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Сделан анализ и даны рекомендации по правильному 

употреблению в украиноязычных научных публикациях 

одного из важнейших элементов профессионального 

уровня исследователя — терминологии, которая 

является основой любой научной специальности.

The analysis is made and recommendations about the correct

use in the Ukrainian language scientific publications of one 

of the major elements of professional level of the researcher —

terminology which is a basis of any scientific speciality 

are produced.

Постановка проблеми

Одним з елементів професій�
ної підготовки будь�якого фахів�
ця є оволодіння ним мовами
відповідної й суміжних спеціаль�
ностей, основою яких є фахова
мова і зокрема відповідна термі�
нологія. Для полегшення проце�
су засвоєння термінології не�
обхідно, щоб основу фахової
мови складала упорядкована й
стандартизована термінологія,
без знання якої неможлива по�
вноцінна професійна діяльність
[1]. Особливого значення це пи�
тання постає перед науковцями,
викладачами, винахідниками й
патентознавцями, які мають ква�
ліфіковано, однозначно і зрозу�
міло для інших викладати ре�
зультати своєї творчої діяльно�
сті на папері.

Аналіз попередніх 

досліджень

Унаслідок різного досвіду й
неоднакового особистого сприй�
няття один і той самий термін
або визначення можуть виклика�
ти у різних людей дещо різні уяв�

лення. У багатьох випадках
фахівці користуються тими чи
іншими термінами внаслідок
звички, що часто є причиною
різного трактування деяких по�
нять. При цьому фахівцями часто
вживаються не тільки супереч�
ливі, а й недозволені до вживан�
ня терміни, які значно ускладню�
ють відповідний текст й виклика�
ють у читача труднощі під час
його сприйняття. Особливо це
відчувається натепер, коли у
всіх сферах діяльності людини
українська мова стає пріоритет�
ною після інтенсивної протягом
тривалого часу русифікації мо�
нографічних і періодичних на�
укових видань [2—4].

Мета роботи

Метою цієї статті є аналіз і на�
дання певних рекомендацій з
правильного вживання в украї�
номовних публікаціях науково�
технічного спрямування термі�
нів, які є основою будь�якої фа�
хової мови.
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Результати проведених 

досліджень

Порушене питання має неа�
бияке значення передусім для
опублікування результатів на�
укових досліджень (і в першу
чергу у вигляді дисертацій та ав�
торефератів дисертацій на здо�
буття наукового ступеня докто�
ра і кандидата наук), а також для
патентної документації, у тому
числі для матеріалів заявок на
одержання охоронних доку�
ментів.

Так, формула винаходу або
корисної моделі (далі — винахо�
ду) має стисло і ясно відображати
технічну суть винаходу, визнача�
ти обсяг винаходу і бути засобом
відрізнення об’єкта винаходу від
інших об’єктів або визначення
схожості для встановлення фак�
ту використання винаходу, а
опис винаходу — підтверджува�
ти обсяг правової охорони й
настільки ясно й чітко розкрива�
ти суть винаходу, щоб його міг
здійснити фахівець у зазначеній
галузі. Навіть у п. 4.3 «Правил
складання і подання заявки на
винахід та заявки на корисну мо�
дель» наголошується на тому,
що у формулі, описі, рефераті і
пояснювальних матеріалах до
опису використовують, як пра�
вило, стандартизовані терміни і
скорочення, а за їх відсутності —
загальновживані в науковій і
технічній літературі.

Аналогічні вимоги стосують�
ся і автореферату дисертації,
призначення якого — широке
ознайомлення наукових праців�
ників з методикою дослідження,
фактичними результатами й ос�
новними висновками дисер�
тації, а також власне дисертації
(див. «Основні вимоги до дисер�

тацій та авторефератів дисер�
тацій», затверджених ВАК Украї�
ни).

Використовувані терміни ма�
ють відповідати чинним у певних
галузях знань міжнародним но�
менклатурам і класифікаціям.
Наприклад, назви неорганічних
речовин мають відповідати су�
часній раціональній номенкла�
турі, що базується на правилах,
розроблених Міжнародним со�
юзом теоретичної та прикладної
хімії (ІЮПАК; International Union
of Pure and Applied Chemistry —
IUPAC); анатомічні й гістологічні
найменування — згідно з міжна�
родними анатомічною й гісто�
логічною номенклатурами; фер�
ментів — за номенклатурою
ферментів; вірусів і бактерій —
за номенклатурами вірусів і бак�
терій, тобто кожний фахівець
має суворо дотримуватися вста�
новленої в його галузі знань но�
менклатури. Наприклад, звичні
терміни деяких органічних речо�
вин, авторам потрібно подавати
не тривіальними, а узгодженими
на міжнародному рівні терміна�
ми (табл. 1).

Майже за два десятки років
незалежності нашої держави
Держспоживстандарт України
виконав величезний обсяг робіт
зі стандартизації в галузі термі�
нології, наслідком якої є розроб�
лення й введення в дію більше
за тисячу стандартів, які стосу�
ються термінів і визначень ос�
новних понять [5]. Ця робота
триває й сьогодні, тому науков�
цям і конструкторам необхідно
постійно слідкувати за чинною в
Україні нормативно�технічною
документацією.



Р Е Д А Г У В А Н Н Я  

227

При цьому іноді знову розроб�
лювані терміни значно відрізняють�
ся не тільки від російських відпо�
відників, а й звичних для багатьох
фахівців застарілих українських.
Так, згідно з ДСТУ 2439–94 «Еле�
менти хімічні й речовини прості.
Терміни та визначення основних
понять. Умовні позначення» на�
зви багатьох хімічних елементів
українською мовою істотно від�
різняються від звичних багатьом
російських відповідників (напри�
клад, аргентум — серебро, кар�
бон — углерод, купрум — медь,
нікол — никель та ін.).

Користуватися стандартами,
які встановлюють терміни й виз�
начення, не тільки корисно, а
навіть необхідно, особливо під
час опублікування та патенту�
вання результатів досліджень в
іноземних державах. При цьому
майже в кожному такому стан�
дарті наведені іншомовні відпо�

відники українських стандартизо�
ваних термінів німецькою, анг�
лійською, французькою й російсь�
кою мовами, що значно полег�
шує підготовку матеріалів публі�
кацій і національних заявок до
зарубіжного патентування. (Ра�
зом з тим потрібно відзначити,
що після докладного ознайом�
лення зі згаданими стандарта�
ми, особливо введеними в дію
наприкінці дев’яностих років ми�
нулого століття, складається
враження, що деякі з них роз�
роблялися поспіхом — стільки в
них помилок, пов’язаних з не�
точним словотвором і словов�
живанням.)

Зрозуміло, що процес все�
бічного впровадження держав�
ної мови в повсякденне життя та
особливо в нормативну, технічну
й наукову документацію непрос�
тий. На жаль, дуже часто замість
ретельного вживання українсь�

Таблиця 1
Тривіальні та міжнародні найменування деяких органічних речовин

Найменування речовини відповідно до номенклатури Хімічна
формулатривіальної міжнародної

Ацетон диметилкетон (пропанон) CH3C(O)CH3

Бензол бензол (бензен) C6H6

Бутиловий спирт п�бутанол (1�бутанол) CH3(CH2)2CH2OH

Етиловий спирт етанол C2H5OH

Ізопропіловий спирт і�пропанол (2�пропанол) CH3CH(OH)CH3

Метиловий спирт метанол CH3OH

Мурашина кислота метанова кислота CHOOH

Оцтова кислота етанова кислота CH3COOH

Сірковуглець дисульфід карбону CS2

Толуол метилбензол (толуен) C6H5CH3

Хлороформ трихлорметан СHCl3

Чотирихлористий вуглець тетрахлорметан CCl4



ких слів у їх значенні робиться
калькування російськомовних
термінів. Так, наприклад, дуже
часто замість слова «завдання»
застосовують слово «задача»,
нехтуючи при цьому тим, що
завдання — це те, що визначено
або заплановано для виконан�
ня, а задача — питання, пере�
важно математичного характе�
ру, яке розв’язується за допомо�
гою обчислень за визначеною
умовою [6].

Можна навести ще чимало
прикладів некоректного вживан�
ня або написання слів і термінів,
проте сьогодні особливі труд�
нощі виникають під час перекла�
ду з російської на українську
термінів, пов’язаних з поняттям
процесу — сукупності послідо�
вності дій для досягнення пев�
ного результату. Беручи до ува�
ги те, що дія розвивається в
часі, розрізняють два її види:
доконаний і недоконаний. Якщо
дія має певну межу тривання,
але завершена на певному ета�
пі, то її називають доконаною
(зігнути, стиснути). Якщо ж дія
триває або повторюється нескін�
ченно, то її називають недоко�
наною (гнути, згинати, стиска�
ти, стискувати).

У дії можуть брати участь
один або два учасники. Учасни�
ка, дія якого спрямована на
іншого, називають суб’єктом, а
його дію і дійові якості — актив�
ними. Учасника, що зазнає дії
суб’єкта, називають об’єктом, а
його дію і дійові якості — пасив�
ними.

Дію, у якій беруть участь ак�
тивний і пасивний учасники
(суб’єкт і об’єкт) називають пе�
рехідною (згинати, стискати), а
дію, у якій бере участь лише

один виконавець і спрямовує її
на самого себе (згинатися, сти�
скатися) або не спрямовує її ні
на кого (горіти, текти), називають
неперехідною.

Розглянемо основні момен�
ти, пов’язані з дією [7].

1. Назва дії.
У сучасній науково�технічній і

патентній літературі часто вжи�
ваються віддієслівні іменники, які
закінчуються на �нн(я) і �тт(я):
відновлення, оброблення, зва�
рювання, лиття.

Віддієслівні іменники, що оз�
начають недоконану дію, утво�
рюють від дієслів недоконаного
виду, а ті, що означають дію до�
конану, — від дієслів доконаного
виду здебільшого заміною �ати,
�яти, �ути, �ити, �іти на �ання,
�ення, �іння, �иття, �птя, �уття:

обробляти — оброблення;
оброблювати — оброблювання;

відновити — відновлення;
відновлювати — відновлювання.

2. Наслідок дії (результат).
Іменники, які означають наслі�

док дії, утворюють від недокона�
ної форми дієслів. Для цього
відкидають суфікси, а натомість

а) не додають нічого:
гріти, нагрівати — нагрів;
гнути, згинати — згин;
б) додають �а, �ина, �ок:
міняти, змінювати — зміна;
свердлити, просвердлювати

— просвердлина;
лити, виливати — виливок;
в) додають �óвання, якщо діє�

слово має форму, що закінчуєть�
ся на �овувати або �увати: упако�
вувати (пакувати) — пакóвання;
устатковувати (устаткувати) —
устаткóвання; маркувати — мар�
кóвання. Отже, необхідно роз�
різняти слова пакування (дія) і
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паковання (наслідок дії), устат�
кування та устатковання, марку�
вання й марковання та ін.

3. Дійові властивості об’єктів
і суб’єктів.

3.1. Призначеність суб’єкта
виконувати активну дію позна�
чають віддієслівним прикметни�
ком, який утворюють від недоко�
наного виду дієслова, відкидаючи
суфікси �ти й додаючи натомість
�льн(ий):

крутити — крутильний, згина�
ти — згинальний, обертати —
обертальний, ізолювати — ізо�
лювальний,

а іноді за допомогою суфікса
�ч(ий):

виконувати — виконавчий,
установлювати — установчий.

Отже, крутильний — призна�
чений крутити, ізолювальний —
ізолювати, виконавчий — вико�
нувати й т.ін. При цьому не слід
плутати такі поняття: виконавчий
механізм — исполнительный
механизм і виконуючий обов’яз�
ки (або виконувач обов’язків) —
исполняющий обязанности (тут
виконуючий — учасник дії).

3.2. Здатність виконувати ак�
тивну дію позначають прикмет�
ником, який утворюють від недо�
конаного виду дієслова, відкида�
ючи суфікси й додаючи натомість
�івн(ий): рятувати — рятівний.

Отже, рятівний — той, який
здатен рятувати, хоч і не обов’яз�
ково для цього призначений
(порівняйте — рятувальний).

3.3. Здатність виконувати па�
сивну дію.

Віддієслівний прикметник,
що означає здатність об’єкта
піддаватися дії суб’єкта й тим
самим проявляти наслідок дії,
утворюють подібно до іменни�
ків, які означають наслідок дії,
переважно від дієслів, що озна�

чають недоконану багаторазову
дію, або від тих варіантів, що не
мають префікса:

а) за допомогою суфікса
�н(ий):

зсувати — зсувний (сдвигае�
мый);

б) за допомогою суфікса
�овн(ий):

спрямовувати — спрямовний
(направляемый);

в) за допомогою суфіксів
�енн(ий), �анн(ий):

зміцнювати — зміцненний
(упрочнимый, упрочняющийся;
порівняйте — зміцнений — той,
якого зміцнили).

Отже, зсувний — такий, яко�
го можна зсунути, зміцнéнний —
зміцнити й т.ін. (зауважимо, що
наголос у всіх цих прикметників
падає на суфікс).

3.4. Здатність виконувати не�
перехідну дію.

Віддієслівного прикметника,
що означає здатність виконува�
ти спрямовану на себе або не
спрямовану ні на кого дію, утво�
рюють від недоконаної форми
дієслова за допомогою суфіксів
�к(ий), �лив(ий), �уч(ий), �ив(ий),
�ав(ий):

текти — текучий, течкий;
сипати — сипучий, сипкий;
мінятися — мінливий.
Отже, текучий — здатний

текти; сипкий — здатний сипа�
тися і т.ін. Значно рідше вказану
здатність висловлюють за допо�
могою суфікса �ючий:

плавати — плаваючий (на�
приклад, плаваючий різець —
здатність різця підладжуватися
під оброблювану поверхню).

4. Перебування в стані дії.
Ця група понять характери�

зує задіяність об’єкта або суб’єк�
та в певному доконаному або
недоконаному процесі.
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4.1. Виконування активної дії.
Виконування активної дії рекомен�
дується передавати традицій�
ною для української мови конст�
рукцією який (що) + дієслово
(наприклад, який (що) розтягає,
який (що) розтягнув і т.ін.) і не
рекомендується вживання фор�
мально скопійованих з російсь�
кої мови дієприкметників, які
закінчуються на �уючий, �аючий,
�учий, �ачий. Наявні в українсь�
кій мові прикметникові суфікси
�ч(ий) (див. п. 3.4) найчастіше
відповідають російським прик�
метниковим суфіксам �ч(ий), а
не дієприкметниковим �щ(ий):

текучий — текучий; текущий —
що тече;

стоячий — стоячий; стоящий —
що стоїть.

4.2. Перебування в стані па�
сивної дії. Це поняття позначено
пасивними дієприкметниками,
утвореними подібно до іменни�
ків, що означають назву дії, у
якій перебуває об’єкт:

а) за допомогою суфіксів
�н(ий), �т(ий):

деформувати — деформова�
ний; виготовляти — виготовлю�
ваний;

лити — литий; виливати — ви�
ливаний;

б) за допомогою суфікса
�ован(ий), якщо дієслово, закін�
чується на наголошений �увати,
(�ювати):

транспортувати — транспор�
тований; ізолювати — ізольова�
ний.

При цьому від дієслів недоко�
наного виду утворюються діє�
прикметники, що означають пе�
ребування в стані недоконаної
пасивної дії, а від дієслів доко�
наного виду — дієприкметники,
що означають перебування в

стані доконаної пасивної дії.
Так, ізольований — той, якого
ізолюють, а заізольований —
який заізолювали і т.ін.

4.3. Виконування неперехід�
ної дії.

Щоб позначити перебування
в стані доконаної неперехідної
дії, застосовують дієприкметни�
ки, які можна утворити від непе�
рехідних дієслів доконаного виду
заміною суфікса �ти на �л(ий):
зміцнити — зміцнілий.

Перебування в стані неозна�
ченої дії іноді позначають віддіє�
слівними прикметниками, утво�
реними за допомогою суфікса
�н(ий): плинний, поточний, чин�
ний та ін. У всіх інших випадках
це поняття позначають конст�
рукцією який (що) + дієслово.

5. Найменування учасників
дії.

Іменники, якими позначають
суб’єкта, утворюють від недоко�
наного виду дієслова за допо�
могою �ач, �ник, �івник, �апьник,
�ар, �яр, �ець:

змінювач, пальник, поста�
чальник, токар, кресляр, швець
тощо.

6. Переклад російських діє�
прикметників на �щий; �щийся;
�мый.

Оскільки російська мова вжи�
ває дієприкметники як у власне
дієприкметниковому значенні
(поняття 4.1–4.3), так і в прик�
метниковому (поняття 3.1–3.4) і
в іменниковому (поняття 5), то,
щоб перекласти російський
дієприкметник українською мо�
вою, насамперед треба з’ясува�
ти з контексту, яке саме поняття
він означає, а потім — визначи�
ти засоби української мови, що
відповідають тому поняттю (са�
ме цей момент викликає най�
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більше труднощів для розроб�
ників електронних переклада�
чів).

Російські дієприкметники на
�щий вживають для позначення
понять, пов’язаних як з перехід�
ною дією (активна дійова здат�
ність (3.1, 3.2), стан перебуван�
ня в активній дії (4.1), назва ак�
тивного учасника дії (5), так і з
неперехідною дією (неперехід�
на дійова здатність (3.4), стан
перебування в неперехідний дії
(4.3), назва виконавця непе�
рехідної дії (5)), наприклад:

сжимающий — перехідна дія:
а) властивість — стискаль�

ний;
б) стан — що стискає;
в) назва — стискач;
плавающий — неперехідна

дія:
а) властивість — плавучий;
б) стан — що плаває,
в) назва — плавець.
Порівняйте:
Толкающее устройство смон�

тировано на корпусе аппарата —
штовхальний пристрій змонто�
вано на корпусі апарата.

Устройство, толкающее крыш�
ку, смонтировано на корпусе
аппарата — пристрій, що штов�
хає кришку, змонтовано на кор�
пусі апарата.

Вращающий механизм со�
держит... — обертальний ме�
ханізм містить...

Механизм, вращающий кри�
вошип, содержит... — механізм,
що обертає кривошип, містить...

Стоячая волна — стояча хви�
ля (фізичне поняття).

Стоящий кран — кран, що
стоїть.

Російські дієприкметники на
�щийся вживають для позначен�
ня понять, пов’язаних як з пе�

рехідною дією (пасивна дійова і
здатність (3.3), стан перебуван�
ня в пасивній дії (4.2), назва па�
сивного учасника дії (5), так і з
неперехідною дією (неперехід�
на дійова здатність (3.4), стан
перебування в неперехідній дії
(4.3), назва виконавця непе�
рехідної дії (5)), наприклад:

сжимающийся — перехідна
дія:

а) властивість — стисний;
б) стан — стисканий;
неперехідна дія:
а) властивість — стисливий;
б) стан — що стискається.
Порівняйте:
Во время фильтрования обра�

зуется сжимающийся осадок —
під час фільтрування утворюєть�
ся стисливий осад.

Осадок, сжимающийся во
время фильтрования, снижает
скорость процесса — осад, що
стискається під час фільтруван�
ня, знижує швидкість процесу.

Російські дієприкметники на
�мый уживаються для позначен�
ня понять, пов’язаних лише з
перехідною дією (пасивна дійо�
ва здатність (3.3), стан перебу�
вання в пасивній дії (4.2), назва
пасивного учасника дії (5)), на�
приклад:

Транспортируемый — пере�
хідна дія:

а) властивість — транспор�
товний;

б) стан — транспортований.
Порівняйте:
С точки зрения габаритов из�

готовленный аппарат является
транспортируемым железной
дорогой — з точки зору габари�
тів виготовлений апарат є транс�
портованим залізницею.

Аппарат, транспортируемый
железной дорогой, подвергает�
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ся действию атмосферных осад�
ков — апарат, транспортований
залізницею, піддається дії атмо�
сферних опадів.

На жаль, багато авторів під
час перекладу російських текс�
тів українською більше поклада�
ються на свою інтуїцію, ніж на
нормативно�технічну докумен�
тацію, словники й довідники,
внаслідок чого в наукових публі�
каціях і патентних документах
з’являються очевидні помилки.

Як уже було зазначено, про�
тягом останніх років підготовле�
но і введено в дію значну кількість
державних стандартів, пов’яза�
них з термінологією в різних га�
лузях науки, техніки й технології.
Ці стандарти, наприклад, ДСТУ
3321:2003 «Система конструк�
торської документації. Терміни
та визначення основних понять»,
були розроблені висококваліфі�
кованими фахівцями відповідно
до сучасних вимог словотвору
та українського правопису. Крім
стандартів для коректного за�
стосування термінів у науково�
технічних публікаціях доцільно
користуватися також україно�
мовними версіями чинних між�
народних класифікацій об’єктів
промислової власності: вина�
ходів, корисних моделей, про�
мислових зразків, товарів для
товарів і послуг тощо. Переклад
зазначених класифікацій (МПК,
МКПЗ, МКТП та ін.) українською
мовою було зроблено не лише
відповідно до вітчизняних, а й
міжнародних норм.

Так, ДСТУ 3321:2003 визна�
чає переклад російського тер�
міна «привод» як «урухомник».
Від дієслів «урухомлювати/уру�
хомити» природно утворюється
система спільнокореневих слів

(іменників, прикметників, діє�
прикметників), яка дає змогу
описувати всі потрібні проце�
сові поняття (табл. 2*).

Також ДСТУ 3321:2003 виз�
начає такі широко поширені
терміни як «вальниця» (рос.
«подшипник», відповідно «валь�
ничний» — «подшипниковый»),
«граничний відхил» (рос. «пре�
дельное отклонение»), «загото�
ванка» (рос. «заготовка»), «корок»
(рос. «пробка»), «кресленик» (рос.
«чертёж»), «креслення» (рос. «чер�
чение»), «накривка» (рос. «крыш�
ка»), «нарізь» (рос. «резьба»),
покрив (штучно одержаний шар
чи кілька шарів матеріалу на по�
криваній поверхні), покривання
(процес одержування покриву),
покриття (подія одержання по�
криву) та багато інших. Можли�
во зазначені та деякі інші термі�
ни сприймаються і незвично,
але вони є правильні.

На превеликий жаль, в числен�
них науково�технічних і патент�
них документах часто можна
зустріти такі вислови: зубчате
колесо (зубчасте колесо), вимі�
рювання витрати тепла (вимірю�
вання витрати теплоти), керує�
мий перемикач (замість керова�
ний перемикач), нержавіюча сталь
(замість корозієстійка сталь),
ємкість акумулятора (ємність
акумулятора), ємкість або ємність
апарата (місткість апарата), тру�
бопровід зв’язано з апаратом
(трубопровід сполучено з апа�
ратом), спосіб отримання це�
ментного клінкеру (спосіб одер�
жання (чи виготовлення) це�
ментного клінкеру), співосний
(співвісний), центробіжний (від�
центровий), направляючі вер�
стата (напрямні верстата), пе�
ретинка апарату (перегородка
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апарата), спосіб обробки стічних
вод (спосіб оброблення стічних
вод), помільчені відходи (подріб�
нені відходи), роз’ємне з’єднан�
ня (рознімне з’єднання), фіксатор
закріплено на втулці стрижня,
що обертається (не зрозуміло
що саме обертається — втулка
або стрижень; тому бажано
замість «що» писати «яка» (якщо
обертається втулка), або «який»
(якщо обертається стрижень),
спосіб переробки відходів (спо�
сіб перероблення відходів), чи�
сельна або численна функція
(числова функція), ріжуча про�
тяжка (різальна протяжка), інст�
румент для деформації (інстру�

мент для деформування), регу�
льований (регулируемый) за�
мість регулювальний (регулиру�
ющий) і навпаки, по крайній мірі
(треба уточнювати: щонаймен�
ше або щонайбільше) і багато
інших.

І ще один момент, який впадає
у вічі, коли читаєш наукові публі�
кації й патентні документи — не�
вірне відмінювання слів. Особ�
ливо це стосується родового
відмінку однини іменників дру�
гої відміни.

Так, слід пам’ятати, що імен�
ники чоловічого роду в родово�
му відмінку однини приймають
закінчення �а (у твердій і міша�
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Таблиця 2
Слова, спільнокореневі з дієсловами 

«урухомлювати» і «урухомити»

Українське слово Тлумачення Російський відповідник

урухомити Надати руху привести в движение

урухомитися Набути руху, почати рухатися начать двигаться

урухомлений
Пасивний дієприкметник від
дієслова урухомити

приведенный в движе�
ние

урухомлення Дія за значенням урухомити
приведение в движе�
ние

урухомлювальний Призначений урухомлювати
приводящий в движе�
ние (предназначение)

урухомлюваний
Пасивний дієприкметник від
дієслова урухомлювати

приводимый в движе�
ние

урухомлювання
Дія за значенням урухомлю�
вати

приведение в движе�
ние

урухомлювати Надавати руху приводить в движение

урухомлюватися
Набувати руху, починати ру�
хатися

приводиться в движе�
ние

урухомний Здатність бути урухомленим
которого можно при�
вести в движение

_______________________________
*Урухомник: незвично, але правильно? [Електронний ресурс]. — Режим

доступу : http://msu.kharkov.ua/tc/cons/privod_uruh.html. — Дата доступу:
жовтень 2010 р. — Назва з екрана.



ній групах), �я (у м’якій групі),
коли вони означають, напри�
клад [8, 9]:

а) назви тварин і дерев: во�
вка, дуба, коня;

б) назви предметів: гвинта,
замка, малюнка, ножа, олівця;

в) назви осіб, власні імена та
прізвища: робітника, токаря,
Вадима, Ігоря;

г) назви населених пунктів:
Житомира, Миргорода;

д) назви машин та їх деталей:
двигуна, поршня, вала, апарата,
корпуса (але військового корпу�
су);

е) назви мір довжини, ваги,
часу тощо: грама, метра, про�
цента (але року); числові назви:
десятка, мільйона;

ж) терміни іншомовного по�
ходження, які означають еле�
менти будови чогось, конкретні
предмети, геометричні фігури
та їх частини: атома, анода, ко�
нуса, діаметра, синуса тощо.

Закінчення на �у (у твердій і
мішаній групах), �ю (у м’якій
групі) мають іменники чоловічо�
го роду на приголосний, коли
вони означають:

а) речовину, масу, матеріал:
азоту, гіпсу, спирту (але хліба);

б) збірні поняття: каталогу,
лісу, товару;

в) назви будівель, споруд,
приміщень та їх частин: даху, ка�
налу, поверху, сараю, корпусу
(але в іменниках — назвах
архітектурних деталей: карниза,
портика);

г) назви установ, закладів і
організацій: інституту, штабу;

д) назви процесів, станів,
властивостей, ознак: процесу,
ремонту, руху, спорту, шуму;

е) терміни іншомовного по�
ходження, що означають фізичні

або хімічні процеси, частину
площі й т.ін.: аналізу, елек�
тролізу, синтезу, ферменту;

ж) назви ігор: баскетболу,
тенісу;

з) більшість складних безсу�
фіксних слів (крім назв істот):
водопроводу, трубопроводу (але
електровоза, пароплава — на�
зви машин);

и) переважна більшість пре�
фіксальних іменників із різними
значеннями (крім назв істот):
випадку, запису, прикладу.

Оволодіння виражальними й
словотворчими засобами ук�
раїнської мови, а також прави�
лами українського правопису
потрібне сучасному фахівцю не
тільки для підвищення свого
освітнього рівня, а й для полег�
шення роботи технічних і худож�
ніх редакторів, а також експер�
тів Державного підприємства
«Український інститут промис�
лової власності» — Укрпатенту.

Висновки

1. Правильне вживання тра�
диційних і спеціальних термінів
у науково�технічних публікаціях
свідчить не лише про кваліфіка�
цію автора чи укладача, а і надає
змогу іншим фахівцям одно�
значно тлумачити те чи інше по�
ложення цих публікацій.

2. Особливого значення пи�
тання коректного й правильного
вживання науково�технічної тер�
мінології постає перед вітчизня�
ними дослідниками, оскільки
тривалий час україномовна на�
уково�технічна термінологія пе�
ребувала під впливом відповід�
ної російськомовної терміно�
логії.

3. Майже за два десятки ро�
ків незалежності України прове�
дена значна робота щодо роз�
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роблення й уточнення числен�
них термінів у різних галузях нау�
ки, техніки й технології, що відо�
бражено в першу чергу в дер�
жавних стандартах. Зазначені
терміни обов’язкові для викори�
стання в документації і публікаціях
різноманітного призначення.

4. Оволодіння сучасною нау�
ковою і технічною термінологією
та дотримання вимог українсь�
кого правопису — не лише по�
казник загальної культури кож�
ного науковця, конструктора,
винахідника, а й їхній обов’язок.
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