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нАвАнтАЖУвАннЯ, нАвАнтАЖЕннЯ, нАвАнтАгА
LOADING, LOAD

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 «Avtoshlyakhovyk Ukrayiny», 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.

В українській мові існує можливість (необ-
хідність) розрізняти віддієслівні іменники, що 
позначають дію (незавершений процес), подію 
(завершений процес) та результат (наслідок про-
цесу). Засади розрізнення викладено в пункті Г.5 
«Деякі особливості утворення термінів в укра-
їнській мові» додатка Г [1]. Російській мові, під 
впливом якої довго перебувала українська нау-
кова сфера, не властиве таке розрізнення, че-
рез що у фахівців часто виникають проблеми із 

застосуванням «навколопроцесових» термінів. 
Розглянемо питання на прикладі термінів «на-
вантажування», «навантаження», «навантага».

Словник української мови подає визначення 
навантаги як синонім до «навантаження» [2]: 
«Навантаження… 1. Дія за значенням наванта-
жити, навантажувати… 2. Те, чим хто-, що-небудь 
навантажується… 5. спец. Сукупність сил, що ді-
ють на яке-небудь тіло (споруду, механізм, деталь 
машини і т. ін.)» [3]. За сучасними поглядами [1, 
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4, 5], значення 1 з наведеного визначення, «дія 
за значенням навантажувати», має віддієслівний 
іменник –відповідник недоконаного виду «на-
вантажування», значенню 1, «дія за значенням 
навантажити» відповідає віддієслівний іменник-
відповідник доконаного виду «навантаження», 
значенням 2 і 5 – віддієслівний іменник для по-
значення результату – «навантага». 

Виходячи з викладеного, пропонуємо такі ви-
значення:
Навантажування – дія 
(процес) за значенням 
навантажувати

en
fr
ru

loading
chargement
нагружение, нагрузка

Навантаження – дія 
(завершена) за значен-
ням навантажити

en
fr
ru

loading
chargement
нагрузка

Навантага – 1. Те, чим 
кого-, що-небудь на-
вантажено (може бути 
навантажено). 2. Сукуп-
ність сил, що діють на 
яке-небудь тіло (спо-
руду, механізм, деталь 
машини тощо)

en
fr
ru

load
charge
нагрузка

Всі три іменники можна зустріти у складі за-
стандартизованих терміносполук. Наприклад, 
«закон навантажування» [6], «вимикач наванта-
ження» [7], «найбільша допустима навантага» [8]. 
В новій редакції [10] від 2015 року було врахова-
но зауваги щодо терміну «індекс навантаження» 
[9] шин і замінено його на «індекс навантаги», 
тому що в даному випадку йдеться про результат 
навантаження, а не про процес.

Якщо у сфері стандартизації після набрання 
чинності [1] спостерігаємо поступ із розрізнен-
ням процесових понять, в законодавстві продо-
вжують користуватися за моделлю російської 
мови одним терміном «навантаження» в усіх ви-
падках, див., наприклад, «часткове навантажен-
ня» (п. 23.2 б), 23.9 та ін. – правильне вживання, 
бо йдеться про завершену дію), «навантаження 
на… вісь» (п. 22.5 – неправильне вживання, треба 
«навантага на… вісь», бо йдеться про сукупність 
сил, що діють на деталь) [11].

Пропонуємо фахівцям ширше користуватися 
можливістю розрізнення процесових понять для 
більшої точності та однозначності використову-
ваних термінів.
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