
Складні випадки вживання деяких 

науково-технічних та управлінських 

термінів і загальновживаних слів залежно 

від контексту 

Російська мова: Билет 

Українська мова: 1. Білет {-та, д. –тові/-ту, ор. –том, м. –ті/-тові; 

мн. –ти, тів}: а) картка з питаннями для тих, хто складає іспити або 

заліки ( англ. question card); б) цінний папір ( англ. banknote). 2. 

Квиток {-тка, д. –ткові/-тку, ор. –тком, м. –тку; мн. –тки, -тків}: а) 

документ, що засвідчує належність до організації (англ. card); б) 

куплена  картка, яка дає право проїзду на транспорті, відвідання музею, 

театру тощо (англ. ticket) 

Билетер – квиткар; 

Билетерша – квиткарка; 

Банковский билет – банківський білет; 

Безбилетный пассажир – безквитковий пасажир; 

Билет государственного займа – білет державної позики; 

Военный билет – військовий квиток; 

Государственный казначейский билет  – білет державної 

скарбниці; 

Железнодорожный билет – залізничний квиток; 

Пригласительный билет  - запрошення; 

Проездной билет – проїзний квиток; 

Читательский билет – читацький квиток; 

Экзаменационный билет – екзаменаційний білет. 



Російська мова:   Объем 

Українська мова: 1. Об’єм (-му, д. –мові/ -му, ор. –мом, м. –мі/ -мові; мн. –

ми,, -мів): величина , яку визначають довжиною, шириною і висотою, вимірюють у 

кубічних одиницях, і яка характеризує та  яке-небудь тіло із замкненою поверхнею 

та (англ.  volume) 

2. Обсяг (- ягу, д. –ягові/ -ягу, ор. ягом,  м. –язі; мн. –яги, -ягів): розмір, 

величина, кількість, значення (англ. count; scope; size; quantity;amount) 

3. Ємність (-ності, д. і м. –ності, ор. -ністю): в обчислювальній техніці – 

характеристика запам’ятовувального пристрою, носія даних, каналу зв’язку тощо 

(англ. capacity) 

атомный объем – атомний об’єм; 

герметизированный объем - герметизований об’єм; 

дыхательный объем (человека) – дихальний об’єм 

(людини); 

критический объем – критичний об’єм; 

меры объема – міра  об’єму; 

молярный объем – молярний об’єм; 

начальный  объем – початковий об’єм; 

номинальный объем баллона – номінальний об’єм балона; 

объем взаимодействия – обсяг взаємодії; 

объем внешней и внутренней торговли – обсяг зовнішньої 

та внутрішньої                 торгівлі; 

объем выборки – обсяг вибірки; 

объем выпуска продукции – обсяг випуску продукції; 

объем данных – обсяг даних; 

объем документа – обсяг документа; 



объем документооборота – обсяг документообігу; 

объем заказа – обсяг замовлення; 

объем запоминающего устройства – ємність 

запам’ятовувального пристрою; 

объем знаний -  обсяг знань; 

объем информации – обсяг інформації; 

объем испытаний – обсяг випробувань; 

объем капитальных вложений – обсяг капітальних 

вкладень; 

объем книги – обсяг книги; 

объем контроля – обсяг контролю; 

объем обследования – обсяг обстеження; 

объем памяти – ємність пам’яті; 

объем партии продукции – обсяг партії продукції; 

объем перевозок – обсяг перевезень; 

объем помещения – об’єм приміщення; 

объем понятия – обсяг поняття; 

объем пор - об’єм пор; 

объем поставки – обсяг поставки; 

объем пробы - об’єм проби; 

объем программы - обсяг програми; 

объем производства - обсяг виробництва; 

объем пространства - об’єм простору; 



объем работ - обсяг робіт; 

объем ремонта - обсяг ремонту; 

объем рынка продукции - обсяг ринку продукції; 

объем сигнала - обсяг сигналу; 

объем сосуда - об’єм посудини; 

объем стока - об’єм стоку; 

объем тела - об’єм тіла; 

объем технического обслуживания - обсяг технічного 

обслуговування; 

объем товарной массы - обсяг товарної маси; 

объем упаковки - об’єм  паковання (текст. пром.), 

спаковувати, але упакувати; 

объем экспортно-импортных поставок - обсяг експортно-

імпортних поставок; 

полезный объем – корисний об’єм; 

удельный объем - питомий об’єм; 

объем партии продукции – обсяг партії продукції; 

печатный объем издания – друкований обсяг видання; 

объем экспортно-импортных поставок – обсяг експортно-

імпортних поставок; 

объем документооборота – обсяг документообігу; 

фактический объем баллона – фактичний об'єм балона. 

 

 



Російська мова:  Обращение 

Українська мова: 1. Звертання{-ння, ор. –нням; мн. –ння, -

нь}: а) дія за значенням звертати і звертатися; б) вислів, 

думка, прохання тощо, спрямовані на кого-небудь (англ. 

address);  в) в обчислювальній техніці – використовування 

ресурсів системи, мережі тощо (англ. access);  г) у 

лінгвістиці – слово або словосполука, що називає особу або 

предмет, до яких звертаються (англ. address). 2. Звернення 

{-ння, ор. –нням; мн. –ння,-нь}: а) дія за значенням 

звернути і звернутися; б) сповіщення, розпорядження або 

заклик, привітальна промова тощо, адресовані народові, 

якомусь колективові, організації тощо(англ. appeal); в) в 

обчислювальній техніці – використання ресурсів системи, 

мережі тощо (англ. access). 3. Обернення {-ння, ор. –нням}: 

а) у математиці – одержання (обчислення) чого-небудь 

протилежного початковому щодо напрямку, форми тощо 

(англ. inversion,  reversion); б) перетворення (англ. 

conversion  to /  into, transformation). 4. Обертання{-ння, ор. 

–нням}: а) рух чого-небудь навколо осі (англ.  revolution); б) 

перетворювання (англ. . conversion  to /  into, 

transformation). 5. Поводження {-ння, ор. –нням}: а) спосіб 

чи характер застосування чого-небудь, користування чимсь 

(англ. handling); б) певна поведінка (нгл treatment of).  6. 

Обіг [-гу, д. –гові /гу, ор. –гом, м. –гу /-гові: а) 

використання, ужиток; 

б) властива товарному виробництву форма обміну 

продуктів праці, грошей та інших об'єктів власності у 

формі купівлі-продажу; рух товарів та інших цінностей у 

суспільстві; в) фаза відтворювального циклу (англ. 

circulation). 



Банкнотное обращение – банкнотний обіг; 

Вежливое обращение – ввічливе (чемне) поводження; 

Жестокое обращение – жорстке поводження; 

Изъять из обращения – вилучити з обігу; 

Кровообращение – кровообіг; 

Неисправность вследствие неправильного обращения – 

несправність через невміле поводження; 

Обращение в христианство -  навертання / навернення 

в християнство; 

Обращение к народу -  звернення до народу (подія або 

наслідок події); 

Обращение к процедуре – звертання / звернення до 

процедури; 

Обращение планет – обертання планет; 

Обращение с отходами – поводження з відходами; 

Обращение спектра – обернення спектра; 

Обращение товаров – обіг товарів; 

Обращение ценных бумаг – обіг цінних паперів; 

Обращения граждан – звертання громадян; 

Первичное обращение ( за медицинской помощью) – 

первинне звертання ( по медичну допомогу); 

Пустить в обращение – пустити в обіг; 

Товарное обращение – товарний обіг; 

Чековое обращение – чековий обіг. 



Російська мова:  Напряжение 

Українська мова: 1. Напруга {-уги, д. і м. –узі, ор. –угою; мн. –

уги, -уг}: 

В електротехніці – енергетична характеристика електричного 

поля (англ voltage). 2. Напруження{-ння, ор. –нням; мн. –ння, -

нь}: а) у механіці – величина, що характеризує силу стискання 

або розтягання, яка припадає на одиницю площі твердого тіла; 

б) крайня межа, вища міра вияву, дії чого-небудь (англ. stress) 

 

Безопасное напряжение –  безпечна напруга (ел.), безпечне 

напруження (мех..); 

Внутреннее напряжение – внутрішнє напруження 

(мех.); 

Вторичное напряжение – вторинна напруга(ел.); 

Высокое напряжение –  висока напруга (ел.); 

Динамическое напряжение – динамічне напруження 

(ел.); 

Допустимое (допускаемое) напряжение –допустиме 

напруження (мех.), допустима напруга (ел.); 

Знакопеременное напряжение – закономірна напруга 

(ел.); 

Касательное напряжение –  дотичне напруження (мех.); 



Критическое напряжение – критичне напруження 

(мех.), критична напруга (ел.); 

Местное напряжение – місцеве напруження (мех); 

Напряжение внимания –  напруження уваги; 

Нервное напряжение – нервове напруження; 

Низкое напряжение – низька напруга (ел.); 

Номинальное напряжение – номінальна напруга (ел.); 

Нормальное напряжение – нормальне напруження 

(мех.); 

Осевое напряжение – осьове напруження; 

Остаточное напряжение – залишкове напруження 

(мех.); 

Предельное напряжение –  граничне напруження (мех.), 

гранична напруга (ел.); 

Пробивное напряжение – пробивна напруга; 

Рабочее напряжение электрической сети – робоча 

напруга електричної мережі; 

Разрядное напряжение – розрядна напруга; 

Температурное напряжение –  температурне 

напруження; 

Эмоциональное напряжение – емоційне напруження. 

 

 

 



Російська мова:  Делитель 

Українська мова: 1. Подільник{-ка, д. –кові/-ку, ор. –ком, м. 

–ку/-кові; мн. –ки, -ків}: у техніці – прилад або пристрій 

длч поділу чого-небудь (англ. divider).    2. Дільник {-ка, д. –

кові/-ку, ор. –ком, м. –ку/-кові; мн. –ки, -ків}: у 

математиці: а) число, на яке ділять інше число; б) ціле 

число, на яке дане ціле число ділиться без остачі (англ. 

divisor) 

Аналоговый делитель – аналоговий подільник; 

Делитель лазерного пучка – подільник лазерного 

пучка; 

Делитель луча – подільник променя; 

Делитель мощности – подільник потужності; 

Делитель напряжения – подільник напруги; 

Делитель тока – подільник потоку; 

Делитель многочлена – дільник багаточлена; 

Общий делитель – спільний дільник; 

Делитель тока – подільник струму; 

Наибольший общий делитель – найбільший спільний 

дільник. 



Російська мова:   Объем 

Українська мова: 1. Об’єм (-му, д. –мові/ -му, ор. –мом, м. –мі/ -мові; мн. –

ми,, -мів): величина , яку визначають довжиною, шириною і висотою, вимірюють у 

кубічних одиницях, і яка характеризує та  яке-небудь тіло із замкненою поверхнею 

та (англ.  volume) 

2. Обсяг (- ягу, д. –ягові/ -ягу, ор. ягом,  м. –язі; мн. –яги, -ягів): розмір, 

величина, кількість, значення (англ. count; scope; size; quantity;amount) 

3. Ємність (-ності, д. і м. –ності, ор. -ністю): в обчислювальній техніці – 

характеристика запам’ятовувального пристрою, носія даних, каналу зв’язку тощо 

(англ. capacity) 

атомный объем – атомний об’єм; 

герметизированный объем - герметизований об’єм; 

дыхательный объем (человека) – дихальний об’єм 

(людини); 

критический объем – критичний об’єм; 

меры объема – міра  об’єму; 

молярный объем – молярний об’єм; 

начальный  объем – початковий об’єм; 

номинальный объем баллона – номінальний об’єм балона; 

объем взаимодействия – обсяг взаємодії; 

объем внешней и внутренней торговли – обсяг зовнішньої 

та внутрішньої                 торгівлі; 

объем выборки – обсяг вибірки; 

объем выпуска продукции – обсяг випуску продукції; 

объем данных – обсяг даних; 

объем документа – обсяг документа; 



объем документооборота – обсяг документообігу; 

объем заказа – обсяг замовлення; 

объем запоминающего устройства – ємність 

запам’ятовувального пристрою; 

объем знаний -  обсяг знань; 

объем информации – обсяг інформації; 

объем испытаний – обсяг випробувань; 

объем капитальных вложений – обсяг капітальних 

вкладень; 

объем книги – обсяг книги; 

объем контроля – обсяг контролю; 

объем обследования – обсяг обстеження; 

объем памяти – ємність пам’яті; 

объем партии продукции – обсяг партії продукції; 

объем перевозок – обсяг перевезень; 

объем помещения – об’єм приміщення; 

объем понятия – обсяг поняття; 

объем пор - об’єм пор; 

объем поставки – обсяг поставки; 

объем пробы - об’єм проби; 

объем программы - обсяг програми; 

объем производства - обсяг виробництва; 

объем пространства - об’єм простору; 



объем работ - обсяг робіт; 

объем ремонта - обсяг ремонту; 

объем рынка продукции - обсяг ринку продукції; 

объем сигнала - обсяг сигналу; 

объем сосуда - об’єм посудини; 

объем стока - об’єм стоку; 

объем тела - об’єм тіла; 

объем технического обслуживания - обсяг технічного 

обслуговування; 

объем товарной массы - обсяг товарної маси; 

объем упаковки - об’єм  паковання (текст. пром.), 

спаковувати, але упакувати; 

объем экспортно-импортных поставок - обсяг експортно-

імпортних поставок; 

полезный объем – корисний об’єм; 

удельный объем - питомий об’єм; 

объем партии продукции – обсяг партії продукції; 

печатный объем издания – друкований обсяг видання; 

объем экспортно-импортных поставок – обсяг експортно-

імпортних поставок; 

объем документооборота – обсяг документообігу; 

фактический объем баллона – фактичний об'єм балона. 

 

 



Російська мова:  Обращение 

Українська мова: 1. Звертання{-ння, ор. –нням; мн. –ння, -

нь}: а) дія за значенням звертати і звертатися; б) вислів, 

думка, прохання тощо, спрямовані на кого-небудь (англ. 

address);  в) в обчислювальній техніці – використовування 

ресурсів системи, мережі тощо (англ. access);  г) у 

лінгвістиці – слово або словосполука, що називає особу або 

предмет, до яких звертаються (англ. address). 2. Звернення 

{-ння, ор. –нням; мн. –ння,-нь}: а) дія за значенням 

звернути і звернутися; б) сповіщення, розпорядження або 

заклик, привітальна промова тощо, адресовані народові, 

якомусь колективові, організації тощо(англ. appeal); в) в 

обчислювальній техніці – використання ресурсів системи, 

мережі тощо (англ. access). 3. Обернення {-ння, ор. –нням}: 

а) у математиці – одержання (обчислення) чого-небудь 

протилежного початковому щодо напрямку, форми тощо 

(англ. inversion,  reversion); б) перетворення (англ. 

conversion  to /  into, transformation). 4. Обертання{-ння, ор. 

–нням}: а) рух чого-небудь навколо осі (англ.  revolution); б) 

перетворювання (англ. . conversion  to /  into, 

transformation). 5. Поводження {-ння, ор. –нням}: а) спосіб 

чи характер застосування чого-небудь, користування чимсь 

(англ. handling); б) певна поведінка (нгл treatment of).  6. 

Обіг [-гу, д. –гові /гу, ор. –гом, м. –гу /-гові: а) 

використання, ужиток; 

б) властива товарному виробництву форма обміну 

продуктів праці, грошей та інших об'єктів власності у 

формі купівлі-продажу; рух товарів та інших цінностей у 

суспільстві; в) фаза відтворювального циклу (англ. 

circulation). 



Банкнотное обращение – банкнотний обіг; 

Вежливое обращение – ввічливе (чемне) поводження; 

Жестокое обращение – жорстке поводження; 

Изъять из обращения – вилучити з обігу; 

Кровообращение – кровообіг; 

Неисправность вследствие неправильного обращения – 

несправність через невміле поводження; 

Обращение в христианство -  навертання / навернення 

в християнство; 

Обращение к народу -  звернення до народу (подія або 

наслідок події); 

Обращение к процедуре – звертання / звернення до 

процедури; 

Обращение планет – обертання планет; 

Обращение с отходами – поводження з відходами; 

Обращение спектра – обернення спектра; 

Обращение товаров – обіг товарів; 

Обращение ценных бумаг – обіг цінних паперів; 

Обращения граждан – звертання громадян; 

Первичное обращение ( за медицинской помощью) – 

первинне звертання ( по медичну допомогу); 

Пустить в обращение – пустити в обіг; 

Товарное обращение – товарний обіг; 

Чековое обращение – чековий обіг. 



Російська мова:  Напряжение 

Українська мова: 1. Напруга {-уги, д. і м. –узі, ор. –угою; мн. –

уги, -уг}: 

В електротехніці – енергетична характеристика електричного 

поля (англ voltage). 2. Напруження{-ння, ор. –нням; мн. –ння, -

нь}: а) у механіці – величина, що характеризує силу стискання 

або розтягання, яка припадає на одиницю площі твердого тіла; 

б) крайня межа, вища міра вияву, дії чого-небудь (англ. stress) 

 

Безопасное напряжение –  безпечна напруга (ел.), безпечне 

напруження (мех..); 

Внутреннее напряжение – внутрішнє напруження 

(мех.); 

Вторичное напряжение – вторинна напруга(ел.); 

Высокое напряжение –  висока напруга (ел.); 

Динамическое напряжение – динамічне напруження 

(ел.); 

Допустимое (допускаемое) напряжение –допустиме 

напруження (мех.), допустима напруга (ел.); 

Знакопеременное напряжение – закономірна напруга 

(ел.); 

Касательное напряжение –  дотичне напруження (мех.); 



Критическое напряжение – критичне напруження 

(мех.), критична напруга (ел.); 

Местное напряжение – місцеве напруження (мех); 

Напряжение внимания –  напруження уваги; 

Нервное напряжение – нервове напруження; 

Низкое напряжение – низька напруга (ел.); 

Номинальное напряжение – номінальна напруга (ел.); 

Нормальное напряжение – нормальне напруження 

(мех.); 

Осевое напряжение – осьове напруження; 

Остаточное напряжение – залишкове напруження 

(мех.); 

Предельное напряжение –  граничне напруження (мех.), 

гранична напруга (ел.); 

Пробивное напряжение – пробивна напруга; 

Рабочее напряжение электрической сети – робоча 

напруга електричної мережі; 

Разрядное напряжение – розрядна напруга; 

Температурное напряжение –  температурне 

напруження; 

Эмоциональное напряжение – емоційне напруження. 

 

 

 


