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Історично склалося так, що формування світової автомобільної галузі 
розпочалося у кінці ХVІІІ століття конструюванням мускульно-силових візків і 
саморушних екіпажів, але українською мовою в названий період таких 
наукових розробок не зафіксовано. Автомобільна промисловість у Росії почала 
свій поступ лише з 1916 року, коли під час розпалу імперіалістичної війни 
Акціонерне машинобудівельне товариство (АМО), очолюване відомим 
московським «текстильним королем» купцем Рябушинським, заклало перший 
російський автомобільний завод, який призначався для постачання російській 
армії автомобілів вітчизняного виробництва. Але, незважаючи на великі 
урядові позики, завод до самої революції не міг налагодити виробництво 
автомобілів і лише складав їх з імпортних деталей. У перші ж роки революції 
завод було законсервовано до 1920 року, коли за сприяння групи старих 
робітників та інженерів розпочинається виготовлення запасних частин до 
різних марок автомобілів та для капітального ремонту автомобілів «Уайт». А в 
1923 році та сама група старих виробничників поставила питання перед урядом 
про виготовлення на заводі радянських автомобілів. 

Отже, до 1917 року не тільки в Україні, але і в Російській державі в 
цілому по суті не було ні автомобільної промисловості, ні авторемонтного 
виробництва. Існувало лише кілька невеликих заводів і майстерень, що 
займалися складанням автомобілів з частин, які одержували з-за кордону, або 
виготовленням кузовів, що встановлювали на шасі зарубіжного виробництва. 
Та з пуском Московського (1924) і Горьковського (1932) автомобільного 
заводів у Радянському Союзі було покладено початок масового виробництва 
вітчизняних автомобілів.  

Тому можна констатувати досить пізній час розробки автомобільної 
лексики як російською, так і українською мовою, що пов’язане з надто 
короткою історією нової галузі людської діяльності. Через те початком 
утвердження української автомобільної термінології, свідомим її творенням, 
тобто першим етапом у періодизації, можна вважати 20-30-ті роки  
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індустріальний відділ і сектор термінології та номенклатури, проводив 
систематизовану термінологічну роботу, апробація якої здійснювалася шляхом 
видання кількох російсько-українських транспортних словників. Значний вплив 
на розбудову української автомобільної терміносистеми мали статті В. Дителя 
та С. Сенети в українськомовному часописі «Рідна мова» (місто Варшава, 1933–
1939).  

Під час Великої Вітчизняної війни, в післявоєнні роки автомобільна 
промисловість розвивається високими темпами: на заводах, у науково-
дослідних інститутах, у конструкторських бюро, на спеціальних кафедрах 
навчальних закладів ведуться активні роботи з дослідження робочих циклів, 
удосконалення існуючих та створення нових конструкцій автомобільних 
агрегатів. Але це були довгі роки, коли для розвитку лексики на позначення 
частин автомобіля не була привабливою українська мова, перевагу надавали 
російській. І тільки 50–80-ті роки ознаменувалися пожвавленням терміно-
логічної праці у зв’язку зі створенням у 1957 році Президією Академії наук 
України Словникової комісії, що розробляла принципи укладання 
термінологічних словників й активізувала написання й видання україномовних 
підручників, довідників з автомобілебудування та ремонту транспортних 
засобів, що підтверджується і значною кількістю знайдених нами друкованих 
видань тих часів. Цей період «відлиги» можна визначити як другий етап 
розвитку автомобільної лексики української мови, однак йдеться більше не про 
лінгвістичне вивчення української національної лексики автомобілізму, а про 
зростання кількості наукової літератури названої галузі українською мовою. 

За останні десятиріччя дістали колосального розвитку й істотно усклад-
нилися всі вузли, механізми й системи автомобіля, зросли швидкості, 
підвищилася потужність, економічність, дизайн автомобілів, комфорта-
бельність, розширилася номенклатура застосовуваних деталей і збільшилася 
їхня кількість. Автомобільний ринок світу, орієнтований на випуск продукції 
найвищого рівня, на високотехнологічне виробництво у свою чергу вимагає від 
українських виробників піклування про високу якість автопродукції. Уже з 
упевненістю можна говорити про вітчизняне автомобілебудування, поступ 
якого утверджувався на автомобільних заводах нашої держави – Запорізькому, 
Львівському, Луцькому та Кременчуцькому. Автомобільна індустрія України, 
пройшовши складний шлях занепаду й реконструкції, представлена такими 
виробами автомобільної промисловості, як Луаз-1031, КрАЗ-7133Н4, 
КрАЗ-7133С4, КрАЗ-DOLL-Н401СЗ та іншими.  

Сьогодні в Україні, як і в усьому світі, використовуються сучасні 
технології у складанні автомобілів, здійснюється все можливе для відвоювання 
українського ринку, доведення живучості ідеї українського конструктора та 
конкурування якісними й ціновими характеристиками з вивіреною марке-
тинговою політикою, що супроводжується і лінгвістичним описом зазначених 
процесів. Саме ці роки можна вважати третім етапом становлення вітчизняної 
автотранспортної лексики, що розпочався в кінці ХХ століття через найсп-
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риятливіші за всі часи існування української наукової мови фактори – 
становлення України як суверенної держави і вихід проблеми наукової 
термінології на всеукраїнський та міжнародний рівні. Тому в 1999 році при 
Львівському політехнічному університеті вийшов друком Російсько-укра-
їнський автошляховий словник, укладач І. Фецович, де поряд з терміно-
логічними сполуками будівництва й експлуатації автомобільних шляхів 
достатньо подається і термінолексика галузі автомобілебудування, залізничного 
транспорту. Російсько-український словник автодорожника, укладач 
О. Білятинський, є доповненим другим термінографічним виданням 1999 року, 
що, як і попереднє видання 1993 року, подає автомобільну термінологію, 
терміни дорожньої справи. Спеціалізованим термінографічним виданням є 
Німецько-англійсько-російсько-український словник з автосервісу (науковий 
редактор В.Ножин), виданий 2002 року і пропонований для використання 
фахівцям станцій технічного обслуговування, студентам автомобільних 
коледжів і вищих навчальних закладів України. Позитив цього видання полягає 
в тому, що праця охоплює одразу кілька мов, а це дає змогу визначити масив 
інтернаціоналізмів та їхню адаптацію на питомому українському ґрунті.  

Період розвою та цілеспрямованого творення національних термі-
носистем, зокрема автотранспортної термінологічної системи та ремонту 
транспортних засобів, триває і на сьогодні. Хоча за останні сто років будова 
автомобіля принципово не змінилася, однак номенклатура складників 
автомобіля змінювалася під дією як інтралінгвальних, так і екстралінгвальних 
чинників. До перших ми відносимо зміни в характері лексичного забезпечення 
(питома – непитома лексика), зміни в словотвірній системі української мови, 
удосконалення правописної системи. До других належать соціально-політичні 
умови, зокрема мовна політика в Україні кінця ХХ – початку ХХІ століття. 
Безумовно, інтралінгвальні чинники перебували якщо не у взаємозв’язку, то під 
значним впливом екстралінгвальних, що й створювало підґрунтя для 
становлення термінології автомобілебудування.  

В останні роки посилилася увага до мовного забезпечення терміносистем 
на питомій основі, тому виходить друком чимало наукової україномовної 
літератури з автомобільної техніки, технічного обслуговування та ремонту 
машин. Долучилися до термінографічного забезпечення галузі й представники 
кафедри українознавства Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету. За останні п’ять років друком вийшли такі видання: 
лексикографічні праці «Російсько-український словник автотранспортної 
термінології і номенклатури» (2013), «Словник транспортних чужомовних 
запозичень» (2010), «Короткий російсько-українсько-англійський транспорт-
ний словник (основні поняття перевезень на транспорті)» (2008), «Англійсько-
українсько-російський словник абревіатур автомобілебудування» (2006), 
«Російсько-український перекладний словник наукових і технічних термінів 
галузі автомобілебудування та ремонту транспортних засобів» (2004), 
«Словник скорочень основних термінів автомобілебудування та ремонту 
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транспортних засобів» (2004); навчальний посібник «Термінознавство: 
лінгвістичний опис української термінологічної системи автомобілебудування» 
(2006).  

Як висновок: проведений нами діахронний екскурс в етапи зародження 
автомобілебудування та аналіз навчальних і термінографічних видань для 
автотранспортників свідчать про вкрай позитивні тенденції не тільки для самої 
галузі, але й для її лінгвістичного забезпечення. 
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УКРАЇНСЬКА ТЕХНІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ: ІСТОРІЯ  
ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН 

 
На теперішній час, в умовах процесу інтеграції України в європейські 

структури, великого значення набувають усі складові сильної і повноцінної 
нації, яка може стати рівноправним членом міжнародної спільноти.  

Одним з найголовніших чинників тут є українська мова, в якій повинні 
повноцінно розвиватися всі функціональні стилі, в першу чергу, науковий, який 
передбачає розвиток власної термінології.  

Зміна мовної парадигми, що відбулася в Україні після проголошення 
незалежності, включає складові зміни в науковому просторі держави. Вони 
безпосередньо пов’язані з функціонуванням української мови в усіх сферах 
життя, у тому числі і в науковому дискурсі, зокрема технічному. Суспільна 
потреба в теоретичному осмисленні процесів термінологічної номінації 
спричинила появу досліджень, що пов’язані з виявленням терміна як 
особливого номінативного знака, відмінного від загальновживаного слова 
(О. Вюстер, Б.Н. Головін, Е.К. Дрезен, Т.Н. Капанадзе, В.М. Лейчик, 
Д.С. Лотте, О.О. Реформатський та ін.), із визначенням специфічних ознак 
семантики, словотворення та морфології термінів (Г.О. Винокур, В.П. Дани-
ленко, І.О. Моїсеєв, В.Г. Піотровський тощо), розробленням наукових основ 
уніфікації та впорядкування термінології (В.Г. Гак, Б.Н. Головін, Т.Н. Кан-
делакі, Т.Р. Кияк, Р.Ю. Кобрін, А.В. Крижанівська, Л.О. Симоненко та ін.  

З початку 1990-х рр. можна простежити п’ять підходів до розв’язання 
проблем упорядкування української термінології.  

1. Формальний. Головним для нього є кількісний показник – якнайс-
коріше видання словника. Цей спосіб був поширений одразу після проголо-
шення незалежності України. Швидкість у термінологічній справі не завжди 
приносила користь, оскільки могла створити неправильні орієнтири для 
користувачів.  




