стягнення 
~ disciplinaire дисциплінарне стяг-
нення 
~ du tir дозвіл на відкриття вогню 

sanction  
infliger une ~ disciplinaire накладати 
дисциплінарне стягнення 
prendre des ~s накладати стягнення 

sanctuarisation d’un territoire недоторка-
ність території 

sangle f пояс; поясна портупея; ремінь; лямка 
~ à cartouches набійна стрічка 
~ d’attache прив’язний ремінь; ряту-
вальний пояс; лямка (підвісної систе-
ми парашута)
~ d’ouverture automatique витяжна 
мотузка (парашута)
~s dorsales плечові ремені 

sanitaire adj санітарний; медичний; m санітар 

sape f підкоп; крита траншея; підземна (мін-
на) галерея 

~ de liaison критий хід сполучення 

sape-abri f щілина 

sapement m підкоп; саперні роботи 

saper вести саперні роботи; робити підкоп;
підкопувати 

sapeur m сапер; солдат інженерних військ 
~ du génie сапер; солдат інженерних 
військ 
~ parachutiste сапер-парашутист 

sarin m зарин (загальноотруйна ОР)

satellitе m (штучний) супутник (Землі)
~ de communication супутник зв’язку 
~ de détection супутник виявлення 
~ de détection d’engins balistiques су-
путник виявлення балістичних ракет 
~ de navigation навігаційний супутник 
~ de reconnaissance розвідувальний 
супутник 
~ de relais супутник-ретранслятор 
~ des transmissions супутник зв’язку 
~ de surveillance супутник спостере-
ження; розвідувальний супутник 
~ détecteur de fusées супутник вияв-
лення ракет 
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satellitе
~ de télécommunications tactiques су-
путник тактичного зв’язку 
~ d’interception супутник-
перехоплювач 
~ d’observation супутник спостере-
ження; розвідувальний супутник 
~ militaire військовий супутник 
~ porteur d’armes бойовий супутник 
~ porteur d’armes d’interception бо-
йовий супутник-перехоплювач 
~ relais супутник-ретранслятор 
~ secret розвідувальний супутник 

saturation f зосередження; придушення; пе-
ревантаженість; ведення вогню по площі;
бомбометання по площі; масоване бомбарду-
вання; насичення 

~ de la défense масоване бомбарду-
вання місць опору 
~ des itinéraires перевантаженість ма-
ршрутів 

saut m (парашутний) стрибок; викидання по-
вітряного десанту 

~ en commande вільне падіння 
~ opérationnel à grande hauteur стри-
бок на великій висоті 
~ opérationnel à très grande hauteur 
стрибок на дуже великій висоті 
~ opérationnel en automatique par 
tranche arrière стрибок з рампи з
примусовим розкриттям парашуту 

sautage m висадка; підривання; вибух; під-
рив; підривні роботи 

sauter стрибати (з парашутом); підривати(ся)

sauvegardage m захист; охорона; забезпечен-
ня; бойова охорона; конвой; безпека 

sauvegarde f захист; охорона 

sauvegarder захищати; охороняти; забезпе-
чувати 

sauvetage m рятування; порятунок; рятуваль-
ні роботи; рятувальні прилади і приналежно-
сті 

~ aéromaritime авіаційні рятувальні 
операції на море 

sauvetage 
~ en mer порятунок на морі 

scénario m сценарій; спосіб застосування 
військ 

schéma m схема; план; діаграма 
~ d’arrimage схема укладання та крі-
плення вантажів 
~ de commandement план керування 
боєм 
~ de dispersion схема розосередження 
~ des liaisons схема зв’язку 
~ directeur d’opération схема опера-
тивного застосування 
~ du tir план вогню 

schnorchel m шноркель (пристрій для роботи 
двигуна під водою)

schrapnel m шрапнель 

science f наука 
~ du combat тактика; тактичні знання 
(навички)
~ militaire військова наука 
~ tactique тактика; тактичні знання 
(навички)

séance f урок; заняття 
~ de démonstration (sur le terrain)
практичне заняття (на місцевості)
~ d’entraînement тренувальне заняття 
~ de tir навчальна стрільба; вогнева 
підготовка; стрілецьке заняття 
~ en (sur le) terrain практичне заняття 
на місцевості 
~ réaliste заняття в умовах, максима-
льно наближених до справжньої бойо-
вої обстановки 

secourir надавати (першу) допомогу 

secours m (перша) допомога; підтримка 
~ en cas de catastrophe допомога при 
катастрофах 
de ~ допоміжний; запасний; рятуваль-
ний; медичний 
premiers ~ перша допомога 

secret adj таємний; adv таємно; m таємниця;
прихованість; забезпечення таємниці; збере-
ження таємниці 
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secret 
~ confidentiel цілком таємно 
~ des opérations приховане проведен-
ня операцій 
~ militaire військова таємниця 
~ opérationnel приховане проведення 
операцій 
conserver le ~ зберігати таємницю 
divulguer un ~ розголошувати таєм-
ницю 
en ~ потай 
livrer un ~ militaire розголошувати 
військову таємницю 
mettre au ~ засекречувати 
très ~ цілком таємно 

secrétaire m секретар 
~ général de l’OTAN Генеральний Се-
кретар НАТО 
~ général des Nations- Unies Генера-
льний Секретар ООН 

secteur m ділянка; смуга; сектор; район; сму-
га оборони дивізії; дуга 

~ à observer сектор (смуга) спостере-
ження 
~ à surveiller сектор (смуга) спосте-
реження 
~ actif активна ділянка фронту 
~ agité неспокійна ділянка фронту 
~ clé ключова ділянка (місцевості)
~ collatéral сусідня ділянка фронту 
~ commandement et soutien vie сек-
тор командування та підтримки жит-
тєдіяльності 
~ côtier прибережна смуга (район)
~ d’action de la division смуга оборо-
ни дивізії 
~ d’alerte aérienne сектор (зона) чер-
гування в повітрі 
~ d’approche зона (смуга) повітряних 
підходів 
~ d’effort principal ділянка (район)
зосередження основних зусиль; на-
прямок головного удару 
~ d’engagement ділянка (майбутніх)
бойових дій 
~ d’exploitation район розвитку успіху 
~ d’observation nucléaire, biologique et 
chimique сектор РХБ спостереження 

secteur 
~ d’observation сектор (смуга) спо-
стереження 
~ d’opération район бойових дій 
~ de chasse район бойових дій (роти)
~ de combat район бойових дій 
~ de corps d’armée смуга оборони ко-
рпусу 
~ de couverture район прикриття 
~ de débarquement район (ділянка)
висадки (розвантаження)
~ de défense aérienne сектор ППО 
~ de défense du littoral сектор (район)
берегової оборони 
~ de défense maritime район (ділянка)
оборони військово-морського округу 
~ de défense ділянка (смуга; район)
оборони 
~ de division смуга оборони дивізії 
~ de feu principal основний сектор об-
стрілу 
~ de feu secondaire додатковий сектор 
обстрілу 
~ de feu сектор обстрілу; смуга вогню 
~ de franchissement сектор форсуван-
ня 
~ de guet сектор (смуга) спостережен-
ня 
~ de mission principale основний сек-
тор обстрілу 
~ de mission secondaire додатковий 
сектор обстрілу 
~ de pointage en direction сектор об-
стрілу; сектор поворотного механізму 
~ de repos район розташування військ 
на відпочинок 
~ de responsabilité район (смуга) від-
повідальності; смуга розвідки 
~ de sécurité сектор безпеки 
~ de site шкала кутів місця цілі 
~ de surveillance сектор (смуга) спо-
стереження 
~ de tir au but horizontal кут горизон-
тального наведення 
~ de tir au but vertical кут вертикаль-
ного наведення 
~ de tir сектор обстрілу; смуга вогню 
~ de veille сектор (смуга) спостере-
ження 
~ de(s) hausse(s) шкала кутів приці-
лювання; дистанційна шкала 
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secteur 
~ défensif ділянка (смуга; район) обо-
рони 
~ dégarni ділянка, не зайнята війська-
ми 
~ délaissé ділянка оборони, залишена 
військами 
~ dévolu à la division смуга оборони 
дивізії 
~ d’opérations de combat район бойо-
вих дій 
~ d’opérations interarmées район між-
видових бойових дій 
~ du littoral сектор (район) берегової 
оборони 
~ extérieur зовнішній сектор (укріп-
леного району)
~ fortifié укріплений район 
~ frontalier ділянка фронту 
~ frontière прикордонна ділянка 
~ gradué шкала (дуга; сектор) з поділ-
ками 
~ guidé направляючий сектор (замка)
~ maritime côtier район берегової 
оборони 
~ maritime de sûreté portuaire район 
берегової охорони портів 
~ maritime сектор (район) берегової 
оборони 
~ menacé загрозлива ділянка (напря-
мок)
~ militaire військовий район 
~ nucléaire район місцезнаходження 
засобів доставки ядерної зброї 
~ opérationnel temporaire тимчасовий 
район бойових дій 
~ opérationnel район бойових дій 
~ passif пасивна (спокійна) ділянка 
фронту 
~ privé de feux простір, що не уража-
ється 
~ secondaire другорядна ділянка 
~ sévère район важких (запеклих) боїв 
~ stabilisé ділянка (смуга) позиційної 
оборони 
~ strié сектор з насічкою 
~ terrestre de sûreté portuaire район 
наземної охорони портів 
~ transport транспортний сектор 
~ voisin сусідня ділянка фронту 
de ~ позиційний; переданий (при змі-
ні)

secteur 
en ~ на фронті; на бойових позиціях; у
смузі оборони 
monter en ~ висуватися в смугу обо-
рони 
tenir un ~ займати ділянку оборони;
знаходитися на бойових позиціях 

section f взвод; відділ; відділення (штабу); 
ланка; підрозділ; група (літаків; кораблів); 
бригада (кораблів); профіль; розріз; відтинок;
ділянка 

~ aérienne du territoire територіальна 
авіаційна група 
~ aérienne авіаційна ланка; група лі-
таків 
~ blindée танковий взвод; взвод 
бронеавтомобілів 
~ commando розвідувальний,
диверсійно-розвідувальний взвод 
~ d’assaut штурмовий взвод; взвод 
першого ешелону 
~ d’éclairage (d’éclaireurs) розвідува-
льний взвод 
~ d’interprétation photographique се-
кція дешифрування аерофотознімків 
par ~s по взводно 

sécuriser забезпечувати захист 

sécurité f безпека; забезпечення безпеки;
охорона; запобіжний пристрій; запобіжник;
живучість 

~ aérienne (air) безпека повітряного 
руху; безпека польотів 
~ atomique забезпечення в протиато-
мному плані; протиатомний захист 
~ biologique забезпечення в протибіо-
логічному плані; протибіологічний за-
хист 
~ chimique забезпечення в протихімі-
чному плані; протихімічний захист 
~ continue безупинне забезпечення 
(охорони)
~ contre l’incendie забезпечення в
протипожежному плані 
~ d’âme запас міцності ствола 
~ d’un point sensible безпека ключо-
вого району 
~ de bouchon-allumeur запобіжник 
підривника 
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sécurité  
~ de chargeur запобіжник магазина 
~ de combat бойова охорона 
~ de l’Etat безпека держави 
~ de poudre пороховий запобіжник 
~ de rebondissement запобіжник по-
воротної пружини 
~ des communications radioélectri-
ques таємність радіозв’язку 
~ des communications прихованість 
зв’язку 
~ des émissions безпека передачі сиг-
налу 
~ des liaisons (des transmissions) тає-
мність зв’язку 
~ des opérations безпека операцій 
~ des systèmes d’information безпека 
інформаційних систем 
~ des télécommunications безпека 
зв’язку 
~ des transmissions безпека радіопе-
редач 
~ des vols безпека польотів 
~ du levier de détente запобіжник спу-
скового важеля 
~ du talon du marteau запобіжник ку-
рка 
~ du tir безпека ведення вогню; прик-
риття вогнем 
~ du verrou de mise de feu запобіжник 
засувки замка 
~ éloignée далека охорона 
~ en avant de la bouche безпечна відс-
тань 
~ en marche похідна охорона 
~ en position бойова охорона 
~ en situation d’urgence безпека у
надзвичайних ситуаціях 
~ externe зовнішня безпека 
~ immédiate безпосередня охорона 
~ incendie забезпечення в протипоже-
жному плані 
~ interne внутрішня безпека 
~ latérale охорона (забезпечення)
флангів 
~ morale моральна стійкість 
~ NBC захист від зброї масового ура-
ження 
~ publique громадська безпека 
~ radiologique радіологічний захист 
~ rapprochée ближня охорона 

sécurité  
~ sur le plan militaire військова безпе-
ка 
~ terrestre забезпечення від нападу 
наземного противника 
enlever la ~ виймати запобіжну чеку 
établir une ~ виставляти охорону 
rechercher la ~ вживати заходів без-
пеки 

sédentaire adj нерухомий; m pl особовий 
склад аеродромної служби 

sédition f заколот; повстання 

sélecteur m перемикач 
~ d’armes електроспуск 
~ de tir привод для керування стріль-
бою (з літака)

sélection f вибір; настройка 
~ d’un objectif вибір цілі 

sélectionner вибирати 

semelle f опорна плита; опора; черевик 
~ de chargeur кришка магазина 
~ de tir опорна плита 

semi-automatique напівавтоматичний; само-
зарядний 

semi-blindé напівброньований 

semi-chenille напівгусеничний; колісно-
гусеничний; гусеничний 

semi-motorisé частково моторизований 

semi-remorque f напівпричіп 

sens m напрямок; бік 
dans le ~ de la profondeur у глибину;
по глибині 
dans le ~ du front по фронту 
~ de franchissement напрямок форсу-
вання 
~ de la progression напрямок наступу 
~ de marche напрямок руху 
~ du mouvement напрямок руху 

sensible adj уразливий 
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sentiment m
au ~ на око 

sentinelle f вартовий 
~ mobile вартовий, що здійснює охо-
рону об’єкта способом патрулювання 
~ perdue вартовий на ізольованому 
посту 
~ sans armes днювальний 
~ sous les armes озброєний вартовий 
etre en ~ стояти на посту 
poser les ~s виставляти вартових; роз-
водити вартових по постах 
relever une ~ міняти вартового 
supprimer (venir à bout) une ~ зніма-
ти вартового 

séparable mais non séparé потенційно розді-
лені, але не окремі 

séparation f відділення (напр. ступенів раке-
ти); розмикання (бойового порядку); розосе-
редження 

~ de l’onde de choc відривання ударної 
хвилі 
~ des belligérants поділ ворогуючих 
сторін 

séparer відокремлювати; розмикати (бойовий 
порядок); розосереджувати 

sequence f послідовність; черговість 
~ de tir послідовність операцій пуску 
ракети; послідовність операцій з під-
готовки вихідних даних для стрільби;
порядок ведення вогню 
~ des feux послідовність операцій із 
підготовки вихідних даних для стрі-
льби; порядок ведення вогню 
~ des instructions послідовність ко-
манд; порядок виконання команд 

série f серія; ряд; група; послідовність 
~ complémentaire додаткова серія 
~ de pavillons комплект сигнальних 
прапорів 
~ de reglage серія пристрілочних пос-
трілів 
~ d’objectifs серія цілей 
~ en cadrante серія (пострілів), що 
вражає ціль 

série 
~ fusante серія пострілів снарядами з
дистанційними підривниками 
~ minimale мінімальна серія 

serment m присяга 
prêter ~ приймати присягу 

serré adj зімкнутий 
~ de près під сильним натиском про-
тивника 

serrer підтягувати(ся)
~ au plus près (de près) підходити 
впритул; підтягуватися якнайближче 
faire ~ підтягувати (ближче до фрон-
ту)

servant m номер розрахунку 
~ d’artillerie номер гарматного розра-
хунку 
~ de canon номер гарматного розра-
хунку 
~ de char танкіст; член екіпажу танка 
~ de l’altitude визначник висоти 
~ de la mitrailleuse кулеметник; номер 
кулеметного розрахунку 
~ de mortier мінометник; номер міно-
метного розрахунку 
~ de piece номер гарматного розраху-
нку 
~s d’arme розрахунок гармати 

service m служба; виконання обов’язків; об-
слуговування; орган обслуговування; чергу-
вання; відділ; бюро 

~ administratif адміністративна служ-
ба 
~ auto (mobîle) автотранспортна слу-
жба 
~ automatique автоматичний пристрій 
(у зброї)
~ auxiliaire нестройова служба 
~ cartographique картографічна слу-
жба 
~ central центральне (головне) управ-
ління; центральний орган 
~ d’alerte aérienne служба оповіщен-
ня про повітряну небезпеку 
~ d’alerte antichar служба оповіщення 
про танкову небезпеку 
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service 
~ d’alerte служба оповіщення 
~ d’alimentation служба продовольчо-
го постачання; служба постачання па-
льного 
~ d’avant-poste сторожова охорона 
~ de (du) recrutement служба компле-
ктування 
~ de dépannage et d’évacuation ава-
рійно-евакуаційна служба 
~ de détection des gaz служба хімічної 
розвідки 
~ de détection et d’alerte служба вияв-
лення й оповіщення 
~ de garde de jour et de nuit добовий 
наряд 
~ de garde вартова служба; наряд 
~ de garnison гарнізонна служба 
~ de guet (antiaérien et de detection)
служба повітряного спостереження й
оповіщення 
~ de guetteurs несення служби спо-
стерігачами; нічне патрулювання 
~ de jour денне чергування 
~ de l’arme collective обслуговування 
групової зброї 
~ de l’arrière служба тилу 
~ de l’artillerie артилерійсько-
технічна служба; артилерійська бойо-
ва частина (на кораблі)
~ de la météorologique метеорологічна 
служба 
~ de la mitrailleuse обслуговування 
кулемета; кулеметний розрахунок 
~ de la pièce обслуговування вогнево-
го засобу; розрахунок вогневого засо-
бу 
~ de renseignements розвідувальна 
служба 
~ de santé медична служба 
~ de sauvetage аварійно-рятувальна 
служба 
~ du génie інженерна служба 
~ du matériel служба МТЗ 
~ médical медична служба 
~ météorologique метеорологічна 
служба 
~ militaire de routine служба військ 
~ militaire військова служба 
~ routier дорожня служба 
~ sanitaire медична служба 
~ topographique топографічна служба 

service 
~ transmissions служба зв’язку 
~ Z хімічна служба 
~s d’approvisionnements служби ма-
теріального забезпечення військ 
~s Logistiques des Forces armées тил 
збройних сил 
~s mutuels спільні служби постачання 
bon pour le ~ militaire придатний до 
військової служби 
en ~ на службі; що числиться (прийн-
ятий) на озброєнні 
en dehors du ~ поза розташуванням 
частини 
entrer en ~ прибувати на військову 
службу; надходити на озброєння;
вступати у дію 
être de ~ нести караульну (вартову)
службу; бути черговим; стояти на вар-
ті 
être en ~ перебувати на військовій 
службі; бути (перебувати) на озброєн-
ні 
faire le ~ militaire служити в армії;
проходити військову службу 
mettre en ~ приймати на озброєння;
вводити в дію 
mettre hors de ~ знімати з озброєння;
виводити з ладу; руйнувати; псувати;
приводити в непридатність; ушкоджу-
вати; підривати 
quitter le ~ звільнятися з військової 
служби; виходити (іти) у відставку 
retirer du ~ знімати з озброєння 

servir служити; нести службу; обслуговувати 

servo-commande f сервопривід; сервомеха-
нізм 

servo-mecanisme m сервомеханізм 

sévère adj потужний (про вогонь); важкопро-
хідний 

shrapnel m шрапнель 

siège m блокада; облога 
~ éjectable сидіння, що катапульту-
ється 

signal m сигнал; тріангуляційний знак (на ка-
ртах)
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signal 
~ à (aux) bras сигнал (знак) рукою 
~ acoustique звуковий сигнал 
~ à éclat lumineux світловий сигнал 
~ au son звуковий сигнал 
~ avertisseur сигнал оповіщення; опо-
віщення 
~ avertisseur d’attaque par les gaz 
оповіщення про хімічний напад 
~ à (aux) voix звуковий сигнал 
~ à vue сигнальне полотнище 
~ codé кодований сигнал 
~ comportant recommandation доро-
жній знак 
~ d’accusé de réception сигнал підтве-
рдження прийому 
~ d’alarme (d’alerte) сигнал тривоги;
тривога 
~ d’alerte aux avions сигнал повітря-
ної тривоги 
~ d’alerte aux gaz сигнал хімічної 
тривоги 
~ d’appel позивний (сигнал); сигнал 
виклику 
~ d’avertissement сигнал оповіщення;
оповіщення 
~ de code кодовий сигнал 
~ de danger routier сигнал про виник-
нення небезпеки на дорозі 
~ de destruction télécommandé сигнал 
дистанційного знищення 
~ de fin сигнал відбою 
~ de fin d’alerte сигнал відбою; відбій 
тривоги 
~ de reconnaissance опізнавальний си-
гнал (знак)
~ de repli сигнал відходу 
~ de réponse сигнал відповіді 
~ de vision відеосигнал 
~ d’exécution виконавчий сигнал 
~ d’identification опізнавальний сиг-
нал (знак)
~ digital цифровий (дискретний) сиг-
нал 
~ géodésique геодезичний знак (пункт)
~ indicateur вказівний сигнал 
~ lumineux світловий сигнал 
~ Morse сигнал по абетці Морзе; теле-
графний сигнал 
~ optique світловий сигнал 
~ par artifices сигнал піротехнічними 
засобами 

signal 
~ par fusée сигнал ракетою 
~ phonique звуковий сигнал 
~ radar радіолокаційний сигнал 
~ radiocodé кодований радіосигнал 
~ radioélectrique радіосигнал 
~ routier дорожній знак 
~ sonore звуковий сигнал 
~ visuel візуальний сигнал 

signaler повідомляти; вказувати; сигналізу-
вати; подавати сигнали; виявляти; попере-
джати 

rien à ~ нічого не помічено; без змін 

signalisation f militaire військові дорожні 
знаки 

signature f підпис 
~ d’un objectif комплексна характери-
стика цілі 

signe m знак; символ; ознака; сигнал 
~ conventionnel умовний знак 
~ conventionnel militaire тактичний 
умовний знак (на карті)
~ d’authentification розпізнавальна 
ознака 
~ de grade знак розрізнення (військо-
вого звання)
~ de reconnaissance (d’identification)
опізнавальний знак 

silence m мовчання; радіомовчання 
~ radar припинення роботи РЛС 
~ radio радіомовчання 

silhouette f силует; фігурна ціль; фігура 
~ à éclipse фігура, що з’являється (па-
даюча)
~ à mi-corps грудна фігура 
~ basculante фігура, що з’являється 
(падаюча)
~ blanche d’homme couché грудна фі-
гура (залеглий стрілець)
~ debout фігура в зріст 
~ de tête головна фігура 
~ de tir (de visée) фігурна мішень; фі-
гура 
~ d’homme фігура в зріст 
~ d’homme à genoux фігура по пояс 
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silhouette 
~ d’homme couché грудна фігура 
(стрілець, що заліг)
~ d’homme courant фігура, що біжить 
~ d’homme debout фігура в ріст 

sillon m топ. долина 

silo m спускова шахта (колодязь); бункер 
~ de lancement спускова шахта (коло-
дязь)

simulateur m пристрій, що імітує; імітатор;
імітаційні (тренувальний; учбово-
тренувальний) пристрій; моделюючий при-
стрій 

simulation f симуляція; імітація; моделюван-
ня; створення помилкових об’єктів 

~ de feux імітація вогню 
~ de l’arme nucléaire імітація ядерної 
зброї 
~ électronique електронне моделю-
вання 

simulé adj імітаційний; помилковий; нав-
чальний; демонстративний 

simuler імітувати; позначати 

s’infiltrer проникати 

s’interposer нав’язування посередництва 

sitе m місце; місцеположення; позиція; пло-
щадка; кут місця цілі; полігон для ядерних 
випробувань; випробувальна площадка 

~ actuel встановлений кут місця цілі 
~ corrigé виправлений кут прицілю-
вання на кут місця цілі; обчислений 
кут місця цілі 
~ d’atterrissage місце приземлення 
~ de commandement et de calcul об-
числювальний; командно-
обчислювальний пункт 
~ de débarquement пункт висадки 
~ de franchissement місце переправи 
~ de gestion du fret пункт управління 
транзитними перевезеннями 
~ de l’objectif кут місця цілі 
~ de missile ракетна позиція 

sitе
~ de tir стартова позиція; стартова 
площадка; стаціонарна пускова уста-
новка; ракетна база 
~ du but кут місця цілі 
~ durci бомбосховище 
~ enfoui (enterré) підземна стартова 
позиція 
~ fixe стаціонарна пускова установка 
~ futur попередній кут місця цілі 
~ isolé ізольована позиція 
~ non protégé незахищена (неукрита;
наземна) стартова позиція 
~ PC командний пункт 
~ protégé захищена (укрита; підземна)
стартова позиція 
calculer un ~ визначати (обчислюва-
ти) кут місця цілі 

situation f обстановка; положення; стан; дані 
про наявність 

~ acquise міцне положення 
~ active бойова обстановка; активні 
бойові дії 
~ aérienne générale загальна повітряна 
обстановка 
~ aérienne tactique locale локальна та-
ктична повітряна обстановка 
~ aérienne повітряна обстановка 
~ aéronavale обстановка на морі й у
повітрі 
~ amie положення своїх військ 
~ au contact дії передових підрозділів 
~ commune загальна обстановка 
~ compliquée складна обстановка 
~ confuse неясна обстановка 
~ courante поточна обстановка 
~ d’alerte (d’attente) стан бойової го-
товності; бойова готовність 
~ d’ensemble загальна обстановка 
~ d’urgence complexe складна надзви-
чайна ситуація 
~ d’urgence надзвичайна обстановка 
~ de (du) combat бойова обстановка 
~ de base загальна обстановка (у нака-
зі)
~ de conflit стан військового часу 
~ de crise критична обстановка (поло-
ження)
~ de l’ennemi дані про противника;
положення противника 
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situation 
~ de prise d’armes дані про чисель-
ність особового складу; фактичний 
особовий склад 
~ défensive бойова обстановка при 
оборонних діях; оборонне положення;
оборона 
~ des moyens amis положення своїх 
військ 
~ des munitions положення з боєпри-
пасами; дані про наявність боєприпа-
сів 
~ des opérations обстановка в бою;
бойова (тактична) обстановка 
~ des troupes стан (положення) військ;
дані про чисельність військ 
~ du commandement дані про чисе-
льність командного складу 
~ du matériel du génie дані про наяв-
ність інженерного майна 
~ du milieu умови місцевості 
~ du moment обстановка в даний мо-
мент; конкретна обстановка; поточне 
положення 
~ du trafic дані про рух і перевезення 
~ ennemie дані про противника; по-
ложення противника 
~ floue неясна обстановка 
~ fluidé постійно мінлива обстановка 
~ générale загальна обстановка 
~ grave складна (серйозна) обстановка 
~ imprécise (indécise) неясна обстано-
вка 
~ initiale вихідна обстановка; вихідне 
положення 
~ locale місцева обстановка; обстанов-
ка на окремій ділянці 
~ logistique обстановка по тилу 
~ mal éclaircie неясна обстановка 
~ maritime обстановка на море 
~ météorologique метеорологічна об-
становка 
~ morale моральний стан 
~ offensive бойова обстановка при на-
ступальних діях; наступальне поло-
ження; наступ 
~ politico-militaire військово-
політична обстановка 
~ précaire складна хитлива обстанов-
ка 
~ psychologique психологічний стан 

situation 
~ réalisée дані про чисельність 
особового складу до кінця дня 
~ réelle конкретна (реальна) обстанов-
ка 
~ stratégique оперативна (стратегічна)
обстановка 
~ tactique тактична обстановка 
~ terrestre наземна обстановка 
apprécier la ~ оцінювати обстановку 
compte tenu de la ~ з огляду на обста-
новку; у залежності від обстановки 
dégrossir la ~ з’ясовувати обстановку 
загалом 
éclaircir la ~ усвідомлювати обстано-
вку 
éclairer sur la ~ з’ясовувати обстанов-
ку 
en ~ défensive в обороні 
en ~ offensive у наступі 
juger une ~ оцінювати обстановку 
pourvoir à une ~ вживати заходів згі-
дно з обстановкою 
réaliser la ~ орієнтуватися (розбира-
тися) в обстановці 
redresser la ~ відновлювати положен-
ня 
reporter la ~ наносити обстановку 
visualiser la ~ наочно демонструвати 
обстановку 

situer розташовувати; визначати; установлю-
вати 

ski m лижа 
~s pliables складні лижі 

skieur m лижник 

soins m pl допомога 
~ de médecine courante медична до-
помога; медичне обслуговування 
~ d’(extrême) urgence невідкладна до-
помога 
premiers ~ перша допомога 
assurer (donner) les premiers ~ нада-
вати першу допомогу 

sol m ґрунт; земля 
~ argileux глинистий ґрунт 
~ contaminé заражений ґрунт 
~ marécageux болотистий ґрунт 
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sol 
~ sablonneux піщаний ґрунт 
clouer au ~ притискати до землі; зму-
шувати залягти 
disputer le ~ завзято обороняти місце-
вість 
emerger du ~ виступати над поверх-
нею землі 
intervenir au ~ піддавати бомбарду-
ванню наземні об’єкти 
mettre au ~ висаджувати; вивантажу-
вати 
plaquer au ~ притискати до землі;
змушувати залягти 
ramener vers le ~ направляти до землі 
(про літак)
refuser le ~ витримувати літак (при 
посадці)
s’accrocher (s’ancrer; se cramponner)
au ~ закріплюватися на місцевості;
обкопуватися 
s’écraser au ~ врізатися в землю; роз-
битися (про літак)
s’enfoncer au ~ обкопуватися; облад-
нати місцевість в інженерному плані 
s’incruster au ~ зариватися в землю;
переходити до оборони; притискатися 
до землі; залягати 
s’orienter au ~ орієнтуватися по назе-
мних орієнтирах 
se plaquer au ~ притискатися до землі;
залягати 
se reconnaître au ~ орієнтуватися по 
наземних орієнтирах 

sol-air m зенітний бойовий (ракетний) ком-
плекс; ракета класу «земля-повітря»; зенітна 
ракета; зенітна артилерія 

sol-sol m бойовий (ракетний) комплекс «зем-
ля-земля»; ракета класу «земля-земля»

soldat m солдат; військовослужбовець 

solution f розчин; вирішення (напр. завдання)
~ d’un probleme вирішення завдання 
~ décontaminante chimique розчин,
що дегазує 
~ decontaminante radiologique дезак-
тивуючий розчин 
~ décontaminante розчин, що дегазує 
(дезактивуючий)

solution 
choisir (prendre) une ~ приймати рі-
шення 

soman m зоман (ОР нервово-паралітичної дії)

sommaire adj загальний; сумарний; скороче-
ний; поспішно споруджений (обладнаний)

sommateur m суматор; пристрій, що підсу-
мовує 

sommation f попередження 
~ de dégager попередження про при-
пинення дій (про незастосування)

sommet m топ. вершина; вища точка 
~ de la trajectoire вершина траєкторії 
~ du guidon вершина мушки 
~ du masque гребінь укриття 
~ isolé топ. окрема висота 

sonar m гідроакустична станція; гідролока-
ційна станція; гідролокатор 

~ actif de veille пошуковий гідролока-
тор 
~ à grande portée гідролокатор дале-
кої дії 
~ à grande profondeur глибоководий 
гідролокатор 
~ à immersion réglable гідролокатор 
змінної глибини 
~ à longue portée гідролокатор далекої 
дії 

sondage m зондування; прочісування; розві-
дування; обстеження; дослідження; розвідка 
мін щупом 

~ à la baïonnette виявлення мін щупом 
~ au (du) terrain прочісування місце-
вості; розвідка місцевості 
~ par fil підслуховування телефонних 
розмов 
~ radar радіолокаційне зондування 
~ radioactif радіоактивне зондування 

sonde f зонд; інж. щуп; дослідницька ракета;
зонд 

~ bêta-gamma індикатор бета-гамма-
випромінювань 
~ dosimétrique дозиметричний проб-
ник 
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sonde-ballon f зонд; куля-зонд 

sonder зондувати; прощупувати; прочісува-
ти; розвідувати; обстежувати; досліджувати;
розвідувати міни щупом 

sonner грати; сурмити 

sonnerie f дзвоник (телефонного апарата); 
сигнал 

~ de reconnaissance опізнавальний 
звуковий сигнал 
~ du réveil сигнал підйому; підйом 

sonnette f сторожовий пост 

s’opposer à протидіяти 

sortie f вилазка; контратака; виліт; літако-
виліт; випускання (напр. шасі); вихід у море;
похід; плавання 

~ aérienne виліт; літако-виліт 
~ d’avion виліт; літако-виліт 
~ d’entraînement навчальний виліт;
навчальний вихід у море 
~ d’exercice навчальний виліт; навча-
льний вихід у море 
~ d’exploration розвідка 
~ de batterie перехід з бойового поло-
ження в похідне; зняття з вогневої по-
зиції; залишення вогневої позиції 
~ de bombardement виліт бомбарду-
вальної авіації; виліт на бомбометання 
~ de chasse виліт винищувальної авіа-
ції 
~ de couverture виліт на прикриття 
~ de guerre бойовий виліт 
~ de la rampe момент відриву (ракети)
від пускової установки 
~ de nuit нічний (бойовий) виліт 
~ de plage вихід з ділянки; висадка 
морського десанту вглиб території 
~ de reconnaissance виліт на розвідку 
~ de secours аварійний люк 
~ du train d’atterrissage випускання 
шасі 
~ en groupe груповий виліт 
~ météorologique виліт на розвідку 
погоди 
~ offensive вилазка; наліт 
~ opérationnelle бойовий виліт; бойо-
вий вихід у море 

sortie 
maîtriser les ~s контролювати (трима-
ти під вогнем) виходи 

souffle m вибухова (ударна) хвиля 
~ de bombe вибухова хвиля 
~ de l’explosion ударна хвиля 

soumettre підкоряти; скоряти; піддавати;
представляти (на розгляд)

souplesse f гнучкість; оперативність; рухо-
мість; маневреність 

~ balistique (de la trajectoire) гнуч-
кість траєкторії 
~ d’adaptation пристосованість 
~ d’emploi гнучкість у використанні 
~ de manœuvre маневреність; рухо-
мість 
~ logistique тилова автономність 
~ stratégique стратегічна гнучкість 
agir avec (en) ~ мати високу рухомість 
(маневреність)

source f джерело 
~ de renseignement джерело інформа-
ції; джерело розвідувальних даних 
~s humaines жива сила 

sous-calibre adj підкалібровий; m підкалібро-
вий снаряд 

sous-ensemble logistique логістична складова 

sous-groupement тактична підгрупа 
~ aéromobile аеромобільна тактична 
бойова підгрупа 
~ de transport транспортна тактична 
бойова підгрупа 

sous-lieutenant m молодший лейтенант 

sous-marin adj підводний; m підводний чо-
вен 

~ à chauffe (énergie) nucléaire підвод-
ний човен з ядерною енергетичною 
установою 
~ à grand rayon d’action підводний 
човен з великою дальністю плавання 
~ à moteur atomique підводний човен 
з атомною (ядерної) енергетичною 
установою 



555

sous-marin 
~ à moteur diesel дизельний підвод-
ний човен 
~ à propulsion atomique підводний 
човен з атомною (ядерної) енергетич-
ною установою 
~ à propulsion classique підводний чо-
вен зі звичайною (дизель-
електричною) енергетичною устано-
вою 
~ à propulsion électrique акумулятор-
ний підводний човен 
~ à propulsion nucléaire підводний 
човен з ядерною енергетичною уста-
новою 
~ atomique атомний підводний човен 
~ d’attaque ударний підводний човен 
~ inconnu неопізнаний (невідомий)
підводний човен 
~ lance-engins ракетний підводний чо-
вен 
~ lance-engins nucléaires підводний 
човен з ядерним озброєнням 

sous-officier m унтер-офіцер 
~ de réserve унтер-офіцер запасу 

sous-sol m підземна споруда 

soustraire укривати; захищати; рятувати 
se ~ укриватися; захищатися; уникати;
ухилятися 

soute f трюм; склад; складське приміщення 
~ à bombes бомбовий відсік 
~ à carburant паливний відсік; склад 
пального 
~ à fret вантажний відсік; вантажний 
люк 
~ à mines мінний відсік 
~ à (aux) munitions артилерійський 
відсік 
~ à obus відсік для снарядів 
~ à poudre пороховий відсік 
~ automatique à roquettes ракетна ка-
сета з автоматичним розкриттям 

soutenabilité m витривалість; здатність до 
тривалих дій 

soutenir підтримувати; витримувати 

soutenir  
se ~ mutuellement надавати взаємну 
підтримку 

souterrain adj підземний; m підземне укрит-
тя; підземна пускова установка 

soutien m підтримка; прикриття; забезпечен-
ня; тилове забезпечення; обслуговування; pl 
засоби підтримки; другий ешелон; ешелон 
підтримки 

~ à terre (au sol) наземна підтримка 
(прикриття)
~ adapté адаптоване забезпечення 
~ aérien éloigné далека авіаційна підт-
римка 
~ aérien rapproché безпосередня авіа-
ційна підтримка 
~ aérien авіаційна підтримка (прик-
риття)
~ antiaérien протиповітряне прикрит-
тя 
~ au stationnement інфраструктура 
~ aux ravitaillement par voie terrestre 
забезпечення наземним транспортом 
~ aux ravitaillements par voie aérienne 
додаткове повітряне постачання 
~ aux ravitaillements par voie mari-
time додаткове постачання морським 
шляхом 
~ aux ravitaillements матеріально-
технічне забезпечення 
~ courant постійне забезпечення 
~ d’artillerie артилерійська підтримка 
~ d’ensemble загальна підтримка;
комплексне тилове забезпечення 
~ de combat підтримка в бою; pl бойо-
ві засоби підтримки 
~ de feu вогнева підтримка; pl вогневі 
засоби підтримки 
~ de l’homme забезпечення життєдія-
льності 
~ de la paix підтримка миру 
~ de proximité безпосередня підтрим-
ка 
~ de quartier général (SQG) підтрим-
ка штабу 
~ de théâtre забезпечення ТВД 
~ des matériels технічне обслугову-
вання 
~ direct безпосередня підтримка 
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soutien 
~ du materiel матеріально-технічне 
забезпечення (МТЗ)
~ fourni par le pays hôte підтримка 
приймаючої країни 
~ immediat безпосередня підтримка 
~ indirect непряма (загальна) підтри-
мка; оперативна взаємодія 
~ logistique de quartier général 
(SLQG) логістичне забезпечення шта-
бу 
~ logistique du combat тилове забезпе-
чення бою 
~ logistique intégré інтегроване МТЗ;
інтегроване тилове забезпечення 
~ logistique multinational багатонаці-
ональне тилове забезпечення 
~ logistique mutuel взаємне матеріа-
льно-технічне забезпечення 
~ logistique national національне логі-
стичне забезпечення 
~ logistique тилове забезпечення; ма-
теріально-технічне забезпечення; МТЗ 
~ lourd (materiel) матеріально-
технічне забезпечення (МТЗ)
~ médical медичне забезпечення 
~ mutuel взаємна підтримка 
~ par le feu вогнева підтримка 
~ par le mouvement підтримка манев-
ром 
~ par rattachement придана підтримка 
~ pétrolier забезпечення паливно-
мастильними матеріалами 
~ porté підтримка (посилення) мото-
піхотою; підтримка (забезпечення)
рухомими засобами 
~ psychologique психологічне забез-
печення 
~ rapproché безпосередня підтримка 
~ sanitaire (santé) медичне забезпе-
чення 
~ spécialisé de quartier général 
(SSQG) спеціалізоване забезпечення 
штабу 
~ spécialisé спеціалізоване забезпе-
чення 
~ tactique безпосередня підтримка 
~ technique технічне забезпечення 
~ transport транспортне забезпечення 
~ zonal підтримка району 
~ de contact фронтове забезпечення 
~ intégré інтегрована підтримка 

soutien 
accorder un ~ надавати підтримку; пі-
дтримувати 
agir en ~ діяти на підтримку; підтри-
мувати 
apporter le ~ підтримувати; надавати 
підтримку 
fournir le ~ надавати підтримку; підт-
римувати 
placer en ~ призначати для підтримки 
(у другий ешелон)

spécialiste m (технічний) фахівець 
~ arme spéciale фахівець зі спеціаль-
них видів зброї 
~ confirmé досвідчений фахівець 

spécialité f спеціальність 
~ militaire військова спеціальність;
військово-облікова спеціальність 
dans la ~ за фахом 

spectre m радіоспектр; діапазон; смуга (час-
тот)

~ des conflits спектр конфліктів 
~ électromagnétique електромагнітний 
спектр 

sphère f сфера; обов’язки 
~ d’action функціональні (службові)
обов’язку; зона обстрілу 
~ d’efficacité зона дійсного ураження 

sport m спорт 
~ militaire військово-прикладні види 
спорту 
~s de combat військово-спортивні ігри 

stabilisateur m стабілізатор; горизонтальне 
оперення 

~ à incidence variable керований ста-
білізатор 
~ cruciforme хрестоподібно розташо-
ваний стабілізатор 
~ fixe нерухомий (некерований) стабі-
лізатор 
~ gyroscopique гіроскопічний стабілі-
затор 
~ mobile рухомий (керований) стабілі-
затор 

stabilisation f стабілізація; зміцнення 
~ de pointe носовий стабілізатор 
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stabilisation 
~ du batiment остійність корабля 
~ du front утворення стійкої лінії 
фронту; стабілізація фронту; перехід 
до позиційної оборони 
~ gyroscopique гіроскопічна стабілі-
зація 
~ par rotation стабілізація обертанням 

stabilisé adj стабілізований; що стабілізу-
вався; сталий; укріплений; позиційний 

stabiliser стабілізувати; зміцнювати; додава-
ти стійкість 

stabilité f стійкість; остійність 
~ aux (sous) rayonnements стійкість 
до опромінення 
~ militaire stratégique воєнно-
стратегічна стабільність 
~ politico-militaire воєнно-політична 
стабільність 

stable adj стійкий; стабільний 

stades d’une crise стадії кризи 

stage m стажування; навчальний збір; прохо-
дження курсу; курс навчання (підготовки)

~ d’entraînement період тренування;
тренування 
~ de franchissement de grade стаж,
необхідний для одержання чергового 
військового звання 
detacher en ~ відряджати для стажу-
вання (для проходження курсу)
effectuer de ~ проходити стажування 
envoyer en ~ відряджати для стажу-
вання (для проходження курсу)

stagiaire m стажер; слухач 

stand m стенд; тир; стрільбище 
~ couvert критий тир 
~ de combat тир (стрільбище) для бо-
йової стрільби 
~ d’épreuve (d’essai) випробувальний 
стенд 
~ de tir тир; стрільбище 
~ de tir d’instruction тир для навчаль-
ної стрільби 

station f стоянка; місце стоянки; розташуван-
ня на місці (на відпочинок); (стройова) стій-
ка; станція; пункт; пост 

~ au sol наземна станція 
~ d’acquisition de données станція 
прийому даних 
~ d’aide à la navigation радіостанція 
забезпечення польотів 
~ d’écoute радіостанція перехоплення;
чергова радіостанція, що працює на 
прийом 
~ d’écoute(s) lointaine(s) радіостанція 
далекого перехоплення 
~ d’émission передавальна станція 
~ d’observation optique станція опти-
чного спостереження 
~ de bord бортова радіостанція 
~ de brouillage станція створення пе-
решкод 
~ de commande станція (пункт) керу-
вання 
~ de contrôle de chasse станція наве-
дення винищувачів 
~ de contrôle terrestre наземна станція 
керування (наведення)
~ de déchargement розвантажувальна 
станція; пункт розвантаження 
~ de décontamination дегазаційний 
пункт; пункт спеціальної обробки 
~ de départ станція відправлення; го-
ловна станція 
~ de destination станція призначення 
~ de détection électromagnétique ра-
діолокаційна станція; РЛС 
~ de guet lointain РЛС далекого вияв-
лення 
~ de guidage станція наведення (керу-
вання)
~ de jonction залізнична вузлова стан-
ція 
~ de lancement пусковий (стартовий)
комплекс; ракетна база 
~ de lecture станція прийому інфор-
мації 
~ de radiophare радіомаяк 
~ de réception приймальня станція 
~ de recherche radar пошукова РЛС 
~ de recueil au sol наземна станція 
збору розвідувальних даних 
~ de recueil станція збору розвідува-
льних даних 
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station 
~ de surveillance d’aérodrome РЛС 
спостереження за аеродромом; огля-
дова РЛС аеродрому 
~ de télémesure телеметрична станція 
~ directrice ведуча станція; головна 
радіостанція мережі 
~ du radar de bord бортова РЛС 
~ émettrice передавальна станція 
~ émettrice-réceptrice приймально-
передавальна станція 
~ fixe à terre стаціонарна наземна 
РЛС 
~ fixe стаціонарна (нерухома) станція 
~ météorologique метеорологічна ста-
нція 
~ mobile пересувна станція 
~ perturbatrice радіостанція створен-
ня перешкод 
~ pilote ведуча радіостанція 
~ quarantenaire карантинний пост 
~ radar de guet РЛС виявлення 
~ radar радіолокаційна станція; РЛС 
~ radiogoniométrique радіопеленгато-
рна станція; радіопеленгатор 
~ réceptacle (réceptrice) приймальня 
станція 
~ secondaire другорядна станція 
en ~ при розташуванні на місці 

stationnement m стоянка; місце стоянки; роз-
ташування на місці (на відпочинок); дисло-
кація; розміщення; базування (авіації)

~ de départ стоянка перед відправлен-
ням 
~ des forces aériennes базування авіа-
ції 
~ des forces navales базування сил 
флоту 
~ dispercé розосереджене розташу-
вання 
~ large розосереджене розташування 
~ temporaire тимчасове розташування 
en ~ при розташуванні на місці 
être en (faire un) ~ розташовуватися 
на місці (на відпочинок); дислокува-
тися; розміщатися 
quitter son ~ виступати з місця стоян-
ки 
reconnaître le ~ проводити рекогнос-
цировку району розташування 

stationner стояти на місці; розташовувати(ся)
на місці (на відпочинок); дислокуватися; ро-
зміщатися; базуватися (про авіацію)

statique adj статичний; нерухомий;
позиційний 

statoréacteur m прямоточний повітряно-
реактивний двигун 

statut m стан; положення 
~ des officiers положення про прохо-
дження служби офіцерським складом 
~ des officiers de réserve положення 
про офіцерів запасу 
~ des sous-officiers положення про 
проходження служби унтер-
офіцерським складом 
~ général des personnels militaires за-
гальне положення про військовослуж-
бовців 
~ militaire положення про військовос-
лужбовців 

stock m (наявний) запас 
~ atelier ремонтні запаси 
~ cartographique запас карт 
~ d’armes запаси зброї 
~ d’autonomie initiale первинний ав-
тономний запас 
~ de rechange змінний запас 
~ de rechange guerre склад запасних 
частин для використання у військовий 
час 
~ de réserve резервний запас 
~ de sécurité резервний запас 
~ des engins запас ракет 
~ d’intervention munitions бойові за-
паси боєприпасів 
~ objectif цільові запаси 
~ opérationnel оперативні запаси 
~ sur roues пересувні запаси 
~s contrôlés par un commandement 
запаси, що контролюються команду-
ванням 
~s d’entretien додаткові оперативні 
запаси 
~s initiaux основні запаси 

stockage m створення запасів; збереження на 
складах; складування; заощадження 
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stockage 
~ de munitions збереження боєприпа-
сів на складах 
~ de sécurité створення резервних за-
пасів 
~ des informations збереження інфор-
мації (запам’ятовуючим пристроєм)
~ du matériel збереження матеріальної 
частини 
~ prolongé тривале збереження 

stocké такий, що зберігається на складі 

stocker створювати запаси; зберігати на 
складі; складувати 

stratège m стратег 

stratégie f стратегія 
~ aérienne стратегія повітряної війни 
~ aéronavale оперативне (стратегічне)
використання ВПС і ВМС 
~ aéroportée оперативне (стратегічне)
використання ПДВ 
~ atomique атомна (ядерна) стратегія 
~ de défense оборонна стратегія 
~ de déploiement стратегія розгортан-
ня 
~ de dissuasion nucléaire стратегія 
ядерного стримування 
~ défensive стратегічна оборона 
~ de gestion способи (методи) керу-
вання 
~ de grandes espaces розробка і ве-
дення операцій на великих просторах 
~ de guerre стратегія обмеження кон-
флікту 
~ de sécurité militaire стратегія воєн-
ної безпеки 
~ de transition стратегія перехідного 
періоду 
~ d’influence стратегія впливу 
~ directe пряма стратегія 
~ générale загальна стратегія 
~ générale militaire загальна військова 
стратегія 
~ globale глобальна стратегія 
~ indirecte непряма стратегія 
~ logistique логістична стратегія 
~ militaire військова стратегія 
~ navale морська стратегія 
~ nucléaire ядерна стратегія 

stratégie 
~ opérationnelle оперативна стратегія 
~ totale тотальна стратегія 

stratégique adj стратегічний 

strato-cumulus m pl шарувато-купчасті хма-
ри 

stratus m pl шаруваті хмари 

stress стрес 

structure f структура; будівля; система; роз-
ташування частин; пристрій 

~ d’accueil приймаюча структура 
~ de commandement субординація;
порядок підпорядкування 
~ de commandement intégré інтегро-
вана структура командування 
~ de force de l’OTAN структура ОЗС 
НАТО 
~ divisionnaire організація дивізії 
~ en niveaux ярусна структура 
~ militaire intégrée інтегрована війсь-
кова структура 
~ militaire territoriale військова тери-
торіальна структура (країни)
~s des forces armées структура зброй-
них сил 

subalterne adj підлеглий; молодший 

subkilotonnique adj із тротиловим 
еквівалентом менше (однієї) кілотонни 

submégatonnique adj із тротиловим 
еквівалентом менше (однієї) мегатонни 

submerger затопляти; охоплювати; оточува-
ти; придушувати переважаючими силами;
занурюватися (про підводний човен)

submersible adj здатний рухатися під водою 
(про танк); m машина, здатна долати водяну 
перешкоду по дну (у підводному положенні)

submersion f затоплення; охоплення; оточен-
ня; придушення переважаючими силами; пе-
реважаючі сили; занурення (підводного чов-
на)
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subordination f субординація; підпорядку-
вання 

double ~ подвійне підпорядкування 

subordonné adj підлеглий; нижчий; m підле-
глий; молодший (за званням)

~ direct прямої підлеглості 
être ~ à підкорятися 

subordonner підкоряти 

substance f речовина 
~ brisante бризантна ВР 
~ chimique бойова отруйна речовина 
~ détonante речовина, що детонує 
~ explosive вибухова речовина 
~ fumigène димоутворююча речовина 
~ incendiaire запальна речовина 
~ lubrifiante мастильний матеріал 
~ propulsive ракетне паливо; компо-
нент ракетного палива 
~s radioactives радіоактивні речовини;
бойові радіоактивні речовини 

substituer заміщувати; заміняти 

substitut m заступник 

subversif adj підривний; диверсійний 

subversion f диверсійні дії, підривна діяль-
ність 

succès m успіх 
~ du moment тимчасовий успіх 
~ durable повний успіх 
~ local місцевий успіх 
~ locaux успіхи на окремих ділянках 
фронту 
~ opérationnel оперативний успіх 
affirmer le ~ закріплювати успіх 
compromettre le ~ ставити під загрозу 
успішне виконання 
cueillir un ~ домагатися успіху 
élargir (exploiter) le ~ розвивати успіх 
jouer avec ~ досягати мети; увінчатися 
успіхом 
poursuivre le ~ розвивати успіх 
remporter le ~ домагатися успіху 

sud adj південний; m південь 

suffisance f de défense (en matière de défense) 
оборонна достатність 

suffocant adj задушливий; m задушлива ОР 

suffoqué adj уражений задушливою ОР 

suivre стежити (за)
faire ~ вести за собою 

suivi f de la situation en cas de crise спостере-
ження за кризовою ситуацією 

sujet m classifié таємний матеріал 

superficiel adj зовнішній (про підривний 
заряд)

supérieur adj вищий; переважаючий; m (ви-
щий) начальник; старший 

~ en grade старший за званням 
~ hiérarchique прямий начальник 
~ immédiat безпосередній начальник 

supériorité f перевага; панування; перевага 
~ aérienne перевага в повітрі 
~ aéronavale перевага на морі й у по-
вітрі 
~ atomique перевага в ядерній зброї 
~ d’effectifs (de nombre) кількісна пе-
ревага 
~ de (du) feu вогнева перевага 
~ du double au simple подвійна пере-
вага 
~ écrasante повне панування 
~ en l’air перевага в повітрі 
~ en matière de fusées перевага в раке-
тах 
~ locale de feux вогнева перевага на 
окремих ділянках фронту; місцева во-
гнева перевага 
~ maritime перевага на морі 
~ marquée значна перевага 
~ materielle перевага в техніці 
~ militaire військова перевага 
~ minimum незначна перевага 
~ morale моральна перевага 
~ navale перевага на морі 
~ nucleaire перевага в ядерній зброї 
~ numérique et matérielle перевага в
живій силі і техніці 
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supériorité  
~ numérique marquée значна кількіс-
на перевага 
~ numerique кількісна перевага 
~ qualitative якісна перевага 
~ technique перевага в техніці 
acquérir la ~ du feu досягати вогневої 
переваги 
prendre la ~ одержувати перевагу 
s’assurer Ia ~ de feu забезпечувати 
собі вогневу перевагу 

superposer нашаровувати; дублювати; допо-
внювати 

se ~ (à) діяти спільно 

superposition f нашарування; дублювання;
доповнення 

~ d’autorité дублювання командуван-
ня 
~ des feux ведення вогню внакладку 
~ des moyens de transmissions дублю-
вання засобів зв’язку 
~ des voies дублювання каналів 
зв’язку; накладення (ущільнення) ка-
налів зв’язку 

supersonique m надзвуковий літак 

supplément m доповнення; додаток (до до-
кумента)

supporter підтримувати; забезпечувати 

supposé adj умовний (про противника)

supposer приймати умовно 

suppression f придушення; скасування; лікві-
дація; знищення; усунення 

~ de défenses aériennes ennemies 
придушення ППО противника 
~ des brouillages придушення переш-
код 
~ des bruits звукове маскування 
~ d’observation aérienne неможли-
вість повітряного спостереження 
~ du contact вихід із зіткнення із про-
тивником 

supprimer придушувати; скасовувати; лікві-
дувати; знищувати; усувати 

supranational adj наднаціональний 

suprematie f перевага; панування 
~ aerienne перевага в повітрі 
~ des feux (du feu) вогнева перевага 
~ navale (sur mer) перевага на морі 

supreme adj верховний; вищий 

sur adj достовірний 

surbottes f pl захисні панчохи 

sûreté f безпека; захист; охорона 
~ éloignée дальня охорона 
~ immédiate безпосередня охорона 
~ rapprochée ближня охорона 
~ tactique тактична охорона 

surface f поверхня; площа; площина; район 
оборони батальйону 

~ à atteindre площина прицілювання 
(наведення); площина цілі 
~ à battre район, призначений для об-
стрілу 
~ atterrissable площадка, придатна 
для приземлення (для посадки)
~ d’action район (радіус; зона; смуга)
дії; зона (радіус) ураження; зона об-
стрілу 
~ d’atteinte mortelle площа стовідсот-
кової ймовірності знищення цілі 
~ d’atterrissage зона посадки (призем-
лення)
~ d’objectif площина цілі 
~ de dispersion площа розсіювання 
~ de rayonnement поверхня випромі-
нювання 
~ de roulement колія; гусеничний ла-
нцюг 
~ de stabilisation стабілізуюча площи-
на; стабілізатор 
~ du terrain ділянка місцевості 
~ efficace du but уразлива поверхня 
цілі 
~ emettrice випромінююча поверхня 
~ portante (porteuse) несуча поверх-
ня; крило 
~ radiante (rayonnante) поверхня ви-
промінювання 
~ réfléchissante поверхня, що відбиває 
~ sustentatrice несуча поверхня; крило 
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surface 
~ terrestre поверхня землі 
de ~ надводний; наземний 
se disperser en ~ розосереджуватися 
на місцевості 

surface-air m зенітний бойовий (ракетний)
комплекс; ракета класу «земля (корабель)-
повітря»; зенітна ракета; корабельна зенітна 
ракета; зенітна артилерія 

surgir (раптово) з’являтися; атакувати 

surmonter долати (перешкоди)

surprendre захоплювати зненацька; раптово 
завдавати удару (атакувати); перехоплювати;
підслуховувати 

surprise f раптовість; фактор раптовості; ра-
птовий напад; перехоплення 

~ aerienne раптовий повітряний напад 
~ de (par le) feu раптовий вогневий 
напад 
~ de l’ennemi раптовий напад на про-
тивника 
~ de terre раптовий напад наземного 
противника 
~ par l’ennemi раптовий напад проти-
вника 
~ terrestre раптовий напад наземного 
противника 
bénéficier de la ~ використовувати ра-
птовість 
déjouer la ~ попереджати раптовий 
напад 
éluder une (éviter la) ~ уникати рапто-
вого нападу 
faire agir par ~ раптово вводити в дію 
(у бій)
jeter la ~ приголомшувати раптовістю 
ménager (obtenir) la ~ забезпечувати 
раптовість 
provoquer une ~ здійснювати рапто-
вий напад 
recourir à la ~ використовувати рап-
товість 
réserver une ~ підготовляти раптовий 
напад 
se garder de toute ~ (цілком) забезпе-
чувати себе від раптового нападу 

surprise 
se ménager la ~ використовувати фак-
тор раптовості 
se procurer la ~ забезпечувати рапто-
вість 

surveillance f спостереження; розвідка спо-
стереженням; контроль; нагляд; технічне об-
слуговування 

~ aérienne повітряне спостереження 
~ aerodrome спостереження за аерод-
ромом 
~ au sol наземне спостереження 
~ automatique автоматичне спостере-
ження 
~ avancée спостереження з передового 
СП; передові органи спостереження 
~ continue безупинне спостереження 
~ d’ensemble спостереження за полем 
бою 
~ d’itinéraire спостереження за рухом 
~ d’un flanc спостереження за флан-
гом; забезпечення флангу 
~ d’un système моніторинг системи 
~ de (du) champs de bataille спосте-
реження за полем бою 
~ de l’atmosphère спостереження за 
атмосферою (за складом повітря) (для 
виявлення ОР і радіоактивних речо-
вин); радіаційна і хімічна розвідка 
~ de l’espace огляд простору 
~ de la radioactivité радіологічне спо-
стереження 
~ de la voie охорона шляху 
~ des abords спостереження за підсту-
пами 
~ des flancs спостереження на флан-
гах; забезпечення флангів 
~ dosée спостереження за напрямками 
~ du champ de bataille спостереження 
за районом бойових дій 
~ du ciel спостереження за повітрям 
~ du sol (du terrain) спостереження за 
місцевістю 
~ en profondeur спостереження в гли-
бині бойового порядку (противника)
~ frontale спостереження, направлене 
у бік фронту 
~ locale дозиметрія місцевості 
~ lointaine avec identification далеке 
радіолокаційне спостереження й опіз-
нання цілей 
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surveillance 
~ lointaine далеке спостереження 
~ maritime спостереження за морем 
~ nucléaire, radiologique, biologique, 
chimique РХБ спостереження 
~ par radar радіолокаційне спостере-
ження 
~ permanente безупинне спостере-
ження 
~ profonde спостереження в глибині 
бойового порядку (противника)
~ radar радіолокаційне спостережен-
ня 
~ radio радіоспостереження; радіопе-
рехоплення 
~ renforcée des frontieres посилена 
охорона кордонів 
~ technique технічний контроль; кон-
троль за збереженням, заощадженням 
і використанням матеріальної частини 
~ terrestre наземне спостереження за 
місцевістю 
assurer la ~ забезпечувати (безупин-
не) спостереження 
être en ~ вести спостереження; спо-
стерігати; вести розвідку спостере-
женням; знаходитися в розвідці 
être posté en ~ розташовуватися для 
спостереження 
exercer la ~ вести спостереження;
спостерігати; вести розвідку спосте-
реженням 
poster en ~ розташовувати для спо-
стереження 
relâcher sa ~ послаблювати пильність 
s’installer en ~ займати позицію для 
ведення спостереження 

surveiller спостерігати; вести спостереження;
вести розвідку спостереженням; стежити;
контролювати; оглядати 

survie f виживання 
~ au combat виживання в бою 
~ en milieu hostile виживання на тери-
торії, зайнятій противником 

survivabilité m живучість 

survivant m такий, що залишився в живих;
уцілілий 

survivant 
~s irradiés уцілілі після ядерного ви-
буху, але уражені радіацією 

survivre залишитися в живих; уціліти; вижи-
ти; вистояти 

survol m проліт; переліт 
~ de ligne du front проліт лінії фронту 
~ des lignes проліт над розташуванням 
військ 

survoler (про) літати 

suspect adj підозрюваний 

suspendre тимчасово припиняти; припиняти;
тимчасово відстороняти (від посади); від-
строчувати; тимчасово забороняти (скасову-
вати); підвішувати 

suspension f тимчасове припинення; припи-
нення; відстрочка; тимчасова заборона (ска-
сування); тимчасове відсторонення (від поса-
ди); підвішування 

~ d’armes тимчасове припинення бо-
йових дій; перемир’я; перерва (зати-
шок) у бою 
~ de combat перерва (затишок) у ході 
бою 
~ de la circulation тимчасове припи-
нення руху 
~ des hostilités тимчасове припинення 
військових дій; перемир’я
~ de tir тимчасове припинення вогню;
перерва в стрільбі 
~ de vol тимчасове припинення польо-
тів 
~ du char підвіска танка 
~ du feu тимчасове припинення вог-
ню; перерва в стрільбі 
~ du trafic radio радіомовчання 

suspente f строп (парашута)

symbole m символ; емблема; знак; умовна 
позначка 

~ clé ключовий символ 
~ conventionnel умовний знак (сим-
вол); умовна позначка 
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synchronisateur m синхронізатор; пристрій,
що синхронізує 

synchronisation f синхронізація 

synchroniser синхронізувати 

synthèse m інтегрування розвідувальних даних 
~ des renseignements узагальнення 
розвідувальних даних 

système m система; мережа; комплекс; меха-
нізм; установка; пристрій 

~ à (de) lancement пусковий (старто-
вий) комплекс; пускова установка;
прицілювальна установка 
~ à (de) telecommande система теле-
керування (дистанційного керування)
~ à faisceau directeur система наве-
дення за (радіо) променем 
~ à infrarouge proche система з бли-
зькою зоною інфрачервоного випро-
мінювання (прилад нічного бачення)
~ à multiplexage багатоканальна сис-
тема зв’язку 
~ à programme система з програмним 
керуванням 
~ antichar система ПТО 
~ anticollision система, що запобігає 
зіткненню літаків у повітрі 
~ antimissile система ПРО 
~ atterrisseur посадковий пристрій 
(літака)
~ autodirecteur система самонаведен-
ня 
~ automatisé de commandement, de 
contrôle et de conduite автоматизова-
на система управління військами (си-
лами)
~ autonome автономна система керу-
вання; система самонаведення 
~ canon артилерійська система 
~ critique sur le plan de la sécurité си-
стема з особливими вимогами до без-
пеки 
~ d’acquisition система виявлення 
~ d’aides à la navigation навігаційне 
устаткування 
~ d’alarme система (аварійної) сигна-
лізації; система оповіщення 

système 
~ d’alerte à longue portée (lointaine)
система далекого виявлення й опові-
щення 
~ d’alerte система оповіщення 
~ d’allumage система запалення (за-
палювання)
~ d’approche automatique автоматич-
на система керування заходом на по-
садку 
~ d’arme air-air бойовий (ракетний)
комплекс класу «повітря-повітря»
~ d’arme antiaérien bitube спарена 
зенітна самохідна установка 
~ d’arme antiaérienne зенітний бойо-
вий (ракетний) комплекс 
~ d’arme antichar протитанковий бо-
йовий (ракетний) комплекс 
~ d’arme balistique балістична ракета 
~ d’arme d’interception зенітний ра-
кетний комплекс 
~ d’arme de dissuasion зброя стриму-
вання 
~ d’arme de missiles ракетний ком-
плекс 
~ d’arme missile sol-air зенітний раке-
тний комплекс 
~ d’arme missile ракетний комплекс 
~ d’arme sol-air mobile 
d’accompagnement військовий (само-
хідний) зенітний ракетний комплекс 
~ d’arme surface-air зенітний бойовий 
(ракетний) комплекс 
~ d’arme tactique тактична зброя 
~ d’arme(s) бойовий (ракетний) ком-
плекс; артилерійська система; система 
зброї; бойова система; вогневий засіб 
~ d’armes sol-air à courte portée зені-
тний комплекс “земля–повітря” малої 
дальності 
~ d’armes sol-air зенітний бойовий 
(ракетний) комплекс 
~ d’artillerie артилерійська система 
~ d’atterrissage aux instruments сис-
тема посадки за приладами 
~ d’atterrissage sans visibilité система 
посадки за приладами 
~ d’atterrissage система посадки 
~ d’autoguidage acoustique акустична 
система самонаведення 
~ d’autoguidage final система самона-
ведення на кінцевій ділянці траєкторії 
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système 
~ d’autoguidage система самонаве-
дення 
~ d’automatisation du tir de l’artillerie 
автоматизована система керування ар-
тилерійським вогнем 
~ d’autopoursuite система самонаве-
дення 
~ d’écran система захисного екрану-
вання; система біологічного захисту 
~ d’érection система (пристрій) для 
встановлення ракети у вертикальне 
положення 
~ d’extincteur d’incendie протипоже-
жна система 
~ d’identification система опізнання 
~ d’inertie інерційна система автоно-
много керування 
~ d’information de commandement et 
de contrôle інформаційна система 
управління 
~ d’information de gestion інформа-
ційна система управління 
~ d’information інформаційна система 
~ d’interception d’engins система пе-
рехоплення ракет 
~ d’interception система перехоплен-
ня 
~ d’objectifs система цілей 
~ d’observation et d’alerte система 
спостереження й оповіщення 
~ d’observation система спостережен-
ня 
~ d’obstacles система загороджень 
(перешкод)
~ d’obstructions система загороджень 
~ d’opération air-sol система забезпе-
чення взаємодії авіації із сухопутними 
військами; оперативна система “пові-
тря – земля”
~ d’orientation система орієнтації 
~ de chargement automatique система 
автоматичного заряджання 
~ de codage система кодування; при-
стрій, що кодує 
~ de commandement et de conduite 
(contrôle) система управління та конт-
ролю 
~ de commandement opérationnel et 
de renseignement оперативна система 
керування і розвідки 

système 
~ de commandement система керу-
вання 
~ de communication de commande-
ment et de conduite (contrôle) система 
зв’язку бойового управління 
~ de communication et d’information 
інформаційна система зв’язку 
~ de communication система зв’язку 
~ de conduite de (du) tir прилад керу-
вання артилерійським вогнем (ПКАВ)
~ de contre-mesures система елект-
ронних перешкод 
~ de contrôle et de guidage система 
керування і наведення 
~ de contrôle система контролю (керу-
вання)
~ de déclenchement спусковий меха-
нізм 
~ de défense aérienne intégrée система 
єдиної ППО 
~ de défense antiengin (antimissile) си-
стема ПРО 
~ de défense sol-air система ППО; зе-
нітний ракетний комплекс у системі 
ППО 
~ de défense система оборони 
~ de destruction система самоліквіда-
ції; система знищення ракет 
~ de détection avancée система дале-
кого виявлення 
~ de détection électromagnétique сис-
тема радіолокаційного виявлення 
~ de détection et de compte rendu 
d’explosion nucléaire система вияв-
лення та сповіщення про ядерну за-
грозу 
~ de détection lointaine система дале-
кого виявлення 
~ de détection система виявлення 
~ de détection-identification система 
виявлення й опізнання 
~ de détente спусковий механізм 
~ de feu система вогню 
~ de forces війська (сили)
~ de gestion система керування 
~ de guidage à (par) inertie інерційна 
система автономного керування 
~ de guidage à autodirecteur система 
самонаведення 
~ de guidage à courte distance (portée)
система наведення ближньої дії 
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système 
~ de guidage à longue distance (portée)
система наведення далекої дії 
~ de guidage à moyenne distance (por-
tee) система наведення середньої 
дальності 
~ de guidage à rayonnement infra-
rouge інфрачервона (теплова) система 
самонаведення 
~ de guidage actif активна система са-
монаведення 
~ de guidage astronomique астронаві-
гаційна система автономного керу-
вання 
~ de guidage de missiles система наве-
дення ракет 
~ de guidage final система наведення 
на кінцевій ділянці траєкторії 
~ de guidage hybride комбінована си-
стема керування 
~ de guidage indépendant-infrarouge 
інфрачервона (теплова) система само-
наведення 
~ de guidage indépendant-radar ра-
діолокаційна система наведення 
~ de guidage inertiel інерційна систе-
ма автономного керування 
~ de guidage optique система оптич-
ного наведення 
~ de guidage par faisceau система на-
ведення за променем 
~ de guidage par infrarouges інфраче-
рвона (теплова) система самонаведен-
ня 
~ de guidage par programmeur про-
грамна система керування 
~ de guidage par television телевізійна 
система керування 
~ de guidage passif пасивна система 
самонаведення 
~ de guidage radioinertial радіоінер-
ційна система автономного керування 
~ de guidage semi-actif напівактивна 
система самонаведення 

système 
~ de guidage sensible aux rayons in-
frarouges інфрачервона (теплова)
система самонаведення 
~ de guidage система наведення (керу-
вання)
~ de homing система самонаведення 

~ de lancement tactique тактична пус-
кова установка; пускова установка для 
пуску тактичних ракет 
~ de liaison-observation система 
зв’язку і спостереження 
~ de localisation система визначення 
місцезнаходження цілі 
~ de lutte antiaerienne et anti-sous-
marine система ППО і ПЧО 
~ de manipulation des donnees систе-
ма обробки даних 
~ de marquage et de guidage система 
цілевказівки і наведення 
~ de marquage система цілевказівки 
~ de mesures de précaution de 
l’OTAN система запобіжних заходів 
НАТО 
~ de mise à feu система запалювання 
(запалення)
~ de missile basé à terre наземний ра-
кетний комплекс 
~ de missile d’attaque au sol тактич-
ний ракетний комплекс для боротьби з
наземними цілями 
~ de missile ракетний комплекс 
~ de missiles antibalistiques ракетний 
комплекс для боротьби з балістични-
ми ракетами 
~ de missiles-antimissiles протиракет-
ний ракетний комплекс 
~ de navigation à (par) inertie інерцій-
на навігаційна система 
~ de navigation inertiel інерційна наві-
гаційна система 
~ de navigation radioelectrique радіо-
навігаційна система 
~ de navigation навігаційна система 
~ de percussion ударний механізм 
~ de pilotage automatique система ав-
томатичного керування 
~ de pilotage manuel ручне керування 
~ de pilotage система керування 
~ de poursuite automatique система 
автоматичного спостереження 
~ de poursuite система спостереження 
~ de prealerte aux chars система опо-
віщення про танкову небезпеку 
~ de projection система картографіч-
ної проекції 
~ de propulsion à poudre пороховий 
ракетний двигун; ПРД 
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système 
~ de propulsion à reaction реактивний 
двигун 
~ de propulsion силова установка;
двигун 
~ de protection NBC система захисту 
від зброї масового ураження 
~ de protection система захисту 
~ de quadrillage система координатної 
сітки 
~ de radiocommande (de radiocon-
duite) система радіоуправління 
~ de radiogoniomètre à cadre mobile 
пеленгаторна станція з обертовою ра-
мкою 
~ de radionavigation à coordonnees 
hyperboliques гіперболічна радіонаві-
гаційна система 
~ de radionavigation à coordonnées 
polaires радіонавігаційна система в
полярних координатах 
~ de radionavigation радіонавігаційна 
система 
~ de ravitaillement система постачан-
ня 
~ de recalage корегувальна система;
система корегування 
~ de renseignement система розвідки;
розвідувальна мережа 
~ de repérage radioélectrique радіоло-
каційна система 
~ de résistance система оборони 
~ de rotation de la tourelle механізм 
обертання башти 
~ de saisinage система кріплення (ра-
кет) по-похідному 
~ de sécurité au sol наземна система 
безпеки (ракети)
~ de sécurité en vol система безпеки 
(ракети) у польоті 
~ de sécurité система безпеки 
~ de sécurité collective система колек-
тивної безпеки 
~ de séparation система відділення 
(ступенів ракети)
~ de soutien interallié des déploie-
ments et des mouvements система 
НАТО по забезпеченню розгортання і
пересування військ 
~ de stabilisation система стабілізації 
~ de surveillance система спостере-
ження 

système 
~ de télécommunication система 
зв’язку 
~ de téléguidage система телекеруван-
ня (дистанційного керування)
~ de tir пусковий (стартовий) ком-
плекс; пускова установка; мор. систе-
ма вистрілювання (ракет)
~ de traitement automatique des don-
nées система автоматичної обробки 
даних 
~ de traitement des informations сис-
тема обробки інформації (даних)
~ de traitement et de représentation 
des informations de défense aérienne 
система обробки й автоматичної пере-
дачі інформації ППО 
~ de transmission de données система 
передачі даних 
~ de transmissions система передачі 
даних 
~ de veille система спостереження 
~ de visée électronique електронне 
прицільне пристосування 
~ de visée optique система оптичного 
спостереження; оптичний приціл 
~ de visée прицільне пристосування;
приціл 
~ de vision nocturne система нічного 
бачення 
~ de visualisation de l’objectif система 
спостереження цілі на екрані РЛС 
~ de(s) transmissions система зв’язку 
~ défensif система оборони 
~ des commandes система керування 
~ du faisceau directeur система наве-
дення за (радіо) променем 
~ du homing система самонаведення 
~ électronique d’observation радіоло-
каційна система спостереження 
~ électronique naval d’information 
tactique корабельна електронна сис-
тема тактичної інформації 
~ électronique електронна система 
~ homing система самонаведення 
~ hybride de guidage комбінована 
(змішана) система наведення (керу-
вання)
~ IFF система опізнання «свій-чужий»
~ informatique інформаційна система 
~ interrogateur-répondeur система 
опізнання «свій-чужий»



568

système 
~ logistique система тилового забезпе-
чення 
~ manuel de direction ручна система 
керування 
~ marqueur d’objectif à laser лазерна 
система наведення на ціль 
~ militaire général загальна військова 
організація 
~ mixte de guidage комбінована сис-
тема керування 
~ NBC система захисту від зброї ма-
сового ураження 
~ opératif air-terre повітряно-наземна 
оперативна система 
~ optique оптична система 
~s d’identification de nationalité сис-
тема визначення національної прина-
лежності 
~s d’information et de communication 
(SIC) система інформації та зв’язку 
dévoiler le ~ de feux розкривати сис-
тему вогню 
réaliser un ~ défensif організувати си-
стему оборони 
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table f стіл; пульт; щит; стенд; таблиця; стіл-
планшет; карта-планшет 

~ de commandant de (du) secteur стіл-
планшет командира сектора ППО 
~ de conversion перекладна таблиця 
~ de hausse таблиця кутів прицілю-
вання 
~ de lancement пусковий (стартовий)
стіл 
~ de manœuvre пульт керування 
~ de pointage des avions signalés dans 
une zone de filtrage планшет повітря-
ної обстановки 
~ de reference довідкова таблиця 
~ des coordonnées координатна сітка 
~ de situation aérienne планшет повіт-
ряної обстановки 
~ de situation générale планшет зага-
льної обстановки 
~ de(s) signaux таблиця сигналів; сиг-
нальний код 
~ de(s) tir таблиця стрільби 
~ de tir complète таблиця стрільби 
~ pratique de tir таблиця стрільби 

table-planchette f планшет 

tableau m таблиця; розклад; графік; табель 
список; дані; табло; пульт; (приладова) дош-
ка; щиток; панель; операційний щит; розпо-
дільний щит; телефонний комутатор 

~ à voyants світлове табло (екран)
~ commutateur комутатор; комута-
ційна дошка 
~ d’affichage індикаторне табло 
~ d’alarme incendie панель (щиток)
пожежної сигналізації 
~ d’alarme панель (щиток) аварійної 
сигналізації 
~ d’effectifs et de dotation штатний ро-
зпис 
~ d’emploi des armes план застосуван-
ня озброєння 
~ d’enlèvement таблиця повітряних пе-
ревезень 
~ d’instruments приладова дошка 
(щиток; панель)
~ de bord приладова дошка (щиток;
панель)
~ de branchement розподільний щит 

tableau 
~ de centralisation таблиця виправ-
лень 
~ de circulation графік руху 
~ de commande пульт керування; роз-
подільний щит; приладова дошка 
(щиток; панель)
~ de consommation таблиця витрат 
~ de controle пульт керування; розпо-
дільний щит; приладова дошка (щи-
ток; панель)
~ de distribution розподільний щит 
~ de fractionnement таблиця заванта-
ження ЛА 
~ de manœuvre пульт керування; при-
ладова дошка (щиток; панель)
~ de situation d’objectifs планшет ці-
левказівок 
~ de télécommande пульт телекеру-
вання (дистанційного управління)
~ de(s) signaux таблиця сигналів; сиг-
нальний код 
~ des analogies таблиця умовних назв 
(букв); фонетичний алфавіт 
~ des coordonnées координатна сітка 
~ des températures таблиця виправ-
лень на температуру повітря 
~ graphique de tir графік траєкторій 
~ indicateur індикаторне табло 
~ lisible планшет даних про повітряну 
ціль 
~ principal головний розподільний 
щит 
~ récapitulatif зведена таблиця 
dresser le ~ de l’ennemi складати дані 
про противника 

tâche f (бойове) завдання 
~ accessoire допоміжне завдання 
~ aérienne завдання авіації 
~ antiaérienne завдання ППО 
~ antichar завдання ПТО 
~ clairement définie конкретне за-
вдання 
~ de combat бойове завдання 
~ destructrice завдання на руйнування 
об’єкта 
~ du moment конкретне завдання 
~ prioritaire першочергове завдання 
~s de sécurité fondamentale de 
l’OTAN першочергові завдання 
НАТО щодо забезпечення безпеки 
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tâche 
~s induites концептуальні завдання 
~s spécifiées специфічні завдання 
effectuer la ~ виконувати завдання 

tachéomètre m тахеометр 

tactique adj тактичний; f тактика 
~ aérienne тактика дій авіації; тактика 
ВПС; тактика повітряного бою 
~ antiaérienne тактика дій військ ППО 
~ antinucléaire тактика в умовах за-
стосування ядерної зброї 
~ appliquée прикладна тактика 
~ combinée тактика спільних дій 
~ d’armes тактика дій родів військ 
~ de détail тактика дрібних підрозділів 
~ de harcèlement тактика виснаження 
~ des destructions тактика стримуван-
ня (противника) шляхом створення 
руйнувань на його шляху 
~ de survie тактика виживання 
~ d’infanterie тактика дій піхоти 
~ d’infiltration тактика проникнення 
~ générale загальна тактика 
~ spéciale тактика дій окремих родів 
військ 
~ terrestre тактика дій сухопутних 
військ 

taille f розмір; габарити 

taillis m топ. молодий ліс 

talon m п’ята; виступ; бортик; закраїна; укіс;
основа масштабу 

aux ~s (de) по п’ятах (за); впритул 

talus m схил; нахил; крутизна; насип 
~ antichar танконедоступний схил 
~ de parapet схил бруствера 
~ de rempart крутизна валу 
~ du chemin de fer залізничний насип 
~ du fossé крутизна рову 
~ en superstructure насип; бруствер 
~ escarpe крутизна схилу 
~ extérieur зовнішня крутизна 

tambour m барабан; барабанщик; циліндр;
вал; валик 

~ à cartouches барабанний магазин;
дисковий магазин 

tambour 
~ de bande (de chargement) дисковий 
магазин для набійної стрічки 
~ de fil barbelé моток колючого дроту 
~ dérouleur de bande дисковий мага-
зин для набійної стрічки 
~ des dérives барабанчик кутоміра;
барабан бічних випереджень 
~ gradué барабан з поділками 
battre le ~ бити в барабан 

tampon m пробка; заглушка; втулка; пиж 
~ de bouche дулова пробка 
~ de choc гальмо відкоту; буфер; амо-
ртизатор 
~ vérificateur контрольна пробка 

tandem m взаємодія 
~ chars-avions взаємодія танків і авіа-
ції 
~ de combat бойова взаємодія 
~ infanterie-chars взаємодія піхоти і
танків 

tangage m подовжній нахил; тангаж; кільова 
хитавиця 

tape f пробка; кришка 
~ de canon дулова пробка 
~ de hublot кришка ілюмінатора 

tapis m de bombes бомбометання по площі 

taux m ступінь; норма; коефіцієнт; розмір;
темп; швидкість; інтенсивність 

~ d’affectation коефіцієнт призначен-
ня 
~ d’attrition ступінь відсіву 
~ de base розрахункова норма спожи-
вання (витрат)
~ de consommation норма споживання 
~ de contamination ступінь зараження 
(радіацією чи ОР)
~ de couverture термін обороту запа-
сів 
~ de décroissance de l’intensite коефі-
цієнт ослаблення ступеня радіоактив-
ного зараження 
~ de décroissance radioactive інтен-
сивність зниження рівня радіоактив-
ності 
~ de destruction ступінь руйнування 
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taux 
~ de la (d’une) ration продовольчий 
пайок; норма добового постачання 
~ de maintenance норма технічного 
забезпечення 
~ d’emploi nucléaire масштаби засто-
сування ядерної зброї 
~ d’encadrement відсоток укомплек-
тування 
~ de perte(s) розміри втрат у відсотках 
~ de radiation інтенсивність випромі-
нювання 
~ de ravitaillement consenti норма узго-
дженого постачання 
~ de ravitaillement requis норма добо-
вого постачання 
~ de réalisation коефіцієнт застосування 
~ de remplacement коефіцієнт перемі-
щення 
~ d’usure відсоток зношення 

technicien m технік; інженер; механік; фахі-
вець 

technique f техніка; метод(и); спосіб(и); при-
йоми; навички 

~ aérienne авіаційна техніка 
~ antichar методи і засоби боротьби з
танками 
~ commando методи дії диверсійно-
розвідувальних груп 
~ d’assaut спосіб атаки 
~ de combat спосіб ведення бою; так-
тичний прийом; бойова техніка 
~ de fusées ракетна техніка 
~ de guidage метод наведення (керу-
вання)
~ de largage спосіб (прийом) скидан-
ня; спосіб бомбометання 
~ de missiles ракетна техніка 
~ de pointe сучасна техніка 
~ des télécommandes телекерування;
дистанційне керування 
~ des télécommunications (des trans-
missions) техніка зв’язку 
~ du tir прийоми і правила стрільби;
спосіб ведення вогню; спосіб бомбо-
метання; спосіб пуску (ракети)
~ électronique електронна техніка 
~ maritime морська техніка 
~ militaire військова техніка 
~ navale військово-морська техніка 

technique 
~ radar радіолокаційна техніка 
~ radioélectrique радіотехніка 

télécommande f телекерування; дистанційне 
керування; керування на відстані; силова си-
нхронна передача 

~ automatique автоматичне телекеру-
вання 
~ infrarouge інфрачервона (теплова)
система самонаведення 
~ par fil керування по проводах 
~ par manipulation ручне дистанційне 
керування 
~ par ondes радіокерування 
~ par programme програмне дистан-
ційне керування 
~ par radio (sans fil) радіокерування 

télécommunication f зв’язок 
~ par fil проводовий зв’язок 
~ sans fil радіозв’язок 
~(s) spatiale(s) космічний зв’язок 

télégramme m телеграма 
~ chiffré шифрована телеграма; шиф-
рограма 
~ codé кодована телеграма 
~ téléphoné телефонограма 

télégraphe m телеграф; телеграфний апарат 
~ marin прапорцевий семафор 
~ sous-marin підводний телеграфний 
кабель 

télégraphier телеграфувати 

télégraphique adj телеграфний 

télégraphiste m телеграфіст 

téléguidage m телекерування; дистанційне 
керування; керування на відстані 

~ au moyen de fils (теле) керування по 
проводах 
~ automatique автоматичне телекеру-
вання 
~ à vue (direct) телекерування з візуа-
льним спостереженням 
~ indirect телекерування 
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téléguidage 
~ indirect au moyen du radar телеке-
рування за допомогою радіолокацій-
них засобів 
~ par fil (теле) керування по проводах 
~ par radar телекерування за допомо-
гою радіолокаційних засобів 

téléguidé adj телекерований; з дистанційним 
керуванням; керований на відстані 

télémètre m à laser лазерний далекомір 

télémétrie f визначення відстаней 

téléphone m телефон; телефонний апарат 
~ de bord бортовий переговорний 
пристрій; літаковий переговорний 
пристрій (ЛПП); танковий переговор-
ний пристрій (ТПП)
~ de campagne польовий телефон 
~ sans fil радіотелефон 

téléphonie f телефонія; телефонний зв’язок 
~ à bande latérale unique однополосна 
телефонія 
~ avec (par) fil телефонний проводо-
вий зв’язок 
~ duplex дуплексна телефонія 
~ multiplex багатоканальна телефонія 
~ sans fil радіотелефонний зв’язок; ра-
діотелефон 
fonctionner en ~ працювати в теле-
фонному режимі; працювати на теле-
фоні 

température f температура 
~ d’allumage температура запалюван-
ня (спалаху)
~ d’autoallumage температура само-
запалювання 
~ de rayonnement температура ви-
промінювання 
~ d’inflammation температура спала-
ху (запалення)
~ nucléaire ядерна температура 

tempête f шторм; буря 
~ de feu вогненний смерч (при вибуху 
ядерної бомби)
~ de neige снігова буря 
~ de poussière пилова буря 

temps m час; термін; темп; такт; період; ча-
совий інтервал; погода 

~ à grains шквальна погода 
~ bas суцільна низька хмарність 
~ bouché хмарна погода; нельотна по-
года 
~ calme тиха (безвітряна) погода 
~ clair ясна погода 
~ couvert хмарна погода 
~ d’arrêt зупинка; пауза; тимчасове 
припинення; перерва 
~ d’éclatement час горіння дистанцій-
ного заряду 
~ d’intervention час застосування 
~ de brouillard мрячна погода 
~ de fuseau horaire поясний час 
~ de Greenwich час за Гринвічем 
~ de guerre військовий час 
~ de l’explosure час (тривалість)
опромінення 
~ de paix мирний час 
~ de réaction de l’ensemble час готов-
ності комплексу 
~ de réaction час реагування 
~ de réponse час спрацьовування; час 
реагування (реакції)
~ de rotation цикл вантажообороту 
~ de route час (тривалість) переходу 
(плавання)
~ de service термін служби 
~ de trajet час польоту 

~ de vol час польоту 
~ favorable au vol льотна погода 
~ forcé непогода; штормова погода 
~ hostile (impropre au vol) нельотна 
погода 
~ local місцевий час 
~ nuageux хмарна погода 
~ réfléchi час на обмірковування 
~ universel час за Гринвічем 
~ volable льотна погода 
~ vrai дійсний час 
deuxième ~ наступне завдання; другий 
прийом (при виконанні прийомів зі 
зброєю)
en tout ~ у будь-яку погоду; при будь-
яких метеорологічних умовах 
gros ~ штормова погода; буря 
marquer des ~s d’arrêt робити корот-
кочасні зупинки 
mauvais ~ несприятливі метеорологі-
чні умови 
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temps 
par tous les ~ у будь-яку погоду; при 
будь-яких метеорологічних умовах 
premier ~ найближче завдання; пер-
ший прийом (при виконанні прийомів 
зі зброєю)

tenaille f подвійне охоплення; кліщі 
fermer la ~ брати в кліщі 
monter une ~ підготувати подвійне 
охоплення 
prendre en ~ брати в кліщі 

tendu adj настильний (про вогонь)

tenir тримати(ся); утримувати; займати; міс-
тити; оборонятися; чинити опір; стримувати 
противника; утримувати позиції 

~ bon непохитно триматися; завзято 
оборонятися 
~ ferme міцно утримувати; непохитно 
триматися; завзято оборонятися 
~ fortement займати (утримувати)
значними силами 

tenon m виступ; палець 
~ d’accrochage de la culasse ouverte 
гачок для утримання замка у відкри-
тому положенні 
~ d’accrochage du chargeur засувка 
магазина 
~ d’agrafage du canon au traîneau за-
хват для зчеплення ствола з полозка-
ми 

tension f напруга; напруженість 
~ de la trajectoire настильність траєк-
торії 
~ des chenilles натяг гусениць 

tentative f спроба 
~ aeroportée спроба проведення опе-
рації шляхом викидання повітряного 
десанту 
~ de fuite спроба втечі 
~ parachutiste спроба проведення 
операції шляхом викидання парашут-
ного десанту 

tente f намет; тент 
~ d’habitation житловий намет 
~ d’hospitalisation госпітальний намет 

tente 
~ individuelle індивідуальний намет 
~ opératoire операційний намет; на-
мет-перев’язочна 
abattre une ~ згортати намет 
dresser (monter) une ~ встановлювати 
намет 

tenue f поводження; одяг; форма одягу;
зчеплення з ґрунтом 

~ civile цивільний одяг 
~ d’été літня форма одягу 
~ d’exercice польова форма одягу 
~ d’hiver зимова форма одягу 
~ d’ordonnance форма одягу 
~ d’outre-mer форма одягу для війсь-
ковослужбовців, що проходять служ-
бу на заморських територіях 
~ de camouflage маскувальний одяг 
(костюм)
~ de campagne польова форма одягу 
~ de ceremonie парадна форма одягу 
~ de combat польова форма одягу; бо-
йова готовність 
~ de corvée робочий одяг (обмундиру-
вання)
~ de jour повсякденна форма одягу 
~ de secteur чергування в повітрі; пат-
рулювання над смугою (ділянкою)
оборони 
~ de soirée вечірня форма одягу (для 
офіцерів)
~ de sortie вихідна форма одягу 
~ de ville вихідна форма одягу 
~ de vol льотне обмундирування (кос-
тюм)
~ en blanc парадна форма одягу 

terme m кордон; прикордонний стовп; строк 
~ du règlement тривалість регламент-
них робіт 
~ militaire військовий термін 

terminologie f термінологія 
~ militaire військова термінологія 
~ réglementaire статутна термінологія 

terminus m кінцева залізнична станція 
(пункт)
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terrain m місцевість; ділянка місцевості;
площадка; посадкова площадка; аеродром;
полігон; льотне поле; ґрунт 

~ à battre ділянка, що підлягає обстрі-
лу 
~ à contre-pente зворотний схил 
~ à parcourir район майбутнього руху 
~ accidenté пересічена місцевість 
~ antichar місцевість, обладнана у
протитанковому плані 
~ auxiliaire допоміжний аеродром;
посадкова площадка 
~ avancé смуга забезпечення; передо-
вий аеродром 
~ bas топ. низина; низовина 
~ battu ділянка місцевості, що про-
стрілюється; простір, що уражається 
~ boisé лісиста місцевість 
~ cloisonné закрита місцевість (ділян-
ка місцевості)
~ coupé пересічена місцевість 
~ couvert закрита місцевість (ділянка 
місцевості)
~ d’acces difficile важкопрохідна міс-
цевість (ділянка місцевості)
~ d’acces facile легкопрохідна місце-
вість (ділянка місцевості)
~ d’armes à tir courbe місцевість, що 
вимагає застосування вогневих засо-
бів навісного вогню 
~ d’assaut штурмовий аеродром 
~ d’attaque район наступу; смуга пе-
решкод 
~ d’atterrissage аеродром; посадкова 
площадка; аеродром призначення 
~ d’aviation аеродром 
~ d’escale проміжний аеродром 
~ d’essai випробувальний полігон 
~ d’exercice навчальне поле; навчаль-
ний плац 
~ de base основний аеродром; припи-
сний аеродром; аеродром базування 
~ de bombardement аеродром бомба-
рдувальної авіації 
~ de chasse аеродром винищувальної 
авіації 
~ de circonstance необладнана посад-
кова площадка; тимчасовий аеродром 
~ de combat район бойових дій; поле 
бою 
~ de degagement запасний аеродром 
(посадкова площадка)

terrain 
~ de depart основний аеродром; аеро-
дром вильоту 
~ de deploiement avance смуга забез-
печення; передовий аеродром 
~ de deroutement запасний аеродром 
(посадкова площадка)
~ de dispersion аеродром розосере-
дження; аеродром з розосередженими 
місцями стоянки літаків 
~ de diversion запасний аеродром (по-
садкова площадка)
~ de fortune тимчасовий аеродром 
~ de l’action район бойових дій; поле 
бою 
~ de l’attaque район наступу 
~ de l’avant смуга забезпечення 
~ de largage площадка для скидання 
~ de ravitaillement аеродром поста-
чання 
~ de recueil аеродром посадки після 
виконання завдання 
~ de secours місце вимушеної посад-
ки; запасний аеродром (посадкова 
площадка)
~ de soutien (base régimentaire) тило-
вий район (тил полку)
~ de soutien avancé передовий район 
підтримки 
~ de soutien запасний аеродром (поса-
дкова площадка); тиловий аеродром 
(посадкова площадка)
~ decoupé пересічена місцевість 
~ decouvert відкрита місцевість (діля-
нка місцевості)
~ degagé відкрита місцевість (ділянка 
місцевості); рівнинна місцевість 
~ des approches підступи; підходи 
~ difficile важкопрохідна місцевість 
(ділянка місцевості)
~ entre deux armées en présence нейт-
ральна смуга 
~ environnant прилегла ділянка міс-
цевості 
~ equipé обладнаний аеродром (поса-
дкова площадка)
~ favorable сприятлива (зручна) міс-
цевість 
~ hostile важкопрохідна місцевість 
(ділянка місцевості); аеродром проти-
вника 
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terrain 
~ impraticable aux chars танконедо-
сяжна місцевість 
~ impraticable непрохідна місцевість 
(ділянка місцевості)
~ infecté заражена місцевість (ділянка 
місцевості)
~ inobservable ділянка місцевості, що 
не проглядається 
~ inoccupé незайнята (противником)
місцевість 
~ inondable топ. долина розливу; за-
плава ріки; площа затоплення 
~ libre необладнана місцевість; незай-
нята (противником) місцевість 
~ mamelonne горбкувата місцевість 
~ marecageux болотиста місцевість 
~ mauvais en déplace важкопрохідна 
місцевість (ділянка місцевості)
~ montagneux (montueux) гірська мі-
сцевість 
~ morcelé пересічна місцевість 
~ non préparé непідготовлена ВПС 
~ obscur ділянка місцевості, що не 
проглядається 
~ observé ділянка місцевості, що про-
глядається 
~ opérationnel оперативний аеродром 
~ organisé місцевість, обладнана в ін-
женерному плані 
~ praticable aux chars танкодоступна 
місцевість 
~ principal головний (основний) аеро-
дром 
~ radioactif місцевість (ділянка місце-
вості) радіоактивного зараження 
~ rasé простір, що уражається насти-
льним вогнем 
~ restreint невелика ділянка місцевос-
ті 
~ rocailleux кам’яниста місцевість 
~ simulé імітаційний аеродром 
~ vital ключова місцевість 
à travers ~ по бездоріжжю 
activer le ~ мінувати місцевість; зара-
жати місцевість 
aménager le ~ обладнати місцевість 
analyser le ~ вивчати місцевість 
coller au ~ зливатися з місцевістю; за-
лягати; притискатися до землі 
conquérir le ~ захоплювати місцевість 
conserver le ~ утримувати ділянку 

terrain 
découvrir le ~ оглядати місцевість 
dégazer (désinfecter) le ~ дегазувати 
місцевість 
éclairer le ~ вести рекогносцировку 
examiner le ~ вивчати місцевість 
explorer le ~ вести розвідку місцевості 
fouiller le ~ прочісувати (прострілю-
вати) місцевість; оглядати (вивчати)
місцевість 
gagner du ~ вигравати простір; просу-
ватися вперед 
inscrire sur le ~ позначати на місцево-
сті 
interdire le ~ утримувати (обороняти)
місцевість 
matérialiser sur le ~ позначати на міс-
цевості; помічати на місцевості 
nettoyer le ~ очищати місцевість (від 
противника)
neutraliser le ~ тримати місцевість під 
вогнем 
organiser le ~ обладнати місцевість 
perdre du ~ відступати; відходити 
piéger le ~ влаштовувати мінні пастки 
на місцевості; мінувати місцевість 
placer sur le ~ розташовувати на міс-
цевості 
prospecter le ~ вести розвідку місце-
вості; вивчати місцевість 
purger le ~ очищати місцевість (від 
противника)
reconnaitre le ~ вести розвідку місце-
вості; проводити рекогносцировку мі-
сцевості 
regagner le ~ знову займати залишену 
ділянку (район)
repérer le ~ створювати мережу орієн-
тирів на місцевості 
s’accrocher au ~ закріплюватися на 
місцевості; вести позиційну оборону;
непохитно оборонятися 
s’adapter au ~ використовувати умови 
місцевості; пристосовуватися до умов 
місцевості 
s’organiser sur le ~ закріплюватися на 
місцевості 
sonder le ~ вивчати місцевість; вести 
розвідку місцевості 
sur le ~ на місцевості; на місці; на полі 
бою 
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terrain 
surveiller le ~ спостерігати за місцеві-
стю 
utiliser le ~ використовувати місце-
вість; пристосовуватися до місцевості 

terrain-clé m ключова позиція 

terrasse f топ. тераса 

terre f земля; ґрунт; берег; суша; заземлення 
de ~ сухопутний 
descendre à ~ висаджуватися на берег 
envoyer à ~ відправляти (списувати)
на берег 
mettre à ~ висаджувати; вивантажува-
ти; спішувати; висаджувати з машин 
prendre ~ приставати до берега; виса-
джуватися на берег; приземлятися 
remuer (de) la ~ здійснювати земляні 
роботи 
sauter à ~ спішуватися; висаджувати-
ся з машин 
tirer à ~ вести вогонь по наземних ці-
лям 

terrestre adj наземний; сухопутний 

terri m топ. терикон 

territoire m територія; місцевість 
~ aérien повітряна територія 
~ d’outre-mer заморська територія 
~ hostile територія, контрольована 
противником 
~ national національна територія 

territorial adj територіальний 

terrorisme m тероризм 
~ international міжнародний тероризм 
~ technologique техногенний тероризм 

tertre m топ. окремий горбик (висотою до 25 
м)

test m іспит; проба; випробування; контроль-
не завдання 

~ d’entraînement навчальний іспит 

tester випробувати; проводити іспит; переві-
ряти 

tétanos m стовбняк 

tête f голівка; головна частина (ракети; сна-
ряду); бойова частина (ракети); головний 
(передовий) загін; топ. вершина; верхівка 

~ (à) droite! рівняння праворуч! (ко-
манда)
~ (à) gauche! рівняння ліворуч! (ко-
манда)
~ à charge creuse бойова частина з
кумулятивним зарядом 
~ à charge explosive бойова частина з
осколочно-фугасним зарядом 
~ acoustique акустична голівка само-
наведення 
~ active бойова частина (ракети)
~ atomique атомна (ядерна) бойова 
частина 
~ autochercheuse (autodirectrice cher-
cheuse) голівка самонаведення;
координатор цілі 
~ chercheuse à guidage acoustique 
акустична голівка самонаведення 
~ chercheuse radar радіолокаційна го-
лівка самонаведення 
~ classique бойова частина зі звичай-
ною ВР 
~ d’affût верхній верстат; лобова час-
тина верстата лафета 
~ d’amorçage натискна голівка (під-
ривника міни)
~ d’autoguidage optique оптична голі-
вка самонаведення 
~ d’autoguidage голівка самонаведен-
ня; координатор цілі 
~ d’autopoursuite голівка самонаве-
дення; координатор цілі 
~ d’étapes головний етап 
~ d’homme tige фігура до грудей 
~ de (de la) colonne голова колони 
~ de combat бойова частина (ракети)
~ de débarquement район висадки 
(викидання); плацдарм, створений 
морським десантом 
~ de fusée головна частина (носовий 
конус) ракети 
~ de gâchette шептало спуску (спуско-
вого важеля)
~ de guerre бойова частина (ракети)
~ de l’itinéraire початковий пункт ма-
ршруту 
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tête 
~ de plage плацдарм висадки морсько-
го десанту 
~ de pont aérienne авіаційний плацдарм 
~ explosive бойова частина (ракети); 
осколочно-фугасна бойова частина 
~ inerte навчальна бойова частина з
інертним спорядженням 
~ militaire à charge nucléaire бойова 
частина з ядерним зарядом 
~ militaire бойова частина (ракети)
~ mobile обтюратор 
~ multiple касетна бойова частина 
~ nucléaire ядерна бойова частина 
~ nue без головного убору 
~ offensive бойова частина (ракети)
~ sondeuse infrarouge інфрачервона 
(теплова) голівка самонаведення 
~s de gros передові частини (підрозді-
лу) головних сил 
à la ~ на чолі 
attaquer en ~ очолювати атаку (під-
розділу; частини)
de ~ головний 
en ~ на чолі; попереду 
marcher en ~ рухатися на чолі колони;
очолювати колону 
pousser en ~ висилати вперед; призна-
чати в перший ешелон 

texte m текст 
~ chiffré зашифрований текст; шиф-
ровка 
~ en clair відкритий (незашифрова-
ний) текст 

thalweg m водозлив; тальвег 

théâtre m театр воєнних дій (ТВД)
~ accessoire другорядний ТВД 
~ de guerre театр воєнних дій; ТВД 
~ de guerre secondaire другорядний 
ТВД 
~ d’ (des) opérations театр воєнних 
дій; ТВД 
~ d’opérations extérieures зовнішній 
ТВД 
~ d’opérations maritimes (oceaniques)
морський ТВД 
~ d’opérations secondaires другоряд-
ний ТВД 
~ extérieur зовнішній ТВД 

théâtre 
~ maritime морський ТВД 
~ principal головний ТВД 

théodolite m теодоліт 

thermonucléaire термоядерний 

tige f стрижень; шток; штанга; тяга; шпин-
дель; вісь; штир 

~ à sonder інж. щуп 
~ centrale ударник підривника; шток 
(стрижень) ударника 
~ d’amorçage запальний стрижень 
~ de détente спускова тяга 
~ de hausse стебло прицілу 
~ de mire топ. візир 
~ de mise de feu спускова тяга 
~ de percuteur шток (стрижень) удар-
ника 
~ de piston de frein de recul шток га-
льма відкоту 
~ de ressort стрижень пружини 
~ de sondage інж. щуп 
~ de sûreté запобіжний стрижень 
~ du bloqueur стрижень стопора (ба-
шти)
~ du levier de culasse mobile ручка за-
мка 
~ du récupérateur шток накатника 
~ guide-ressort направляючий стри-
жень пружини 

tir m стрільба; вогонь; пуск ракет (и); ракет-
на стрільба; бомбометання; тир 

~ à (de) plein fouet настильна стрільба 
~ à balles (réelles) бойова стрільба 
~ à balles traceuses стрільба трасую-
чими кулями 
~ à bord du véhicule blindé стрільба з
бронетранспортера 
~ à bout portant стрільба впритул 
~ à bras francs стрільба з руки (без 
опори)
~ à cadence lente стрільба з низьким 
темпом (з низькою скорострільністю)
~ à cadence maxima стрільба з грани-
чним темпом (з максимальною скоро-
стрільністю); швидкий вогонь 
~ à cadence moyenne стрільба із сере-
днім темпом 
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tir 
~ à cadence rapide стрільба з високим 
темпом (з високою скорострільністю); 
швидкий вогонь 
~ à coucher avec appui стрільба лежа-
чи з підпорою 
~ à courte distance стрільба на близькі 
відстані 
~ à courte portée стрільба на близькі 
відстані; пуск ракети ближньої дії 
~ à couvert стрільба із закритих вог-
невих позицій 
~ à découvert стрільба з відкритих во-
гневих позицій 
~ à démolir стрільба на руйнування 
~ à distance de combat стрільба на да-
льність прямого пострілу 
~ à distance réelle стрільба в межах 
дальності ефективного вогню 
~ à effet psychologique вогонь на ви-
снаження 
~ à faible cadence стрільби з низьким 
темпом (з низькою скорострільністю)
~ à faible distance стрільба на близькі 
відстані 
~ à gaz стрільба хімічними снарядами 
~ à genou стрільба з коліна 
~ à l’hectar стрільба по площі; бомбо-
метання по площі 
~ à l’horaire стрільба за розкладом 
~ à la (en) demande вогонь за викли-
ком 
~ à la mitraillette стрільба з автомата;
автоматна стрільба 
~ à la montre стрільба з заданими ін-
тервалами 
~ à obus à balles стрільба шрапнеллю 
~ à obus à gaz стрільба хімічними 
снарядами 
~ à obus fumigènes стрільба димовими 
снарядами; стрільба на задимлення 
~ à obus toxiques стрільба хімічними 
снарядами 
~ à obus traceurs стрільба трасуючи-
ми снарядами 
~ à obus артилерійський обстріл 
~ à outrance безупинна (тривала)
стрільба 
~ à perforants стрільба бронебійними 
снарядами 
~ à pied стрільба з місця 

tir 
~ à pointage direct стрільба прямим 
наведенням 
~ à pointage indirect стрільба непря-
мим наведенням; стрільба із закритих 
вогневих позицій 
~ à portée maximum стрільба на гра-
ничні відстані 
~ à projectiles réeles бойова стрільба 
~ à répétition швидкий вогонь; вогонь 
одиночними пострілами 
~ à terre стрільба по наземних цілях 
~ à toute volée стрільба на граничні 
відстані 
~ à trajectoire horizontale (tendu) на-
стильна стрільба 
~ à volonte стрільба одиночними пос-
трілами 
~ à vue directe стрільба прямим наве-
денням 
~ à vue стрільба прямим наведенням 
~ accéléré швидкий вогонь 
~ aérien обстріл (бомбардування) з
повітря; повітряний вогневий наліт;
бомбометання 
~ antichar протитанковий вогонь 
~ arrêté вогонь по рубежу 
~ atomique атомний (ядерний) удар;
стрільба атомними (ядерними) боє-
припасами; вогонь атомних (ядерних)
засобів; застосування атомної (ядер-
ної) зброї; нанесення атомного (ядер-
ного) удару 
~ au (du) fusil стрільба з гвинтівки;
рушничний вогонь 
~ au (du) fusil-mitrailleur стрільба з
ручного кулемета 
~ au canon артилерійський (гармат-
ний) вогонь 
~ au collimateur стрільба прямим на-
веденням з використанням коліматор-
ного прицілу 
~ au pistolet стрільба з пістолета 
~ au sol стрільба по наземних цілях 
~ automatique автоматичний вогонь;
стрільба з автоматичної зброї 
~ aux courts arrets вогонь з коротки-
ми зупинками 
~ aux vitesses швидкісна стрільба;
стрільба з високою скорострільністю 
~ avant вогонь з носової гармати 
~ avec appui стрільба з упору 
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tir 
~ brutal потужний вогонь 
~ calculé стрільба по обчислених да-
них 
~ circulaire круговий обстріл 
~ collectif груповий вогонь; стрільба 
по групі цілей (по груповій цілі)
~ concentré зосереджений вогонь 
~ constant безупинний вогонь 
~ continu тривалий обстріл 
~ convergent зосереджений вогонь 
~ coordonné погоджений вогонь 
~ couché стрільба лежачи 
~ coup à (par) coup стрільба одиноч-
ними пострілами 
~ courbe  навісна стрільба 
~ court недоліт 
~ croisé перехресний вогонь 
~ d’ (en) echarpe навскісний вогонь 
~ d’annihilation стрільба на знищення 
~ d’application практична стрільба 
~ d’appoint (d’appui) вогнева підтри-
мка; підтримка вогнем 
~ d’appui direct (immédiat) безпосе-
редня вогнева підтримка 
~ d’appui en profondeur глибинна во-
гнева підтримка 
~ d’appui indirect непряма вогнева пі-
дтримка 
~ d’appui rapproché безпосередня во-
гнева підтримка; вогнева підтримка з
близьких дистанцій 
~ d’arrêt successif пересувний загоро-
джувальний вогонь 
~ d’arrêt загороджувальний вогонь 
~ d’artifices lumineux стрільба освіт-
лювальними снарядами 
~ d’artillerie артилерійський обстріл 
~ d’ecrasement масований вогневий 
наліт 
~ d’effet (d’efficacite) стрільба на по-
разку; дійсний (ефективний) вогонь 
~ d’efficacité d’emblée вогонь без 
пристрілювання 
~ d’efficacité de courte durée вогневий 
удар (наліт); вогневий напад 
~ d’emblée стрільба без пристрілю-
вання 
~ d’enfilade подовжній вогонь 
~ d’engin пуск ракети 
~ d’ensemble груповий вогонь; стрі-
льба чергами 

tir 
~ d’interdiction вогонь на заборону 
~ d’obus à gaz стрільба хімічними 
снарядами 
~ d’opportunité вогонь по незапла-
нованій цілі 
~ d’usure вогонь на виснаження 
~ dans la position couchée стрільба 
лежачи 
~ de (en) mitrailleuse стрільба з куле-
мета; кулеметний вогонь 
~ de (par) plongée навісна стрільба;
мінометна стрільба 
~ de (par) surprise раптовий вогонь;
вогневий удар (наліт); вогневий на-
пад; стрільба способом вогневого на-
паду 
~ de balayage прочісування вогнем 
~ de balisage сигнальний вогонь 
~ de barrage antiaérien зенітний заго-
роджувальний вогонь 
~ de barrage загороджувальний во-
гонь 
~ de batterie стрільба батареєю 
~ de bombardement артилерійський 
обстріл; бомбардування; бомбометан-
ня 
~ de brèche стрільба для утворення 
проходів у загородженнях 
~ de but en blanc стрільба на відстань 
прямого пострілу 
~ de camouflage відволікаючий вогонь 
~ de combat бойова стрільба 
~ de concentration зосереджений во-
гонь 
~ de contrebatterie контрбатарейний 
вогонь 
~ de contre-mortier контрмінометний 
вогонь 
~ de contre-préparation вогнева (ар-
тилерійська) контрпідготовка 
~ de courte durée нетривалий вогонь 
~ de couverture вогневе прикриття;
вогнева завіса; загороджувальний во-
гонь 
~ de demolition стрільба на руйнуван-
ня 
~ de demonstration навчальна стріль-
ба; показова стрільба 
~ de destruction стрільба на поразку;
стрільба на руйнування; стрільба на 
знищення 
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tir 
~ de face фронтальний вогонь 
~ de flanc (de flanquement) фланговий 
вогонь 
~ de fonctionnement стрільба з зада-
ним (навчальним) завданням; стрільба 
для перевірки дієздатності вогневого 
засобу 
~ de fouet настильна стрільба 
~ de front фронтальний вогонь 
~ de fusées ракетна стрільба; пуск ра-
кет 
~ de grenade стрільба бойовими гра-
натами 
~ de groupement груповий вогонь;
стрільба по групі цілей (груповій ці-
лі); кучність стрільби 
~ de harcèlement вогонь на виснажен-
ня 
~ de justesse точна (влучна) стрільба 
~ de la grenade метання гранати 
~ de la main стрільба з руки 
~ de melée змішаний вогонь; вогонь 
засобів першого ешелону; стрільба 
перед переднім краєм; стрільба з бли-
зьких дистанцій (відстаней); стрільба 
на близькі відстані 
~ de mise en place пристрілювання 
~ de mortiers стрільба з міномета; мі-
нометний вогонь 
~ de neutralisation стрільба на при-
душення 
~ de nuit стрільба вночі (в умовах об-
меженої видимості)
~ de pied ferme стрільба з місця 
~ de plein fouet настильна стрільба 
~ de précision точна (влучна) стрільба 
~ de préparation вогнева (артилерій-
ська) підготовка 
~ de protection вогневе прикриття 
~ de proximité стрільба з близьких ди-
станцій (відстаней); стрільба на бли-
зькі відстані 
~ de réglage пристрілювання 
~ de représaille вогонь у відповідь;
стрільба на поразку 
~ de revanche вогонь у відповідь 
~ de riposte вогонь у відповідь 
~ de rupture стрільба бронебійними 
снарядами 
~ de soutien immédiat безпосередня 
вогнева підтримка 

tir 
~ de soutien вогнева підтримка; підт-
римка вогнем 
~ débloqué avec fauchage стрільба зі 
штучним розсіюванням 
~ débloqué sans fauchage стрільба без 
штучного розсіювання 
~ débloqué стрільба з розсіюванням;
стрільба по площі 
~ debout стрільба стоячи 
~ defensif de protection загороджува-
льний вогонь; вогнева завіса 
~ defensif загороджувальний вогонь;
вогонь в обороні 
~ dense щільний вогонь 
~ derrière un couvert стрільба через 
укриття 
~ des missiles стрільба ракетами; пуск 
ракет 
~ des positions à couvert стрільба з за-
критих вогневих позицій; стрільба че-
рез укриття 
~ direct стрільба прямим наведенням 
~ douteux неточна стрільба 
~ du (d’un) missile пуск ракети 
~ éclairant continu тривалий вогонь 
освітлювальними снарядами 
~ éclairant coordonné координований 
вогонь освітлювальними та бойовими 
снарядами 
~ éclairant стрільба освітлювальними 
снарядами 
~ efficace (effictif) дійсний (ефектив-
ний) вогонь 
~ en chasse стрільба по противнику,
що відходить; стрільба по носу (при 
переслідуванні корабля противника)
~ en debit rapide стрільба з високим 
темпом (з високою скорострільністю); 
швидкий вогонь 
~ en direction de стрільба в напрямку;
пуск (ракети) у напрямку 
~ en l’air стрільба в повітря 
~ en lumiere infrarouge стрільба з ви-
користанням приладів нічного бачен-
ня 
~ en marchant (en marche) стрільба 
на ходу (з ходу; у русі)
~ en piqué бомбометання з пікіруван-
ня 
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tir 
~ en pointage fixe стрільба без зміни 
установки прицілу (на одній установці 
прицілу)
~ en position assis стрільба сидячи 
~ en position couchée стрільба лежачи 
~ en position debout стрільба стоячи 
~ en progressant вогонь з коротких 
зупинок 
~ en rafale(s) illimitée(s) стрільба дов-
гими чергами; автоматичний вогонь 
~ en roulant стрільба на ходу (з ходу;
у русі)
~ en série стрільба чергами; серійне 
бомбометання 
~ ennemi вогонь противника 
~ épaulé стрільба з плеча 
~ espacé стрільба, що ведеться з пере-
рвами 
~ éventuel prévu підготовлена позап-
ланова стрільба 
~ exactement en place точна (влучна)
стрільба 
~ exécuté à la demande вогонь за ви-
кликом 
~ explosif стрільба осколочно-
фугасними снарядами 
~ fichant навісна стрільба 
~ fictif імітаційна стрільба; імітацій-
ний пуск ракети 
~ frontal фронтальний вогонь 
~ fusant дистанційна стрільба; стріль-
ба бризантними гранатами 
~ illimité необмежений вогонь 
~ indirect стрільба непрямим наве-
денням; стрільба із закритих вогняних 
позицій 
~ inefficace неефективний вогонь 
~ ininterrompu безупинний вогонь 
~ interdit заборона на ведення вогню 
~ libre застосування зброї без обме-
жень 
~ localisé вогонь у заданому напрямку 
~ lointain стрільба з далеких відста-
ней; стрільба на великі відстані; дале-
кий вогневий напад 
~ long переліт 
~ masque стрільба через укриття;
стрільба з закритих вогневих позицій 
~ massif масований вогонь 
~ meurtrier стрільба на знищення;
шквальний вогонь; шквал вогню 

tir 
~ mitrailleuse стрільба з кулемета; ку-
леметний вогонь 
~ mobile стрільба на ходу (з ходу; у
русі); пересувний (загороджувальний)
вогонь 
~ negatif безрезультатна стрільба 
~ normal звичайний вид вогню 
~ nourri інтенсивний вогонь 
~ nucleaire ядерний удар; стрільба 
ядерними боєприпасами; вогонь ядер-
них засобів; застосування ядерної 
зброї; нанесення ядерного удару 
~ observé стрільба прямим наведенням 
~ préparé підготовлена стрільба 
~ prescrit застосування зброї заборо-
нено 
~ preventif стрільба по районах ймо-
вірного зосередження противника 
~ prevu планова стрільба; стрільба за 
плановою таблицею 
~ progressif стрільба з (поступовим)
збільшенням прицілу; наростаючий 
вогонь 
~ prolongé тривала стрільба; стрільба 
зі збільшенням прицілу 
~ provenant d’un avion обстріл (бом-
бардування) з повітря; повітряний во-
гневий наліт; бомбометання 
~ rapide швидкий вогонь; стрільба з
високим темпом (з високою скоро-
стрільністю)
~ rapproché стрільба на близькі відс-
тані; стрільба з близьких дистанцій 
(відстаней)
~ rasant настильна стрільба 
~ réel бойова стрільба 
~ réglé стрільба з пристрілюванням 
~ réparti стрільба по площі; бомбоме-
тання по площі 
~ repéré стрільба по цілі, дані якої ви-
значені заздалегідь 
~ restreint обмежений вогонь 
~ roulant вогневий вал; ураганний во-
гонь 
~ sans arret marque стрільба з ходу 
(на ходу)
~ sans correction vent стрільба без 
врахування поправок на боковий вітер 
~ sans discontinuer безупинний во-
гонь 
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~ sans efficacité безрезультатна стрі-
льба; неефективний вогонь 
~ sans interruption безупинний вогонь 
~ sélectif ядерні удари, що наносяться 
по окремих (обраних) об’єктах (цілях)
~ serré зосереджений вогонь 
~ sur attaque rapproché стрільба на 
близькі відстані 
~ sur hausse fixe стрільба без зміни 
встановлення прицілу (на одному 
встановленні прицілу)
~ sur l’objectif à eclipse (inopiné) стрі-
льба по цілі, що раптово з’являється 
~ sur la face du but фронтальний об-
стріл цілі 
~ sur la hausse initiale cnhіkm,f yf jl-
yjve ghbwіkі
~ sur la surface стрільба по площі;
бомбометання по площі 
~ sur les flancs фланговий вогонь 
~ sur objectifs fixes стрільба по неру-
хомих цілях 
~ sur objectifs fugitifs стрільба по ці-
лях, що з’являються 
~ sur zone стрільба по площі; бомбо-
метання по площі 
~ systematique систематичний вогонь 
~ tendu настильна стрільба 
~ terminé «стрільбу закінчив» (допо-
відь)
~ tous-azimuts круговий обстріл 
~ traçant стрільба трасуючими снаря-
дами 
~ tres eloigné стрільба на великі відс-
тані; стрільба з далеких відстаней; да-
лекий вогневий напад 
~ trop court недоліт 
~ un par un стрільба одиночними пос-
трілами 
~ unitaire окремий ядерний удар 
~ urgent вогонь, що швидко відкрива-
ється; вогонь без попередньої підгото-
вки 
~ vers l’avant стрільба по цілі, що на-
ближається 
~ vertical стрільба при великих кутах 
підйому; зенітна стрільба; вертикаль-
ний пуск ракети 
~ violent запекла стрільба; ураганний 
вогонь 
~ аu pose стрільба з місця 

tir 
~ аu poser стрільба з упори; стрільба з
прицілювання 
à ~ rapide скорострільний 
accrocher le ~ пристрілюватися 
activer le ~ підсилювати вогонь; збі-
льшувати інтенсивність вогню 
adapter ses ~s à la situation du mo-
ment вести вогонь у відповідності до 
конкретної обстановки 
ajuster le ~ (par le calcul)
підготовлювати вихідні дані для 
стрільби (для пуску ракет)
allonger le ~ збільшувати приціл; пе-
реносити вогонь у глибину 
appliquer des ~s вести вогонь 
arrêter (cesser) le ~ припиняти стріль-
бу 
commander le ~ керувати вогнем (пу-
ском ракет); подавати команду на від-
криття вогню (пуск ракет)
concentrer le ~ зосереджувати вогонь 
conduire le ~ вести вогонь (ракетну 
стрільбу); керувати вогнем (пуском 
ракет)
contrôler le ~ контролювати стрільбу;
керувати вогнем (пуском ракет); коре-
гувати стрільбу 
converger le ~ концентрувати вогонь 
corriger le ~ корегувати стрільбу 
décaler le ~ вести стрільбу за шкалою 
déclencher le ~ відкривати вогонь 
demander des ~s викликати вогонь 
demander un ~ de l’artillerie виклика-
ти вогонь артилерії 
déplacer le ~ переносити вогонь 
dérouter le ~ дезорганізувати стріль-
бу; відволікати вогонь (противника)
détraquer les ~s дезорганізувати стрі-
льбу 
devancer le ~ випереджати (противни-
ка) у відкритті вогню 
diriger le ~ керувати вогнем (пуском 
ракет)
effectuer le ~ вести вогонь 
entamer un ~ відкривати вогонь 
être justiciable du ~ бути в зоні дося-
жності вогню 
être soumis au ~ попадати під обстріл 
executer le ~ вести вогонь 
exploiter les ~s nucleaires використо-
вувати результати ядерного удару 
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exposé au ~ такий, що попав під об-
стріл 
faire du (le) ~ стріляти; вести вогонь 
fournir des ~s підтримувати вогнем;
забезпечувати вогневу підтримку 
fournir un ~ вести вогонь 
lancer un ~ починати стрільбу 
lever le ~ припиняти стрільбу 
livrer au ~ підпадати під обстріл 
mener un ~ вести вогонь 
observer le ~ спостерігати за результа-
тами вогню 
poursuivre des ~s переслідувати вог-
нем 
précipiter le ~ прискорювати темп во-
гню 
premier ~ d’épreuve пристрілювання;
стрільба для визначення різнобою га-
рмат; пристрілювання гармат; приве-
дення (зброї) до нормального бою 
prendre sous le ~ брати під обстріл;
обстрілювати 
préparer le ~ підготовлювати вихідні 
дані для стрільби (для пуску ракет)
prolonger le ~ збільшувати приціл;
переносити вогонь у глибину 
régler le ~ вести пристрілювання; ко-
регувати стрільбу 
remettre en place les ~s знову накри-
вати цілі вогнем 
renouveler le ~ відновлювати стрільбу 
reporter le ~ переносити вогонь 
reprendre le ~ відновлювати стрільбу 
resserrer le ~ зосереджувати вогонь 
se heurter au ~ попадати під обстріл 
se soumettre aux ~s піддаватися об-
стрілу (вогневому впливу)
se soustraire à un ~ іти з-під вогню;
укриватися від вогню 
serrer des ~s d’artillerie просуватися 
безпосередньо за вогневим валом 
simuler le ~ позначати (імітувати)
стрільбу 
soumettre à un ~ de bombardement 
піддавати артилерійському обстрілу 
soumettre au ~ піддавати обстрілу 
superposer son ~ вести вогонь внакла-
дку 
suspendre le ~ припиняти стрільбу 

tirer стріляти; вести вогонь; підбивати; зни-
щувати вогнем; здійснювати пуск ракети; пі-
дрив 

~ dedans (dessus) стріляти (по)
~ tout ce qui bouge обстрілювати всі 
пункти, де помічений рух 
se ~ dessus mutuellement обстрілюва-
ти один одного 
se ~ перестрілюватися 

tireur m стрілець; навідник; стріляючий но-
мер; оператор-навідник легкої пускової уста-
новки (протитанкової, зенітної); підривник 

~ à la mitraillette автоматник 
~ à la mitrailleuse кулеметник 
~ au canon артилерист 
~ au fusil стрілець з гвинтівкою 
~ au fusil-mitrailleur стрілок ручного 
кулемета 
~ au mortier мінометник 
~ couché стрілець у положенні для 
стрільби лежачи 
~ de lance-grenades (de lance-
roquettes antichar) гранатометник 
~ d’élite снайпер 
~ lance-grenades (lance-roquettes an-
tichar) гранатометник 

titre m документ; право; якість 
à ~ d’appoint як посилення 
à ~ d’approvisionnement de sûreté як 
недоторканний запас 
à ~ de renforcement як посилення 
à ~ de renseignement для ознайомлен-
ня 
à ~ de représailles у вигляді удару у
відповідь 
à ~ posthume посмертно 
au ~ d’un contract за контрактом 

titulaire штатний; нагороджений (орденом); 
маючий на своєму рахунку (напр. певну кіль-
кість підбитих танків тощо)

~ de blessure маючий поранення 
~ de citation такий, що заслужив по-
дяку 
~ d’un commandement такий, що за-
ймає командну посаду 
~ d’un emploi permanent такий, що 
займає постійну посаду 

toit m дах; перекриття; покриття 
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toit 
~ plat маскувальне покриття з викори-
станням маскувальної сітки 
~ rapporté en rondin перекриття з ко-
лод 

toiture f дах; верхнє перекриття (траншеї)
~ de protection перекриття 

tolérance f відхилення, що допускається;
(припустиме) відхилення; припустима межа 

~ de fréquence припустиме відхилення 
частоти 

tonnage m тоннаж; вантажопідйомність; во-
дотоннажність; бомбове навантаження 

~ de bombe бомбове навантаження 
~ de déplacement водотоннажність 
корабля 

topographe m топограф 

topographie f топографія; характер (рельєф)
місцевості; топографічні особливості (влас-
тивості)

~ de la position топографічна 
прив’язка вогневої позиції 
~ de l’objectif характер місцевості, на 
якій розташована ціль (об’єкт)
~ militaire військова топографія 
~ rapide прискорена топографічна 
зйомка 

torpille f торпеда; міна 
~ à propulsion électrique електрична 
торпеда 
~ à tête chercheuse (directrice) само-
навідна торпеда 
~ acoustique акустична торпеда 
~ aérienne авіаційна торпеда 
~ ailée крилата торпеда; планувальна 
бомба 
~ anti-sous-marine протичовнова тор-
педа 
~ ASM протичовнова торпеда 
~ autochercheuse (autodirectrice, au-
toguidée) самонавідна торпеда 
~ chercheuse самонавідна торпеда 
~ classique звичайна торпеда (міна)
~ d’avion авіаційна торпеда 
~ d’exercice навчальна торпеда 
~ de fond донна міна 

torpille 
~ dérivante дрейфуюча міна 
~ dirigeable керована торпеда 
~ dormante донна міна 
~ électrique електрична торпеда 
~ filoguidée торпеда, керована по про-
водах 
~ magnétique магнітна міна 
~ marine морська міна 
~ planante планувальна бомба; крила-
та торпеда 
~ vigilante контактна міна 
~ volante авіаційна торпеда 
attaquer à la ~ атакувати торпедами 
lancer une ~ вистрілювати (випускати;
скидати) торпеду 

torpiller атакувати торпедами; торпедувати;
встановлювати міни (мінні загородження); 
мінувати 

torpilleur m міноносець; торпедист; мінер;
торпедоносець 

~ conducteur de flotte лідер 
~ de haute mer (d’escadre) ескадрений 
міноносець; есмінець 

torture f тортури 

totalité f
en ~ у повному складі 

touché adj підбитий; такий, що отримав влу-
чення (ушкодження; поранення); уражений 

~ à mort уражений на смерть 
sévèrement ~ такий, що отримав сер-
йозні ушкодження; важко поранений 

toucher підбивати; попадати; уражати; рани-
ти 
toue f пором 

~ à chenille гусеничний пором 
~ automotrice самохідний пором 

touée f буксирний трос; буксир 

tour I f вежа; башта 
~ de contrôle вежа керування польо-
тами; командно-диспетчерський пункт 
~ de garde (de guet) вежа для спосте-
режень 
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~ de guet radar вежа радіолокаційного 
спостереження 
~ d’enregistrement optique пост опти-
чної реєстрації (даних)
~ de service (de servitude) вежа обслу-
говування (ракети)
~ d’observation вежа для спостере-
жень 

tour II m поворот; обертання; круговий рух;
виток; окружність; коло; черга; обхід; об’їзд 

~ de garde черга призначення у варту 

tourelle f вежа; башта; турельна установка;
вогнева установка 

~ à (de) canon гарматна башта; гарма-
тна турель 
~ à commande mécanique башта (ту-
рель) з механічним приводом 
~ à rotation обертова башта 
~ à rotation totale башта з круговим 
обстрілом 
~ arrière кормова башта ; хвостова 
турель 
~ blindée (cuirassée) броньована баш-
та 
~ d’artillerie баштова артилерійська 
установка 
~ de char башта танка 
~ de commandement командирська 
башта 
~ de défense antiaérienne башта зеніт-
ної (самохідної) установки 
~ de mitrailleuse кулеметна турель 
~ de tir бойова башта; баштова арти-
лерійська установка; турельна пускова 
установка; пост керування вогнем 
(пуском ракет)
~ de veille командирська вежа; бойова 
рубка 
~ ouverte відкрита турель 
~ pivotante обертова башта; турель;
турельна установка 

tourelle-casemate f башта САУ 

tourmenté adj дуже пересічена (про 
місцевість)

tournant adj обертовий; поворотний; m заок-
руглення (напр. траєкторії); поворот (доро-
ги); кут повороту 

tourner змінювати напрямок; обходити; за-
ходити в тил 

tout-terrain, tous-terrains adj підвищеної 
прохідності; всюдихідний; m машина підви-
щеної прохідності; усюдихід 

toxicité f токсичність; отруйність 

toxine f токсин; отруйна речовина 

toxique adj отруйний; токсичний; m отруйна 
речовина 

~ arcénical ОР, що містить миш’як 
~ caustique наривна; шкіро-наривна 
ОР; ОР шкіро-наривної дії 
~ cellulaire ОР, що уражає клітини 
~ de l’organisme загальноотруйна ОР 
~ fugace нестійка ОР 
~ gazeux газоподібна ОР 
~ général загальноотруйна ОР 
~ irritant дратівна ОР; ОР дратівної 
дії 
~ lacrymogène сльозоточива ОР; ОР 
сльозоточивої дії 
~ persistant стійка ОР 
~ sanguin загальноотруйна ОР, що 
уражає кров 

traçabilité logistique логістичний моніторинг 

traçant adj трасуючий; m трасуючий снаряд 
~s des champs de mines ознаки наяв-
ності мінних полів 

traçante f трасуюча куля 

trace f слід; траса; риса; лінія; ознака 
dans les ~s de слідами; по п’ятах 
mettre sur la ~ наводити на слід 

tracer креслити; наносити на план; трасува-
ти; розмічати; прокладати шлях (курс; мар-
шрут); супроводжувати (ціль); стежити (за 
ціллю)

traceur m трасер; трасуючий склад; трасую-
чий снаряд (куля)

traceuse f трасуюча куля 

tracté adj на механічній тязі; причіпний 
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tracter вести на причепі; буксирувати; тягти 

traction f тяга; сила тяги 
~ à chenilles гусенична тяга 
~ automobile механічна тяга 
~ hippomobile кінна тяга 

traduction f передача; відтворення; переклад;
дешифрування; розшифрування 

~ photographique дешифрування ае-
рознімків 

traduire дешифровувати; розшифровувати;
перекладати 

trafic m рух транспорту; перевезення; пові-
домлення; кореспонденція; зв’язок; радіооб-
мін; вантажообіг 

~ aérien повітряні перевезення; повіт-
ряне сполучення 
~ bilatéral двосторонній зв’язок 
~ d’influence корупційний лобізм 
~ ferroviaire залізничні перевезення;
залізничне сполучення 
~ fluvial річкові перевезення; річкове 
сполучення 
~ maritime морські перевезення 
~ militaire військові перевезення; рух 
військових ешелонів; перевезення вій-
ськових вантажів 
~ radio (radioélectrique) радіообмін;
радіозв’язок 
~ routier автомобільні перевезення;
автомобільне сполучення 
~ unidirectionnel односторонній 
зв’язок 

traficabilité adj прохідність місцевості 

trahir змінювати; зраджувати 

trahison f зрада 

train m потяг; склад; ешелон; обоз; транс-
порт тилових служб; військовий транспорт;
автотранспортні (автомобільні) війська; парк 
транспортних засобів; допоміжні судна; ві-
зок; шасі; швидкість (руху); хід; ряд; серія;
набір; караван (суден)

~ (d’atterrissage) à patins (à skis) ли-
жне шасі 

train 
~ (d’atterrissage) escamotable шасі,
що прибирається 
~ (d’atterrissage) fixe шасі, що не 
прибирається 
~ (d’atterrissage) largable шасі, що не 
прибирається 
~ (d’atterrissage) rentrant шасі, що 
прибирається 
~ (d’atterrissage) sorti випущене шасі 
~ automobile автопоїзд; автомобіль-
ний транспорт; автотранспорт; автот-
ранспортні (автомобільні) війська; са-
мохідне шасі 
~ automoteur самохідне шасі 
~ d’ambulance санітарний потяг 
~ d’évacuation потяг (ешелон) з ева-
куйованими людьми і вантажем 
~ de combat тили першого ешелону 
~ de roulement ходова частина; рушій 
~ de troupe військовий ешелон 
~ hôpital санітарний потяг 
~ militaire військовий ешелон 
~ régimentaire тилові підрозділи 
полку 
~ sanitaire improvisé тимчасовий са-
нітарний потяг 
~ sanitaire permanent постійний сані-
тарний потяг 
~ sanitaire санітарний потяг 
~ spécial спеціальний потяг; потяг 
спеціального призначення 
~ tracteur тягач; парк тягачів 
~ type unique неспеціалізований вій-
ськовий ешелон 
~ unité type типовий військовий еше-
лон 
baisser le ~ випускати шасі 
escamoter le ~ (d’atterrissage) забира-
ти (піднімати) шасі 
mettre en ~ надавати руху (вводити у
дію); пускати в хід; запускати; вклю-
чати 
relever (rentrer) ~ забирати шасі 

traînée f слід; лобовий опір; відставання; від-
ставання бомби; ряд; серія 

~ de la bombe відставання бомби 
~ de mines ряд мін 
en ~ серійний (про бомбометання)
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trait m риса; волосок (в оптичному приладі); 
нашивка (знак розпізнавання)

~ de compas компасний румб 
~ de côte берегова смуга 

traité m договір 
~ de l’Atlantique Nord Північноатлан-
тичний договір 
~ de non-prolifération des armements 
nucléaires(TNP) договір про нерозпо-
всюдження ядерної зброї 
~ de Washington Вашингтонський до-
говір 
~ sur la limitation des forces conven-
tionnelles en Europe (FCE) договір 
про обмеження звичайних збройних 
сил в Європі 

traitement m постачання; лікування; медична 
допомога; обробка; вивчення; оцінка; об-
стріл; ураження; ведення вогню 

~ chimique хімічна обробка 
~ curatif медична допомога 
~ de buts оцінка цілей 
~ de l’information обробка інформації 
(даних)
~ de première urgence невідкладна 
медична допомога 
~ des données (des renseignements)
обробка розвідувальних даних 
~ du personnel atteint санітарна обро-
бка ураженого особового складу 
~ primaire первинна обробка (поране-
ного); перша медична допомога 
~ sanitaire терапевтичне лікування 
~ secondaire вторинна обробка (пора-
неного)

traiter лікувати; обробляти; вивчати; оціню-
вати; обстрілювати; уражати; вести вогонь 

traître m зрадник 

trajectoire f траєкторія; pl вогонь; вогневі за-
соби 

~ à inertie траєкторія польоту за інер-
цією; балістична траєкторія 
~ à une parabole параболічна траєкто-
рія 
~ active активна ділянка траєкторії 
~ ascendante висхідна траєкторія 

trajectoire 
~ balistique балістична траєкторія; па-
сивна ділянка траєкторії 
~ calculée розрахункова траєкторія 
~ circulaire кругова траєкторія 
~ courbe крута (навісна) траєкторія 
~ d’alignement траєкторія польоту 
(ракети) при наведенні методом спо-
лучення (методом трьох точок)
~ d’interception траєкторія перехоп-
лення (повітряної цілі)
~ de chute траєкторія падіння (бомби)
~ de départ стартова (активна) ділянка 
траєкторії 
~ de descente настильна траєкторія;
траєкторія спуску (зниження); спадна 
траєкторія 
~ de la portée maximum траєкторія,
що відповідає граничній відстані 
~ de montée траєкторія підйому; ви-
східна траєкторія 
~ de poursuite крива погоні 
~ de raccordement траєкторія некеро-
ваного польоту 
~ de transfert перехідна траєкторія 
~ de vol траєкторія польоту 
~ des tables таблична (встановлена)
траєкторія 
~ dirigée траєкторія керованого 
польоту 
~ du but траєкторія, що проходить че-
рез ціль 
~ elevée крута траєкторія 
~ elliptique еліптична траєкторія 
~ en pente douce полога траєкторія 
~ fixée задана траєкторія 
~ guidée траєкторія керованого польо-
ту 
~ horizontale горизонтальна траєкто-
рія; настильна траєкторія 
~ hyperbolique гіперболічна траєкто-
рія 
~ libre траєкторія вільного падіння 
~ modifiée відкоригована траєкторія 
польоту 
~ moyenne середня траєкторія 
~ normale нормальна (таблична) трає-
кторія 
~ optimum оптимальна траєкторія 
~ orbitale орбітальна траєкторія 
~ parabolique параболічна траєкторія 
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trajectoire 
~ precalculée заздалегідь обчислена 
траєкторія 
~ preetablie розрахункова траєкторія 
~ programmee (за) програмована тра-
єкторія 
~ propulsée активна ділянка траєкторії 
~ raide полога траєкторія 
~ rasante настильна траєкторія 
~ rectiligne прямолінійна траєкторія 
~ réelle дійсна траєкторія (польоту)
~ relative відносна траєкторія 
~ tendue полога траєкторія 
~ théorique теоретична (розрахункова)
траєкторія 
~ verticale вертикальна траєкторія 
~ voulue розрахункова траєкторія 
affiner la ~ корегувати траєкторію 
польоту (з великою точністю)
corriger la ~ корегувати траєкторію 
польоту 
couper la ~ перехоплювати (ракету)
manœuvrer parmi les ~s пересуватися 
під вогнем 
rectifier la ~ корегувати траєкторію 
польоту 

trajet m траса; шлях; маршрут; відстань; пе-
реліт; політ (кулі; снаряду); тривалість 
польоту 

~ d’atterrissage пробіг (після посадки)
~ de l’objectif курс цілі 
~ de l’obus політ снаряду 

tranche f ділянка; смуга; зріз; ребро; край;
бік; відсік; черга 

~ antérieure дуловий зріз 
~ arrière ар’єргард 
~ avant авангард 
~ d’âge вікова група (призовників)
~ d’altitude ділянка висоти 
~ de (du) canon дуловий зріз 
~ de (du) culot донний зріз 
~ de diesels дизельний відсік 
~ de la bouche дуловий зріз 
~ de la culasse гузовий зріз 
~ de la position ділянка позиції (смуги 
оборони)
~ de missiles ракетний відсік 
~ de (du) terrain ділянка (смуга) міс-
цевості 
~ du navire відсік корабля 

tranchée f траншея; окоп; рів; канава; виїмка;
котлован; просіка 

~ à bords francs ширина подоланого 
рову; безбрустверна траншея 
~ à ciel ouvert відкрита ділянка тран-
шеї 
~ antiaérienne щілина 
~ antichar протитанковий рів 
~ contre avions щілина 
~ courbe траншея криволінійного 
профілю 
~ d’acces (d’approche; de communica-
tion) хід сполучення 
~ de lancement окоп для метання руч-
них гранат 
~ de première ligne перша траншея 
~ de soutien друга траншея 
~ de tir стрілецький окоп; укриття для 
покажчиків стрільби 
~ des marqueurs укриття для покаж-
чиків стрільби 
~ enterrée безбрустверна траншея 
~ individuelle (окремий) стрілецький 
окоп 
~ obstacle рів 
~ pare-éclats щілина 
~ sans parapet безбрустверна траншея 

tranchée-abri f укриття; щілина-укриття 

tranchée-refuge f укриття; щілина-укриття 

trancheur m траншейний екскаватор; канаво-
копач 

trancheuse f траншейний екскаватор; канаво-
копач 

transbordement m перевантаження 
de ~ перевантажувальний, проміжний 

transcodage m перекодування 

transducteur m перетворювач 

transfert m передача; перенесення; перехід;
переміщення; переведення (по службі в іншу 
частину); перебазування 

~ d’autorité передача повноважень 
~ de feu(x) перенесення вогню 
~ de frêt передача вантажів 
~ des ordres передача наказів 
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transfert 
~ de tir перенесення вогню 
~ d’obstacles перенесення загоро-
джень 

transformation f перетворення; зміна; транс-
формація; трансформування; переоснащення;
перепідготовка 

~ des charges зміна зарядів 
~ du dispositif перегрупування 

transformer перетворювати; змінювати; тра-
нсформувати; переоснащувати 

transfuge m перебіжчик 

transfusion f переливання крові 

transit m транзит; перевантаження 
~ maritime морський транзит 

transmettre передавати 

transmission f передача по радіо; радіопере-
дача; зв’язок; привод; трансмісія; пересилан-
ня; супровідний напис; супровідний папір; pl 
засоби зв’язку; війська зв’язку; підрозділи 
зв’язку 

~ à ondes courtes (longues) передача 
на коротких (довгих) хвилях 
~ chiffrée шифрована передача 
~ codée кодована передача 
~ de l’alerte передача сигналу тривоги 
~ de l’information передача інформа-
ції 
~ des commandements передача ко-
манд 
~ des images передача зображень; фо-
тотелеграфія 
~ des ordres передача (пересилання)
наказів і розпоряджень 
~ des renseignements передача розві-
дувальних даних 
~ dirigée спрямована радіопередача 
~ duplex дуплексна передача 
~ en clair передача відкритим текстом 
~ radio передача по радіо 
~ radiophonique радіомовна передача 
~s acoustiques звуковий зв’язок (сиг-
налізація)
~s de commandement зв’язок коман-
дування 

transmission 
~s filaires проводовий зв’язок; прово-
дові засоби зв’язку 
~s optiques оптична сигналізація 
(зв’язок)
~s par fil проводовий зв’язок; прово-
дові засоби зв’язку 
~s sures надійний зв’язок; надійні за-
соби зв’язку 
~s telegraphiques телеграфний зв’язок 
~s téléphoniques телефонний зв’язок 
~s visuelles оптична сигналізація 
(зв’язок)
troubler les ~s порушувати зв’язок;
розширювати роботу зв’язку 

transpondeur m автовідповідач 

transport m перевезення; перекидання; тран-
спортування; транспортний засіб; транспор-
тер; транспортний літак; транспортне судно;
транспорт; перенесення (вогню)

~ aérien tactique тактичне повітряне 
перевезення 
~ aérien перевезення (перекидання) по 
повітрю; повітряний транспорт; тран-
спортна авіація; pl повітряні переве-
зення 
~ de (du) tir перенесення вогню 
~ de tir en direction перенесення вог-
ню по напрямку 
~ de tir en portée перенесення вогню 
по відстані 
~ de tir sommaire перенесення вогню 
спрощеним способом 
~ de troupe blindé бронетранспортер 
~ de troupes перевезення (перекидан-
ня) військ; бронетранспортер; десант-
ний; піхотно-десантний транспорт;
транспортний; військово-
транспортний літак 
~ en direction перенесення вогню за 
напрямком 
~ en distance перенесення вогню за ві-
дстанню 
~ exceptionnel негабаритні перевезен-
ня 
~ militaire військові перевезення 
~ ordinaire звичайне перевезення 
~ par air перевезення (перекидання)
по повітрю; pl повітряні перевезення 
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transport 
~ par automobiles перевезення (пере-
кидання) автотранспортом; pl автомо-
більні перевезення 
~ par avions перевезення (перекидан-
ня) на літаках; pl повітряні перевезен-
ня 
~ par chemin de fer перевезення (пе-
рекидання) по залізниці; pl залізничні 
перевезення 
~ par eau перевезення водяним шля-
хом; pl морські (річкові) перевезення 
~ par fer перевезення (перекидання)
по залізниці; pl залізничні перевезення 
~ par mer перевезення морським 
шляхом; pl морські перевезення 
~ par voie aérienne перевезення (пе-
рекидання) по повітрю; pl повітряні 
перевезення 
~ par voie ferrée перевезення (переки-
дання) по залізниці; рl залізничні пе-
ревезення 
~ par voie navigable перевезення (пе-
рекидання) по внутрішніх водних 
шляхах 
~ routier перевезення (перекидання)
по шосейних дорогах; рl автомобільні 
перевезення 
~ sous élingue перевезення на стро-
пах 
~ stratégique стратегічний транспорт 
~ supersonique надзвуковий транспо-
ртний літак 
~s tactiques тактичні перевезення (пе-
рекидання)
exécuter des ~s здійснювати переве-
зення (перекидання)

transportable adj перевезений; що 
перекидається;

transporter перевозити; перекидати; перено-
сити; транспортувати 

travail m робота; обслуговування 
~ d’entretien обслуговування; (поточ-
ний) ремонт 
~ de retranchement інженерні роботи 
з обладнання позицій 
~ d’état-major штабна робота 
~ sur le terrain робота на місцевості 

travaux m pl роботи 
~ aéronautiques аеродромно-
будівельні роботи 
~ cartographiques картографічні ро-
боти 
~ courants поточні роботи 

traversable adj прохідний 

traverse f поперечна балка; траверс; сільська 
(польова) дорога 

traverser переходити; перелітати; переправ-
лятися; долати; перетинати; пробивати 

trépied m тринога; тринога-верстат 

treuil m підйомник; лебідка 
~ hydraulique de halage гідравлічна 
лебідка для витягання (машини, що 
застрягла)
~ monte-projectiles лебідка для підйо-
му снарядів 

tri m розподіл; сортування 

triage m сортування; розподіл; сортувальна 
станція 

~ des blessés розподіл поранених 
~ des matériels сортування технічних 
засобів 
~ médico-chirurgical медично-
хірургічний відбір 

triangle m трикутник 
en ~ pointe en avant кутом уперед 
(про бойовий порядок)

tribunal m військовий трибунал 
~ aux armées військовий трибунал 
~ pénal international (TPI) міжнарод-
ний карний трибунал 
~ prévotal військово-польовий суд 
~ territorial des forces armées терито-
ріальний трибунал збройних сил 

trinitrine f тринітрогліцерин 

trinitrophénol m тринітрофенол; мелініт; пі-
кринова кислота 
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trinitrotoluène m тринітротолуол; тол; тро-
тил 

triplace adj тримісний; m тримісний літак 

triréacteur m літак із трьома реактивними 
двигунами 

trompe f de Venturi трубка Вентурі 

tromper обманювати; вводити в оману 

tropicalisation f пристосування до дій (робо-
ти, використання) у тропічних умовах 

tropicaliser пристосовувати до дій (роботи,
використання) у тропічних умовах 

trou m отвір; вікно; люк; лаз; пробоїна; окоп;
стрілецький окоп; розрив; пролом; інтервал 
(проміжок) у бойовому порядку; прохід (у
загородженні)

~ d’homme окремий окоп; стрілець-
кий окоп 
~ d’inspection оглядовий отвір (вікно,
люк)
~ d’obus яма від снаряду 
~ de regard оглядовий отвір (вікно,
люк)
~ individuel окремий окоп; стрілець-
кий окоп 
~ nucléaire розрив у лінії фронту (у
бойових порядках), що утворився в
результаті ядерного удару 
combler les ~s закривати пролом 

trouble m розлад; порушення; pl перешкоди 
~ moral моральний занепад 
~s consécutifs à l’irradiation промене-
ва хвороба 
~s dans les communications adverses 
порушення комунікацій противника 
~s publics громадські заворушення 

troubler порушувати 

troupe f військова частина; підрозділ; група;
солдати; рядовий склад; pl війська 

~ à pied піхотна частина (підрозділ); 
pl війська; що діють у пішому порядку 
~ blindée танкові війська 

troupe 
~ d’assaut штурмова (ударна) група;
pl війська, що атакують 
~ d’attaque головне угруповання на-
ступаючих військ; ударна (штурмова)
група; pl наступаючі (що атакують)
війська 
~ d’encerclement частина (підрозділ), 
що здійснює оточення 
~ d’infanterie піхотна частина (під-
розділ)
~ de choc ударна (штурмова) група; pl 
ударні війська 
~ de contre-attaque частина (підроз-
діл), що контратакує 
~ de protection частина (підрозділ), 
що охороняє; частина (підрозділ) охо-
рони (охорона)
~ de remplacement резервна частина 
поповнення (заміни) у випадку засто-
сування зброї масового ураження 
~ de renfort частина (підрозділ) поси-
лення 
~ de soutien частина (підрозділ) підт-
римки; pl війська підтримки; війська 
другого ешелону 
~s à (de) terre сухопутні війська 
~s aéroportées повітрянодесантні вій-
ська 
~s alpines гірські (альпійські) війська 
~s amies свої війська 
~s de (du) genie інженерні війська 
~s de combat blindées бронетанкові 
війська 
~s de combat бойові війська 
~s de couverture війська прикриття 
~s de défense côtière берегові війська 
~s de défense NRBC війська РХБ 
~s de l’air десантні; повітрянодесантні 
війська; ПДВ 
~s de marine морська піхота 
~s de melée бойові війська; війська 
першого ешелону; війська, що ведуть 
бій у безпосередньому зіткненні із 
противником 
~s de montagne гірські війська 
~s de repli частини (підрозділу) прик-
риття (забезпечення) відходу 
~s de réserve резервні війська 
~s de soutien spécialisées спеціальні 
війська 
~s de(s) transmissions війська зв’язку 
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troupe 
~s en ligne війська першого ешелону 
~s en station розташування частин 
(підрозділів) на місці 
~s ennemies війська противника 
~s terrestres сухопутні війська 
~s transportées par avion війська, що 
перекидаються на літаках; аеротранс-
портабельні війська 
acheminer les ~s підтягувати (переки-
дати) війська 
commander les ~s командувати (керу-
вати) військами 
diriger les ~s керувати військами 
en ~ в строю 
exercer la ~ навчати (тренувати) вій-
ська 
impressionner les ~s впливати на мо-
ральний стан військ 
remettre les ~s en main відновлювати 
боєздатність військ; відновлювати ке-
рування військами 
renseigner une ~ вести розвідку в ін-
тересах частини (підрозділу)

trousse f сумка; зв’язка; пакет 
~ aux accessoires сумка із приналеж-
ностями 

tube m труба; трубка; ствол (гармати; міно-
мет); внутрішня частина ствола (гармати); 
канал ствола; гільза; набій; труба торпедного 
апарата; однотрубний торпедний апарат;
трубчаста напрямна (пускової установки)

~ à âme lisse гладкостінний ствол 
~ d’éjection de gaz газовідвідна трубка 
~ de canon ствол гармати 
~ de protection refroidisseur кожух 
ствола (стрілецької зброї)
~ de visée візирна трубка 
~ fusant підривник 
~ intérieur внутрішня частина (ствола)
~ lance-fumée (lance-fumigène) димо-
вий прилад; прилад димопуску 
~ lance-fusées реактивний протитан-
ковий гранатомет; реактивний бомбо-
мет (бомбометна установка); трубча-
ста напрямна 
~ lance-grenades протитанковий гра-
натомет; трубний бомбомет 
~ lance-missiles трубчаста напрямна;
пускова шахта (колодязь)

tube 
~ lisse гладкостінний ствол 
~ lourd важка гармата 
~ Pitot трубка Піто; приймач повітря-
ного тиску 
~ porte-amorce капсульна втулка 
~ porte-détonateur трубка з детонато-
ром 
~ propulseur ствол 
~ rayé нарізний ствол 
~ Venturi трубка Вентурі 
~s organiques штатна артилерія; вій-
ськова артилерія 
à double ~ двоствольний; спарений 

tuer убивати 

tunnel m тунель; аеродинамічна труба; мінна 
галерея 

turbine f турбіна 
~ à combustion à effet de réaction di-
recte турбореактивний двигун 
~ à gaz газотурбінний двигун 
~ à gaz à réaction directe турбореак-
тивний двигун 
~ à hélice турбогвинтовий двигун 
~ propulsive турбореактивний двигун 

turbo-fusée f турборакетний двигун 

turbo-hélice f турбогвинтовий літак 

turbojet m турбореактивний двигун 

turbopropulseur m турбогвинтовий двигун;
турбогвинтовий літак 

turboréacteur m турбореактивний двигун;
газотурбінний двигун; літак з турбореактив-
ним двигуном 

turbo-stato m прямоточний турбореактивний 
двигун 

turbo-statoréacteur m прямоточний турборе-
активний двигун 

tussigène m дратівна ОР, що викликає кашель 

tuyau m труба; трубка; рукав; патрубок;
шланг; трубопровід;
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tuyau 
~ d’air шноркель (пристрій для робо-
ти двигуна під водою)

tuyère f сопло; насадка; патрубок 
~ ajustable регульоване (реактивне)
сопло 
~ à réaction реактивне сопло 
~ à section variable регульоване (реак-
тивне) сопло 
~ d’éjection реактивне сопло 
~ de reaction реактивне сопло 
~ de sortie реактивне (вихідне) сопло 
~ fixe нерегульоване (реактивне) соп-
ло 
~ propulsive реактивне сопло 
~ reglable регульоване (реактивне)
сопло 
~ sonique звукове (реактивне) сопло 
~ subsonique дозвукове (реактивне)
сопло 

type m зразок; тип (напр. корабля; літака)
~ d’attaque вид наступу 
~ de combat вид бою 
~ de (la) fusée марка підривника; тип 
ракети 
~ de temps характер погоди 
~ de terrain характер місцевості 
~ d’explosion nucléaire тип ядерного 
вибуху 
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-U- 
 
uniforme adj формений; m військова форма 

unité f частина; підрозділ; з’єднання; (органі-
заційна, бойова) одиниця; корабель; блок;
агрегат; установка; пристрій; орган; ком-
плект 

~ aerienne авіаційна частина (підроз-
діл)
~ aeromobile аеромобільна частина 
(підрозділ)
~ aéroportée частина (підрозділ) ПДВ 
~ aérotransportable підрозділ, що мо-
же бути транспортований повітрям 
~ alimentaire de complément ou de se-
cours додатковий чи аварійний про-
довольчий пайок 
~ amphibie морське десантне 
з’єднання (частина; підрозділ)
~ antiaerienne зенітна частина (під-
розділ); частина (підрозділ) ППО 
~ antichar протитанкова частина (під-
розділ)
~ armes speciales частина (підрозділ)
спеціальних видів зброї 
~ atomique частина (підрозділ), осна-
щена атомною (ядерною) зброєю 
~ au contact частина (підрозділ), що 
підтримує зіткнення (що перебуває в
зіткненні) із противником; передова 
частина (підрозділ)
~ automobile de transport автотранс-
портна частина (підрозділ)
~ automobile автомобільна (автотран-
спортна) частина (підрозділ)
~ automotrice частина (підрозділ) са-
мохідної артилерії 
~ autonome окрема частина (підроз-
діл)
~ blindée (броне) танкова частина 
(підрозділ)
~ classique частина (підрозділ), осна-
щена звичайною зброєю 
~ collective d’accompagnement додат-
кові засоби забезпечення 
~ commando диверсійно-
розвідувальна частина (підрозділ;
група)
~ critique основний тактичний підроз-
діл в умовах ракетно-ядерної війни 
~ d’active кадрова частина 

unité  
~ d’affectation частина, до складу якої 
входить даний підрозділ 
~ d’alerte чергова частина (підрозділ)
~ d’armée частина армійського підпо-
рядкування 
~ d’armes lourdes підрозділ важкої 
зброї 
~ d’artillerie sol-air зенітна артилерій-
ська частина (підрозділ)
~ d’assaut mixte infanterie-genie змі-
шана піхотно-саперна штурмова група 
~ d’assaut частина, що атакує; штур-
мова частина (підрозділ); частина 
(підрозділ) першого ешелону 
~ d’attaque principale частина (під-
розділ), що діє на напрямку головного 
удару 
~ d’attaque наступаюча (що атакує)
частина (підрозділ); частина (підроз-
діл) першого ешелону 
~ d’éclairage розвідувальна частина 
(підрозділ)
~ d’emploi spécial спеціальна частина 
(підрозділ); частина (підрозділ) спеці-
ального призначення 
~ d’emploi tactique тактична одиниця;
бойова частина (підрозділ)
~ d’emploi організаційно-штатна оди-
ниця 
~ d’engins antichars протитанкова ча-
стина (підрозділ)
~ d’engins blindés (броне) танкова ча-
стина (підрозділ)
~ d’engins d’accompagnement підроз-
діл важкої зброї; підрозділ супроводу 
~ d’engins guidés частина (підрозділ)
керованих ракет 
~ d’entraînement навчальна частина 
(підрозділ); учбово-тренувальна авіа-
ційна частина (підрозділ)
~ d’essence заправка 
~ d’evacuation евакуаційна частина 
(підрозділ)
~ d’infanterie légère легка піхотна ча-
стина (підрозділ)
~ d’infanterie parachutiste парашут-
но-десантна частина (підрозділ)
~ d’infanterie піхотна частина (під-
розділ)
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unité  
~ d’instruction навчальна частина 
(підрозділ); учбово-тренувальна авіа-
ційна частина (підрозділ)
~ d’origine частина, у якій військовос-
лужбовець проходить службу після 
призову 
~ de (du) génie інженерна (інженерно-
саперна; саперна) частина (підрозділ)
~ de (en) reserve резервна частина 
(підрозділ); частина (підрозділ) у ре-
зерві 
~ de (la) cavalerie бронекавалерійська 
частина (підрозділ)
~ de base основний підрозділ; основна 
організаційна одиниця; направляючий 
підрозділ; первинний підрозділ 
~ de bataille бойова одиниця; бойова 
частина (підрозділ); бойовий корабель 
~ de bombardement бомбардувальна 
авіаційна частина (підрозділ)
~ de campagne частина (підрозділ)
діючої армії 
~ de carburant заправка 
~ de cavalerie légère blindée (rapide)
легка бронекавалерійська частина 
(підрозділ)
~ de chars танкова частина (підрозділ)
~ de chasse винищувальна авіаційна 
частина (підрозділ)
~ de chasseurs de chars винищуваль-
но-противотанкова частина (підроз-
діл)
~ de choc ударна частина (підрозділ); 
частина (підрозділ) першого ешелону 
~ de circulation (routière) підрозділ 
регулювання руху 
~ de combat бойова одиниця; бойова 
(стройова) частина (підрозділ); бойо-
вий корабель 
~ de commandement підрозділ керу-
вання; єдність командування 
~ de couverture підрозділ (група) при-
криття 
~ de DCA частина (підрозділ) ППО 
~ de défense contre avions частина 
(підрозділ) ППО 
~ de défense des côtes частина (підроз-
діл) берегової оборони 
~ de dépôt запасна частина (підрозділ)

unité  
~ de détection частина (підрозділ) ра-
діолокаційної розвідки; частина (під-
розділ) хімічної і радіаційної розвідки 
~ de dotation (unité de délivrance) оди-
ниця постачання 
~ de feu (élémentaire) бойовий ком-
плект 
~ de filtration d’air фільтр колектив-
ного захисту 
~ de force ударна частина (підрозділ)
~ de franchissement понтонно-
мостова частина (підрозділ)
~ de freinage підрозділ, що має за-
вдання стримувати наступаючого 
противника; гальмовий пристрій 
~ de garde des points sensibles підроз-
діл із захисту життєвоважливих 
об’єктів 
~ de guerre частина (підрозділ), сфор-
мована у військовий час 
~ de jour чергова частина (підрозділ)
~ de l’armée загальновійськове 
з’єднання 
~ de l’avant передова частина (підроз-
діл); головний підрозділ 
~ de la valeur d’un bataillon підрозділ 
силою до батальйону 
~ de maintenance de contact фронто-
вий підрозділ технічного обслугову-
вання 
~ de maintenance de proximité части-
на технічного обслуговування другого 
ешелону 
~ de maintenance de théâtre частина з
технічного забезпечення ТВД 
~ de maintenance instantanée підроз-
діл поточного ремонту 
~ de maintenance régimentaire (UMR) 
полковий підрозділ технічного забезпе-
чення 
~ de manœuvre маневрена (пересувна)
частина (підрозділ; група); ударна 
група; частина (підрозділ), що здійс-
нює (виконуюча) маневр 
~ de marche частина (підрозділ) у
складі колони; похідний ешелон; еше-
лон похідної колони; похідна група 
автоколони; маршова частина (підроз-
діл); частина (підрозділ) на марші 
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unité  
~ de mêlée бойова частина (підрозділ); 
частина (підрозділ) першого ешелону;
загальновійськова частина (підрозділ)
~ de missiles ракетна частина (підроз-
діл)
~ de montagne горнопіхотна частина 
(підрозділ)
~ de parachutistes парашутно-
десантна частина (підрозділ)
~ de pont понтонно-мостовий ком-
плект 
~ de premier échelon частина (підроз-
діл) першого ешелону 
~ de protection частина (підрозділ), 
що охороняє; частина (підрозділ) охо-
рони (охорона)
~ de quartier general (QG) штабний 
підрозділ 
~ de radars de guidage радіолокацій-
ний комплекс наведення (ракет); ме-
режа РЛС наведення 
~ de rattachement частина, якій дода-
ний підрозділ; частина приписки 
~ de ravitaillement par air транспорт-
на авіаційна частина (підрозділ)
~ de ravitaillement частина (підрозділ)
постачання 
~ de rechange знімний модуль 
~ de recherche (de reconnaissance) ро-
звідувальна частина (підрозділ)
~ de reconnaissance tactique авіацій-
ний підрозділ тактичної розвідки 
~ de renforcement частина (підрозділ)
посилення 
~ de reparation ремонтна частина 
(підрозділ)
~ de repli частина (підрозділ) прик-
риття (забезпечення) відходу 
~ de roquettes multitubes підрозділ 
багатоствольних реактивних устано-
вок 
~ de santé частина (підрозділ) медич-
ної служби; медичний підрозділ 
~ de soutien direct підрозділ безпосе-
редньої підтримки 
~ de soutien renseignement частина 
(підрозділ) забезпечення розвідки 
~ de soutien частина (підрозділ) підт-
римки; частина (підрозділ) другого 
ешелону; тилова частина (підрозділ)

unité  
~ de support частина (підрозділ) підт-
римки; частина (підрозділ) другого 
ешелону; тилова частина (підрозділ)
~ de tir вогневий підрозділ 
~ de tir вогневий підрозділ; розраху-
нок пускової установки; вогневий за-
сіб 
~ de transit des malades et blessés під-
розділ з транзиту хворих і поранених 
~ de transport aerien транспортна аві-
аційна частина (підрозділ)
~ de transport автотранспортна час-
тина (підрозділ)
~ de(s) service(s) (de servitude)) об-
слуговуюча частина (підрозділ); час-
тина (підрозділ) обслуговування; ти-
лова частина (підрозділ)
~ de(s) transmissions частина (підроз-
діл) зв’язку 
~ des forces armées étrangères підроз-
діл збройних сил іншої держави 
~ detachée окрема частина (підрозділ)
~ du corps de bataille частина 
(з’єднання) головних сил 
~ élémentaire первинний підрозділ 
~ en état d’alerte чергова частина 
(підрозділ)
~ en ligne частина (підрозділ) першого 
ешелону 
~ en station частина (підрозділ), роз-
ташована на місці 
~ engagée частина (підрозділ), введена 
в бій 
~ euro-atlantique de réaction en cas de 
catastrophe євроатлантичний підроз-
діл із надзвичайних ситуацій 
~ interarmes загальновійськова части-
на (підрозділ)
~ isolée підрозділ, що діє самостійно 
~ mécanique (mécanisée) механізована 
частина (підрозділ)
~ mixte chars-infanterie змішана тан-
ко-піхотна група 
~ mixte частина (підрозділ) змішаного 
складу; загальновійськова частина 
(підрозділ)
~ mobile de l’engin пересувний ракет-
ний комплекс 
~ motorisée моторизована частина 
(підрозділ)
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unité  
~ offensive наступаюча частина (під-
розділ); частина (підрозділ), підготов-
лена й оснащена для наступальних дій 
~ organique de base основний штат-
ний підрозділ 
~ organique штатна частина (підроз-
діл)
~ organiquement automobile частина 
(підрозділ) зі штатним автотранспор-
том 
~ parachutiste парашутно-десантна 
частина (підрозділ)
~ polyvalente частина (підрозділ) ба-
гатоцільового призначення 
~ renforcée посилена частина (підроз-
діл); частина (підрозділ) із засобами 
посилення 
~ réservée резервна частина (підроз-
діл)
~ spéciale (spécialisée) спеціальна час-
тина (підрозділ); частина (підрозділ)
спеціального призначення 
~ statique частина (підрозділ), що за-
ймає позиційну оборону 
~ subordonnée підпорядкована части-
на (підрозділ)
~ supérieure вища частина (підрозділ)
~ tactique тактична одиниця; бойова 
частина (підрозділ)
~ temporaire тимчасовий підрозділ 
~s accolées частини (підрозділу) в од-
ному ешелоні 
~s de quartier général штабні під-
розділи 
~s successives підрозділи в колону 
grande ~ (загальновійськове)
з’єднання; об’єднання; великий кора-
бель 
identifier une ~ установлювати номер 
частини (приналежність корабля)
manœuvrer ses ~s маневрувати (керу-
вати) своїми частинами (підрозділа-
ми);  
petitе ~ підрозділ 
rejoindre son ~ повертатися у свою 
частину (підрозділ); доганяти свою 
частину (підрозділ)

urgence f терміновість; нагальність; невід-
кладність 

~ des missions терміновість завдань 

urgence 
première ~ перша черга; поранений,
що потребує невідкладної допомоги 

urgent adj терміновий; невідкладний 

usage m використання; застосування; навич-
ки; досвід 

~ des armes застосування зброї 
~ militaire застосування (використан-
ня) з військовою метою 
~ multiple багатоцільове використан-
ня 
à ~ multiple багатоцільового призна-
чення 
en ~ введення у стрій; прийнятий на 
озброєння 
faire ~ (de) застосовувати; використо-
вувати 
hors d’~ виведений з ладу; знятий з
озброєння 
mettre en ~ застосовувати; використо-
вувати; приймати на озброєння 
mettre hors d’~ приводити в неприда-
тність; знімати з озброєння 

usé такий, що втратив боєздатність; висна-
жений; зношений 

usure f втрата боєздатності; вимотування 

utilisation f використання; застосування 
~ du terrain використання місцевості;
пристосування до місцевості 
~ militaire застосування (використан-
ня) з військовою метою 
~ opérationnelle бойове застосування 
~ polyvalente багатоцільове викорис-
тання 
hors d’~ знятий з озброєння 
mettre hors d’~ знімати з озброєння 
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-V- 
 
vague f хвиля; ешелон (наступаючих)

~ basse нижній ешелон літаків 
~ blindée ешелон наступаючих танків 
~ d’assaut штурмовий ешелон; пер-
ший ешелон 
~ d’attaque наступаючий (що атакує)
ешелон; перший ешелон 
~ d’avion шеренга літаків 
~ de blindés колона наступаючих тан-
ків 
~ de bombardement шеренга бомбар-
дувальників 
~ de chars колона наступаючих танків 
~ d’engins blindés колона наступаю-
чих танків 

va-et-vient рейд 

vaincre перемагати; долати 

vaisseau m корабель; судно; космічний кора-
бель 

~ auxiliaire допоміжне судно 
~ commandant флагманський кора-
бель 
~ de commandement корабель керу-
вання; штабний корабель 
~ de garde сторожовий корабель 
~ de guerre військовий корабель 
~ d’escorte ескортний корабель 
~ de surface надводний корабель 
~ gigogne плавуча база 
~ porte-mines мінний загороджувач 
~ transport транспортне судно; транс-
порт 

vaisseau-amiral m флагманський корабель 

vaisseau-école m навчальний корабель 

vaisseau-hôpital m госпітальне судно; плаву-
чий госпіталь 

valeur f значення; здатність; бойова можли-
вість; якості; величина; сила; чисельність 

~ combattante (combattive) боєздат-
ність; бойові якості 
~ d’un itinéraire пропускна здатність 
маршруту 

valeur 
~ d’un obstacle ефективність переш-
коди (загородження)
~ d’un renseignement оцінка розвіду-
вальних даних 
~ de l’écart величина відхилення; ве-
личина відхилення розривів 
~ de l’effort ennemi сила удару, нане-
сеного противником 
~ de la correction but величина випе-
редження 
~ de la couverture надійність укриття 
~ défensive обороноздатність 
~ des éléments de tir ступінь точності 
вихідних даних для стрільби (для пус-
ку ракет)
~ des tables табличні дані 
~ du tir дієвість (ефективність) стрі-
льби 
~ guerrière боєздатність; бойові дані;
бойові можливості 
~ militaire боєздатність; ступінь бойо-
вої підготовки 
~ morale моральний (бойовий) дух 
~ protectrice захисна (оборонна) здат-
ність 
~ technique (du matériel) технічні ха-
рактеристики матеріальної частини 
~s opérationnelles бойові дані; бойові 
характеристики 
à la ~ d’une section у складі роти; си-
лою до роти 
avec la ~ de у складі 
juger la ~ de l’ennemi оцінювати про-
тивника 
sanctionner la ~ collective des unités 
оцінювати бойові можливості частин 
для їхніх спільних дій 

validation f підтвердження автентичності 

validé adj дієвий; що має силу; придатний до 
військової служби; той, що зберіг боєздат-
ність; боєздатний 

valise f diplomatique дипломатична пошта 

vallée f топ. долина; лощина 

vallon m топ. невелика долина; лощина 

vallonné adj пересічений (про місцевість)
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vallonnement m горбкувата місцевість 

valorisation d’un obstacle naturel (d’une zone 
de terrain) обладнання природної перешкоди 
(ділянки місцевості)

vareuse f френч; куртка; матроська блуза 

variation f зміна; відхилення; виправлення;
відхилення магнітної стрілки 

~ de la situation зміна обстановки 

vecteur m вектор; засіб доставки боєприпасів 
(до цілі); носій 

~ à capacité nucléaire засіб доставки 
ядерного боєприпасу до цілі 
~ chimique засіб доставки хімічних 
боєприпасів (до цілі)
~ d’armes засіб доставки боєприпасів 
(до цілі); бойовий (ракетний) ком-
плекс 
~ d’assaut напрямок удару 

vedette f вартовий спостерігач; катер 
~ chasseur de sous-marins малий ко-
рабель ПЧО 
~ côtière катер морської прикордонної 
охорони 
~ lance-missiles ракетний катер 
~ lance-torpilles торпедний катер 
~ porte-torpilles торпедний катер 

véhicule m транспортний засіб; машина; ав-
томобіль; транспортер; літальний апарат; лі-
так; ракета; засіб доставки боєприпасів (до 
цілі);  

~ à chenilles гусенична машина 
~ à coussin d’air (pneumatique) ма-
шина на повітряній подушці 
~ à demi-chenilles напівгусенична ма-
шина 
~ à effet du sol машина на повітряній 
подушці 
~ aérien télépiloté безпілотний пові-
тряний засіб 
~ amphibie машина, що плаває 
~ amphibie à chenilles гусенична ма-
шина, що плаває 
~ amphibie à roues колісна машина,
що плаває 

véhicule 
~ à munitions вантажний автомобіль 
для перевезення боєприпасів 
~ à personnel вантажний автомобіль 
для перевезення особового складу 
~ à roues колісна машина 
~ blindé броньована машина 
~ blindé léger de transport легкий 
бронетранспортер 
~ chenille de débarquement десантна 
гусенична машина; десантний бронет-
ранспортер (що плаває)
~ chenille léger легка гусенична ма-
шина 
~ d’assaut aéroporté бойова машина 
десанту 
~ d’éclairage розвідувальний бронеав-
томобіль 
~ de combat бойова машина 
~ de commandement машина управ-
ління 
~ de décontamination (de degazage)
дегазаційна машина 
~ de contrôle de tir машина управлін-
ня вогнем 
~ de dépannage пересувна ремонтна 
майстерня; ремонтно-евакуаційна ма-
шина 
~ de liaison зв’язковий автомобіль 
~ de liaison et de reconnaissance бро-
неавтомобіль для зв’язку і розвідки 
~ de lutte antichar протитанкова са-
мохідна установка 
~ de patrouille дозорна машина 
~ de ravitaillement паливозаправник 
~ de recherches techniques ракета для 
технічних досліджень 
~ de reconnaissance розвідувальний 
бронеавтомобіль 
~ de tête головна машина 
~ de traction тягач; буксирний авто-
мобіль 
~ de transport транспортна машина 
~ de transport à roues колісний тран-
спортер 
~ d’infanterie бойова машина піхоти;
БМП 
~ du génie інженерна машина 
~ léger de combat бронеавтомобіль;
легка бойова машина; легкий бронет-
ранспортер 
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véhicule 
~ léger de reconnaissance (de rensei-
gnement) легкий розвідувальний 
бронеавтомобіль 
~ non blindé неброньована машина 
~ opérationnel оперативний транспо-
ртний засіб 
~ PC пересувний КП; штабна машина 
~ porteur d’armes засіб доставки 
~ poste de commandement штабна 
машина 
~ poste de tir самохідна вогнева (пус-
кова) установка 
~ radio пересувна радіостанція (на ав-
томобілі)
~ sanitaire санітарна машина 
~ semi-chenille напівгусенична (коліс-
но-гусенична) машина 
~ semi-remorque напівпричіп 
~ téléguidé засіб з дистанційним керу-
ванням 
~ tracteur тягач 
~ transport транспортер; транспортна 
машина 
~ transport de personnel транспортер 
для перевезення особового складу 
~ transport de troupes транспортер 
для перевезення військ 
~ transporteur à chenilles гусеничний 
транспортер 

véhiculer доставляти; перевозити; перекида-
ти 

veille f спостереження; нічне чергування;
чергування на прийомі; нічна вахта 

~ (en) surface спостереження за пове-
рхнею 
~ aérienne спостереження за повітрям;
повітряне спостереження; чергування 
авіації 
~ continue безупинне спостереження 
~ de sécurité радіоспостереження 
~ éloignée далеке повітряне спостере-
ження 
~ infrarouge спостереження за допо-
могою інфрачервоних приладів 
~ permanente постійне чергування;
цілодобове чергування 
~ stratégique стратегічний контроль 
être de ~ нести (нічне) чергування;
стояти на вахті 

veille 
prendre la (tenir une) ~ вести спосте-
реження 
prendre la ~ continue вести безупинне 
спостереження 

vélocimètre m покажчик швидкості відкоту 

vent m вітер 

ventre m
à plat ~ по-пластунськи 

~ du char днище танка 

Venturi m трубка Вентурі 

vérification f перевірка; контроль; інспекція 
~ d’aptitude перевірка придатності 
~ de dépollution повторна перевіка 
~ du tir перевірка бою (зброї)
~ hebdomadaire щотижневий огляд 
~ technique технічний огляд 

vérifier перевіряти 

vérin m домкрат; підйомник 

verrière f ліхтар (кабіни пілота)
~ coulissante зсувний ліхтар 
~ largable ліхтар, що знімається 

verrou m замок; засувка; стопор; заслін; пе-
решкода 

~ antichar протитанковий заслін 
~ à ressort пружинна засувка; стопор 
із пружиною 

verrouillage m запирання; стопоріння; блоку-
вання; зчеплення; замикаюче пристосування;
стопор; виставляння заслону; заслін; прик-
риття; загородження 

~ antichar du terrain організація ПТО 
~ de la culasse зчеплення замка зі 
ствольною коробкою (зі стволом)
~ de l’ame de canon запирання каналу 
ствола 
~ des brèches закриття проломів 
~ d’une route виставляння заслону;
створення прикриття на дорозі 

verrouiller замикати; стопорити; блокувати;
зчіплювати; закривати; загороджувати; ви-
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verrouiller  
ставляти заслін; створювати прикриття (заго-
родження)

versant m схил; нахил 
~ abrupt крутий схил 
~ en pente douce пологий схил 

version f модифікація; варіант 
~ de combat бойовий варіант (маши-
ни)

vertu f
en ~ de l’ordre на підставі наказу 

vésicant adj шкіро-наривної; шкіро-
наривного дії; m шкіро-наривна ОР; ОР шкі-
ро-наривної дії 

vesique уражений шкіро-наривною ОР 

veste f куртка 
~ de camouflage маскувальна куртка;
маскувальний халат 
~ de combat куртка польової форми 
одягу 

veston m бушлат; кітель 

vêtement m одяг; обмундирування 
~ cuirassé бронежилет 
~ de parachutiste обмундирування па-
рашутиста 
~ de protection захисний одяг; захисне 
покриття 
~ de travail робоче обмундирування 
~ de vol льотний одяг (обмундируван-
ня); льотний костюм 
~ NBC захисний одяг 
~ protecteur захисний одяг; захисне 
покриття 
~ special de protection захисний одяг 
~ special leger легкий захисний одяг 
~ special lourd важкий захисний одяг 

viaduc m шляхопровід; віадук 

vice-amiral m віце-адмірал 
~ d’escadre віце-адмірал ескадри 

victimes f pl de guerre жертви війни 

victoire f перемога 
~ foudroyante повний розгром 
~ sans appel повний розгром 
~ stratégique стратегічна ініціатива 
enregistrer une (faire la) ~ здобувати 
перемогу 
forcer la ~ домагатися перемоги 
gagner la (remporter une) ~ здобувати 
перемогу 

vie f живучість; термін служби (матеріальної 
частини)

~ balistique живучість гармати; живу-
чість ствола 
~ en campagne польові умови 
~ militaire військове життя (побут)

vigueur f міць; сила; рішучість 
en ~ діючий (про статут); прийнятий;
установлений 

village m село 

ville f місто 

virage m віраж; поворот; розворот 
~ sur place розворот (танка) на місці 

virer виконувати віраж; повертати; робити 
розворот; розвертати(ся)

vis f гвинт; поршень замка 
~ de culasse поршень замка 
~ de gâchette вісь спускового важеля 
~ de pointage en direction гвинт пово-
ротного механізму 
~ de pointage en hauteur гвинт підні-
мального механізму 
~ du pontet гвинт спускової скоби 
~ du ressort de blocage гвинт пружини 
стопора 
~ fixation du devant bois гвинт кріп-
лення ствола 
~ fixation du ressort de detente гвинт 
кріплення пружини спускового гачка 
~ pivot de l’elevateur вісь подавача 
~ sans fin гвинт поворотного механіз-
му 

visée f прицілювання; наведення; візування;
точка наведення; намір; ціль 
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visée 
~ de bombardement націлюватись для 
бомбометання 
~ optique візування через оптичний 
приціл 
~ visuelle візуальне прицілювання (на-
ведення)
effectuer la ~ прицілюватися 
effectuer une ~ satisfaisante прицілю-
ватися з достатньою точністю 
pointer par ~ dans l’âme наводити че-
рез канал ствола 

viser прицілюватися; наводити; візувати; на-
правляти вогонь (удар)

viseur m візир; візирна трубка; прицільне 
пристосування; pl окуляри (протигаза)

~ à lunette panoramique панорамний 
приціл 
~ à réflexe дзеркальний приціл; колі-
маторний приціл 
~ à synchronisation синхронний авто-
матичний приціл 
~ de bombardement бомбардувальний 
приціл 
~ de lance-bombes бомбардувальний 
приціл 
~ de pointage візирна трубка; коліма-
тор 
~ de tir à infrarouges інфрачервоний 
приціл 
~ de tir axial приціл для нерухомої 
зброї 
~ du conducteur прилад спостережен-
ня механіка-водія (танка)
~ électronique infrarouge електронний 
інфрачервоний приціл 
~ goniométrique panoramique пано-
рама оптичного прицілу 
~ gyroscopique гіроскопічний приціл 
~ gyrostabilisé приціл з гіроскопічною 
стабілізацією 
~ infrarouge інфрачервоний приціл 
~ optique оптичний візир (приціл)
~ optique de bombardement оптичний 
бомбардувальний приціл 
~ pouf le lancement des bombes бом-
бардувальний приціл 
~ radar радіолокаційний приціл 

visibilité f видимість; умови видимості; сек-
тор огляду 

~ au sol видимість біля землі 
~ de nuit нічне бачення 
~ directe пряма видимість 
~ horizontale горизонтальна видимість 
~ illimitée необмежена видимість 
~ nulle нульова видимість; повна від-
сутність видимості 
~ panoramique круговий огляд 
~ radar радіолокаційна видимість 
~ radioélectrique радіовидимість 
~ réduité обмежена видимість 
~ vers l’arrière задній огляд 
~ vers l’avant передній огляд 
~ verticale вертикальна видимість 
dans les conditions de ~ réduitе в умо-
вах обмеженої видимості 
faible (mauvaise) ~ обмежена види-
мість 
voler sans ~ літати за приладами 

visière f оглядова щілина; приціл; козирок;
щиток; екран 

visitе f огляд; прочісування місцевості; про-
тралювання району 

~ après vol післяпольотний огляд 
~ avant vol передпольотний огляд 
~ courante поточний огляд 
~ d’aptitude перевірка на придатність 
до служби в армії 
~ d’arrivée огляд з метою вивчення 
технічного стану техніки, що надхо-
дить 
~ d’entretien périodique технічне об-
слуговування 
~ d’entretien експлуатаційний огляд;
технічний огляд 
~ de contrôle контрольний (медичний)
огляд 
~ de départ огляд перед відправлен-
ням 
~ de l’armes огляд зброї 
~ de sélection вибірковий (медичний)
огляд 
~ des gardes обхід (перевірка) постів 
(варти)
~ des matériels (технічний) огляд ма-
теріальної частини 
~ des postes обхід (перевірка) постів 
(варти)
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visitе
~ journalière щоденний огляд 
~ médicale медичний огляд 
~ périodique періодичний огляд 
~ préventive профілактичний огляд 
~ technique технічний огляд 
passer une ~ проводити огляд 

visiter оглядати 

visualisation f візуальне спостереження; без-
посереднє використання даних РЛС; візуаль-
на індикація 

vitalité f живучість; життєздатність 

vitesse f швидкість 
~ absolue абсолютна швидкість; шля-
хова швидкість 
~ actuelle розвинута швидкість 
~ à la bouche початкова швидкість 
снаряду 
~ à travers champs швидкість руху по 
бездоріжжю 
~ d’action швидкоплинність бою 
~ de combat бойова швидкість; швид-
кість на бойовому курсі 
~ de croisière крейсерська швидкість 
~ de déblaiement швидкість розміну-
вання 
~ de défilement de la cible кутова 
швидкість цілі 
~ de (du) fonctionnement темп вогню 
(автоматичної зброї); технічна скоро-
стрільність 
~ de l’allure швидкість руху 
~ de largage швидкість скидання 
~ de marche швидкість маршу (похід-
ного руху); маршова швидкість 
~ de patrouille крейсерська швидкість 
~ de plongée швидкість занурення (пі-
дводного човна)
~ de pointage швидкість наведення 
~ de progression швидкість просуван-
ня 
~ de rapprochement швидкість збли-
ження 
~ de recherche швидкість пошуку 
~ de route швидкість руху по дорогах;
швидкість маршу (похідного руху); 
маршова швидкість 
~ de (du) tir скорострільність 

vitesse 
~ de (du) tir pratique бойова скоро-
стрільність 
~ de transmission швидкість передачі;
пропускна здатність 
~ du vent résultant ефективна швид-
кість вітру 
~ effective (efficace) ефективна швид-
кість 
~ finale кінцева швидкість 
~ initiale початкова швидкість 
~ maximale de croisière максимальна 
крейсерська швидкість 
~ moyenne середня швидкість 
~ par rapport au sol шляхова швид-
кість 
~ pratique (de tir) бойова скорострі-
льність 
~ réelle розвинута швидкість 
~ relative відносна швидкість 
~ restituée розрахункова швидкість 
~ sonique звукова швидкість 
~ subsonique дозвукова швидкість 
~ supersonique надзвукова швидкість 
~ sur route швидкість руху по дорозі 
~ télégraphique швидкість телеграф-
ної передачі 
~ terminale кінцева швидкість 
~ théorique (du tir) технічна скоро-
стрільність 
~ tout-terrain швидкість руху по без-
доріжжю 
~ transsonique білязвукова швидкість 
~ vraie розвинута швидкість 

vitesse-but f швидкість переміщення цілі 

vitryte f хлорціан 

voie f шлях; траса; дорога; напрямок; канал 
(зв’язку); маршрут, комунікаційний канал 

~ administrative командні інстанції 
тилових служб 
~ aérienne маршрут польоту; повітря-
ний шлях 
~ barrée закритий проїзд 
~ d’accès шлях підходу; підступ (и)
~ d’acheminement шлях підвозу; ка-
нал зв’язку 
~ d’approche шлях підходу; підс-
туп(и)
~ d’évacuation шлях евакуації 
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voie 
~ de canalisation шлях примусового 
руху по визначеному маршруту 
~ de communication шлях повідом-
лення; комунікація; канал зв’язку 
~ de conversation телефонний канал 
~ de feu розчищений сектор обстрілу 
~ de l’air повітряний шлях 
~ de liaison канал зв’язку 
~ de mer морський шлях 
~ de radiocommunication канал ра-
діозв’язку 
~ de retraité шлях відступу 
~ de rocade рокадна дорога; рокада 
~ de télécommunication канал зв’язку 
~ de transmission канал передачі 
(зв’язку) (в одному напрямку)
~ de transport et d’évacuation шлях 
підвозу й евакуації 
~ détournée обхідний шлях 
~ ferrée залізниця 
~ filaire канал проводового зв’язку 
~ fluviale водяний (річковий) шлях 
~ hertzienne канал радіозв’язку 
~ hiérarchique командна інстанція;
система командних пунктів 
~ maritime морський шлях 
~ navigable водяний шлях; фарватер 
~ pénétrante радіальна дорога; дорога,
перпендикулярна лінії фронту 
~ principale головний шлях; магістра-
льна дорога; головна дорога 
~ radioélectrique канал радіозв’язку 
~ secondaire дорога другорядного (мі-
сцевого) значення 
~ stratégique дорога стратегічного 
значення 
~ télégraphique телеграфний канал 
~ téléphonique телефонний канал 
~s d’accès et cheminements підступи і
шляхи підходу 
~s de communication aériennes повіт-
ряні шляхи сполучення 
~s de communication maritimes (nava-
les) морські шляхи сполучення 
~s de communication шляхи сполу-
чення; комунікації; канали зв’язку 
à plusieurs ~s багатоканальний 
enlever par ~ aérienne перекидати по-
вітряним шляхом 
par ~ aérienne повітряним шляхом; по 
повітрю 

voie 
par ~ de mer морським шляхом; мо-
рем 
par ~ ferrée по залізниці 
par ~ radioélectrique по радіо 
par la ~ des airs повітряним шляхом;
по повітрю 
par la ~ hiérarchique по команді 

voilure f крило; несуча поверхня; горизонта-
льне оперення; несучий гвинт (гелікоптера); 
купол (парашута)

~ crusiforme хрестоподібне оперення 
~ de fusée оперення ракети 
~ en croix хрестоподібне оперення 
~ escamotable (repliable) оперення,
що розкривається 
~ tournante несучий гвинт 

voisin m сусід; сусідня частина (підрозділ)

voiture f автомобіль; машина 
~ à munitions вантажний автомобіль 
для перевезення боєприпасів 
~ amphibie автомобіль, що плаває 
~ blindée semi-chenillée напівгусенич-
ний (колісно-гусеничний) бронеавто-
мобіль 
~ blindée бронеавтомобіль; бронетра-
нспортер 
~ chenillée гусеничний автомобіль 
~ de combat бойова машина 
~ de commandement командирський 
(штабний) автомобіль 
~ de direction головний автомобіль 
~ de liaison штабний автомобіль 
~ de patrouille дозорна машина 
~ de reconnaissance розвідувальний 
бронеавтомобіль 
~ de tête головний автомобіль 
~ de transport транспортер 
~ légère blindée легкий бронеавтомо-
біль (бронетранспортер)
~ légère de combat легка бойова ма-
шина 
~ légère de reconnaissance (легкий)
розвідувальний бронеавтомобіль 
~ légère de reconnaissance et de liaison 
(легкий) бронеавтомобіль для розвід-
ки і зв’язку 
~ médicale санітарний автомобіль 
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voiture 
~ radio пересувна радіостанція (на ав-
томобілі); автомобіль з радіостанцією 
~ semi-chenillée напівгусеничний (ко-
лісно-гусеничний) автомобіль 
~ tous-chemins (tous-terrains) вантаж-
ний автомобіль підвищеної прохідно-
сті; всюдихід 
aux ~ s! до машин! (команда); по міс-
цях!; по машинах!
tirer ~ arrêtée стріляти з місця 
tirer ~ en marche стріляти з ходу 

vol m політ; виліт; переліт 
~ à altitude constante горизонтальний 
політ 
~ à basse altitude політ на малих висо-
тах 
~ acrobatique фігурний політ 
~ à grande altitude політ на великих 
висотах 
~ à haute altitude політ на великих ви-
сотах 
~ à l’altitude висотний політ 
~ à l’aveugle політ за приладами 
~ aller et retour політ туди і назад 
~ à parcours fixe політ по заданому 
маршруту 
~ balistique політ по балістичній трає-
кторії; політ по інерції 
~ d’apprentissage навчальний політ 
(виліт)
~ d’approche вихід на ціль; вихід у
зону аеродрому 
~ de bombardement виліт на бомбо-
метання; політ літака-
бомбардувальника 
~ d’école учбово-тренувальний політ 
(виліт)
~ de contrôle контрольний політ 
~ de convoyage супровід 
~ de groupe груповий політ (виліт)
~ de guerre бойовий політ (виліт)
~ de jour денний політ (виліт)
~ d’entraînement тренувальний політ 
~ de nuit нічний політ (виліт)
~ de reconnaissance розвідувальний 
політ; виліт на розвідку; політ літака-
розвідника 
~ de reconnaissance meteorologique 
виліт на розвідку погоди 
~ de retour зворотний політ 

vol 
~ d’exercice учбово-тренувальний по-
літ (виліт)
~ d’exploration розвідувальний політ;
виліт на розвідку; політ літака-
розвідника 
~ d’instruction навчальний політ (ви-
літ)
~ d’interception політ (виліт) на пере-
хоплення 
~ en circuit fermé політ по (замкнуто-
му) колу 
~ en formation політ в строю (у бойо-
вому порядку)
~ groupe груповий політ (виліт)
~ horizontal горизонтальний політ 
~ operationnel бойовий політ (виліт)
~ par beau temps політ при сприятли-
вих метеорологічних умовах 
~ par mauvais temps політ при не-
сприятливих метеорологічних умовах 
~ piqué пікірування 
~ plané планування 
~ rasant приземний політ 
~ relatif відстань десантування 
~ sans visibilité політ за приладами 
~ serré політ у зімкнутому строю (бо-
йовому порядку)
~ seul самостійний політ (виліт)
~ tactique бойовий політ (виліт); політ 
з тактичною метою 
~ vertical вертикальний політ 
~ visuel візуальний політ 

voler літати; виконувати політ 

volet m кришка ствольної коробки; клапан;
лопата; щиток; жалюзі; дверці; стулка; ав.
посадковий щиток; закрилок; кермо 

~ d’inspection оглядове вікно (люк)
~ de (la) culasse рама замка 
~ du chef de char кришка люка коман-
дира танка 
~ du pilote кришка люка механіка-
водія 
rabattre le ~ закривати кришку ство-
льної коробки 

volontaire adj добровільний; m доброволець 

volume m обсяг; простір; чисельний склад 
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volume 
~ d’action дальність дії; радіус дії; зо-
на дії; зона дійсного (ефективного)
вогню 
~ des transports обсяг перевезень 

vu I m огляд; перегляд 

vu II «ціль виявлена»; «бачу ціль»

vue f вид; огляд; перспектива; панорама спо-
стереження; зйомка; фотознімок; ціль; pl на-
міри; задуми; погляди; дані 

~ aérienne спостереження з повітря;
повітряне спостереження; аерознімок 
~ dégagée місцевість, що добре про-
глядається 
~(s) de faible étendue обмежений 
огляд 
~(s) en coupe секторний огляд 
~(s) étendue(s) широкий огляд 
~(s) flanquante(s) огляд із флангу (у
фланг)
~(s) indiscrète(s) глибокий огляд 
~(s) limité e(s) обмежений огляд 
~(s) lointaine(s) далекий (глибокий)
огляд 
~(s) radar радіолокаційний огляд 
~(s) terrestre(s) наземне спостережен-
ня; огляд місцевості 
à ~ directe прямим наведенням; без-
посереднім візуванням 
à ~ візуальним способом; візуально; з
появою противника; по поміченому 
противнику 
détecter à la ~ виявляти шляхом візуа-
льного спостереження 
donner des ~s забезпечувати огляд 
échapper aux ~s aériennes укриватися 
від спостереження з повітря 
échapper aux ~s terrestre(s) укривати-
ся від наземного спостереження; не 
проглядатися з наземних СП 
échapper aux ~s не проглядатися; не 
спостерігатися; укриватися від спо-
стереження 
en ~ de l’objectif у межах видимості 
об’єкта (цілі)
exposé aux ~s не укритий від спосте-
реження (противника)
garder à ~ вести постійне спостере-
ження 

vue 
hors des ~s поза спостереженням 
intervenir à ~ directe вести вогонь 
прямим наведенням 
limiter des ~s обмежувати огляд;
ускладнювати спостереження 
offrir des ~s забезпечувати можли-
вість спостереження 
placé à ~ directe що знаходиться в по-
лі зору; що допускає безпосереднє зо-
рове спостереження 
procurer des ~s забезпечувати можли-
вість спостереження 
se derober à la ~ укривати від спосте-
реження 
se soustraire aux ~s укриватися від 
спостереження 
soustraire aux ~s укривати від спосте-
реження 
tirer à ~ (directe) вести вогонь прямим 
наведенням; стріляти по видимій цілі 

vulnérabilité f вразливість 
~ d’un Etat вразливість держави 
~ électromagnétique електромагнітна 
вразливість 
~ en position вразливість на вогневій 
позиції 
~ nucléaire ou chimique вразливість 
від ядерної (хімічної) зброї 
faible ~ мала вразливість 

vulnérable adj вразливий 
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-W- 
 
wagonnage розрахунок потреби у вагонах 

Walter m пістолет «Вальтер»
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-X- 
 
X-rayons m pl рентгенівські промені 

xylène m ксилол (ВР)

xylidine f ксилідин (ВР)

xylolithe f ксилоліт (ВР)
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-Y- 
 
ypérite f іприт (ОР шкіро-наривної дії)



610

-Z- 
 
zénith m зеніт 

zéro m нуль; нульова точка; початок коорди-
нат 

~ origine початок координат 
mettre à ~ установлювати на нуль 

zéro-point m нульова точка (нуль) шкали 

zigzag m зиґзаґ 
faire des ~s йти зиґзаґом 

zone f зона; смуга; район; ділянка місцевості 
~ à accès limité заборонена зона 
~ à battre principale основний сектор 
обстрілу 
~ à battre secondaire додатковий сек-
тор обстрілу 
~ à battre зона (смуга) обстрілу; сек-
тор обстрілу 
~ à circulation limitée зона з обмеже-
ним режимом польотів 
~ à laisser libre d’obstacles район ві-
льний від загороджень 
~ à reconnaître район (смуга) розвідки 
~ à restrictions район обмеженого ви-
користання 
~ à surveiller зона (смуга) спостере-
ження 
~ active район активних бойових дій 
~ aérienne de défense район ППО 
~ amie своя територія 
~ arrière тиловий район 
~ atomisée зона, уражена атомним 
(ядерним) вибухом 
~ atteinte зона ураження 
~ balayée зона огляду (РЛС)
~ bâtie забудований район 
~ battue зона (смуга) обстрілу; прос-
тір, що вражається; район (ділянка), 
що прострілюється;
~ bloquée заборонена зона; блокова-
ний район 
~ boisée лісиста місцевість 
~ bombardée район, що опинився під 
артилерійським обстрілом; район (ді-
лянка), що прострілюється 
~ bouclée оточений район 
~ cachée ділянка місцевості, що не 
проглядається; поле невидимості 

zone 
~ contaminée зона зараження; зараже-
на ділянка; зона радіоактивного зара-
ження 
~ contiguë прилеглий район 
~ côtière de défense район берегової 
оборони 
~ côtière прибережний район (смуга)
~ couverte закрита ділянка місцевості 
~ d’ (des) avant-postes смуга охорони 
~ d’abris район (смуга) (розташуван-
ня) сховищ 
~ d’accès difficiles важкодоступна ді-
лянка місцевості 
~ d’action circulaire зона кругового 
обстрілу 
~ d’action efficace des armes automa-
tiques зона дієвого ураження вогнем з
автоматичної зброї 
~ d’action en largeur (des canons) ши-
рина сектору обстрілу 
~ d’action éventuelle додатковий сек-
тор обстрілу 
~ d’action normale нормальна (зви-
чайна) ширина смуги наступу (оборо-
ни); відповідна смуга обстрілу 
~ d’action retardatrice район стриму-
ючих дій 
~ d’action territoriale ділянка місце-
вості, яку займають війська в обороні 
~ d’action район бойових дій; смуга 
дій; смуга наступу; район (ділянка,
зона, смуга) оборони; зона (смуга) об-
стрілу; сектор обстрілу 
~ d’activité район (активних) бойових 
дій 
~ d’alerte en vol район бойового чер-
гування в повітрі 
~ d’application des feux район гаран-
тованого ураження 
~ d’application район нанесення уда-
ру; район бойових дій 
~ d’approche зона (смуга) повітряних 
підходів 
~ d’arrêt зона (смуга) загороджень;
заборонена зона; район стримуючих 
дій 
~ d’artillerie antiaérienne район пози-
ції зенітної артилерії; зона зенітного 
артилерійського прикриття; смуга зе-
нітного вогню 
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zone 
~ d’artillerie смуга вогню артилерії;
район артилерійських позицій 
~ d’assaut amphibie - zone de mise à 
terre район висадки морського десан-
ту 
~ d’assaut район висадки (морського)
десанту 
~ d’attaque смуга наступу 
~ d’attente зона очікування; проміж-
ний район зосередження 
~ d’atterrissage d’assaut район призе-
млення штурмових підрозділів 
~ d’atterrissage посадкова смуга; ра-
йон приземлення 
~ d’audibilité зона звучання 
~ d’effets différés район дії вторин-
них факторів (ядерного удару)
~ d’effets immédiats район уражаючих 
факторів 
~ d’efficacité зона дійсного ураження 
~ d’effort d’invistigation смуга розвід-
ки 
~ d’effort défensif район зосередження 
основних зусиль в обороні 
~ d’effort des feux район зосереджен-
ня вогню 
~ d’effort offensif смуга наступу 
~ d’effort principal район зосере-
дження основних зусиль; напрямок 
головного удару 
~ d’effort sur objectif (ZEO) район 
основного удару 
~ d’effort sur objectif район особливої 
уваги 
~ d’effort район зосередження основ-
них зусиль; напрямок головного удару 
~ d’embarquement район посадки 
(навантаження)
~ d’encerclement район оточення;
«котел»
~ d’engagement de l’ennemi par le feu 
район зосередження вогню 
~ d’engagement de la compagnie ра-
йон бойових дій роти 
~ d’engagement des armes район 
ефективного застосування зброї 
~ d’engagement des chasseurs район 
застосування винищувачів 
~ d’engagement des missiles район за-
стосування ракет 

zone 
~ d’engagement interarmées район за-
стосування міжвидової ППО 
~ d’engagement libre contre les aéro-
nefs hostiles район вільного ураження 
літаків противника 
~ d’engagement район введення в бій;
район (майбутніх) бойових дій 
~ d’enlèvement par helicoptère зона 
завантаження гелікоптерів 
~ d’entretien район (зона) технічного 
обслуговування 
~ d’étape район збору 
~ d’évacuation район евакуації 
~ d’exercice район навчання 
~ d’expérimentation випробувальний 
полігон 
~ d’exploration смуга розвідки 
~ d’hélicoportage район висадки вер-
толітного десанту 
~ d’identification de défense aérienne 
розпізнавальна зона ППО 
~ d’influence район бойового впливу 
~ d’interception зона перехоплення 
~ d’intérêt des objectifs район пріори-
тетних цілей 
~ d’intérêt du renseignement район 
особливої уваги; район інтересу роз-
відки 
~ d’intérêt identifié визначена зона ін-
тересу 
~ d’intérêt particulier район особли-
вого інтересу 
~ d’intérêt район інтересу 
~ d’intervention de l’aviation зона 
(район) дій авіації 
~ d’intervention planifiée запланова-
ний район захоплення 
~ d’objectifs prédéterminés район за-
здалегідь визначених цілей 
~ d’observation зона (смуга) спосте-
реження 
~ d’obstacles réglementée район заго-
роджень 
~ d’obstacles зона (смуга) загороджень 
~ d’occupation окупована зона (ра-
йон); район, що підлягає окупації 
~ d’ombre мертва зона (РЛС)
~ d’opérations aériennes зона (район)
бойових дій авіації 
~ d’opérations interarmées район між-
видових операцій 
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zone 
~ d’opérations militaires район бойо-
вих дій 
~ d’opérations réglementée визначе-
ний район бойових дій; обмежена зона 
операцій 
~ d’opérations réservées обмежений 
район бойових дій 
~ d’opérations район бойових дій 
~ dangereuse простір, що уражається;
небезпечна зона (район, ділянка); зона 
зараження; заражена ділянка 
~ d’application du Traité des Forces 
conventionnelles en Europe (FCE) ра-
йон дії договору про обмеження зви-
чайних озброєнь в Європі 
~ de balayage du radar зона огляду 
РЛС 
~ de barrage(s) зона (смуга) загоро-
джень; укріплений район; смуга заго-
роджувального вогню 
~ de base тиловий район; головний 
(основний) район 
~ de bases d’opérations район манев-
рування і розташування військ на міс-
ці 
~ de bataille район бойових дій 
~ de brouillage зона перешкод 
~ de cache(s) район прихованого базу-
вання 
~ de changement de responsabilité ро-
змежувальна зона 
~ de chute район викидання десанту 
~ de circulation opérationnelle mili-
taire район оперативного пересування 
військ 
~ de combat terrestre район наземних 
бойових дій 
~ de combat район бойових дій 
~ de communications зона комунікацій 
~ de compagnie ротний район оборони 
~ de concentration d’embarquement 
район зосередження військ десанту 
перед посадкою (на кораблі)
~ de concentration район зосереджен-
ня (скупчення); район оперативного 
(стратегічного) розгортання (військ)
~ de contact стик; район бойових дій;
фронтова смуга 
~ de contamination chimique зона за-
раження ОР 

zone 
~ de contamination зона зараження;
заражена ділянка; зона радіоактивного 
зараження 
~ de contrôle de l’espace aérien à haute 
densite район контролю повітряного 
простору високої щільності 
~ de contrôle de l’espace aérien район 
контролю повітряного простору 
~ de contrôle de la contamination ра-
йон контролю забруднення 
~ de coordination des feux район коор-
динування вогню 
~ de couverture radar зона огляду 
РЛС; зона радіолокаційного забезпе-
чення 
~ de couverture смуга прикриття; зона 
огляду (РЛС)
~ de danger immédiat зона сильного 
зараження 
~ de danger liquide район зараження 
рідкою речовиною 
~ de danger sous le vent район повітря-
ного зараження 
~ de danger vapeur район зараження 
газоподібною речовиною 
~ de danger небезпечна зона (район,
ділянка); зона зараження; заражена ді-
лянка 
~ de DCA смуга зенітного вогню; зона 
ППО 
~ de débarquement район висадки (ро-
звантаження)
~ de débouché вихідний район 
~ de découverte смуга тактичної роз-
відки 
~ de défense aérienne зона ППО 
~ de défense de base район оборони 
бази 
~ de défense район (ділянка, зона, сму-
га) оборони; зона оборони (військово-
го округу)
~ de délestage район скидання бомб 
~ de démarrage - position d’attaque 
вихідний район – рубіж атаки 
~ de démarrage (des chars) вихідний 
район (для танків)
~ de départ вихідний район 
~ de déploiement de la batterie район 
розгортання батареї 
~ de déploiement logistique район роз-
гортання тилів 
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zone 
~ de déploiement opérationnel район 
оперативного розгортання 
~ de déploiement район розгортання 
~ de dépôts et des soutiens район ти-
лових баз та постачання 
~ de descente район висадки повітря-
ного десанту 
~ de desserrement район розосере-
дження 
~ de destruction de blindés район зни-
щення бронетанкових засобів 
~ de destruction зона (район) руйну-
вань 
~ de destructions massives зона (ра-
йон) суцільних руйнувань 
~ de détection électromagnétique зона 
дії РЛС 
~ de détection зона виявлення 
~ de dispersion район розосередження;
площа розсіювання 
~ de division смуга наступу дивізії 
~ de feu смуга вогню 
~ de franchissement район (ділянка)
переправи; ділянка форсування; смуга 
проходу; прохід 
~ de frappe район зосередження осно-
вних зусиль; напрямок головного уда-
ру; район нанесення ядерного удару 
~ de freinage район стримуючих дій 
~ de grande insécurité особливо загро-
зливий район 
~ de guidage par radar зона радіоло-
каційного наведення (керування)
~ de guidage зона наведення (керуван-
ня)
~ de halte район привалу 
~ de l’arrière тиловий район 
~ de l’attaque principale район нане-
сення головного удару; напрямок го-
ловного удару 
~ de l’avant тактична зона; район бо-
йових дій; смуга забезпечення; район 
передових позицій 
~ de l’exercice район навчання 
~ de l’intérieur внутрішня зона; внут-
рішня територія (країни)
~ de l’objectif район цілі 
~ de la métropole глибокий тил 
~ de largage à faible hauteur район 
скидання на низькій висоті 

zone 
~ de largage aérien район повітряного 
скидання 
~ de largage район викидання; район 
скидання (парашутистів чи вантажів)
~ de maintenance район технічного 
обслуговування 
~ de manoeuvre d’artillerie район ма-
невру артилерії 
~ de manœuvre de la division смуга 
дій дивізії 
~ de manœuvre район маневру; район 
маневрування; район бойових дій 
~ de marche смуга руху (маршу)
~ de mise à l’eau des véhicules am-
phibies район запуску десантних 
транспортних засобів 
~ de mise à terre район висадки десан-
ту; район спішування (розвантаження 
з машин)
~ de munitions non explosées місце 
роміщення боєприпасів, що не вибух-
нули 
~ de parachutage район викидання па-
рашутного десанту 
~ de parcours dangereux небезпечна 
зона (район, ділянка)
~ de parcours difficile важкодоступна 
ділянка місцевості 
~ de parcours facile легкодоступна ді-
лянка місцевості 
~ de passage obligé район (ділянка)
обов’язкового (змушеного) проходу 
~ de passage район (смуга) прориву;
район (ділянка) переправи; смуга про-
ходу; прохід 
~ de patrouille зона патрулювання 
~ de percée район (смуга) прориву 
~ de posé зона торкання землі 
~ de posee (de poser) район призем-
лення; район висадки повітряного де-
санту 
~ de position район розташування вог-
невої позиції 
~ de prévision de retombée зона ймо-
вірного радіоактивного зараження 
~ de prise du dispositif вихідний район 
для наступу 
~ de protection простір, що не уража-
ється; прикритий простір 
~ de radioactivité зона радіоактивного 
зараження 
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zone 
~ de radiodetection зона радіовияв-
лення 
~ de radioguidage зона наведення (ке-
рування) по радіо 
~ de ralliement район збору після бою 
~ de rassemblement район збору (зо-
середження)
~ de ravitaillement et transport район 
постачання та транспортування 
~ de ravitaillement район постачання 
~ de réarticulation район збору 
~ de réception радіозона прийому 
~ de recherche смуга розвідки; приз-
начений район; зона огляду (РЛС)
~ de reconnaissance смуга розвідки 
~ de refuge de rechange запасний ра-
йон прихованого базування 
~ de refuge район прихованого базу-
вання 
~ de regroupement des chars район 
збору танків 
~ de regroupement des matériels à 
réparer район збору техніки після 
бою для ремонту 
~ de regroupement et d’attente район 
перегрупування та очікування 
~ de regroupement район збору після 
бою 
~ de rendez-vous район зустрічі 
~ de repli смуга відходу 
~ de repos район розташування на ві-
дпочинок 
~ de résistance район (ділянка, зона,
смуга) оборони 
~ de responsabilité de renseignement 
смуга розвідки (частини, з’єднання)
~ de responsabilité район відповідаль-
ності; смуга розвідки 
~ de responsabilité permanente район 
постійної відповідальності 
~ de retombées (radioactives) район 
(зона) випадання радіоактивних опа-
дів; зона радіоактивного зараження 
~ de risque район можливого нанесен-
ня ядерного удару; небезпечна зона;
зона зараження; заражена ділянка 
~ de rupture зона розриву 
~ de saut район висадки десанту 
~ de sécurité aérienne смуга повітря-
ного забезпечення; район, забезпече-
ний у протиповітряному плані; зона 
авіаційного прикриття 

zone 
~ de sécurité смуга забезпечення (охо-
рони); безпечна зона (район, ділянка)
~ de séparation зона роз’єднання 
~ de service зона дії (передавача)
~ de servitude зона (смуга) загоро-
джень; район блокади; заборонена зо-
на; район евакуації; евакуйована зона 
~ de silence (radio) зона (радіо) мов-
чання; мертва зона 
~ de soutien au stationnement пози-
ційний район забезпечення 
~ de soutien de l’homme район забез-
печення військовослужбовців 
~ de soutien médical район медичної пі-
дтримки 
~ de soutien pétrolier район забезпе-
чення ПММ 
~ de soutien sanitaire район санітар-
ної підтримки 
~ de soutien район розташування дру-
гого ешелону; друга позиція; район 
розташування резервів (в обороні); 
зона матеріального забезпечення 
~ de stationnement район розташу-
вання; район розташування на відпо-
чинок; район базування 
~ de sûreté смуга забезпечення (охо-
рони); безпечна зона (район, ділянка)
~ de surveillance зона (смуга) спосте-
реження; смуга розвідки 
~ de terrain ділянка місцевості 
~ de tir contre avions смуга зенітного 
вогню; зона зенітного прикриття 
~ de tir efficace зона дійсного уражен-
ня 
~ de tir interdit район заборони вог-
ню 
~ de tir libre район вільної стрільби 
~ de tir restreint район обмеженого 
вогню 
~ de tir смуга вогню; зона (смуга) об-
стрілу; сектор обстрілу; район ядер-
них випробувань 
~ de transfert intermodal пункт пере-
вантаження 
~ de transit транзитний район 
~ de visée прицільна дальність; даль-
ність прямого пострілу 
~ de visibilité зона видимості 
~ de vol(s) à l’aveugle зона (район)
польотів за приладами 
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zone 
~ de vol(s) зона (район) польотів 
~ de(s) communications зона комуні-
кацій; тиловий район (фронту)
~ de(s) préparatifs des chars очікува-
льний район танків 
~ de(s) préparatifs район зосереджен-
ня 
~ défensive район (ділянка, зона, сму-
га) оборони 
~ défilée ділянка місцевості, укрита 
рельєфом 
~ dégagée відкрита ділянка місцевості 
~ démilitarisée демілітаризований ра-
йон 
~ deminée розмінована ділянка 
~ des combats район бойових дій 
~ des contacts район зіткнення із про-
тивником; район бойових дій; фрон-
това полоса; смуга розвідки (дивізії,
корпусу)
~ des dégâts зона (район) руйнувань і
завалів 
~ des dommages modérés зона (район)
незначних руйнувань 
~ des éclats радіус розльоту; зона ура-
ження осколками 
~ des objectifs d’une opération amphi-
bie район амфібійної операції 
~ des objectifs район цілей 
~ des opérations arrières район тило-
вих операцій 
~ des opérations dans la profondeur 
район бойових дій у глибині 
~ des opérations rapprochées район 
безпосередніх бойових дій 
~ des opérations район бойових дій 
~ des tirs d’arrêt смуга загороджува-
льного вогню 
~ des tirs libres район вільної стріль-
би 
~ des tirs смуга вогню; зона (смуга)
обстрілу; сектор обстрілу; район яде-
рних випробувань 
~ difficile важкодоступна ділянка міс-
цевості 
~ dissimulée ділянка, укрита від спо-
стереження 
~ d’opérations interarmées зона зага-
льновійськових операцій 
~ douteuse район можливого розташу-
вання противника 

zone 
~ du champ de bataille район бойових 
дій 
~ du groupe район бойових дій відді-
лення 
~ du Traité de l’Atlantique Nord тери-
торія Північноатлантичного договору 
~ d’urgence зона надзвичайного стану 
~ économique exclusive (ZEE) екск-
люзивна економічна зона 
~ ennemie район розташування проти-
вника 
~ environnante прилегла ділянка міс-
цевості 
~ éventuelle de tir додатковий сектор 
обстрілу 
~ exempte de toxique незаражена зона 
~ explorée зона огляду (пошуку) РЛС 
~ exposée à la radioactivité зона радіо-
активного зараження 
~ exposée aux feux район, що підда-
ється артилерійському обстрілу 
~ favorable aux blindés танкодоступна 
ділянка місцевості 
~ favorable вигідний район 
~ forte укріплений район 
~ fortifiée укріплений район 
~ frontière прикордонна смуга 
~ gazée зона зараження ОР 
~ géostratégique геостратегічний регі-
он 
~ grise сіра зона 
~ hostile район, контрольований про-
тивником 
~ humanitaire sûre(ZHS) район гума-
нітарної безпеки 
~ infectée зона зараження; заражена 
ділянка 
~ libre d’obstacles район, вільний від 
перешкод 
~ libre pour les tirs район вільний для 
стрільби 
~ littorale прибережний район (смуга)
~ logistique de brigade район тило-
вого забезпечення бригади 
~ logistique ou de soutien район тило-
вого забезпечення та підтримки 
~ logistique тиловий район 
~ marécageuse заболочений район 
~ maritime морський район 
~ militaire sensible (ZMS) зона особ-
ливого військового значення 
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zone 
~ militaire військова зона 
~ minée et piégée зона (смуга) мінних 
загороджень і пасток 
~ minée замінована зона (ділянка); зо-
на (смуга) мінно-вибухових загоро-
джень 
~ montagneuse гірський район 
~ morte мертва зона; мертвий простір;
зона ураження 
~ non battue район, що не прострілю-
ється; (ділянка) простір, що не уража-
ється 
~ occupée окупована зона (район)
~ opérationnelle театр військових дій;
район бойових дій; фронтова смуга 
~ principale de combat (de résistance)
головна смуга оборони 
~ prioritaire найбільш важливий ра-
йон 
~ protégée прикритий простір, режим-
на зона 
~ radioactive зона радіоактивного за-
раження 
~ rasée простір, що уражається насти-
льним вогнем 
~ réservée à l’artillerie район розгор-
тання артилерії 
~ réservée режимна зона; заборонена 
зона; обмежений район 
~ secondaire другорядна ділянка 
~ sensible небезпечна ділянка (район)
~ stratégique стратегічний район 
~ suspecte район можливого скупчен-
ня противника 
~ tactique тактична глибина 
~ tampon буферна зона 
~ technique spécialisée технічна пози-
ція; район (зона) технічного обслуго-
вування і ремонту 
~ terrestre du littoral берегова смуга 
оборони 
~ urbaine sensible криміногенна місь-
ка зона 
~ urbanisée заселена територія 
~ vitale важливий район 
~ vue ділянка, що проглядається; поле 
видимості; сектор огляду 
~ vulnerable уразлива ділянка (район)
abandonner sa ~ d’action normale ви-
ходити за межі свого району дій 

zone 
contourner les ~s minées обходити за-
міновані ділянки місцевості 
dans une large ~ d’action на широко-
му фронті 
dégager les ~s de tir розчищати смуги 
обстрілу 
étrangler la ~ d’action звужувати сму-
гу наступу 
explorer une ~ вести розвідку в смузі 
gagner la ~ виходити в район 
garder une ~ контролювати доступ у
(даний) район 
identifier une ~ infectée встановлюва-
ти межі зараженої ділянки 
maîtriser une ~ de terrain тримати мі-
сцевість під вогнем 
patrouiller une ~ висилати дозори в
певний район; вести розвідку в пев-
ному районі 


