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3. Побудована нейромережева модель про-
сторового аналізу динаміки зміни екологічної на-
вантаженості ділянок ВДМ промислових центрів 
слугує для визначення параметрів, які за високої 
інтенсивності транспортних потоків на ВДМ та ТДК 
промислових центрів.
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AUTOmOTIVE INDUSTRY DIcTIONARY: “HALmOVYI” (“bRAkE”) OR “HALmIVNYI” (“bRAkING”)

Із метою вдосконалення національної терміносистеми в галузі та водночас для узгодження 
її з міжнародними термінами пропонуємо автотранспортній спільноті розпочати роботу над 
укладанням галузевого тлумачно-перекладного словника. Журнал «Автошляховик України», як 
було зазначено в №1 (253) 2018 р., започаткував рубрику «Галузевий словник», під якою публікує 
розроблені нами визначення найбільш проблемних термінів українською мовою із зазначенням 
їх відповідників в інших мовах та з коментарями щодо їх утворення й сфери застосування.

Зауваги та пропозиції до проекту просимо надавати в редакцію на е-мейл: ikopanytsya@
insat.org.uaз темою «Галузевий словник».

In order to improve the national terminology in the industry and simultaneously to coordinate it with 
international terms, we propose to the Ukrainian motor transport community to take part in compilation 
of specialized translation dictionary. The magazine “AvtoshliakhovykUkrainy”, as indicated in the No 1 
(253) 2018, have opened a new section, “Automotive Industry Dictionary”, intended to publish our draft 
definitions of the most controversial terms in Ukrainian, with comments on their formation and scope 
and corresponding terms in other languages.

Please, send your remarks and ideas by email indicating “Automotive Industry Dictionary” in the 
subject line to: ikopanytsya@insat.org.ua.

Важливою складовою транспортного засобу  
є гальмівна система. Чи гальмова?

В Україні на позначення «сукупності пристроїв, 
призначених для здійснення гальмування» [1] застан-
дартизовано складений термін, або терміносполуку, 

«гальмівна система», але як залежне слово вживають 
і прикметник «гальмова» (наприклад, [2, 3]).

Гальмовий, за визначенням [4] – «прикметник до 
“гальмо”», гальмівний – «стосовний до гальмування 
[у знач. 2]» [4], а значення 2 «гальмування» подане як 

галузевий словник
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«2. Активна затримка діяльності нервових центрів або 
робочих органів (м’язів, залоз).» [4]. Наразі «гальмів-
ний» як складову частину терміносполук використо-
вують не лише у сфері фізіології, а й в інших сферах, 
де виникає потреба визначити процес, пов’язаний із 
гальмуванням. Наприклад: гальмівне випромінюван-
ня [5] – у сфері радіаційної безпеки, гальмівний канат 
[6] – стосовно підвісних канатних доріг.

У російській мові знайдемо лише один від-
повідник до «гальмовий» та «гальмівний» – «тор-
мозной»: «тормозная система», «тормозной путь» 
тощо. В англійській мові маємо вибір між «brake» 
та «braking». «Brake» – «гальмо», іменник, але у по-
зиції перед словом виступає як відносний прикмет-
ник («визначник-іменник»), що можна співвіднести 
за значенням із терміном «гальмовий». «Braking» 
– «той, що гальмує», дієприкметник, відповідає за 
значенням терміну «гальмівний». У США прийнято 
називати систему гальмування «brake system» (на-
приклад, [7]), в Європі – «braking system» [8]. У Фран-
ції проблему з прикметником обійшли за допомогою 
прийменникового звороту «le système de freinage» 
(букв. «система гальмування») [9].

Система гальмування залежно від предмета опи-
су може мати прикметники такі, «що стосуються галь-
мової системи (її складників)», і такі, «що стосуються 
характеристик процесу (дії, якості) гальмування». 
Щоб не допускати колізій в законодавстві, норматив-
них документах, пропонуємо вживати терміносполу-
ки «гальмова система», «гальмовий (-а, -е) (об’єкт)», 
«гальмівний (-а, -е) (процес)» як наведено у таблиці.

На прикладі терміносполуки «гальмовий/галь-
мівний шлях» [3] наведемо варіант міркувань щодо 
вибору між «гальмовий» та «гальмівний»:

Транспортний засіб із моменту задіяння галь-
мової системи до повної зупинки проходить певну 
відстань, «шлях». Виходячи з того, що сповільнення 
транспортного засобу відбувається в даному випадку 
завдяки дії гальмової системи, можна вважати, що 
«шлях» стосується саме «гальма» – гальмової систе-
ми. Тому виберемо «гальмовий шлях». У тому ж разі, 
якщо гальмова система не задіяна, а транспортний 
засіб зупиняється винятково через сили опору ко-
ченню коліс, що взаємодіють із «шляхом», відстань 
до повної зупинки можна назвати «гальмівним шля-
хом» (таким, що загальмував транспортний засіб).
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Гальмова система; гальмівна система (Нд) – сукупність пристроїв, призначених для загальмовування 
та зупинки або утримання колісного транспортного засобу нерухомим

en
fr
ru

brake system
système de freinage
тормозная система

Гальмівний (-а, -е) (процес) – той, що стосується опису процесу гальмування або призначення (дії) 
складника виконувати лише гальмівну функцію

en
fr
ru

braking
de freinage
тормозной

Гальмовий (-а, -е) (об’єкт) – той, що стосується опису гальмової системи, її складників, їх функційної дії
en
fr
ru

brake
de freinage
тормозной
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