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CONTRACTIONS / СКРОЧЕННЯ 
 

A/C  air conditioning система кондиціонування 
повітря 

ABS anti-lock brake system анти-блокування гальмівної 
системи 

AC alternating current змінний струм 

AC / DC alternating current / 
direct current 

змінний струм / постійний 
струм 

ATF autometic transmission 
fluid 

олива для автоматичної 
трнсміссіі 

BDC bottom dead center нижня мертва точка 

DC direct current постійний струм 

DOHC double-overhead cam двигун з двома 
розподільними валами 
верхнього розташування 

ECU engine control unit блок керування двигуном 

EDC  electronic diesel control електронне керування 
дизельним двигуном 

EGR exhaust gas 
recirculation 

система рециркуляції 
відпрацьованих газів 

HT high-tension висока напруга 

LT low-tension низька напруга 

MOT test ministry of transport 
compulsory annual test 

техогляд 

OHC overhead  cam верхнє розташування 
розподільного валу 

OHV overhead valve engine верхнє розташування 
клапанів 

SUV sport utility vehicle позашляховик 

TDC top dead center верхня мертва точка 

TDi turbo direct injection двигун з турбонаддувом і 
беспосереднім вприском 

VIN vehicle identification 
number 

ідентифікаційний номер 
транспортного засобу 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5383377_1_2&ifp=1&s1=A/C
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2729895_2_1&s1=A/C
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6939235_1_2&ifp=1&s1=AC/DC
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4043433_2_1&s1=ac-dc
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6939235_1_2&ifp=1&s1=AC/DC
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4043433_2_1&s1=ac-dc
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4043433_2_1&s1=ac-dc
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6939235_1_2&ifp=1&s1=AC/DC
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4043433_2_1&s1=ac-dc
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4075456_2_1&s1=ECU
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5279965_1_2&ifp=1&s1=electronic%20diesel%20control
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6683355_2_1&s1=OHV
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4031576_2_1&s1=TDI
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АЛФАВІТНИЙ ПОКАЗЧИК / INDEX 

 
A   

аварійний emergency [ ɪˈmɜrʤənsi] 
аварія (Дорожньо-

Транспортна Пригода) 
accident [ ˈæksədənt] 

автоматизований computer-aided [ kəmpjˈuːtə 

rˈeɪːdɪd] 
автоматичний automatic [ ˌɔtəˈmætɪk] 
автомобіль automobile [ ˈɔtəmoʊˌbil] 
автомобільний automotive [ ˌɔtəˈmoʊtɪv] 
автонавантажувач з 

вертикальною рамою 
lift truck [ lˈɪft trˈʌk] 

азбест asbestos [ æsˈbɛstəs] 
азот nitrogen [ ˈnaɪtrəʤən] 
акселератор (педаль газу) accelerator [ əkˈsɛləreɪtə] 
аксесуар accessory [ ækˈsɛsəri] 
акумулятор battery [ ˈbætəri] 
алюміній, алюмінієвий aluminium [ əˈlumɪnəm] 
амортизатор shock absorber [ ʃɒk əbˈsɔːbə] 
амортизатор рульового 

механізму 
steering damper [stɪəriŋ 'dæmpər ] 

ампер (ампер) ampere (amp) [ ˈæmpeər (æmp)] 
амплітуда amplitude [ ˈæmpləˌtud] 
антена aerial [ ˈɛriəl] 
анти-блокування гальмівної 

системи (ABS) 
anti-lock brake 
system (ABS) 

[ 'æntilɒk  breɪk   

'sɪstəm ] 
антифриз antifreeze [ ˈæntɪfriz] 
   

Б   
бабіна reel [ ril] 
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багаж luggage [ ˈlʌgəʤ] 
багажний відсік luggage 

compartment 
[ lˈʌgɪdʒ 

kəmpˈɑːtmənt] 
багажник boot [ but] 
багажник автомобіля, 

встановлений на даху 
roof rack [ rˈuːf rˈæk] 

бак tank [ tæŋk] 
бак розширювальний  expansion tank [ ɪkspˈænʃn   

tˈæŋk] 
бампер bumper [ ˈbʌmpər] 
бар (од.вим.) bar [ bɑr] 
бардачок glovebox [ glˈʌvbɒks] 
батарея розряджена flat battery [ flˈæt bˈætəri] 
бездоріжжя off-road [ ˈɒf roud] 
безпека safety [ ˈseɪfti] 
бензин petrol [ ˈpɛtrəl] 
бензобак gas tank [ gæs tæŋk] 
биття (деталі, що 

обертається) 
runout [ rˈuːnəʊːt] 

блок циліндрів cylinder block [ sˈɪlɪndə blˈɒk] 
блокуюча (деталь) locktab [ lɒk tæb ] 
бобишка boss [ bɑs] 
болт bolt [ boʊlt] 
болт зливний  drain bolt [ dreɪn bəʊlt] 
болт зрізний  shear bolt [ ʃˈɪəː boult] 
болт кріпильний  securing bolt [ sɪˈkjʊər bəʊlt ] 
болт утримуючий retaining bolt [ rɪtˈeɪːnɪŋ boult] 
болт ущільнювальний sealing bolt ['si:lɪŋ bəʊlt ] 
борт покришки bead [ bˈiːd] 
бризговик mud shield [mʌd  ʃi:ld ] 
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бронза bronze [ brɑnz] 
буксирування towing [ touɪŋ] 
буксирувати tow [ təʊ] 
бункер hopper [ hˈɒpə] 
в асортименті selection of [ sɪlˈekʃn   ɒv] 
   

В   
вага weight [ weɪt] 
важіль lever [ ˈliːvə] 
важіль витискний  (важіль 

вимикання) 
release lever [rɪˈli:s  'li:vər ] 

вазелін petrolium jelly [ petroliem 'dʒeli ] 
вал карданний  propeller shaft [ prəpˈelə ʃˈɑːft] 
вал колінчастий crankshaft [ ˈkræŋkʃɑːft] 
вал розподільний  cam shaft [ kˈæm ʃˈɑːft] 
вантаж cargo [ ˈkɑrˌgoʊ] 
вантажівка truck [ trʌk] 
вантажопасажирський 

автомобіль-фургон 
station wagon [ stˈeɪːʃn   wˈægən] 

вантажопідйомність capacity [ kəˈpæsəti] 
ват watt [ wɑt] 
вбудований  built-in [bɪlt ɪn ] 
вентилятор fan [ fæn] 
верстак слюсарний workbench [ wˈɜːkbɛntʃ] 
верстат machine [ məˈʃin] 
верстат токарний  lathe [ lˈeɪːð] 
верстат фрезерний  milling machine [ mˈɪlɪŋ məʃˈiːn] 
верстат хонінгувальний  honing machine [ hounɪŋ məʃˈiːn] 
верхня мертва точка top dead center 

(TDC) 
[ tˈɒp dˈed sˈentə] 

взаємодія interaction [ ˌɪntəˈrækʃən] 
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вибух detonation [ dɛtənˈeɪːʃən] 
видимість visibility [ ˌvɪzəˈbɪlɪti] 
виділення (викиди) emission [ ɪˈmɪʃən] 
виділення, екскреція excretion [ ɪkskrˈiːʃən] 
виконання execution [ ˌɛksəˈkjuʃən] 
виконувати (здійснювати 

роботу) 
carry out [ ˈkæri aʊt] 

використаний employed [ ɛmˈplɔɪd] 
викривлення distortion [ dɪstˈɔːʃən] 
викрутка screwdriver [ ˈskruːˌdraɪvə] 
викрутка плоска flat blade 

screwdriver 
[ flæt  bleɪd  

'skru:draɪvər] 
викрутка хрестова  cross blade 

screwdriver 
[krɒs bleɪd  

'skru:draɪvər  ] 
вимикач switch [ swɪʧ] 
вимірювання measurement [ ˈmɛʒərmənt] 
вимірювати measure [ ˈmɛʒər] 
виникнення emergence [ ɪmˈɜːdʒəns] 
випарник evaporator [ ˈɪvəpərətə] 
випаровування vapour [ vˈeɪːpə] 
випаровуватися evaporate [ ɪˈvæpəˌreɪt] 
випромінений emitted [ ɪmˈɪtɪd] 
випрямляч AC\DC converter [ kənˈvɜːtər] 
вирівнювання alignment [ əˈlaɪnmənt] 
вирушити в дорогу sett off [ sˈet ˈɒf] 
висота height [ haɪt] 
виступ (виліт) protrusion [ prətrˈuːʒn  ] 
витік leakage [ ˈlikəʤ] 
витрата consumption [ kənˈsʌmpʃən] 
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витрата газу gas consumption [ gˈæs 

kənsˈʌmpʃən] 
витрати палива fuel consumption [ ˈfjuəl 

kənˈsʌmpʃən] 
витримати (в часі) withstand [ wɪθˈstænd] 
вібрація vibration [ vaɪːbrˈeɪːʃən] 
відбійник bump stop [ bˈʌmp stˈɒp] 
відбілювання bleaching [ blˈiːtʃɪŋ] 
відбортовка шини bead breaking [ bˈiːd ˈbreɪkɪŋ] 
відкладення deposit [ dəˈpɑzɪt] 
відкладення електролітичне  electrolitic 

deposition 
[ ɪˈlek.trə.laɪtik   

ˌdep.əˈzɪʃ.ən ] 
відмова failure [ ˈfeɪljə] 
відновлювати recondition [ rikəndˈɪʃən] 
відповідний suitable [ ˈsutəbəl] 
відсік compartment [ kəmˈpɑrtmənt] 
візок trolley [ˈtrɑli] 
вікно window [ ˈwɪndoʊ] 
вільний хід (люфт) free play [ frˈiː plˈeɪː] 
вінець зубчастий ring gear [ rˈɪŋ gˈɪəː] 
вінець маховика зубчатий flywheel ring 

gear 
[  'flaɪwi:l   rɪŋ 

gɪr] 
вісь axle [ ˈæksl] 
вісь клапанного коромисла rocker shaft [ rˈɒkə ʃˈɑːft] 
вітчизняний domestic [ dəˈmɛstɪk] 
вкладиш (підшипника 

ковзання) 
bearing shell [ bˈeəːrɪŋ ʃˈel] 

властивість property [ ˈprɑpərti] 
вм'ятина dent [ dˈent] 
внутрішній internal [ ɪnˈtɜrnəl] 
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вогнегасник fire extinguisher [ ˈfaɪər 

ɪkˈstɪŋgwɪʃər] 
вогні аварійні  hazard warning 

lights 
[ hˈæzəd wˈɔːnɪŋ 

lˈaɪts] 
вогні габаритні sidelights [ sˈaɪdlaɪːts] 
вода water [ ˈwɔtər] 
водій driver [ ˈdraɪvər] 
водовідстійник sedimenter [ sˈedɪməntə] 
вольт volt [ voʊlt] 
вольфрам tungsten [ tˈʌŋstən] 
воронка (лійка), наливати 

через воронку 
funnel [ ˈfʌnəl] 

вороток для головок breaker bar [ brˈeɪːkə bˈɑː] 
воск wax [ wæks] 
впоратися handle [ ˈhændəl] 
всесезонні multigrade [ mltˈɪgrɛɪːd] 
втрата loss [ lɔs] 
втрата герметичності loss of 

containment 
[ lɒs əv   

kən'teɪnmənt] 
втулка bush [ bʊʃ] 
втулка направляючого 

підшипника 
spigot bush ['spɪɡət  bʊʃ ] 

втулки plugs [ plˈʌgz] 
вуглеводні hydrocarbons [ haɪːdrəkˈɑːbənz] 
вуглець carbon [ ˈkɑrbən] 
вузол (тех.) unit [ ˈjunət] 
вулканізатор vulcanizer [ vˈʌlkənaɪːzə] 
в'язкість viscosity [ vɪˈskɑsəti] 
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Г   
габаритний overall [ ˈoʊvəˌrɔl] 
газ gas [ gæs] 
газ вуглекислий  carbon dioxide [ ˈkɑrbən 

daɪˈɑkˌsaɪd] 
газ захисний  shielding gas [ ʃˈiːldɪŋ gˈæs] 
газ чадний  carbon monoxide [ kˈɑːbn   

mɒnˈɒksaɪːd] 
газоаналізатор emission tester [ ɪˈmɪʃən 'testər] 
газоаналізатор exhaust gas 

tester 
[ ɪgz'ɔːst g:æs 
'testər] 

гайка nut [ nʌt] 
гайка корончата castellated nut [ kˈæstəlɛɪːtɪd 

nˈʌt] 
гайка-баранчик (крильчаста 

гайка) 
wing nut [ wɪŋ nʌt] 

гак jig [ dʒˈɪg] 
гальма барабанні  drum brake [ drˈʌm brˈeɪːk] 
гальма дискові  disk brake [ dˈɪsk brˈeɪːk] 
гальмівна колодка 

(барабанні гальма 
brake shoe [ brˈeɪːk ʃˈuː] 

гальмівна колодка (дискові 
гальма) 

brake pad [ brˈeɪːk pˈæd] 

гальмівна рідина brake fluid [ brˈeɪːk flˈuːɪd] 
гальмівна система braking system [ brˈeɪːkɪŋ 

sˈɪstəm] 
гальмівний барабан brake drum [ brˈeɪːk drˈʌm] 
гальмівний вакуумний 

підсилювач 
brake vacuum 
servo 

[breɪk  'vækju:m 

'sɜːvəʊ  ] 
гальмівний диск brake dick [breɪk dɪk ] 
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гальмо brake [ breɪk] 
гальмо ручне handbrake [ ˈhændbreɪk] 
гараж garage [ gəˈrɑʒ] 
гарантія, гарантійний warrantly [ wˈerəntli] 
гасник коливань vibration damper [ vaɪːbrˈeɪːʃn   

dˈæmpə] 
гасник коливань 

колінчастого вала 
harmonic 
balancer 

[hɑːˈmɒnɪk 
'bælənsə  ] 

гвинт screw [ skru] 
гвинт з хрестоподібними 

шліцами 
phillips screw [ fˈɪlɪps skrˈuː] 

гвинт стравлюючий  bleed screw [ bli:d skru: ] 
генератор змінного струму alternator [ ˈɔːltənɛɪːtə] 
герметик (заливний 

ущільнювач) 
compounds [ ˈkɑmpaʊndz] 

герметик (матеріал для 
ущільнень) 

sealant [ sˈiːlənt] 

герметик анаеробний  anaerobic sealer [ ænəˈrəʊbɪk  
'si:lə ] 

гібрид hybrid [ ˈhaɪbrəd] 
гідравлічний hydraulic [ haɪˈdrɔlɪk] 
гідрокомпенсатор hydraulic tappet [ haɪˈdrɒlɪk 'tæpɪt 

] 
глибина depth [ dɛpθ] 
глушник silencer [ ˈsaɪlənsə] 
гніздо підшипника bearing seat [ bˈeəːrɪŋ sˈiːt] 
година hour [ ˈaʊər] 
головка блоку циліндрів cylinder head [ sˈɪlɪndə hˈed] 
головка поршня (днище) piston crown [ pˈɪstn   krˈaʊːn] 
головка торцевого ключа socket [ ˈsɑkət] 
головний master [ ˈmæstər] 
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горючий combustible [ kəmbˈʌstəbl] 
градус degree [ dɪˈgri] 
градусів за Фаренгейтом degrees 

fahrenheit 
[ dɪgrˈiːz 

fˈærənhaɪːt] 
градусів за Цельсієм degrees celsium [ dɪˈɡri: silsi:em ] 
грам gram [ grˈæm] 
графік (в т.ч. схема) chart [ ʧɑrt] 
гребінка rake [ reɪk] 
губка лещат jaw [ ʤɔ] 
гудок horn [ hɔrn] 
гума rubber [ ˈrʌbər] 
густина density [ ˈdɛnsəti] 
гучність volume [ ˈvɑljum] 
   

Д   
датчик sensor [ ˈsɛnsər] 
датчик витрати повітря airflow sensor [ ˈeəfləʊ  ˈsensər ] 
датчик детонації knock sensor [ nˈɒk sˈensə] 
датчик кисню (лямбда-зонд) oxygen sensor [ ˈɒksɪdʒən sˈensə] 
датчик покажчика рівня 

палива 
fuel gauge 
sending unit 

[  'fju:əl ɡeɪdʒ 

send 'ju:nɪt] 
датчик тиску в колекторі map sensor [ mˈæp sˈensə] 
дах roof [ ruf] 
двигун engine [ ˈɛnʤən] 
двигун V-подібний V-engine [ vi: 'endʒɪn  ] 
двигун внутрішнього 

згоряння 
internal 
combustion 
engine 

[ ɪntˈɜːnl 

kəmbˈʌstʃən 

ˈendʒɪn] 
двигун з верхнім 

розподільним валом 
overhead cam 
engine (OHC) 

[ 'əʊvəhed kem 



 14 
 

'endʒɪn] 
двигун з двома 

розподільними валами 
верхнього розташування 

double-overhead 
cam (DOHC) 

['dʌbl  'əʊvəhed 
kem] 

двигун з нижнім 
розподільним валом 

overhead valve 
engine (OHV) 

['əʊvəhed  vælv 

'endʒɪn] 
двірники автомобільні windscreen 

wiper 
[ ˈwɪndskriːn 

ˈwaɪpə] 
дво-поршневий (два 

циліндра) 
twin ram [ twɪn  ræm ] 

демонтувати demount [ dˈemaʊːnt]  
дерево wood [ wʊd] 
деталі components [ kəmˈpoʊnənts] 
деталі спрацьовані  worn parts [ wɔːn  pɑːt] 
детектор витоку leak detector [ lˈiːk dɪtˈektə] 
детонація knock [ nɑk] 
дефект defect [ dˈiːfɛkt] 
джерело струму current source [ kˈʌrənt sˈɔːs] 
дзеркало mirror [ ˈmɪrər] 
дзеркало заднього виду rear view mirror [ rˈɪəː vjˈuː mˈɪrə] 
дизель diesel [ ˈdisəl] 
дилер (агент з продажу) dealer [ ˈdilər] 
дим (або випари з сильним 

запахом) 
fume [ fjˈuːm] 

динаміки speakers [ ˈspikərz] 
динамометр (в т.ч. 

динамометричний стенд) 
dynamometer [ dˈaɪnəmɒmɪtə] 

дистанційний remote [ rɪˈmoʊt] 
диференціал differential [ ˌdɪfəˈrɛnʃəl] 
диференціал міжколісний  cross-axle 

differential 
[ krɒs  'æksl    

dɪfə'renʃəl] 
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діагностика diagnosis [ ˌdaɪəgˈnoʊsəs] 
діаметр dia [ dˈɪə] 
діаметр (поршня, отвора) bore [ bˈɔː] 
діапазон range [ reɪnʤ] 
діелектрик insulator [ ˈɪnsjʊlɛɪːtə] 
діод diode [ dˈaɪəʊːd] 
довговічність durability [ djʊəːrəbˈɪlɪti] 
довжина length [ lɛŋkθ] 
дозаправка top-up [ tˈɒp ʌp] 
доливання top-up [ tˈɒp ʌp] 
долото chisel [ tʃˈɪzl] 
домішки impurities [ ɪmpjˈuːrɪtiz] 
домкрат jack [ ʤæk] 
домкрат підкатний trolley jack ['trɒli dʒæk] 
допоміжний auxiliary [ ɔːgˈzɪljəri] 
допоміжний servo [ sˈɜːvəʊː] 
допуск tolerance [ ˈtɑlərəns] 
допустимий permissible [ pəmˈɪsəbl] 
дорога road [ roʊd] 
досвід experience [ ɪkˈspɪriəns] 
доступ access [ ˈækˌsɛs] 
доступність availability [ əˌveɪləˈbɪləti] 
доцільний consistent [ kənˈsɪstənt] 
дріт wire [ ˈwaɪər] 
дріт порошковий  cored wire [ kˈɔːd wˈaɪə] 
дроти високовольтні  HT leads [eɪtʃ ti: li:ds ] 
дюйм inche [ ˈɪntʃ] 
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Е   
екологічність environmental 

friendliness 
[ ɪn'vaɪrən'mentl 

'frendlɪnɪs] 
екран тепловий  heatshields [ hˈiːtʃʃldz] 
екскреція, виділення excretion [ ɪkskrˈiːʃən] 
експлуатація operating [ ˈɑpəˌreɪtɪŋ] 
електричний electric [ ɪˈlɛktrɪk] 
електроліт electrolyte [ ɪlˈektrəlaɪːt] 
електромагніт solenoid [ sˈɔːlənɔɪːd] 
електропроводка wiring [ ˈwaɪrɪŋ] 
елементи легуючі  alloying elements [ əlˈɔɪːɪŋ 

ˈelɪmənts] 
ескіз sketch [ skɛʧ] 
естакада car ramp [ kɑː(r) ræmp] 
ефекти побічні  side effects [ saɪd ɪˈfɛkts] 
ефективність достатня sufficient 

efficiency 
[ səˈfɪʃnt   

ɪˈfɪʃ.ən.si  ] 
Є   

ємність (ел.) capacity [ kəˈpæsəti] 
   

Ж   
жорсткий (негнучкий) rigid [ rˈɪdʒɪd] 
   

З   
з точки зору виробництва, за 

обсягом виробництва 
in terms of 
production 

[ ɪn  tɜːm  əv  

prəˈdʌkʃn] 
за годинниковою стрілкою clockwise [ klˈɒkwaɪːz] 
забруднення contamination [ 

kənˌtæməˈneɪʃən] 
забруднення pollution [ pəˈluʃən] 
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завдяки (внаслідок) due to [ du tu] 
заглушка stub [ stʌb] 
заглушка core plug [ kˈɔː plˈʌg] 
заготовка workpiece [ wˈɜːkpɪs] 
заготовка blank [ blæŋk] 
заданий (попередньо) predetermined [ pridɪtˈɜːmɪnd] 
задирка scuff [ skˈʌf] 
задня  rear [ rɪr] 
задня (п'ята) дверка 

позашляховика 
tailgate [ tˈeɪːlgɛɪːt] 

заземлення (нуль в 
електричному ланцюзі) 

earth [ ɜrθ] 

зазор clearance [ ˈklɪrəns] 
заклепка rivet [ rˈɪvɪt] 
залізо iron [ ˈaɪərn] 
замикання коротке (ел.) short circuit [ ʃɔːt ˈsɜːkɪt] 
заміна renewal [ rɪˈnuəl] 
заміна refit [ rˈiːfɪt] 
заміняти change [ ʧeɪnʤ] 
замок, замикати на замок lock [ lɑk] 
занурений submerged [ səbmˈɜːdʒd] 
запалювання ignition [ ɪgˈnɪʃən] 
запалювання іскрове spark ignition [ spˈɑːk ɪgnˈɪʃən] 
запасний spare [ sper] 
запах (неприємний) odour [ oudə] 
запобігання впливу prevents the 

exposure 
[ prɪˈvent   ðə  

ɪkˈspəʊ.ʒər  ] 
запобігання окисленню preventing 

oxidation 
[ prɪˈvent  

ˈɒk.sɪ.daɪzin  ] 
запобігання розбризкуванню preventing [prɪˈvent  ˈspæt.ər 
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spatter ] 
запобіжник плавкий  fuse [ fjuːz] 
запускати двигун від АКБ 

іншого автомобіля 
jump start [ dʒˈʌmp stˈɑːt] 

запчастини spare parts [ speə pɑːts] 
заретушувати touch-up [ tˈʌtʃ ʌp] 
заряд charge [ ʧɑrʤ] 
заряджати charge [ ʧɑrʤ] 
засіб проти прикипання anti-seize 

compound 
[  'æntisi:z 

'kɒmpaʊnd] 
заслінка дросельна  throttle [ θrˈɒtl] 
заспокоювач ланцюга chain guide [ tʃˈeɪːŋ gˈaɪd] 
затиск типу "крокодил" alligator clip [ ˈælɪgɛɪːtə klˈɪp] 
затиск, затискати clamp [ klæmp] 
затягувати tighten [ tˈaɪtn  ] 
збільшення increases [ ɪnˈkrisəz] 
зборка assembly [ əˈsɛmbli] 
зварювання welding [ ˈwɛldɪŋ] 
зварювання в середовищі 

захисних газів 
welding in 
shielding gas 

[ 'weldɪŋ ɪn   

ʃi:ldɪŋ ɡæs] 
зварювання опором 

контактне 
electric 
resistance 
welding 

[ ɪlˈektrɪk 

rɪzˈɪstəns 

wˈeldɪŋ] 
зварювати weld [ wˈeld] 
згоряння combustion [ kəmˈbʌsʧən] 
згубний harmful [ ˈhɑrmfəl] 
здібності позашляхові  off-road ability [ɒf  rəʊd  ə:bɪləti ] 
зернистість granularity [ grænjʊlˈærɪti] 
з'єднання linkage [ lˈɪŋkɪdʒ] 
з'єднання joint [ ʤɔɪnt] 
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з'єднання кульове шарнірне  balljoint [ bəldʒˈɔɪːnt] 
з'єднання типу защіпка latch [ lˈætʃ] 
з'єднання шарнірне  swivel ball ['swɪvəl  bɔːl] 
зім'ятий crumpled [ krˈʌmpld] 
зірочка sprocket [ sprˈɒkɪt] 
злам turn [ tɜ:rn] 
зливати (зпустошувати) drain [ dreɪn] 
змащувати lubricate [ ˈluːbrɪkeɪt] 
зменшувати decreases [ dˈiːkrisiz] 
зминання crushing [ krˈʌʃɪŋ] 
зміст content [ kənˈtɛnt] 
знак номерний (на 

автомобілі) 
number plate [ nˈʌmbə plˈeɪːt] 

знаки signs [ saɪnz] 
знаки розпізнавальні  badges [ bˈædʒɪz] 
знежирювати degrease [ dɪgrˈiːs] 
знижувати decreases [ dˈiːkrisiz] 
знімати фаску trim [ trɪm] 
зовнішній exterior [ ɪkˈstɪriər] 
зона горіння combustion zone [kəmbˈʌstʃən  

zoʊn] 
зона сплаву fusion zone [ˈfjuː.ʒən   zoʊn ] 
зубило cold chisel [ kould tʃˈɪzl] 
зчеплення clutch [ klʌʧ] 
   
   
   

Ї   
їдкий (обпалюючий, 

пекучий, уїдливий) 
scalding [ skˈɔːldɪŋ] 
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І   
ізолятор (ел.) insulator [ ˈɪnsjʊlɛɪːtə] 
індикатор indicator [ ˈɪndəˌkeɪtər] 
індикатор годинного типу dial gauge [ dˈaɪl gˈeɪːdʒ] 
індустріальний heavy duty [ hˈevi djˈuːti] 
інерційний inertial [ ˈɪnʃl] 
інструмент tool [ tul] 
інструмент для вимірювання 

проміжків в підшипниках 
plastigage [ plˈestɪgədʒ] 

інструменти діагностичні  diagnostic tools [daiəɡˈnɒstik  
tu:ls ] 

інтеркулер (охолоджувач 
наддувочного повітря) 

intercooler [ ɪn'tɜːr 'ku:lər] 

іржа rust [ rˈʌst] 
   

К   
кабель для зарядки 

акумулятора 
jump lead [ dʒʌmp  li:d  ] 

кабіна cab [ kæb] 
кабріолет (автомобіль з 

відкидним верхом) 
convertible [ kənˈvɜrtəbəl] 

камера chamber [ ˈʧeɪmbər] 
камера згоряння combustion 

chamber 
[ kəmbˈʌstʃən 

tʃˈeɪːmbə] 
камера повітророзподільна plenum chamber [ plˈenəm 

tʃˈeɪːmbə] 
канава оглядова  inspection pit [ ɪnspˈekʃn   pˈɪt] 
канавка groove [ gruv] 
канавка під кільце ring groove [rɪŋ ɡru:v ] 
канал duct [ dˈʌkt] 
канат cable [ ˈkeɪbl] 
капот bonnet [ ˈbɑnət] 
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карбюратор carburetor [ kəbrˈiːtə] 
картер двигуна crankcase [ krˈæŋkkɛɪːs] 
картер зчеплення bellhousing [ bˈelhaʊːsɪŋ] 
картер рульового механізму steering box [ stˈɪəːrɪŋ bˈɒks] 
кераміка ceramics [ səˈræmɪks] 
кермо stearing wheel [ stˈɜːrɪŋ wˈiːl] 
керн centre-punch [ sˈentə pˈʌntʃ] 
керованість автомобіля car handling [ kɑː(r) 'hændlɪŋ] 
килимок carpet [ ˈkɑrpət] 
кисень oxygen [ ˈɑksəʤən] 
кислий acidic [ əsˈɪdɪk] 
кислота acid [ ˈæsəd] 
кислота сірчана  sulphuric acid [ sʌlfjˈʊrɪk ˈæsɪd] 
кислота соляна  hydrochloric acid [ haɪːdrəklˈɒrɪk 

ˈæsɪd] 
кілограм kilogram [ kˈɪləgræm] 
кілометрів на годину (км / 

год) 
kilometres per 
hour 

[ kɪlˈɒmɪtəz pɜː 

rˈaʊːə] 
кількість quantity [ ˈkwɑntəti] 
кільце оливознімне oil scraper ring [ ˈɔɪːl skrˈeɪːpə 

rˈɪŋ] 
кільце стопорне  circlip [ sˈɜːklɪp] 
кільце ущільнювальне  o-ring [ ou rˈɪŋ] 
кінчик tip [ tɪp] 
клапан valve [ vælv] 
клапан вентиляційний  

(сапун) 
breather [ brˈiːðə] 

клапан редукційний  oil relief valve [ɔɪl   rɪˈli:f  vælv ] 
клапан рециркуляції 

відпрацьованих газів 
EGR valve [ i: dʒi: ɑːr vælv ] 
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клапан скидання тиску dump valve [ dˈʌmp vˈælv] 
клапан скидання тиску pressure relief 

valve 
[ prˈeʃə rɪlˈiːf 
vˈælv] 

клапан стравлюючий  bleed nipple [bli:d 'nɪpl   ] 
клеми terminals [ ˈtɜrmənəlz] 
клеми акумуляторної 

батареї 
battery terminal [ bˈætəri tˈɜːmɪnl] 

кліренс (дорожній просвіт) ride height [ rˈaɪd hˈaɪt] 
ключ гайковий  wrench [ rˈentʃ] 
ключ гайковий  spanner [ spˈænə] 
ключ динамометричний  torque wrench [ tˈɔːk rˈentʃ] 
ключ зіркоподібний  torx [ tˈeks] 
ключ розвідний  adjustable 

spanner 
[ ədʒˈʌstəbl 
spˈænə] 

ключ розвідний гайковий monkey wrench [ mˈʌŋki rˈentʃ] 
ключ стрічковий  strap wrench [stræp rentʃ  ] 
ковпачок маслозахисний  seal [ sil] 
коефіцієнт корисної дії efficiency [ ɪˈfɪʃənsi] 
коефіцієнт перетворення conversion factor [ kənvˈɜːʃn   fˈæktə] 
кожух cowl [ kˈaʊːl] 
колiщатко caster [ kˈɑːstə] 
колектор manifold [ mˈænɪfəʊːld] 
колектор випускний  exhaust manifold [ ɪgzˈɔːst 

mˈænɪfəʊːld] 
колектор впускний  inlet manifold [ ˈɪnlɛt 

mˈænɪfəʊːld] 
колесо wheel [ wil] 
колесо запасне автомобільне spare wheel [ speə wiːl] 
колесо зубчасте gear wheel [ gˈɪəː wˈiːl] 
колесо зубчасте  конічне bevel [ bˈevl] 
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колесо косозубе  skew gear [ skju: ɡɪə(r) ] 
коливання oscillation [ ˌɑsəˈleɪʃən] 
колія автомобіля wheel tread [ wˈiːl trˈed] 
колона column [ ˈkɑləm] 
комплект kit [ kɪt] 
комплект для прокачування 

(гідросистеми) 
bleeding kit ['bli:dɪŋ kɪt ] 

комплект для ремонту 
лобового скла 

windscreen 
repair kit 

['wɪndskri:n 

rɪˈpeə(r) kɪt] 
комплект мітчиків і плашок tap and die set [ tæp ənd daɪ set] 
компресор compressor [ kəmprˈesə] 
конвеєр conveyor [ kənˈveɪə] 
контакт розімкнений  open circuit [ oupən sˈɜːkɪt] 
контргайка locknut [ lˈɒknʌt] 
коробка передач transmission [ trænˈsmɪʃən] 
коробка передач 

автоматична 
automatic 
transmission 

[ ɔːtəmˈætɪk 

trænzmˈɪʃən] 
коробка передач механічна manual 

transmission 
[ mˈænjʊəːl 

trænzmˈɪʃən] 
коробка роздавальна  transfer gearbox [ ˈtrænsfə(ː) 

ˈgɪəbɒks] 
корозія corrosion [ kərouʒn  ] 
коромисло (важіль в ГРМ) rocker arm [ rˈɒkə rˈɑːm] 
корпус housing [ ˈhaʊzɪŋ] 
котушка reel [ ril] 
котушка (ел.) coil [ kɔɪl] 
котушка запалювання ignition coil [ ɪgnˈɪʃn   kˈɔɪːl] 
котушка зі зварювальним 

електродом 
welding wire reel [ 'weldɪŋ 'waɪə 

rɪəl] 
кран crane [ kreɪn] 
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кран-балка overhead crane [ ouvəhɛd krˈeɪːn] 
краплини bead [ bˈiːd] 
креслення деталі component 

drawing 
[ kəm'pəʊnənt 

'drɔːɪŋ] 
кришка lid [ lɪd] 
кришка заливної горловини filler cap [ fˈɪlə kˈæp] 
кришка клапанна valve cover [ vˈælv kˈʌvə] 
кришка підшипника bearing cap [ bˈeəːrɪŋ kˈæp] 
кришка шатуна rod cap [ rɒd kæp] 
кріплення (кріпильні деталі) fasteners [ fˈɑːsnəz] 
кронштейн bracket [ ˈbrækɪt] 
кубічний (третього ступеня) cubic [ ˈkjubɪk] 
кузов body [ ˈbɑdi] 
кулачок cam [ kæm] 
кулачок безударний  long-dwell cam [ lɒŋ  dwel kem] 
кут випередження 

запалювання 
ignition timing [ ɪgnˈɪʃn   tˈaɪmɪŋ] 

кут нахилу осі повороту castor [ kˈɑːstə] 
   

Л   
лампи bulbs [ bʌlbz] 
ланцюг (ел.) circuit [ ˈsɜrkət] 
ланцюг (електричного 

струму) первинний 
primary circuit [ prˈaɪməri sˈɜːkɪt] 

ланцюг (тех.) chain [ ʧeɪn] 
ланцюг вторинний (ел.) secondary circuit [ sˈekəndri sˈɜːkɪt] 
ланцюг ГРМ timing chain [ tˈaɪmɪŋ tʃˈeɪːn] 
латунь brass [ bræs] 
лебідка winch [ wˈɪntʃ] 
лезо blade [ bleɪd] 
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лещата vise [ vˈɪz] 
лещата з автоматичним 

блокуванням 
self-locking grips [self lɒk  ɡrɪp ] 

лист сталі sheet steels [ʃiːt  stiːls ] 
лінза lens [ lɛnz] 
лінійка перевірочна  straight-edge [ strˈeɪːt ˈedʒ] 
літр litre [ lˈiːtə] 
ліхтар torch [ tˈɔːtʃ] 
люк в даху автомобіля sunroof [ sˈʌnruf] 
люксометр luxmeter [ lˈʌksmtə] 
люфт play [ plˈeɪː] 
люфт осьовий endfloat [ ndflout] 
люфт-детектор play detector [pleɪ  dɪˈtektər ] 
люфт-детектор підвіски play tester [ pleɪ  'testər] 
   

М   
манжета gaiter [ gˈeɪːtə] 
манжета брудозахисна  wiper seal ['waɪpər  si:l] 
манометр pressure gauge [ prˈeʃə gˈeɪːdʒ] 
манометр масляний  oil gauge [ ˈɔɪːl gˈeɪːdʒ] 
маршрут route [ rut] 
маса автомобіля повна  gross vehicle 

weight 
[ grous vˈiːɪkl 

wˈeɪːt] 
маса споряджена  kerb weight [ kˈɜːb wˈeɪːt] 
масломірна лінійка oil level dipstick [ ɔɪl levl  'dɪpstɪk 

] 
маслянка oil can [ ˈɔɪːl kæn] 
мастило (консистентне) grease [ gris] 
маточина hub [ hʌb] 
маховик flywheel [ ˈflaɪˌwil] 
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маячок flasher [ flˈæʃə] 
метал metal [ ˈmɛtəl] 
метал розчинений  dissolved metal [dɪˈzɒlv   ˈmetl ] 
метр metre [ ˈmiːtə] 
механізм виконавчий  actuator [ ˈæktʃʊɛɪːtə] 
механізм газорозподілу valve gear [ vˈælv gˈɪəː] 
механізм кривошипно-

шатунний  
crank-and-rod 
mechanism 

[ krˈæŋk ənd rˈɒd 

mˈekənɪzəm] 
механізм рульовий рейковий   rack-and-pinion 

steering 
[ræk ənd 'pɪnjən  

stˈɪəːrɪŋ ] 
механічний mechanical [ məˈkænɪkəl] 
мигалка flasher [ flˈæʃə] 
мийка washer [ ˈwɑʃər] 
мідь copper [ ˈkɑpər] 
міліметрів ртутного стовпа milimetres of 

mercury 
[mili 'mi:tərs ov 

'mɜːkjʊri ] 
місткість capacity [ kəˈpæsəti] 
місце посадкове  seat [ sit] 
мітка (зарубка, виїмка) notch [ nˈɒtʃ] 
мітчик thread tap [ θrˈed tˈæp] 
міцний durable [ ˈdʊrəbəl] 
міцність адгезійна adhesive strength [ ədˈhiː.sɪv  

streŋθ] 
міцність втомна fatigue strength [ fətˈiːg strˈeŋθ] 
можливості capabilities [ ˌkeɪpəˈbɪlətiz] 
молоток hammer [ ˈhæmər] 
молоток гумовий або 

дерев'яний  
mallet [ mˈælɪt] 

молоток з круглим бойком ball pein hammer [ bɔːl peɪn 
'hæmə(r) ] 

молоток ударний slide hammer [ slaɪd ˈhæmə(r)] 
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(інерційний)  
момент обертаючий  torque [ tɔrk] 
монтаж assembly [ əˈsɛmbli] 
монтіровка автомобільна tyre lever [ tˈaɪə lˈiːvə] 
монтувати mount  [ maʊnt] 
   
мотор-тестер engine analyzer ['endʒɪn 

'ænəlaɪzər] 
муфта coupling [ kˈʌplɪŋ] 
   

Н   
наближення approaching [ əˈproʊʧɪŋ] 
нагар carbon deposit [ kˈɑːbn   dɪpˈɒzɪt] 
нагрів попередній  pre-heating [ pri:'hi:tɪŋ] 
надійність reliability [ riˌlaɪəˈbɪləti] 
надійність недостатня  insufficient 

reliability 
[ ˌɪn.səˈfɪʃ.ənt   

rɪˈlaɪə.bl  ] 
надмірний excessive [ ɪkˈsɛsɪv] 
надмірний undue [ ʌndjˈuː] 
накладати один на одного overlapped [ əʊːvəlˈæpt] 
накладки гальмівних 

колодок 
brake linings [ brˈeɪːk lˈaɪnɪŋz] 

налагодження (точне 
регулювання) 

tune-up [ tjˈuːn ʌp] 

налаштування adjustment [ əˈʤʌstmənt] 
напильник (терпуг) file [ faɪl] 
напівавтоматичний semi-automatic [ sˈemi 

  ɔːtəmˈætɪk] 
напівпровідник semi-conductor [ sˈemi kəndˈʌktə] 
направляти steer [ stˈɪəː] 
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напрацювання operating time [ ˈɒpərɛɪːtɪŋ 

tˈaɪm] 
напруга (ел.) voltage [ ˈvoʊltəʤ] 
напруження (механічне) strain [ streɪn] 
напрямна ( деталь) pilot [ ˈpaɪlət] 
напрямна ( деталь) guide [ gaɪd] 
напрямна стержня клапана valve-stem guide [ vælv  stem ɡaɪd 

] 
насадка nozzle [ nˈɒzl] 
насос pump [ pʌmp] 
насос масляний  oil pump [ ɔɪl pʌmp] 
насос омивача washer pump ['wɒʃər  pʌmp] 
натяг tightness [ tˈaɪtnəs] 
натягнутість tension [ ˈtɛnʃən] 
   
нахил шворня swivel pin 

inclination 
['swɪvəl pɪn 

,ɪnklɪˈneɪʃən] 
недолік disadvantage [ dɪsədvˈɑːntɪdʒ] 
неетилований unleaded [ ˈʌnldɪd] 
незначний slight [ slaɪt] 
нейтралізатор 

(відпрацьованих газів) 
каталітичний  

catalytic 
converter 

[ kætəlˈɪtɪk 

kənvˈɜːtə] 

нейтральний neutral [ ˈnutrəl] 
нерівномірний uneven [ ʌnˈiːvn  ] 
несправність malfunction [ mælˈfʌŋkʃən] 
нижня мертва точка bottom dead 

center 
[ bˈɒtəm dˈed 
sˈentə] 

ніпель nipple [ ˈnɪpəl] 
ніша для ніг в автомобілі footwell [ fˈʊtwl] 
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ножівка hacksaw [ hˈæksɔː] 
номер транспортного засобу 

ідентифікаційний 
vehicle 
identification 
number (VIN) 

[ vˈɪn] 

ньютон newton [ ˈnutən] 
ньютонометр newton metre [ 'nju:tən 

'mi:tə(r)] 
   

О   
оббивка upholstery [ ʌphoulstəri] 
оберт, обертання rotation [ roʊˈteɪʃən] 
обертів за хвилину rotation per 

minute 
[ rəʊːtˈeɪːʃn   pɜː 

mˈɪnɪt] 
об'єм volume [ ˈvɑljum] 
обігрівач heater [ ˈhitər] 
обладнання для технічного 

обслуговування і ремонту 
maintenance 
equipment 

[ mˈeɪːntənəns 

ɪkwˈɪpmənt] 
обладнання канцелярське і 

оргтехніка 
office equipment [ ˈɒfɪs 

ɪkwˈɪpmənt] 
облицювання trim panels [ trɪm 'pænəls] 
обмотка (в котушці) windings [ wˈaɪndɪŋz] 
обод rim [ rɪm] 
обойма підшипника bearing race [ bˈeəːrɪŋ rˈeɪːs] 
обороти холостого ходу idle speed [ ˈaɪdl spˈiːd] 
обпалюючий (їдкий, 

пекучий, уїдливий) 
scalding [ skˈɔːldɪŋ] 

обрив ланцюга open circuit [ oupən sˈɜːkɪt] 
обробка механічна  machining [ məʃˈiːnɪŋ] 
обшивка стелі салону headlining [ hˈedlaɪːnɪŋ] 
обширний extensive [ ɪkˈstɛnsɪv] 
огляд inspection [ ɪnˈspɛkʃən] 
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оздоблення кузова body trim [ bˈɒdi trˈɪm] 
ознаки signs [ saɪnz] 
окис азоту nitrogen oxide [ ˈnaɪtrəʤən 

ˈɒksaɪd] 
окуляри захисні (або темні)  goggle [ gˈɒgl] 
олива для автоматичної 

трнсміссіі 
autometic 
transmission 
fluid (ATF) 

[ ɔːtə'mætɪk 

trænzˈmɪʃən  

'flu:ɪd] 
олива моторна engine oil [ ˈendʒɪn ˈɔɪːl] 
оливоприймач oil strainer [ ˈɔɪːl strˈeɪːnə] 
олово tin [ tɪn] 
Ом ohm [ oum] 
омивач скла windscreen 

washer 
[ wˈɪndskrin 

wˈɒʃə] 
опис description [ dɪˈskrɪpʃən] 
опора pivot [ ˈpɪvət] 
освітлення салону 

автомобіля, що 
включається при 
відкриванні дверей 

courtesy light [ kˈɜːtəsi lˈaɪt] 

осушувач drier [ drˈaɪə] 
осцилограф oscilloscope [ əsˈɪləskəʊːp] 
отвір hole [ hoʊl] 
отвір випускний  nozzle [ nˈɒzl] 
отримувати obtain [ əbˈteɪn] 
отруйний poisonous [ ˈpɔɪznəs] 
охолоджувач наддувочного 

повітря (інтеркулер) 
intercooler [ ɪn'tɜːr 'ku:lər] 
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П   
палець pin [pˈɪn] 
палець поршневий  gudgeon pin [ gˈʌdʒən pˈɪn] 
палець поршневий  piston pin [ pˈɪstn   pˈɪn] 
паливо - повітряна суміш fuel/air mixture ['fju:əl/eə(r) 

'mɪkstʃə(r) ] 
пальник зварювальний  welding torch [ wˈeldɪŋ tˈɔːtʃ] 
панель приладова  facia panel ['feɪʃia 'pænl ] 
папір наждачний дрібний fine emery cloth [faɪn 'eməri klɒθ ] 
пари (з різким запахом) fumes [ fjˈuːmz] 
пас belt [ bɛlt] 
пас безпеки seat belt [ sit bɛlt] 
пас ГРМ зубчастий timing belt [ tˈaɪmɪŋ bˈelt] 
пас приводний  drivebelt [ drˈaɪvbɛlt] 
пас приводу навісних 

агрегатів 
serpentine 
drivebelt 

[ 'sɜːpəntaɪn 

draɪv belt ] 
пасажир passenger [ ˈpæsənʤər] 
паскаль pascal [ pæˈskæl] 
паяти solder [ sˈɒldə] 
педаль pedal [ ˈpɛdl] 
перевага advantage [ ədˈvɑːntɪdʒ] 
перевантаження overload [ ˈəʊvələʊd] 
перевищувати exeed [ ˈeksd] 
перегородка, що 

відокремлює двигун від 
кузова 

bulkhead [ ˈbʌlkhɛd] 

перегрів overheating [ əʊːvəhˈiːtɪŋ] 
передача автомобіля 

головна 
axle drive gear ['æksl draɪv 

ɡɪə(r)] 
передача механічна  gear [ gɪr] 
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передній front [ frʌnt] 
перемикач knob [ nɒb] 
переохолодження overcooling [ əʊːvəkˈuːlɪŋ] 
перепускна заслінка для 

відпрацьованих газів 
wastegate [ wˈestɛgɛɪːt] 

перепускний by-pass [ baɪː pˈɑːs] 
перетворювач inverter [ ˈɪnvɜrtər] 
перехрестя junctions [ dʒˈʌŋkʃənz] 
періодичної (дії) discontinuous [ dɪskəntˈɪnjʊəːs] 
петля дверна hinge [ hˈɪndʒ] 
пилосос vacuum cleaner [ ˈvækjʊəm ˈkliːnə] 
піввісь axleshaft [  'æksl ʃɑːft] 
піввісь halfshaft [ hˈɑːʃəft] 
під струмом energized [ ˈenədʒaɪːzd] 
під флюсом under the flux [ˈʌndər ðə flʌks ] 
підвищення тиску наддуву turbocharge 

boost pressure 
['tɜːbəʊ   tʃɑːdʒ 

bu:st   ˈprɛʃər] 
підвіска suspension [ səˈspɛnʃən] 
піддон drip tray [ drˈɪp trˈeɪː] 
піддон масляний  sump oil [ sˈʌmp ˈɔɪːl] 
підйомне обладнання hoist [ hˈɔɪːst] 
підйомник lift [ lɪft] 
підйомник двоплунжерний  twin ram lift [ twɪn  ræm lɪft] 
підйомник двостійковий  two-post lift [tu:  pəʊst lɪft ] 
підйомник для вивішування 

коліс 
 wheel free lift [ wi:l fri: lɪft] 

підйомник канавний  pit jack [pɪt dʒæk ] 
підйомник колонний 

мобільний 
mobile column 
lift 

[ 'məʊbaɪl 'kɒləm 

lɪft] 
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підйомник ножичний  scissor lift [ sˈɪzə lˈɪft] 
підйомник ножичний 

подвійний 
double scissor lift [ 'dʌbl  'sɪzər lɪft] 

підйомник одностояковий  one-post lift [wʌn   pəʊst lɪft] 
підйомник платформний  runway lifts ['rʌnweɪ  lɪft] 
підйомник плунжерний  ram lift [ræm lɪft ] 
підйомник спеціальний  special lift ['speʃl lɪft] 
підйомник чотирьох-

стійковий  
four post lift [ fɔː(r) pəʊst lɪft ] 

підключити plug [ plʌg] 
підприємство 

автотранспортне  
automobile 
operating 
company 

[ 'ɔːtəməbi:l  

'ɒpəreɪt 

'kʌmpəni] 
підсилювач amplifier [ ˈæmpləˌfaɪər] 
підсилювач керма power steering [ pˈaʊːə stˈɪəːrɪŋ] 
підфарбувати touch-up [ tˈʌtʃ ʌp] 
підшипник витискний  thrust bearing [ θrˈʌst bˈeəːrɪŋ] 
підшипник голчастий needle bearing ['ni:dl 'beərɪŋ] 
підшипник кульковий  ball bearing [ bˈɔːl bˈeəːrɪŋ] 
підшипник нижньої головки 

шатуна 
big-end bearing [bɪɡ end 'beərɪŋ ] 

піна foam [ foʊm] 
пінцет tweezers [ twˈiːzəz] 
пішохід pedestrian [ pɪˈdɛstrɪən] 
плаває floats [ flouts] 
пластина plate [ pleɪt] 
пластмаса plastic [ ˈplæstɪk] 
плата друкована  printed circuit [ prˈɪntɪd sˈɜːkɪt] 
плата електрична  circuit board [ sˈɜːkɪt bˈɔːd] 
плашка screw die [ skrˈuː dˈaɪ] 
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плівка film [ fɪlm] 
плоский flat [ flæt] 
плоскогубці plier [ plˈaɪə] 
плунжер plunger [ plˈʌndʒə] 
пневматичний pneumatic [ njumˈætɪk] 
поверхні, що сполучаються mating faces [meɪtiŋ feɪses ] 
повітря air [ ɛr] 
повсть (войлок) felt [ fɛlt] 
подати матеріал to fed [ tə fˈed] 
подовжувач електричний  extension lead [ ɪkstˈenʃn   lˈed] 
подразник, що викликає 

роздратування 
irritant [ ˈɪrɪtənt] 

подряпина scratche [ skrˈætʃ] 
подряпина scuff [ skˈʌf] 
подушка безпеки airbag [ ˈeəːbɛɪːg] 
позашляховик SUV [ ɛsjuːˈviː] 
покажчик повороту turn indicator [ tɜːn ˈɪndɪkeɪtə] 
покращує зовнішній вигляд improves 

appearance 
[ ɪmprˈuːvz 

əpˈɪəːrəns] 
покриття лакофарбове  paint film [peɪnt fɪlm ] 
попередження precaution [ prɪkˈɔːʃən] 
попільничка ashtray [ ˈæʃtreɪ] 
поріз gash [ gˈæʃ] 
поролон foam [ foʊm] 
порошок powder [ ˈpaʊdər] 
поршень piston [ ˈpɪstən] 
порядок роботи циліндрів 

(послідовність 
запалювання) 

firing order [ fˈaɪərɪŋ ˈɔːdə] 

послаблювати (зусилля) slacken [ slˈækən] 
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постійної дії continuous [ kənˈtɪnjuəs] 
потік flow [ floʊ] 
потужність power [ ˈpaʊər] 
пошкодження, 

пошкоджувати 
damage [ ˈdamɪdʒ] 

пошук несправностей 
(діагностика) 

fault finding [ fˈɔːlt fˈaɪndɪŋ] 

практично virtually [ ˈvɜrʧuəli] 
прес press [ prɛs] 
привід (виконавчий орган) driver [ ˈdraɪvər] 
пригальмувати slow down [ sloʊ daʊn] 
придатність (автомобіля) до 

експлуатації 
roadworthiness [ roudwɜːðɪnɪs] 

придатність до механічної 
обробки 

machinability [ məkɪnəbˈɪlɪti] 

приймач receiver [ rəˈsivər] 
прикріплювати attach [ əˈtæʧ] 
прикурювач cigarette lighter [ sɪgərˈet lˈaɪtə] 
прилад для регулювання 

світла фар 
headlight tester [ 'hedlaɪt 'testər ] 

прилади контрольно-
вимірювальні  

instruments [ ˈɪnstrəmənts] 

присадка (до оливи) improver [ ɪmprˈuːvə] 
присадка керамічна ceramic additive [sɪˈræm.ɪks   

ˈæd.ɪ.tɪv ] 
прискорення acceleration [ ˌækˌsɛləˈreɪʃən] 
пристрій вимірювальний  gauge [ geɪʤ] 
пристрій для зменшення 

шумів (ел.) 
suppressor [ səprˈesə] 

пристрій зчіпний 
(переважно для 
вантажівок) 

hitch [ hˈɪtʃ] 
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пристрій натягувальний  tensioner [ tˈenʃənə] 
пристрій підйомний  lifting tackle [ lˈɪftɪŋ tˈækl] 
пристрій причіпний  tow hitch [ tou hˈɪtʃ] 
причіп trailer [ ˈtreɪlər] 
пробка plug [ plʌg] 
пробка зливна  drain plug [ drˈeɪːn plˈʌg] 
пробка на дорозі traffic jam [ ˈtræfɪk ʤæm] 
пробки повітряні  airlocks [ ˈeəːlɒks] 
пробоїна (глибокий поріз) gash [ gˈæʃ] 
провід wire [ ˈwaɪər] 
провід одножильний  solid wire [ sˈɒlɪd wˈaɪə] 
провідник conductor [ kənˈdʌktər] 
продуктивність productivity [ ˌproʊdəkˈtɪvəti] 
проїзд наскрізний  drivethrough [ drˈɪvɪθr] 
прокачування гальм brake bleeding [breɪk 'bli:dɪŋ  ] 
прокладка (тех.) gasket [ gˈæskɪt] 
прокол, проколювати puncture [ pˈʌŋktʃə] 
промивати rinse [ rˈɪns] 
проміжок gap [ gæp] 
проміжок замку кільця piston ring gap [ 'pɪstən rɪŋ ɡæp 

] 
проміжок торцевий  end clearance [end  'klɪərəns ] 
проникання penetration [ ˌpɛnəˈtreɪʃən] 
проплавлення penetration [ ˌpɛnəˈtreɪʃən] 
пропуск спалаху (запалення) misfire [ mɪsˈfaɪər] 
протектор (колеса) tread [ trˈed] 
проти годинникової стрілки anti-clockwise [ ˈænti klˈɒkwaɪːz] 
протиковзаючий skid proof [ skˈɪd prˈuːf] 
профілактичний preventive [ prɪvˈentɪv] 
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пружина spring [ sprɪŋ] 
пружина фіксації гальмівних 

колодок 
anti-rattle spring [  'ænti 'rætl   

sprɪŋ] 
пружина циліндрична coil spring [ kˈɔɪːl sprˈɪŋ] 
пруток присадний (при 

зварюванні) 
filler rod [ fˈɪlə rˈɒd] 

   
Р   

радіатор radiator [ ˈreɪdɪeɪtə] 
радіатор масляний oil cooler [ ˈɔɪːl kˈuːlə] 
рама frame [ freɪm] 
рампа паливна  fuel rail [ fjˈuːl rˈeɪːl] 
регулювання adjustment [ əˈʤʌstmənt] 
регулювання кутів 

керованих коліс 
wheel alignment [ wˈiːl əlˈaɪnmənt] 

регулювати adjust [ əˈʤʌst] 
регулятор adjuster [ ədʒˈʌstə] 
регулятор тиску наддуву wastegate [ wˈestɛgɛɪːt] 
редуктор gear box [ gɪə bɒks] 
резервуар reservoir [ ˈrɛzəˌvwɑr] 
резистор resistor [ rɪˈzɪstə] 
резонанс resonance [ rˈezənəns] 
рейка rail [ reɪl] 
рейка зубчата  rack [ ræk] 
рейка рульова  steering rack [ stˈɪəːrɪŋ rˈæk] 
реле relay [ riˈleɪ] 
ремонт refit [ rˈiːfɪt] 
ремонт капітальний  overhaul [ ouvəhɔːl] 
ремонт незначний minor repair [ mˈaɪnə rɪpˈeəː] 
ремонт поточний  operating repair ['ɒpəreɪt  
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rɪˈpeə(r) ] 
ресора spring [ sprɪŋ] 
рециркуляція recirculation [ rsɜːkjʊlˈeɪːʃən] 
речовина substance [ ˈsʌbstəns] 
решітка grille [ grˈɪl] 
рівень шуму noise level [ nˈɔɪːz lˈevl] 
рідина liquid [ ˈlɪkwəd] 
рідина охолоджуюча  coolant [ kˈuːlənt] 
різьба thread [ θrɛd] 
рішення solution [ səˈluʃən] 
розвал колеса camber [ kˈæmbə] 
розгерметизація depressurisation [ 

dɪprˈeʃəraɪːzɛɪːʃən] 
розділений divided [ dɪˈvaɪdəd] 
розетка socket [ ˈsɑkət] 
роз'єм connector [ kəˈnɛktər] 
розмір measurement [ ˈmɛʒərmənt] 
розмірність dimension [ dɪˈmɛnʃən] 
розподільник distributor [ dɪˈstrɪbjətər] 
розподільник запалювання ignition 

distributor 
[ ɪgnˈɪʃn   

dɪstrˈɪbjutə] 
розпорка spacer [ spˈeɪːsə] 
розрізняти distinguish [ dɪˈstɪŋgwɪʃ] 
розряд дуговий  arc discharge [ ɑːk dɪs'tʃɑːdʒ ] 
розчин solution [ səˈluʃən] 
розчинення dissolution [ dɪsəlˈuːʃən] 
розширювач expander [ ɪkspˈændə] 
ролик натяжний  idler pulley [ ˈaɪdlə pˈʊli] 
ротор rotor [ ˈrəʊtə] 
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ртуть mercury [ ˈmɜrkjəri] 
рукавички gloves [ glʌvz] 
рульове управління steering [ ˈstɪrɪŋ] 
ручка handle [ ˈhændəl] 
рядний in-line [ ɪn lˈaɪn] 
   

С   
сальник seal [ sil] 
самоскид dump truck [ dˈʌmp trˈʌk] 
сантиметр centimetre [ sˈentɪmitə] 
сателіт (головної передачі 

автомобіля) 
pinion gear [ pˈɪnɪəːŋ gˈɪəː] 

свердло twist drill [ twˈɪst drˈɪl] 
свинець lead [ liːd] 
світло фар ближнє dipped beam [ dˈɪpt bˈiːm] 
світло фар ближнє low-beam [ lou bˈiːm] 
світло фар дальнє main beam [ mˈeɪːn bˈiːm] 
світлофор traffic light [ ˈtræfɪk laɪt] 
свічка запалювання spark plug [ spɑːk plʌg] 
свічка розжарювання glow plug [ glou plˈʌg] 
свічка розжарювання heating plug ['hi:tɪŋ plʌɡ] 
секунда second [ ˈsɛkənd] 
середовище що тече (рідке 

або газоподібне) 
fluid [ ˈfluəd] 

сигнал проблисковий  flasher [ flˈæʃə] 
сидіння водія driver seat [ 'draɪvə(r) si:t] 
система автоматичної 

підтримки швидкості 
cruise control [ krˈuːz kəntroul] 

система вентиляції картера crankcase 
breather system 

[ krˈæŋkkɛɪːs 

brˈiːðə sˈɪstəm] 
система видалення exhaust removal [ɪgz'ɔːst  rɪˈmu:vl 
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відпрацьованих газів 
(витяжка) 

system 'sɪstəm ] 

система видалення 
відпрацьованих газів 
автомобілів (витяжка) 

vehicle exhaust 
removal system 

['vi:əkl  ɪɡˈzɔːst 

rɪˈmu:vl 'sɪstəm] 

Система відводу 
відпрацьованих газів (в 
автомобілі) 

exhaust system [ ɪgzˈɔːst sˈɪstəm] 

система запобігання 
викраденню автомобіля 

antitheft alarm 
system 

[ 'æntiθeft ə'lɑːm 

'sɪstəm ] 
система обігріву heater system ['hi:tər  'sɪstəm] 
система охолодження cooling system [ ˈkuːlɪŋ ˈsɪstɪm] 
система перемикання 

дальнього-ближнього 
світла фар 

dim-dip lighting 
system 

[ dɪm dɪp  'laɪtɪŋ 

'sɪstəm ] 

система рециркуляції 
відпрацьованих газів 

exhaust gas 
recirculation 

[ ɪgzˈɔːst gˈæs 

rsɜːkjʊlˈeɪːʃən] 
система управління 

двигуном 
engine 
management 
system 

['endʒɪn 

'mænɪdʒmənt 

'sɪstəm] 
сірка sulfur [ slfˈɜː] 
сітка масляного фільтра oil screen [ ɔɪl skri:n ] 
склад storage [ ˈstɔrəʤ] 
скло лобове windscreen [ ˈwɪndskriːn] 
скло, скляний glass [ glæs] 
   
склоочисник windscreen 

wiper 
[ ˈwɪndskriːn 

ˈwaɪpə] 
склоочисники машинні  wiper blades [ wˈaɪpə blˈeɪːdz] 
склопідйомники електричні  electric windows [ ɪˈlektrɪk   

'wɪndəʊs ] 
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скребок scraper [ skrˈeɪːpə] 
смола resin [ ˈrɛzən] 
сода кальцинована  soda ash [ soudə ʔ  ˈæʃ] 
сопло nozzle [ nˈɒzl] 
сорочка охолодження cooling jackets [ 'ku:lɪŋ 'dʒækɪts 

] 
сошка рульова  drop arm [drɒp ɑːm] 
сошка рульова  pitman arm [ pˈɪtmæn ˈɑːm] 
спад decline [ dɪˈklaɪn] 
спиця коліс spoke [ spoʊk] 
співвідношення ratio [ ˈreɪʃiˌoʊ] 
співвісний coaxial [ kouksil] 
спідниця поршня piston skirt [ pˈɪstn   skˈɜːt] 
спідометр speedometer [ spɪˈdɒmɪtə] 
сплави alloys [ ˈælɔɪːz] 
споживання consumption [ kənˈsʌmpʃən] 
споживати consume [ kənˈsum] 
спотер spotter [ spˈɒtə] 
спрацювання wear and tear [ wɛr ænd tɛr] 
стабілізатор поперечної 

стійкості 
anti-roll bar [ ˈænti roul bˈɑː] 

сталь steel [ stil] 
сталь нержавіюча  stainless steel [ stˈeɪːnləs stˈiːl] 
стан condition [ kənˈdɪʃən] 
стан відмінний  peak condition [ pˈiːk kəndˈɪʃən] 
стан зв'язаний  bound state [ baʊnd steɪt ] 
стартер starter motor [ stˈɑːtə moutə] 
статор stator [ ˈsteɪtə] 
ствол детонаційний  detonation gun 

barrel 
[ ˌdetənˈeɪʃən  ɡʌn  
ˈbærəl  ] 
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стенд балансувальний 
колісний 

wheel balancers [ wi:l belense (r)] 

   
стенд гальмівний роликовий   roller brake 

tester 
['rəʊlər  breɪk 
'testər] 

стенд діагностування 
амортизаторів 

shock absorber 
tester 

[ʃɒk əb'sɔːbə 
'testər ] 

стенд правки кузова frame machine [ freɪm mə'ʃi:n ] 
стержень rod [ rɑd] 
стержень поворотний swivel pin [ swˈɪvl pˈɪn] 
стиснення compression [ kəmˈprɛʃən] 
стійка амортизаторна  strut [ strˈʌt] 
стійка Макферсона macpherson strut [mækfesʌn strʌt  ] 
стійка трансмісійна  axle stand [ 'æksl stænd ] 
стійка трансмісійна  transmission jack [ trænz'mɪʃən 

dʒæk] 
стійкість stability [ stəˈbɪlɪti] 
стоп-сигнал brake light [ breɪk laɪt] 
стравлювати (газ або рідину) bleed [ blid] 
струм (ел.) current [ ˈkɜrənt] 
струм змінний  alternating 

current 
[ ˈɔltərˌneɪtɪŋ 

ˈkɜrənt] 
струм постійний  direct current [ dəˈrɛkt ˈkɜrənt] 
струмінь jet [ ʤɛt] 
стукіт knock [ nɑk] 
стукіт поршневого пальця piston pin knock [ 'pɪstən pɪn nɒk] 
ступінь стиснення compression 

ratio 
[ kəmprˈeʃn   

rˈeɪːʃɪəːə] 
супорт гальма caliper [ ˈkalɪpə] 
суть essence [ ˈɛsəns] 
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сухарик клапана valve spring 
collet 

[vælv sprɪŋ 'kɔlɪt 
] 

схема електрична  wiring diagram [ wˈaɪərɪŋ 

dˈaɪəgræm] 
сходження колеса toe [ toʊ] 
сходження коліс (негативне) toe-out [təʊ  aʊt ] 
сходження коліс (позитивне) toe-in [ tou w ɪn] 
   

Т   
таблиця chart [ ʧɑrt] 
тарілка клапанної пружини spring cap [ sprɪŋ kæp] 
тахометр tachometer [ tˈækhɒmɪtə] 
твердість hardness [ ˈhɑrdnəs] 
тельфер telpher [ tˈelfə] 
температура temperature [ ˈtɛmprəʧər] 
тензодатчик (датчик 

деформацій) 
strain gauge [streɪn ɡeɪdʒ ] 

термічного впливу heat affected [ hˈiːt əfˈektɪd] 
термостат thermostat [ θˈɜːməstæt] 
терпуг (напильник) file [ faɪl] 
тертя friction [ ˈfrɪkʃən] 
тестер бічного відведення side slip tester [ saɪd slɪp 'testər] 
технічне обслуговування maintenance [ ˈmeɪntənəns] 
технічне обслуговування 

періодичне 
regular 
maintenance 

[ rˈegjʊlə 

mˈeɪːntənəns] 
техогляд MOT test 

(Ministry of 
Transport 
compulsory 
annual test) 

[ mˈet] 

тип кузова "седан" sedan [ sɪˈdæn] 
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тиристор thyristor [ θˈaɪrɪstə] 
тиск pressure [ ˈprɛʃər] 
тканина fabric [ ˈfæbrɪk] 
товщина thickness [ ˈθɪknəs] 
товщиномір feeler [ fˈiːlə] 
тонкий шар lamina [ lˈæmɪnɛɪː] 
торпедо cowl [ kˈaʊːl] 
точність accuracy [ ˈækjərəsi] 
т-подібний t-piece [ tˈiː pˈiːs] 
траверса (домкратна балка) jacking beam [ ʤækiŋ  bi;m] 
трансмісія drivetrain [ drˈɪvɪtrɛɪːn] 
транспортер conveyor [ kənˈveɪə] 
триплекс triplex [ trˈɪplɛks] 
трійник t-piece [ tˈiː pˈiːs] 
тріщина cracks [ krˈæks] 
трос cable [ ˈkeɪbl] 
трос буксирний  trailing cable [ trˈeɪːlɪŋ kˈeɪːbl] 
трос дросельної заслінки choke cable [ tʃəʊk 'keɪbl ] 
труба pipe [ paɪp] 
труба вихлопна  tailpipe [ ˈteɪlpʌɪp] 
трубки вихідні  outgoing tube [ˌaʊtˈɡəʊ.ɪŋ   tjuːb 

] 
трубки дренажні  drain tubes [ drˈeɪːn tjˈuːbz] 
тупиковий dead-end [ dˈed ˈend] 
турбокомпресор turbocharger [ tbˈɒtʃədʒə] 
тяга rod [ rɑd] 
тяга з'єднувальна  link [ lɪŋk] 
тяга Панара (поперечна 

штанга) 
panhard rod [ pæn hɑːd  rɒd] 

тяга реактивна верхня upper link ['ʌpə(r) lɪŋk] 
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тяга реактивна нижня lower link [ 'ləʊər lɪŋk] 
тяга рульова  track rod [træk rɒd] 
тяга рульова повздовжня drag link [ drˈæg lˈɪŋk] 
тяга рульова поперечна tie rod [ tˈaɪ rˈɒd] 
тяга рульової трапеції 

проміжна 
idler arm [ˈaɪdlə ɑːm ] 

   
У   

у квадраті (у вимірах) square [ skwɛr] 
ультразвуковий ultrasonic [ ʌltrəsˈɒnɪk] 
умова condition [ kənˈdɪʃən] 
ураження електричним 

струмом 
electric shock [ ɪlˈektrɪk ʃˈɒk] 

установка обслуговування 
системи кондиціонування 

air conditioning 
service machine 

[eə(r)    

kənˈdɪʃənɪŋ   

ˈsɜːvɪs  məˈʃiːn ] 
устаткування складське  storage 

equipment 
['stɔːrɪdʒ  

ɪˈkwɪpmənt] 
утримуючий retaining [ rɪtˈeɪːnɪŋ] 
ущільнювач seal [ sil] 
   

Ф   
фара заднього ходу reversing light [ rɪvˈɜːsɪŋ lˈaɪt] 
фара задня  tail-light [ ˈteɪllaɪt] 
фара протитуманна  fog light [ fˈɒg lˈaɪt] 
фари передні  headlights [ ˈhɛdlaɪts] 
фаркоп tow hitch [ tou hˈɪtʃ] 
фаркоп (переважно для 

легкових авто) 
tow bar [ tou bˈɑː] 

фаска chamfer [ khˈæmfər] 
фізичні величини physical 

quantities 
[ fˈɪzɪkl 
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kwˈɒntɪtiz] 
фільтр вугільний  charcoal canister [ 'tʃɑːkəʊl 

'kænɪstər ] 
фільтр маслозаборний 

(сітка) 
oil sump strainer [ ɔɪl  sʌmp 

'streɪnər] 
фільтр повітряний  air cleaner [ ˈeəː klˈiːnə] 
фільтр поролоновий  foam filter [ foum fˈɪltə] 
фланець flange [ flˈændʒ] 
форсунка двигуна engine injector ['endʒɪn ɪn'ʤektə 

] 
фрикційний диск 

(зчеплення) 
friction disc [ 'frɪkʃən dɪsk] 

   
Х   

хвилина minute [ ˈmɪnət] 
хвиля вибухова  blast wave [ blˈɑːst wˈeɪːv] 
хід поршня stroke [ stroʊk] 
хладагент refrigerant [ rɪˈfrɪʤərənt] 
ходова частина chassis [ ˈʃæsi] 
холодильник (тех.) condenser [ kəndˈensə] 
хон hone [ houn] 
храповик ratchet [ rˈætʃɪt] 
хрестовина кардана cross connecting 

piece 
[krɒs  kə'nektɪŋ 
pi:s ] 

   
Ц   

цанга collet [ kˈɒlət] 
циліндр виконавчий slave cylinder [sleɪv 'sɪlɪndər ] 
циліндр головний 

(гальмівної системи) 
master cylinder ['mɑːstə(r)  

'sɪlɪndər ] 
циліндр робочий  slave cylinder [sleɪv 'sɪlɪndər ] 
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циліндр силовий  ram [ ræm] 
цинк zinc [ zɪŋk] 
   

Ч   
чавун, чавунний cast iron [ kˈɑːst ˈaɪən] 
частота frequency [ ˈfrikwənsi] 
частота прокручування 

колінчастого вала 
cranking speed [ krenkiŋ spi:d ] 

число обертів за хвилину rpm [ ˈɑrˈpiˈɛm] 
число свічки калильне heat rating [ hˈiːt rˈeɪːtɪŋ] 
чотири-тактний four-stroke [ fˈɔː strouk] 
чохол gaiter [ gˈeɪːtə] 
   

Ш   
шаблон template [ ˈtɛmplət] 
шайба washer [ ˈwɑʃər] 
шайба зубовидна  lockwasher [ lˈɒkwɒʃə] 
шайба калібрувальна (тонка 

металева) 
shim [ ʃˈɪm] 

шайба стопорна  lockwasher [ lˈɒkwɒʃə] 
шайба упорна  thrust washer [ θrˈʌst wˈɒʃə] 
шайба ущільнююча  grommet [ grˈemɪt] 
шар покриття blanket [ ˈblæŋkət] 
шарнір карданний  universal joint 

(U-joint) 
[,ju:nɪˈvɜːsəl 

dʒɔɪnt (ju: dʒɔɪnt 
)] 

шарнір рівних кутових 
швидкостей 

constant velocity 
joint 

['kɒnstənt 

və'lɒsɪti dʒɔɪnt ] 
шассі chassis [ ˈʃæsi] 
шатун connecting rod [ kənˈektɪŋ rˈɒd] 
швидкість speed [ spid] 
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швидкість осадження deposition rates [ ˌdep.əˈzɪʃ.ən  reɪt 
] 

шворінь swivel pin [ swˈɪvl pˈɪn] 
шестерня ведуча pinion gear [ pˈɪnɪəːŋ gˈɪəː] 
шестигранний ключ allen key [ ˈæləŋ kˈiː] 
шийка вала journal [ ˈʤɜrnəl] 
шина tyre [ ˈtaɪə] 
шиномонтажний стенд tyre changer [ tˈaɪə tʃˈendʒə] 
шип для покришки stud [ stʌd] 
ширина width [ wɪdθ] 
шків pulley [ pˈʊli] 
шкідливий harmful [ ˈhɑrmfəl] 
шкіра штучна, 

шкірозамінник  
leatherette [ lɛðərˈet] 

шкіра, шкіряний leather [ ˈlɛðər] 
шлак slag [ slæg] 
шланг hose [ hoʊz] 
шліфувальний верстат grinding machine [ grˈaɪndɪŋ 

məʃˈiːn] 
шліфування grinding [ grˈaɪndɪŋ] 
шліфувати grind [ graɪnd] 
шліц spline [ splˈɪn] 
шліцьовий вал splined shaft [ splˈɪnd ʃˈɑːft] 
шов зварювальний  weld bead [ wˈeld bˈiːd] 
шов зварювальний  welding seam ['weldɪŋ  si:m] 
шплінт split pin [ splˈɪt pˈɪn] 
шпонка key [ ki] 
шпонка сегментна  woodruff key [wʊd rʌf ki: ] 
шпонковий паз keyway [ kˈiːwɛɪː] 
штанга з'єднувальна  connecting link [ kənˈektɪŋ lˈɪŋk] 
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штанга підвіски радіальна radius arm [  'reɪdiəs ɑːm] 
штангенциркуль vernier caliper [ vˈɜːnɪəː kˈæɪpə] 
штифт dowel [ dˈaʊːl] 
штовхач клапана tappet [ tˈæpɪt] 
шток stem [ stɛm] 
штуцер nipple [ ˈnɪpəl] 
шум noise [ nɔɪz] 
шуруп screw [ skru] 
   

Щ   
щиток від бризок і бруду mud shield [mʌd  ʃi:ld ] 
   
щиток перемикання режимів 

роботи 
selector panel [sɪˈlektər 'pænl ] 

щітка brush [ brʌʃ] 
щітка металева wire brush [ wˈaɪə brˈʌʃ] 
щоденне обслуговування 

(ЩО) 
routine 
maintanence 

[ ru:'ti:n 

meɪntenens ] 
щуп (товщиномір) feeler [ fˈiːlə] 
щуп для вимірювання рівня 

рідини (напр. оливи) 
dipstick [ dˈɪpstɪk] 

   
Я   

якість quality [ ˈkwɑləti] 
ящик case [ keɪs] 
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INDEX  / АЛФАВІТНИЙ ПОКАЗЧИК 
 

A   

AC\DC converter [ kənˈvɜːtər] випрямляч 

acceleration [ ˌækˌsɛləˈreɪʃən] прискорення 

accelerator [ əkˈsɛləreɪtə] акселератор, педаль газу 

access [ ˈækˌsɛs] доступ 

accessory [ ækˈsɛsəri] аксесуар 

accident [ ˈæksədənt] аварія (Дорожньо-
Транспортна Пригода) 

accuracy [ ˈækjərəsi] точність 

acid [ ˈæsəd] кислота 

acidic [ əsˈɪdɪk] кислий 

actuator [ ˈæktʃʊɛɪːtə] привід, виконавчий 
механізм 

adhesive strength [ ədˈhiː.sɪv  streŋθ] адгезійна міцність 

adjust [ əˈʤʌst] регулювати 

adjustable spanner [ ədʒˈʌstəbl spˈænə] розвідний ключ 

adjuster [ ədʒˈʌstə] регулятор 

adjustment [ əˈʤʌstmənt] регулювання 

adjustment [ əˈʤʌstmənt] налаштування, 
регулювання 

advantage [ ədˈvɑːntɪdʒ] перевага 

aerial [ ˈɛriəl] антена 

air [ ɛr] повітря 

air cleaner [ ˈeəː klˈiːnə] повітряний фільтр 

air conditioning 
service machine 

[eə(r)    kənˈdɪʃənɪŋ   

ˈsɜːvɪs  məˈʃiːn ] 

установка 
обслуговування 
системи 
кондиціонування 

airbag [ ˈeəːbɛɪːg] подушка безпеки 

airflow sensor [ ˈeəfləʊ  ˈsensər ] датчик витрати повітря 
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air-fuel mixture [ ˈeəː fjˈuːl mˈɪkstʃə] повітряно-паливна суміш 

airlocks [ ˈeəːlɒks] повітряні пробки 

alignment [ əˈlaɪnmənt] вирівнювання 

allen key [ ˈæləŋ kˈiː] шестигранний ключ 

alligator clip [ ˈælɪgɛɪːtə klˈɪp] затиск типу "крокодил" 

alloying elements [ əlˈɔɪːɪŋ ˈelɪmənts] легуючі елементи 

alloys [ ˈælɔɪːz] сплави 

alternating current [ ˈɔltərˌneɪtɪŋ 

ˈkɜrənt] 

змінний струм 

alternator [ ˈɔːltənɛɪːtə] генератор змінного 
струму 

aluminium [ əˈlumɪnəm] алюміній, алюмінієвий 

ampere (amp) [ ˈæmpeər (æmp)] ампер (ампер) 

amplifier [ ˈæmpləˌfaɪər] підсилювач 

amplitude [ ˈæmpləˌtud] амплітуда 

anaerobic sealer [ ænəˈrəʊbɪk  'si:lə ] анаеробний герметик 

anti-clockwise [ ˈænti klˈɒkwaɪːz] проти годинникової 
стрілки 

antifreeze [ ˈæntɪfriz] антифриз 

anti-lock brake 
system (ABS) 

[ 'æntilɒk  breɪk   

'sɪstəm ] 

анти-блокування 
гальмівної системи 
(АБС) 

anti-rattle spring [  'ænti 'rætl   sprɪŋ] пружина фіксації 
гальмівних колодок 

anti-roll bar [ ˈænti roul bˈɑː] стабілізатор поперечної 
стійкості 

anti-seize 
compound 

[  'æntisi:z 

'kɒmpaʊnd] 

засіб проти прикипання 

antitheft alarm 
system 

[ 'æntiθeft ə'lɑːm 

'sɪstəm ] 

система запобігання 
викраденню 
автомобіля 

approaching [ əˈproʊʧɪŋ] наближення 
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arc discharge [ ɑːk dɪs'tʃɑːdʒ ] дуговий розряд 

asbestos [ æsˈbɛstəs] азбест 

ashtray [ ˈæʃtreɪ] попільничка 

assembly [ əˈsɛmbli] монтаж, зборка 

attach [ əˈtæʧ] прикріплювати 

automatic [ ˌɔtəˈmætɪk] автоматичний 

   

automatic 
transmission 

[ ɔːtəmˈætɪk 

trænzmˈɪʃən] 

автоматична коробка 
передач 

autometic 
transmission fluid 
(ATF) 

[ ɔːtə'mætɪk 

trænzˈmɪʃən  

'flu:ɪd] 

олива для автоматичної 
трнсміссіі 

automobile [ ˈɔtəmoʊˌbil] автомобіль 

automobile 
operating 
company 

[ 'ɔːtəməbi:l  

'ɒpəreɪt 'kʌmpəni] 

автотранспортне 
підприємство 

automotive [ ˌɔtəˈmoʊtɪv] автомобільний 

auxiliary [ ɔːgˈzɪljəri] допоміжний 

availability [ əˌveɪləˈbɪləti] доступність 

axle [ ˈæksl] вісь 

axle drive gear ['æksl draɪv ɡɪə(r)] головна передача 
автомобіля 

axle stand [ 'æksl stænd ] трансмісійна стійка 

axleshaft [  'æksl ʃɑːft] піввісь 

   

B   

badges [ bˈædʒɪz] розпізнавальні знаки 

ball bearing [ bˈɔːl bˈeəːrɪŋ] кульковий підшипник 

ball pein hammer [ bɔːl peɪn 'hæmə(r) 
] 

молоток з круглим 
бойком 



 53 
 

balljoint [ bəldʒˈɔɪːnt] кульове шарнірне 
з'єднання 

bar [ bɑr] бар (од.вим.) 

battery [ ˈbætəri] акумулятор 

battery terminal [ bˈætəri tˈɜːmɪnl] клеми акумуляторної 
батареї 

bead [ bˈiːd] краплини 

bead [ bˈiːd] борт покришки 

bead breaking [ bˈiːd ˈbreɪkɪŋ] відбортовка шини 

bearing cap [ bˈeəːrɪŋ kˈæp] кришка підшипника 

bearing race [ bˈeəːrɪŋ rˈeɪːs] обойма підшипника 

bearing seat [ bˈeəːrɪŋ sˈiːt] гніздо підшипника 

bearing shell [ bˈeəːrɪŋ ʃˈel] вкладиш (підшипника 
ковзання) 

bellhousing [ bˈelhaʊːsɪŋ] картер зчеплення 

belt [ bɛlt] пас 

bevel [ bˈevl] конічне зубчасте колесо  

big-end bearing [bɪɡ end 'beərɪŋ ] підшипник нижньої 
головки шатуна 

blade [ bleɪd] лезо 

blank [ blæŋk] заготовка 

blanket [ ˈblæŋkət] шар покриття 

blast wave [ blˈɑːst wˈeɪːv] вибухова хвиля 

bleaching [ blˈiːtʃɪŋ] відбілювання 

bleed [ blid] стравлювати (газ або 
рідину) 

bleed nipple [bli:d 'nɪpl   ] стравлюючий клапан 

bleed screw [ bli:d skru: ] стравлюючий гвинт 

bleeding kit ['bli:dɪŋ kɪt ] комплект для 
прокачування 
(гідросистеми) 

body [ ˈbɑdi] кузов, корпус 
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body trim [ bˈɒdi trˈɪm] оздоблення кузова 

bolt [ boʊlt] болт 

bonnet [ ˈbɑnət] капот 

boot [ but] багажник 

bore [ bˈɔː] діаметр (поршня, отвора) 

boss [ bɑs] бобишка 

bottom dead center [ bˈɒtəm dˈed sˈentə] нижня мертва точка 

bound state [ baʊnd steɪt ] зв'язаний стан 

bracket [ ˈbrækɪt] кронштейн 

brake [ breɪk] гальмо 

brake bleeding [breɪk 'bli:dɪŋ  ] прокачування гальм 

brake dick [breɪk dɪk ] гальмівний диск 

brake drum [ brˈeɪːk drˈʌm] гальмівний барабан 

brake fluid [ brˈeɪːk flˈuːɪd] гальмівна рідина 

brake light [ breɪk laɪt] стоп сигнал 

brake linings [ brˈeɪːk lˈaɪnɪŋz] накладки гальмівних 
колодок 

brake pad [ brˈeɪːk pˈæd] гальмівна колодка 
(дискове гальмо) 

brake shoe [ brˈeɪːk ʃˈuː] гальмівна колодка для 
барабанного гальма 

brake vacuum servo [breɪk  'vækju:m 

'sɜːvəʊ  ] 

гальмівний вакуумний 
підсилювач 

braking system [ brˈeɪːkɪŋ sˈɪstəm] гальмівна система 

brass [ bræs] латунь 

breaker bar [ brˈeɪːkə bˈɑː] вороток для головок 

breather [ brˈiːðə] вентиляційний клапан 
(сапун) 

bronze [ brɑnz] бронза 

brush [ brʌʃ] щітка 
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built-in [bɪlt ɪn ] вбудований  

bulbs [ bʌlbz] лампи 

bulkhead [ ˈbʌlkhɛd] перегородка, що 
відокремлює двигун 
від кузова 

bump stop [ bˈʌmp stˈɒp] відбійник 

bumper [ ˈbʌmpər] бампер 

bush [ bʊʃ] втулка 

by-pass [ baɪː pˈɑːs] перепускний 

   

C   

cab [ kæb] кабіна 

cable [ ˈkeɪbl] трос, канат 

caliper [ ˈkalɪpə] супорт гальма 

cam [ kæm] кулачок 

cam shaft [ kˈæm ʃˈɑːft] розподільний вал 

camber [ kˈæmbə] розвал колеса, кривизна 

capabilities [ ˌkeɪpəˈbɪlətiz] можливості 

capacity [ kəˈpæsəti] місткість, ємність (ел.) 

car handling [ kɑː(r) 'hændlɪŋ] керованість автомобіля 

car ramp [ kɑː(r) ræmp] естакада 

carbon [ ˈkɑrbən] вуглець 

carbon deposit [ kˈɑːbn   dɪpˈɒzɪt] відкладення нагару, 
нагар 

carbon dioxide [ ˈkɑrbən 

daɪˈɑkˌsaɪd] 

вуглекислий газ 

carbon monoxide [ kˈɑːbn   

mɒnˈɒksaɪːd] 

чадний газ 

carburetor [ kəbrˈiːtə] карбюратор 

cargo [ ˈkɑrˌgoʊ] вантаж 
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carpet [ ˈkɑrpət] килимок 

carry out [ ˈkæri aʊt] виконувати, здійснювати 
(роботу) 

case [ keɪs] випадок, ящик 

cast iron [ kˈɑːst ˈaɪən] чавунний, чавун 

castellated nut [ kˈæstəlɛɪːtɪd nˈʌt] гайка корончата 

caster [ kˈɑːstə] ролик, колiщатко 

castor [ kˈɑːstə] кут нахилу осі повороту 

catalytic converter [ kætəlˈɪtɪk 

kənvˈɜːtə] 

каталітичний 
нейтралізатор 
відпрацьованих газів) 

centimetre [ sˈentɪmitə] сантиметр 

centre-punch [ sˈentə pˈʌntʃ] керн 

ceramic additive [sɪˈræm.ɪks   

ˈædɪtɪv ] 

керамічна присадка 

ceramics [ səˈræmɪks] кераміка 

chain [ ʧeɪn] ланцюг (тех.) 

chain guide [ tʃˈeɪːŋ gˈaɪd] заспокоювач ланцюга 

chamber [ ˈʧeɪmbər] камера 

chamfer [ khˈæmfər] фаска 

change [ ʧeɪnʤ] змінювати, замінювати 

charcoal canister [ 'tʃɑːkəʊl 

'kænɪstər ] 

вугільний фільтр 

charge [ ʧɑrʤ] заряджати, заряд 

chart [ ʧɑrt] графік, таблиця, схема 

chassis [ ˈʃæsi] ходова частина, шасі 

chisel [ tʃˈɪzl] долото 

choke cable [ tʃəʊk 'keɪbl ] трос дросельної заслінки 

cigarette lighter [ sɪgərˈet lˈaɪtə] прикурювач 
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circlip [ sˈɜːklɪp] стопорне кільце 

circuit [ ˈsɜrkət] ланцюг електричний 

circuit board [ sˈɜːkɪt bˈɔːd] електрична схема, плата 

clamp [ klæmp] затискати, зажим 

clearance [ ˈklɪrəns] зазор, просвіт 

clockwise [ klˈɒkwaɪːz] за годинниковою 
стрілкою 

clutch [ klʌʧ] зчеплення 

coaxial [ kouksil] співвісний 

coil [ kɔɪl] котушка (електрична) 

coil spring [ kˈɔɪːl sprˈɪŋ] циліндрична пружина 

cold chisel [ kould tʃˈɪzl] зубило 

collet [ kˈɒlət] цанга, сухар 

column [ ˈkɑləm] колона,  стовп 

combustible [ kəmbˈʌstəbl] горючий 

combustion [ kəmˈbʌsʧən] згоряння 

combustion 
chamber 

[ kəmbˈʌstʃən 

tʃˈeɪːmbə] 

камера згоряння 

combustion zone [kəmbˈʌstʃən  zoʊn] зона горіння 

compartment [ kəmˈpɑrtmənt] відсік 

component drawing [ kəm'pəʊnənt 

'drɔːɪŋ] 

креслення деталі 

components [ kəmˈpoʊnənts] деталі 

compounds [ ˈkɑmpaʊndz] герметик 

compression [ kəmˈprɛʃən] стиснення 

compression ratio [ kəmprˈeʃn   

rˈeɪːʃɪəːə] 

ступінь стиснення 

compressor [ kəmprˈesə] компресор 

computer-aided [ kəmpjˈuːtə автоматизований 
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rˈeɪːdɪd] 
condenser [ kəndˈensə] тех. холодильник 

condition [ kənˈdɪʃən] стан, умова 

conductor [ kənˈdʌktər] провідник 

connecting link [ kənˈektɪŋ lˈɪŋk] зєднувальна штанга 

connecting rod [ kənˈektɪŋ rˈɒd] шатун 

connector [ kəˈnɛktər] роз'єм 

consistent [ kənˈsɪstənt] доцільний 

constant velocity 
joint 

['kɒnstənt və'lɒsɪti 

dʒɔɪnt ] 

шарнір рівних кутових 
швидкостей 

consume [ kənˈsum] споживати 

consumption [ kənˈsʌmpʃən] споживання, витрата 

contaminates [ kəntˈæmɪnɛɪːts] забруднення 

contamination [ kənˌtæməˈneɪʃən] забруднення 

content [ kənˈtɛnt] зміст 

continuous [ kənˈtɪnjuəs] постійної дії 

conversion factor [ kənvˈɜːʃn   fˈæktə] коефіцієнт перетворення 

convertible [ kənˈvɜrtəbəl] кабріолет, автомобіль з 
відкидним верхом 

conveyor [ kənˈveɪə] конвеєр, транспортер 

coolant [ kˈuːlənt] охолоджуюча рідина 

cooling jackets [ 'ku:lɪŋ 'dʒækɪts ] сорочка охолодження 

cooling system [ ˈkuːlɪŋ ˈsɪstɪm] система охолодження 

copper [ ˈkɑpər] мідь 

core plug [ kˈɔː plˈʌg] заглушка, стрижнева 
пробка 

cored wire [ kˈɔːd wˈaɪə] порошковий дріт 

corrosion [ kərouʒn  ] корозія 

coupling [ kˈʌplɪŋ] муфта 

courtesy light [ kˈɜːtəsi lˈaɪt] освітлення салону 
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автомобіля, що 
включається при 
відкриванні дверей 

cowl [ kˈaʊːl] кожух, торпедо 

crack [ krˈæk] тріщина 

crane [ kreɪn] кран 

   

crank-and-rod 
mechanism 

[ krˈæŋk ənd rˈɒd 

mˈekənɪzəm] 

кривошипно-шатунний 
механізм 

crankcase [ krˈæŋkkɛɪːs] картер двигуна 

crankcase breather 
system 

[ krˈæŋkkɛɪːs brˈiːðə 

sˈɪstəm] 

система вентиляції 
картера 

cranking speed [ krenkiŋ spi:d ] частота прокручування 
колінчастого вала 

crankshaft [ ˈkræŋkʃɑːft] колінчастий вал 

cross blade 
screwdriver 

[krɒs bleɪd  

'skru:draɪvər  ] 

хрестова викрутка 

cross connecting 
piece 

[krɒs  kə'nektɪŋ pi:s 
] 

хрестовина кардана 

cross-axle 
differential 

[ krɒs  'æksl    

dɪfə'renʃəl] 

міжколісний 
диференціал 

cruise control [ krˈuːz kəntroul] система автоматичної 
підтримки швидкості 

crumpled [ krˈʌmpld] пом'ятий, зім'ятий 

crushing [ krˈʌʃɪŋ] зминання 

cubic [ ˈkjubɪk] кубічний (третього 
ступеня) 

current [ ˈkɜrənt] струм 

current source [ kˈʌrənt sˈɔːs] джерело струму 

cylinder block [ sˈɪlɪndə blˈɒk] блок циліндрів 

cylinder head [ sˈɪlɪndə hˈed] головка блоку циліндрів 
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D   

damage [ ˈdamɪdʒ] пошкоджувати, 
пошкодження 

dead-end [ dˈed ˈend] тупиковий 

dealer [ ˈdilər] дилер, агент з продажу 

decline [ dɪˈklaɪn] спад 

decreases [ dˈiːkrisiz] зменшувати, знижується 

defect [ dˈiːfɛkt] дефект 

definitive [ dɪfˈɪnətɪv] остаточний 

degrease [ dɪgrˈiːs] знежирювати 

degree [ dɪˈgri] ступінь, градус 

degrees celsium [ dɪˈɡri: silsi:em ] градусів за Цельсієм 

degrees fahrenheit [ dɪgrˈiːz 

fˈærənhaɪːt] 

градусів за Фаренгейтом 

demount [ dˈemaʊːnt] демонтувати, розбирати 

density [ ˈdɛnsəti] густина 

dent [ dˈent] вм'ятина 

deposit [ dəˈpɑzɪt] відкладення 

deposition rates [ ˌdep.əˈzɪʃ.ən  reɪt ] швидкість осадження 

depressurisation [ 

dɪprˈeʃəraɪːzɛɪːʃən] 

розгерметизація 

depth [ dɛpθ] глибина 

description [ dɪˈskrɪpʃən] опис 

detonation [ dɛtənˈeɪːʃən] вибух, детонація 

detonation gun 
barrel 

[ ˌdetənˈeɪʃən  ɡʌn  
ˈbærəl  ] 

детонаційний ствол 

dia [ dˈɪə] діаметр 

diagnosis [ ˌdaɪəgˈnoʊsəs] діагностика 

diagnostic tools [daiəɡˈnɒstik  tu:ls ] діагностичні 
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інструменти 

dial gauge [ dˈaɪl gˈeɪːdʒ] індикатор годинного 
типу 

diesel [ ˈdisəl] дизель 

differential [ ˌdɪfəˈrɛnʃəl] диференціал 

dim-dip lighting 
system 

[ dɪm dɪp  'laɪtɪŋ 

'sɪstəm ] 

система перемикання 
дальнього-ближнього 
світла фар 

dimension [ dɪˈmɛnʃən] розмірність, розмір 

diode [ dˈaɪəʊːd] діод 

dipped beam [ dˈɪpt bˈiːm] ближнє світло фар 

dipstick [ dˈɪpstɪk] щуп для вимірювання 
рівня (напр. оливи) 

direct current [ dəˈrɛkt ˈkɜrənt] постійний струм 

disadvantage [ dɪsədvˈɑːntɪdʒ] недолік 

discontinuous [ dɪskəntˈɪnjʊəːs] періодичної (дії) 

disk brake [ dˈɪsk brˈeɪːk] дискові гальма 

dissolution [ dɪsəlˈuːʃən] розчинення 

dissolved metal [dɪˈzɒlv   ˈmetl ] розчинений метал 

distinguish [ dɪˈstɪŋgwɪʃ] розрізняти 

distortion [ dɪstˈɔːʃən] викривлення, 
деформація 

distributor [ dɪˈstrɪbjətər] розподільник 

divided [ dɪˈvaɪdəd] розділений 

domestic [ dəˈmɛstɪk] домашній, вітчизняний 

double scissor lift [ 'dʌbl  'sɪzər lɪft] подвійний ножичний 
підйомник 

double-overhead 
cam (DOHC) 

['dʌbl  'əʊvəhed 
kem] 

двигун з двома 
розподільними 
верхнього 
розташування 

dowel [ dˈaʊːl] штифт 
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drag link [ drˈæg lˈɪŋk] повздовжня рульова тяга 

drain [ dreɪn] зливати, спустошувати 

drain bolt [ dreɪn bəʊlt] зливний болт 

drain plug [ drˈeɪːn plˈʌg] зливна пробка 

drain tubes [ drˈeɪːn tjˈuːbz] дренажні трубки 

drier [ drˈaɪə] осушувач 

drip tray [ drˈɪp trˈeɪː] піддон 

drivebelt [ drˈaɪvbɛlt] приводний пас 

driver [ ˈdraɪvər] водій, привід 

driver seat [ 'draɪvə(r) si:t] сидіння водія 

drivethrough [ drˈɪvɪθr] наскрізний проїзд 

drivetrain [ drˈɪvɪtrɛɪːn] трансмісія 

drop arm [drɒp ɑːm] рульова сошка 

drum brake [ drˈʌm brˈeɪːk] барабанне гальмо 

duct [ dˈʌkt] трубопровід, канал 

due to [ du tu] через, внаслідок, завдяки 

dump truck [ dˈʌmp trˈʌk] самоскид 

dump valve [ dˈʌmp vˈælv] клапан скидання тиску 

durability [ djʊəːrəbˈɪlɪti] довговічність 

durable [ ˈdʊrəbəl] міцний 

   

dynamometer [ dˈaɪnəmɒmɪtə] динамометр, 
динамометричний 
стенд 

   

E   

earth [ ɜrθ] заземлення (нуль в 
електричному 
ланцюзі) 

efficiency [ ɪˈfɪʃənsi] коефіцієнт корисної дії 
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EGR valve [ i: dʒi: ɑːr vælv ] клапан рециркуляції 
відпрацьованих газів 

electric [ ɪˈlɛktrɪk] електричний 

electric resistance 
welding 

[ ɪlˈektrɪk rɪzˈɪstəns 

wˈeldɪŋ] 

контактне зварювання 
опором 

electric shock [ ɪlˈektrɪk ʃˈɒk] ураження електричним 
струмом 

electric windows [ ɪˈlektrɪk   

'wɪndəʊs ] 

електричні 
склопідйомники 

electrolitic 
deposition 

[ ɪˈlek.trə.laɪtik   

ˌdep.əˈzɪʃ.ən ] 

електролітичне 
відкладення 

electrolyte [ ɪlˈektrəlaɪːt] електроліт 

electrolyte [ ɪˈlektrəlaɪt ] електроліт 

emergence [ ɪmˈɜːdʒəns] поява, виникнення 

emergency [ ɪˈmɜrʤənsi] аварійний 

emission [ ɪˈmɪʃən] виділення, викид 

emission tester [ ɪˈmɪʃən 'testər] газоаналізатор 

emitted [ ɪmˈɪtɪd] випромінений 

employed [ ɛmˈplɔɪd] використаний 

end clearance [end  'klɪərəns ] торцевий проміжок 

endfloat [ ndflout] осьової люфт 

energized [ ˈenədʒaɪːzd] під струмом 

engine [ ˈɛnʤən] двигун 

engine analyzer ['endʒɪn 

'ænəlaɪzər] 

мотор-тестер 

engine injector ['endʒɪn ɪn'ʤektə ] форсунка двигуна 

   

engine management 
system 

['endʒɪn 

'mænɪdʒmənt 

система управління 
двигуном 
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'sɪstəm] 
engine oil [ ˈendʒɪn ˈɔɪːl] моторна олива 

environmental 
friendliness 

[ ɪn'vaɪrən'mentl 

'frendlɪnɪs] 

екологічність 

essence [ ˈɛsəns] суть 

evaporate [ ɪˈvæpəˌreɪt] випаровуватися 

evaporator [ ˈɪvəpərətə] випарник 

excessive [ ɪkˈsɛsɪv] надмірний 

excretion [ ɪkskrˈiːʃən] екскреція, виділення 

execution [ ˌɛksəˈkjuʃən] виконання 

exeed [ ˈeksd] перевищувати 

exhaust catalytic 
converter 

[ɪɡˈzɔːst  kætəlˈɪtɪk 

kən'vɜːtər ] 

каталітичний 
нейтралізатор 

exhaust gas 
recirculation 

[ ɪgzˈɔːst gˈæs 

rsɜːkjʊlˈeɪːʃən] 

система рециркуляції 
відпрацьованих газів 

exhaust gas tester [ ɪgz'ɔːst g:æs 
'testər] 

газоаналізатор 

exhaust manifold [ ɪgzˈɔːst 

mˈænɪfəʊːld] 

випускний колектор 

exhaust removal 
system 

[ɪgz'ɔːst  rɪˈmu:vl 

'sɪstəm ] 

система видалення 
відпрацьованих газів 
(витяжка) 

exhaust system [ ɪgzˈɔːst sˈɪstəm] система відводу 
відпрацьованих газів 
автомобіля 

exist [ ɪgˈzɪst] існувати 

expander [ ɪkspˈændə] розширювач 

expansion tank [ ɪkspˈænʃn   tˈæŋk] розширювальний бак 

experience [ ɪkˈspɪriəns] досвід 

extension lead [ ɪkstˈenʃn   lˈed] електричний подовжувач 
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extensive [ ɪkˈstɛnsɪv] обширний 

exterior [ ɪkˈstɪriər] зовнішній 

   

F   

fabric [ ˈfæbrɪk] матерія, тканина 

facia panel ['feɪʃia 'pænl ] приладова панель 

failure [ ˈfeɪljə] відмова 

fan [ fæn] вентилятор 

fasteners [ fˈɑːsnəz] кріплення (деталі) 

fatigue strength [ fətˈiːg strˈeŋθ] втомна міцність 

fault finding [ fˈɔːlt fˈaɪndɪŋ] пошук несправностей, 
діагностика 

feeler [ fˈiːlə] щуп, толщиномер 

felt [ fɛlt] повсть, войлок 

file [ faɪl] терпуг, напильник 

filler cap [ fˈɪlə kˈæp] кришка заливної 
горловини 

filler rod [ fˈɪlə rˈɒd] присадний пруток (при 
зварюванні) 

film [ fɪlm] плівка 

fine emery cloth [faɪn 'eməri klɒθ ] дрібний наждачний  
папір 

fire extinguisher [ ˈfaɪər 

ɪkˈstɪŋgwɪʃər] 

вогнегасник 

firing order [ fˈaɪərɪŋ ˈɔːdə] порядок роботи 
циліндрів, 
послідовність 
запалювання 

flange [ flˈændʒ] фланець 

flasher [ flˈæʃə] мигалка, маячок, 
проблисковий сигнал 

flat [ flæt] плоский 

flat battery [ flˈæt bˈætəri] розряджена батарея 
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flat blade 
screwdriver 

[ flæt  bleɪd  

'skru:draɪvər] 

викрутка плоска 

floats [ flouts] плаває 

flow [ floʊ] потік 

fluid [ ˈfluəd] середовище що тече, 
(рідке або 
газоподібне) 

flywheel [ ˈflaɪˌwil] маховик 

flywheel ring gear [  'flaɪwi:l   rɪŋ gɪr] зубчатий вінець 
маховика 

foam [ foʊm] піна, поролон 

foam filter [ foum fˈɪltə] поролоновий фільтр 

fog light [ fˈɒg lˈaɪt] протитуманна фара 

footwell [ fˈʊtwl] підлога, ніша для ніг в 
автомобілі 

four post lift [ fɔː(r) pəʊst lɪft ] чотирьох-стійковий 
підйомник 

four-stroke [ fˈɔː strouk] 4-х тактний 

frame [ freɪm] рама 

frame machine [ freɪm mə'ʃi:n ] стенд правки кузова 

free play [ frˈiː plˈeɪː] вільний хід, люфт 

frequency [ ˈfrikwənsi] частота 

friction [ ˈfrɪkʃən] тертя 

friction disc [ 'frɪkʃən dɪsk] фрикційний диск 
(зчеплення) 

front [ frʌnt] передній 

fuel consumption [ ˈfjuəl 

kənˈsʌmpʃən] 

витрати палива 

fuel gauge sending 
unit 

[  'fju:əl ɡeɪdʒ send 

'ju:nɪt] 

датчик покажчика рівня 
палива 

fuel rail [ fjˈuːl rˈeɪːl] паливна рампа 
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fuel/air mixture ['fju:əl/eə(r) 

'mɪkstʃə(r) ] 

паливо / повітряна суміш 

fume [ fjˈuːm] дим або пара з сильним 
запахом 

fumes [ fjˈuːmz] пари 

funnel [ ˈfʌnəl] воронка, димохід; 
наливати через 
воронку 

fuse [ fjuːz] плавкий запобіжник 

fusion zone [ˈfjuː.ʒən   zoʊn ] зона сплаву 

   

   

G   

gaiter [ gˈeɪːtə] манжета, чохол 

gap [ gæp] проміжок, зазор 

garage [ gəˈrɑʒ] гараж 

gas [ gæs] газ 

gas consumption [ gˈæs kənsˈʌmpʃən] витрата газу 

gas tank [ gæs tæŋk] бензобак 

gash [ gˈæʃ] глибокий поріз, пробоїна 

gasket [ gˈæskɪt] тех. прокладка 

gauge [ geɪʤ] вимірювальний пристрій 

gear [ gɪr] механізм, передача (в 
машині) 

gear box [ gɪə bɒks] редуктор 

gear wheel [ gˈɪəː wˈiːl] зубчасте колесо 

glass [ glæs] скляний, скло 

glovebox [ glˈʌvbɒks] бардачок 

gloves [ glʌvz] рукавички 

glow plug [ glou plˈʌg] свічка розжарювання 

goggle [ gˈɒgl] захисні або темні 
окуляри; 
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gram [ grˈæm] грам 

granularity [ grænjʊlˈærɪti] зернистість 

grease [ gris] мастило (консистентне) 

grille [ grˈɪl] решітка 

grind [ graɪnd] шліфувати 

grinding [ grˈaɪndɪŋ] шліфування 

grinding machine [ grˈaɪndɪŋ məʃˈiːn] шліфувальний верстат 

grommet [ grˈemɪt] ущільнення, ущільнююча 
шайба 

groove [ gruv] канавка 

gross vehicle weight [ grous vˈiːɪkl 

wˈeɪːt] 

повна маса автомобіля 

gudgeon pin [ gˈʌdʒən pˈɪn] поршневий палець 

guide [ gaɪd] напрямна ( деталь) 

   

   

H   

hacksaw [ hˈæksɔː] ножівка 

halfshaft [ hˈɑːʃəft] піввісь 

hammer [ ˈhæmər] молоток 

handbrake [ ˈhændbreɪk] ручне гальмо 

handle [ ˈhændəl] впоратися, ручка 

hardness [ ˈhɑrdnəs] твердість 

harmful [ ˈhɑrmfəl] шкідливий, згубний 

harmonic balancer [hɑːˈmɒnɪk 
'bælənsə  ] 

гасник коливань 
колінчастого вала 

hazard warning 
lights 

[ hˈæzəd wˈɔːnɪŋ 

lˈaɪts] 

аварійні вогні 

headlight tester [ 'hedlaɪt 'testər ] прилад для регулювання 
світла фар 

headlights [ ˈhɛdlaɪts] передні фари 
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headlining [ hˈedlaɪːnɪŋ] обшивка стелі салону 

heat affected [ hˈiːt əfˈektɪd] термічного впливу 

heat rating [ hˈiːt rˈeɪːtɪŋ] калильне число свічки 

heater [ ˈhitər] обігрівач 

heater system ['hi:tər  'sɪstəm] система обігріву 

heating plug ['hi:tɪŋ plʌɡ] свічка розжарювання 

heatshields [ hˈiːtʃʃldz] тепловий екран 

heavy duty [ hˈevi djˈuːti] індустріальний 

height [ haɪt] висота, зростання 

hinge [ hˈɪndʒ] петля, шарнір 

hitch [ hˈɪtʃ] зчіпний пристрій 
(переважно для 
вантажівок) 

hoist [ hˈɔɪːst] підйомне обладнання 

hole [ hoʊl] отвір 

hone [ houn] хон 

honing machine [ hounɪŋ məʃˈiːn] хонінгувальний верстат 

hopper [ hˈɒpə] бункер 

horn [ hɔrn] гудок, сигнал 

hose [ hoʊz] шланг 

hour [ ˈaʊər] година 

housing [ ˈhaʊzɪŋ] кожух, корпус 

HT leads [eɪtʃ ti: li:ds ] високовольтні дроти 

hub [ hʌb] маточина 

hybrid [ ˈhaɪbrəd] гібрид 

hydraulic [ haɪˈdrɔlɪk] гідравлічний 

hydraulic tappet [ haɪˈdrɒlɪk 'tæpɪt ] гідрокомпенсатор 

hydrocarbons [ haɪːdrəkˈɑːbənz] вуглеводні 

hydrochloric acid [ haɪːdrəklˈɒrɪk соляна кислота 
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ˈæsɪd] 
   

I   

idle speed [ ˈaɪdl spˈiːd] обороти холостого ходу 

idler arm [ˈaɪdlə ɑːm ] проміжна тяга рульової 
трапеції 

idler pulley [ ˈaɪdlə pˈʊli] натяжний ролик 

ignition [ ɪgˈnɪʃən] запалювання 

ignition coil [ ɪgnˈɪʃn   kˈɔɪːl] котушка запалювання 

ignition distributor [ ɪgnˈɪʃn   

dɪstrˈɪbjutə] 

розподільник 
запалювання 

ignition timing [ ɪgnˈɪʃn   tˈaɪmɪŋ] кут випередження 
запалювання 

imperial [ ɪmˈpɪriəl] британський стандарт (у 
вимірах) 

improver [ ɪmprˈuːvə] присадка (до оливи) 

improves 
appearance 

[ ɪmprˈuːvz 

əpˈɪəːrəns] 

покращує зовнішній 
вигляд 

impurities [ ɪmpjˈuːrɪtiz] домішки 

in terms of 
production 

[ ɪn  tɜːm  əv  

prəˈdʌkʃn] 

з точки зору 
виробництва, за 
обсягом виробництва 

inche [ ˈɪntʃ] дюйм 

increases [ ɪnˈkrisəz] збільшення 

indicator [ ˈɪndəˌkeɪtər] індикатор 

inertial [ ˈɪnʃl] інерційний 

inlet manifold [ ˈɪnlɛt 

mˈænɪfəʊːld] 

впускний колектор 

in-line [ ɪn lˈaɪn] рядний 

inspection [ ɪnˈspɛkʃən] огляд 
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inspection pit [ ɪnspˈekʃn   pˈɪt] оглядова канава 

instruments [ ˈɪnstrəmənts] контрольно-
вимірювальні прилади 

insufficient 
reliability 

[ ˌɪn.səˈfɪʃ.ənt   

rɪˈlaɪə.bl  ] 

недостатня надійність 

insulator [ ˈɪnsjʊlɛɪːtə] ізолятор, діелектрик 

insulator [ ˈɪnsjʊlɛɪːtə] діелектрик 

interaction [ ˌɪntəˈrækʃən] взаємодія 

intercooler [ ɪn'tɜːr 'ku:lər] інтеркулер, охолоджувач 
наддувочного повітря 

internal [ ɪnˈtɜrnəl] внутрішній 

internal combustion 
engine 

[ ɪntˈɜːnl 

kəmbˈʌstʃən 

ˈendʒɪn] 

двигун внутрішнього 
згоряння 

inverter [ ˈɪnvɜrtər] перетворювач 

iron [ ˈaɪərn] залізо 

irritant [ ˈɪrɪtənt] подразник, що викликає 
роздратування 

   

J   

jack [ ʤæk] домкрат 

jacking beam [ ʤækiŋ  bi;m] траверса (домкратна 
балка) 

jaw [ ʤɔ] губка лещат 

jet [ ʤɛt] струмінь 

jig [ dʒˈɪg] гак 

joint [ ʤɔɪnt] стик, з'єднання 

journal [ ˈʤɜrnəl] шийка вала 

jump lead [ dʒʌmp  li:d  ] кабель для зарядки 
акумулятора 

jump start [ dʒˈʌmp stˈɑːt] запускати двигун від АКБ 
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іншого автомобіля 

junctions [ dʒˈʌŋkʃənz] перехрестя 

   

K   

kerb weight [ kˈɜːb wˈeɪːt] споряджена маса 

key [ ki] шпонка 

keyway [ kˈiːwɛɪː] шпонковий паз 

kilogram [ kˈɪləgræm] кілограм 

kilometres per hour [ kɪlˈɒmɪtəz pɜː 

rˈaʊːə] 

кілометрів на годину (км 
/ год) 

kit [ kɪt] комплект 

knob [ nɒb] перемикач 

knock [ nɑk] стукіт, детонація 

knock sensor [ nˈɒk sˈensə] датчик детонації 

   

L   

lamina [ lˈæmɪnɛɪː] тонкий шар 

latch [ lˈætʃ] з'єднання типу защіпка 

lathe [ lˈeɪːð] токарний верстат 

lead [ liːd] свинець 

leak detector [ lˈiːk dɪtˈektə] детектор витоку 

leakage [ ˈlikəʤ] витік 

leather [ ˈlɛðər] шкіра, шкіряний 

leatherette [ lɛðərˈet] штучна шкіра, 
шкірозамінник 

length [ lɛŋkθ] довжина 

lens [ lɛnz] лінза 

lever [ ˈliːvə] важіль 

lid [ lɪd] кришка, ковпак 

lift [ lɪft] підйомник 
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lift truck [ lˈɪft trˈʌk] автонавантажувач з 
вертикальною рамою 

lifting tackle [ lˈɪftɪŋ tˈækl] підйомний пристрій 

link [ lɪŋk] тяга, сполучна тяга 

linkage [ lˈɪŋkɪdʒ] з'єднання 

liquid [ ˈlɪkwəd] рідина 

litre [ lˈiːtə] літр 

lock [ lɑk] замикати на замок, замок 

locknut [ lˈɒknʌt] контргайка 

locktab [ lɒk tæb ] блокуюча (деталь) 

lockwasher [ lˈɒkwɒʃə] гроверная шайба; 
стопорна шайба; 
зубовидна шайба 

long-dwell cam [ lɒŋ  dwel kem] безударний кулачок 

loss [ lɔs] втрата 

loss of containment [ lɒs əv   

kən'teɪnmənt] 

втрата герметичності 

low-beam [ lou bˈiːm] ближнє світло фар 

lower link [ 'ləʊər lɪŋk] нижня реактивна тяга 

lubricate [ ˈluːbrɪkeɪt] змащувати 

luggage [ ˈlʌgəʤ] багаж 

luggage 
compartment 

[ lˈʌgɪdʒ 

kəmpˈɑːtmənt] 

багажний відсік 

luxmeter [ lˈʌksmtə] люксометр 

   

M   

machinability [ məkɪnəbˈɪlɪti] придатність до 
механічної обробки 

machine [ məˈʃin] верстат 

machining [ məʃˈiːnɪŋ] механічна обробка 
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Macpherson strut [mækfesʌn strʌt  ] стійка Макферсона 

main beam [ mˈeɪːn bˈiːm] дальнє світло фар 

maintenance [ ˈmeɪntənəns] підтримка, 
тех.обслуговування 

maintenance 
equipment 

[ mˈeɪːntənəns 

ɪkwˈɪpmənt] 

обладнання для 
технічного 
обслуговування і 
ремонту 

malfunction [ mælˈfʌŋkʃən] збій, несправність 

mallet [ mˈælɪt] гумовий або дерев'яний 
молоток 

manifold [ mˈænɪfəʊːld] колектор 

manual 
transmission 

[ mˈænjʊəːl 

trænzmˈɪʃən] 

механічна коробка 
передач 

map sensor [ mˈæp sˈensə] датчик тиску в колекторі 

master [ ˈmæstər] головний 

master cylinder ['mɑːstə(r)  

'sɪlɪndər ] 

головний циліндр 
(гальмівної системи) 

mating faces [meɪtiŋ feɪses ] поверхні, що 
сполучаються 

measure [ ˈmɛʒər] вимірювати 

measurement [ ˈmɛʒərmənt] вимірювання, розмір 

mechanical [ məˈkænɪkəl] механічний 

mercury [ ˈmɜrkjəri] ртуть 

metal [ ˈmɛtəl] метал, покривати 
металом 

metre [ ˈmiːtə] метр 

milimetres of 
mercury 

[mili 'mi:tərs ov 

'mɜːkjʊri ] 

міліметрів ртутного 
стовпа 

milling machine [ mˈɪlɪŋ məʃˈiːn] фрезерний верстат 

minor repair [ mˈaɪnə rɪpˈeəː] незначний ремонт 
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minute [ ˈmɪnət] хвилина 

mirror [ ˈmɪrər] дзеркало 

misfire [ mɪsˈfaɪər] пропуск спалаху 
(запалення) 

mobile column lift [ 'məʊbaɪl 'kɒləm 

lɪft] 

мобільний колонний 
підйомник 

monkey wrench [ mˈʌŋki rˈentʃ] гайковий розвідний 
ключ 

MOT test (Ministry 
of Transport 
compulsory 
annual test) 

[ mˈet] техогляд 

mount [ maʊnt] монтувати, 
встановлювати 

mud shield [mʌd  ʃi:ld ] щиток від бризок і бруду; 
бризговики 

multigrade [ mltˈɪgrɛɪːd] всесезонні 

   

N   

needle bearing ['ni:dl 'beərɪŋ] голчастий підшипник 

neutral [ ˈnutrəl] нейтральний 

newton [ ˈnutən] ньютон 

newton metre [ 'nju:tən 'mi:tə(r)] ньютон метр 

nipple [ ˈnɪpəl] ніпель, штуцер 

nitrogen [ ˈnaɪtrəʤən] азот 

nitrogen oxide [ ˈnaɪtrəʤən 

ˈɒksaɪd] 

окис азоту 

noise [ nɔɪz] гуркіт, шум 

noise level [ nˈɔɪːz lˈevl] рівень шуму 

notch [ nˈɒtʃ] мітка, зарубка, виїмка 

nozzle [ nˈɒzl] сопло, насадка, 
випускний отвір 
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number plate [ nˈʌmbə plˈeɪːt] номерний знак (на 
автомобілі) 

nut [ nʌt] гайка 

   

O   

obtain [ əbˈteɪn] отримувати 

odour [ oudə] запах, неприємний запах 

office equipment [ ˈɒfɪs ɪkwˈɪpmənt] канцелярське 
обладнання і 
оргтехніка 

off-road [ ˈɒf roud] бездоріжжя 

off-road ability [ɒf  rəʊd  ə:bɪləti ] позашляхові здібності 

ohm [ oum] Ом 

oil can [ ˈɔɪːl kæn] маслянка 

oil cooler [ ˈɔɪːl kˈuːlə] масляний радіатор 

oil gauge [ ˈɔɪːl gˈeɪːdʒ] масляний манометр 

oil level dipstick [ ɔɪl levl  'dɪpstɪk ] масломірна лінійка 

oil pump [ ɔɪl pʌmp] масляний насос 

oil relief valve [ɔɪl   rɪˈli:f  vælv ] редукційний клапан 

oil scraper ring [ ˈɔɪːl skrˈeɪːpə rˈɪŋ] оливознімне кільце 

oil screen [ ɔɪl skri:n ] сітка масляного фільтра 

oil seals [ ˈɔɪːl sˈiːlz] сальники, маслозахисні 
ковпачки 

oil strainer [ ˈɔɪːl strˈeɪːnə] оливоприймач 

oil sump strainer [ ɔɪl  sʌmp 

'streɪnər] 

фільтр маслозаборний 
(сітка) 

one-post lift [wʌn   pəʊst lɪft] одностоєчний підйомник 

open circuit [ oupən sˈɜːkɪt] обрив ланцюга, 
розімкнутий контакт 

operating [ ˈɑpəˌreɪtɪŋ] експлуатація 

operating repair ['ɒpəreɪt  rɪˈpeə(r) ] поточний ремонт 
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operating time [ ˈɒpərɛɪːtɪŋ tˈaɪm] напрацювання 

o-ring [ ou rˈɪŋ] ущільнювальне кільце 

oscillation [ ˌɑsəˈleɪʃən] коливання 

oscilloscope [ əsˈɪləskəʊːp] осцилограф 

outgoing tube [ˌaʊtˈɡəʊ.ɪŋ   tjuːb ] вихідні трубки 

overall [ ˈoʊvəˌrɔl] габаритний, загальний 

overcooling [ əʊːvəkˈuːlɪŋ] переохолодження 

overhaul [ ouvəhɔːl] капітальний ремонт 

overhead cam 
engine (OHC) 

[ 'əʊvəhed kem 

'endʒɪn] 

двигун з верхнім 
розподільним валом 

overhead crane [ ouvəhɛd krˈeɪːn] кран-балка 

overhead valve 
engine (OHV) 

['əʊvəhed  vælv 

'endʒɪn] 

двигун з нижнім 
розподільним валом 

overheating [ əʊːvəhˈiːtɪŋ] перегрів 

overlapped [ əʊːvəlˈæpt] накладати один на 
одного 

overload [ ˈəʊvələʊd] перевантаження 

oxygen [ ˈɑksəʤən] кисень 

oxygen sensor [ ˈɒksɪdʒən sˈensə] датчик кисню, лямбда-
зонд 

   

P   

paint film [peɪnt fɪlm ] лакофарбове покриття 

Panhard rod [ pæn hɑːd  rɒd] тяга Панара (поперечна 
штанга) 

pascal [ pæˈskæl] паскаль 

passenger [ ˈpæsənʤər] пасажир 

peak condition [ pˈiːk kəndˈɪʃən] відмінний стані 

pedal [ ˈpɛdl] педаль 

pedestrian [ pɪˈdɛstrɪən] пішохід 
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penetration [ ˌpɛnəˈtreɪʃən] проплавлення, 
проникання 

per [ pɜr] за 

permissible [ pəmˈɪsəbl] допустимий 

petrol [ ˈpɛtrəl] бензин 

petrolium jelly [ petroliem 'dʒeli ] вазелін 

phillips screw [ fˈɪlɪps skrˈuː] гвинт з хрестоподібними 
шліцами 

physical quantities [ fˈɪzɪkl kwˈɒntɪtiz] фізичні величини 

pilot [ ˈpaɪlət] напрямна 

pin [pˈɪn] палець 

pinion gear [ pˈɪnɪəːŋ gˈɪəː] сателіт (головної 
передачі автомобіля), 
ведуча шестерня  

pipe [ paɪp] труба 

piston [ ˈpɪstən] поршень 

piston crown [ pˈɪstn   krˈaʊːn] головка поршня, днище 
поршня 

piston pin [ pˈɪstn   pˈɪn] поршневий палець 

piston pin knock [ 'pɪstən pɪn nɒk] стукіт поршневого 
пальця 

piston ring gap [ 'pɪstən rɪŋ ɡæp ] проміжок замку кільця 

piston skirt [ pˈɪstn   skˈɜːt] спідниця поршня 

pit jack [pɪt dʒæk ] канавочний підйомник 

pitman arm [ pˈɪtmæn ˈɑːm] рульова сошка 

pivot [ ˈpɪvət] опора 

plastic [ ˈplæstɪk] пластмаса 

   

plastigage [ plˈestɪgədʒ] інструмент для 
вимірювання 
проміжків в 
підшипниках 
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plate [ pleɪt] пластина 

play detector [pleɪ  dɪˈtektər ] люфт детектор 

play tester [ pleɪ  'testər] люфт детектор підвіски 

plenum chamber [ plˈenəm tʃˈeɪːmbə] повітророзподільна 
камера 

plier [ plˈaɪə] плоскогубці 

plug [ plʌg] пробка, підключити 

plugs [ plˈʌgz] втулки 

plunger [ plˈʌndʒə] плунжер 

pneumatic [ njumˈætɪk] пневматичний 

poisonous [ ˈpɔɪznəs] отруйний 

pollution [ pəˈluʃən] забруднення 

powder [ ˈpaʊdər] порошок 

power [ ˈpaʊər] потужність 

power steering [ pˈaʊːə stˈɪəːrɪŋ] підсилювач керма 

precaution [ prɪkˈɔːʃən] попередження, 
обережність 

predetermined [ pridɪtˈɜːmɪnd] заданий 

pre-heating [ pri:'hi:tɪŋ] попередній нагрів 

press [ prɛs] прес 

pressure [ ˈprɛʃər] тиск 

pressure gauge [ prˈeʃə gˈeɪːdʒ] манометр 

pressure relief valve [ prˈeʃə rɪlˈiːf vˈælv] клапан скидання тиску, 
редуктор тиску 

preventing 
oxidation 

[ prɪˈvent  

ˈɒk.sɪ.daɪzin  ] 

запобігання окисленню 

preventing spatter [prɪˈvent  ˈspæt.ər ] запобігання 
розбризкуванню 

preventive [ prɪvˈentɪv] профілактичний 

prevents the [ prɪˈvent   ðə  запобігання впливу 
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exposure ɪkˈspəʊ.ʒər  ] 
   

primary circuit [ prˈaɪməri sˈɜːkɪt] первинний ланцюг 
(електричного струму) 

printed circuit [ prˈɪntɪd sˈɜːkɪt] друкована плата 

productivity [ ˌproʊdəkˈtɪvəti] продуктивність 

propeller shaft [ prəpˈelə ʃˈɑːft] карданний вал 

property [ ˈprɑpərti] властивість 

protrusion [ prətrˈuːʒn  ] виступ, виліт 

pulley [ pˈʊli] шків 

pump [ pʌmp] насос 

puncture [ pˈʌŋktʃə] прокол, проколювати 

quality [ ˈkwɑləti] якість 

quantity [ ˈkwɑntəti] кількість 

   

R   

rack [ ræk] зубчата рейка 

rack-and-pinion 
steering 

[ræk ənd 'pɪnjən  

stˈɪəːrɪŋ ] 

рейковий рульовий 
механізм 

radiator [ ˈreɪdɪeɪtə] радіатор 

radius arm [  'reɪdiəs ɑːm] радіальна штанга 
підвіски 

rail [ reɪl] рейка 

rake [ reɪk] гребінка 

ram [ ræm] силовий циліндр 

ram lift [ræm lɪft ] плунжерний підйомник 

range [ reɪnʤ] діапазон 

ratchet [ rˈætʃɪt] храповик 

ratio [ ˈreɪʃiˌoʊ] співвідношення 

rear [ rɪr] задня сторона 
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rear view mirror [ rˈɪəː vjˈuː mˈɪrə] дзеркало заднього виду 

receiver [ rəˈsivər] приймач 

recirculation [ rsɜːkjʊlˈeɪːʃən] рециркуляція 

recondition [ rikəndˈɪʃən] відновлювати 

reel [ ril] бабіна, котушка 

   

refit [ rˈiːfɪt] заміна, ремонт, 
перебирання 

refrigerant [ rɪˈfrɪʤərənt] хладагент 

regular 
maintenance 

[ rˈegjʊlə 

mˈeɪːntənəns] 

періодичне технічне 
обслуговування 

relay [ riˈleɪ] реле 

release lever [rɪˈli:s  'li:vər ] витискний важіль 
(важіль вимикання) 

reliability [ riˌlaɪəˈbɪləti] надійність 

remote [ rɪˈmoʊt] дистанційний, 
віддалений 

renewal [ rɪˈnuəl] заміна 

reservoir [ ˈrɛzəˌvwɑr] резервуар 

resin [ ˈrɛzən] смола 

resistor [ rɪˈzɪstə] резистор 

resonance [ rˈezənəns] резонанс 

retaining [ rɪtˈeɪːnɪŋ] кріпильний 

retaining bolt  [ rɪtˈeɪːnɪŋ boult] болт утримуючий 

reversing light [ rɪvˈɜːsɪŋ lˈaɪt] фара заднього ходу 

ride height [ rˈaɪd hˈaɪt] кліренс, дорожній 
просвіт 

rigid [ rˈɪdʒɪd] жорсткий, негнучкий 

rim [ rɪm] край, обод 

ring gear [ rˈɪŋ gˈɪəː] зубчастий вінець 

ring groove [rɪŋ ɡru:v ] канавка під кільце 
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rinse [ rˈɪns] промивати 

rivet [ rˈɪvɪt] заклепка 

road [ roʊd] дорога 

roadworthiness [ roudwɜːðɪnɪs] придатність 
(автомобіля) до 
експлуатації 

rocker arm [ rˈɒkə rˈɑːm] коромисло, хитний 
важіль 

rocker shaft [ rˈɒkə ʃˈɑːft] вісь клапанного 
коромисла 

rod [ rɑd] стержень, тяга 

rod cap [ rɒd kæp] кришка шатуна 

roller brake tester ['rəʊlər  breɪk 
'testər] 

роликовий гальмівний 
стенд 

roof [ ruf] дах 

roof rack [ rˈuːf rˈæk] багажник автомобіля, 
встановлений на даху 

rotation [ roʊˈteɪʃən] обертання, оберт 

rotation per minute [ rəʊːtˈeɪːʃn   pɜː 

mˈɪnɪt] 

обертів за хвилину 

rotor [ ˈrəʊtə] ротор 

route [ rut] маршрут 
routine 

maintanence 
[ ru:'ti:n 

meɪntenens ] 

щоденне обслуговування 
(ЩО) 

rpm [ ˈɑrˈpiˈɛm] число обертів за хвилину 

rubber [ ˈrʌbər] гума 

runout [ rˈuːnəʊːt] биття (деталі, що 
обертається) 

runway lift ['rʌnweɪ  lɪft] платформний підйомник 

rust [ rˈʌst] іржа 

   

S   
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safety [ ˈseɪfti] безпека 

scalding [ skˈɔːldɪŋ] обпалює, їдкий, пекучий, 
уїдливий 

scissor lift [ sˈɪzə lˈɪft] ножичний підйомник 

scraper [ skrˈeɪːpə] скребок 

scratche [ skrˈætʃ] подряпина 

screw [ skru] гвинт, загвинчувати, 
шуруп 

screw die [ skrˈuː dˈaɪ] плашка 

screwdriver [ ˈskruːˌdraɪvə] викрутка 

scuff [ skˈʌf] задирака, заїдання, 
стирання, 
спрацьовування, 
подряпина 

seal [ sil] ущільнювач, сальник 

   

sealant [ sˈiːlənt] герметик; матеріал для 
ущільнень 

sealing bolt ['si:lɪŋ bəʊlt ] ущільнювальний болт 

seat [ sit] посадкове місце 

seat belt [ sit bɛlt] пас безпеки 

second [ ˈsɛkənd] секунда 

secondary circuit [ sˈekəndri sˈɜːkɪt] вторинний ланцюг 

securing bolt [ sɪˈkjʊər bəʊlt ] кріпильний болт 

sedan [ sɪˈdæn] тип кузова "седан" 

sedimenter [ sˈedɪməntə] водовідстійник 

selection of [ sɪlˈekʃn   ɒv] в асортименті 

selector panel [sɪˈlektər 'pænl ] щиток перемикання 
режимів роботи 

self-locking grips [self lɒk  ɡrɪp ] лещата з автоматичним 
блокуванням 

semi-automatic [ sˈemi   ɔːtəmˈætɪk] напівавтоматичний 
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semi-conductor [ sˈemi kəndˈʌktə] напівпровідник 

sensor [ ˈsɛnsər] датчик 

serpentine drivebelt [ 'sɜːpəntaɪn draɪv 
belt ] 

пас приводу навісних 
агрегатів 

servo [ sˈɜːvəʊː] допоміжний 

sett off [ sˈet ˈɒf] вирушити в дорогу 

shear bolt [ ʃˈɪəː boult] зрізний болт 

sheet steels [ʃiːt  stiːls ] лист сталі 

shielding gas [ ʃˈiːldɪŋ gˈæs] захисний газ 

shim [ ʃˈɪm] шайба калібрувальна 
(тонка металева) 

shock absorber [ ʃɒk əbˈsɔːbə] амортизатор 

shock absorber 
tester 

[ʃɒk əb'sɔːbə 'testər 
] 

стенд діагностування 
амортизаторів 

short circuit [ ʃɔːt ˈsɜːkɪt] коротке замикання 

side effects [ saɪd ɪˈfɛkts] побічні ефекти 

   

side slip tester [ saɪd slɪp 'testər] тестер бічного 
відведення 

sidelights [ sˈaɪdlaɪːts] габаритні вогні 

signs [ saɪnz] знаки, ознаки 

silencer [ ˈsaɪlənsə] глушник 

sketch [ skɛʧ] ескіз 

skew gear [ skju: ɡɪə(r) ] косозубе колесо 

skid proof [ skˈɪd prˈuːf] протиковзаючий 

slacken [ slˈækən] послаблювати (зусилля) 

slag [ slæg] шлак 

slave cylinder [sleɪv 'sɪlɪndər ] робочий циліндр, 
виконавчий циліндр 

slide hammer [ slaɪd ˈhæmə(r)] ударний (інерційний) 
молоток 
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slight [ slaɪt] незначний 

slow down [ sloʊ daʊn] пригальмувати, 
уповільнювати 

socket [ ˈsɑkət] розетка, головка 
торцевого ключа 

soda ash [ soudə ʔ  ˈæʃ] кальцинована сода 

solder [ sˈɒldə] паяти 

solenoid [ sˈɔːlənɔɪːd] електромагніт 

solid wire [ sˈɒlɪd wˈaɪə] одножильний провід, 
суцільний дріт 

solution [ səˈluʃən] розчин, рішення 

spacer [ spˈeɪːsə] розпорка 

spanner [ spˈænə] гайковий ключ, 
розвідний ключ 

spare [ sper] запасний 

spare parts [ speə pɑːts] запчастини 

spare wheel [ speə wiːl] запасне колесо 

spark ignition [ spˈɑːk ɪgnˈɪʃən] іскрове запалювання 

spark plug [ spɑːk plʌg] свічка запалювання 

speakers [ ˈspikərz] динаміки 

special lift ['speʃl lɪft] спеціальний підйомник 

speed [ spid] швидкість 

speedometer [ spɪˈdɒmɪtə] спідометр 

spigot bush ['spɪɡət  bʊʃ ] втулка направляючого 
підшипника 

spline [ splˈɪn] шліц 

splined shaft [ splˈɪnd ʃˈɑːft] шліцьовій вал 

split pin [ splˈɪt pˈɪn] шплінт 

spoke [ spoʊk] спиця коліс 

spotter [ spˈɒtə] спотер 

spring [ sprɪŋ] пружина, ресора 
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spring cap [ sprɪŋ kæp] тарілка клапанної 
пружини 

sprocket [ sprˈɒkɪt] зірочка 

square [ skwɛr] квадрат, квадратний (у 
вимірі) 

stability [ stəˈbɪlɪti] стійкість 

stainless steel [ stˈeɪːnləs stˈiːl] нержавіюча сталь 

starter motor [ stˈɑːtə moutə] стартер 

station wagon [ stˈeɪːʃn   wˈægən] вантажопасажирський 
автомобіль-фургон 

stator [ ˈsteɪtə] статор 

stearing wheel [ stˈɜːrɪŋ wˈiːl] кермо 

steel [ stil] сталь 

steer [ stˈɪəː] направляти 

steering [ ˈstɪrɪŋ] рульове управління 

steering box [ stˈɪəːrɪŋ bˈɒks] картер рульового 
механізму 

steering damper [stɪəriŋ 'dæmpər ] амортизатор рульового 
механізму 

steering rack [ stˈɪəːrɪŋ rˈæk] рульова рейка 

stem [ stɛm] шток 

storage [ ˈstɔrəʤ] склад 

storage equipment ['stɔːrɪdʒ  

ɪˈkwɪpmənt] 

складське устаткування 

straight-edge [ strˈeɪːt ˈedʒ] перевірочна лінійка 

strain [ streɪn] напруга (механічна) 

   

strain gauge [streɪn ɡeɪdʒ ] датчик деформацій, 
тензодатчик 

strap wrench [stræp rentʃ  ] стрічковий ключ 

stroke [ stroʊk] хід поршня 
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strut [ strˈʌt] амортизаторна стійка 

stub [ stʌb] заглушка 

stud [ stʌd] шип для покришки 

submerged [ səbmˈɜːdʒd] занурений 

substance [ ˈsʌbstəns] речовина 

sufficient efficiency [ səˈfɪʃnt   ɪˈfɪʃ.ən.si  
] 

достатня ефективність 

suitable [ ˈsutəbəl] відповідний 

sulfur [ slfˈɜː] сірка 

sulphuric acid [ sʌlfjˈʊrɪk ˈæsɪd] сірчана кислота 

sump oil [ sˈʌmp ˈɔɪːl] масляний піддон, картер 

sunroof [ sˈʌnruf] люк в даху автомобіля 

suppressor [ səprˈesə] пристрій для зменшення 
шумів (ел.) 

suspension [ səˈspɛnʃən] підвіска 

SUV [ ɛsjuːˈviː] позашляховик 

switch [ swɪʧ] вимикач 

swivel ball ['swɪvəl  bɔːl] шарнірне з'єднання 

swivel pin [ swˈɪvl pˈɪn] шворінь, поворотний 
стержень 

swivel pin 
inclination 

['swɪvəl pɪn 

,ɪnklɪˈneɪʃən] 

нахил шворня 

   

T   

tachometer [ tˈækhɒmɪtə] тахометр, лічильник 
обертів 

tailgate [ tˈeɪːlgɛɪːt] задня (п'ята) дверка 
позашляховика, 
слідувати впритул 

tail-light [ ˈteɪllaɪt] задня фара 

tailpipe [ ˈteɪlpʌɪp] вихлопна труба, вихідне 
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сопло 

tank [ tæŋk] бак 

tap and die set [ tæp ənd daɪ set] комплект мітчиків і 
плашок 

tappet [ tˈæpɪt] штовхач клапана 

telpher [ tˈelfə] тельфер 

temperature [ ˈtɛmprəʧər] температура 

template [ ˈtɛmplət] шаблон 

tension [ ˈtɛnʃən] напруга (тех.), 
натягнутість 

tensioner [ tˈenʃənə] натягувальний пристрій 

terminals [ ˈtɜrmənəlz] клеми 

therefore [ ˈðɛrˌfɔr] отже 

thermostat [ θˈɜːməstæt] термостат 

thickness [ ˈθɪknəs] товщина 

thread [ θrɛd] різьба 

thread tap [ θrˈed tˈæp] мітчик 

throttle [ θrˈɒtl] дросельна заслінка 

thrust bearing [ θrˈʌst bˈeəːrɪŋ] витискний підшипник 

thrust washer [ θrˈʌst wˈɒʃə] упорна шайба 

thyristor [ θˈaɪrɪstə] тиристор 

tie rod [ tˈaɪ rˈɒd] поперечна рульова тяга 

tighten [ tˈaɪtn  ] затискати 

tightness [ tˈaɪtnəs] натяг 

timing belt [ tˈaɪmɪŋ bˈelt] зубчастий пас приводу 
(розподільного валу) 

timing chain [ tˈaɪmɪŋ tʃˈeɪːn] ланцюг ГРМ 

tin [ tɪn] олово 

tip [ tɪp] кінчик 

to fed [ tə fˈed] подати матеріал 
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toe [ toʊ] сходження колеса 

toe-in [ tou w ɪn] сходження коліс 
(позитивне) 

   

toe-out [təʊ  aʊt ] сходження коліс 
(негативне) 

tolerance [ ˈtɑlərəns] допуск 

tool [ tul] інструмент 

top dead center 
(TDC) 

[ tˈɒp dˈed sˈentə] верхня мертва точка 

top-up [ tˈɒp ʌp] доливання, дозаправка 

torch [ tˈɔːtʃ] ліхтар 

torque [ tɔrk] обертаючий момент 

torque wrench [ tˈɔːk rˈentʃ] динамометричний ключ 

torx [ tˈeks] зіркоподібний ключ 

touch-up [ tˈʌtʃ ʌp] підфарбувати, 
заретушувати 

tow [ təʊ] буксир, буксирувати 

tow bar [ tou bˈɑː] фаркоп, для легкових 
авто 

tow hitch [ tou hˈɪtʃ] причіпний пристрій, 
фаркоп 

towing [ touɪŋ] буксирування 

t-piece [ tˈiː pˈiːs] трійник, т-образний 

track rod [træk rɒd] рульова тяга 

traffic jam [ ˈtræfɪk ʤæm] пробка на дорозі 

traffic light [ ˈtræfɪk laɪt] світлофор 

trailer [ ˈtreɪlər] причіп 

trailing cable [ trˈeɪːlɪŋ kˈeɪːbl] буксирний трос 

transfer gearbox [ ˈtrænsfə(ː) 

ˈgɪəbɒks] 

роздавальна коробка 

transmission [ trænˈsmɪʃən] коробка передач 
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transmission jack [ trænz'mɪʃən 
dʒæk] 

трансмісійна стійка 

tread [ trˈed] протектор (колеса) 

trim [ trɪm] знімати фаску 

trim panels [ trɪm 'pænəls] облицювання, обшивка 

triplex [ trˈɪplɛks] триплекс 

trolley [ˈtrɑli] візок 

trolley jack ['trɒli dʒæk] домкрат підкатний 

truck [ trʌk] вантажівка 

tune-up [ tjˈuːn ʌp] налагодження (точне 
регулювання) 

tungsten [ tˈʌŋstən] вольфрам 

turbocharge boost 
pressure 

['tɜːbəʊ   tʃɑːdʒ 

bu:st   ˈprɛʃər] 

підвищення тиску 
наддуву 

turbocharger [ tbˈɒtʃədʒə] турбокомпресор 

turn [ tɜ:rn] злам 

turn indicator [ tɜːn ˈɪndɪkeɪtə] покажчик повороту 

tweezers [ twˈiːzəz] пінцет 

twin ram [ twɪn  ræm] дво-поршневий (два 
циліндра) 

twin ram lift [ twɪn  ræm lɪft] двоплунжерний 
підйомник 

twist drill [ twˈɪst drˈɪl] свердло 

two-post lift [tu:  pəʊst lɪft ] двостійковий підйомник 

tyre [ ˈtaɪə] шина 

tyre changer [ tˈaɪə tʃˈendʒə] шиномонтажний стенд 

tyre lever [ tˈaɪə lˈiːvə] монтіровка автомобільна 

   

U   

ultrasonic [ ʌltrəsˈɒnɪk] ультразвуковий 
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under the flux [ˈʌndər ðə flʌks ] під флюсом 

undue [ ʌndjˈuː] надмірний 

uneven [ ʌnˈiːvn  ] нерівномірний 

unit [ ˈjunət] вузол, одиниця 

universal joint (U-
joint) 

[,ju:nɪˈvɜːsəl dʒɔɪnt 

(ju: dʒɔɪnt )] 

карданний шарнір 

unleaded [ ˈʌnldɪd] неетилований 

upholstery [ ʌphoulstəri] оббивка 

upper link ['ʌpə(r) lɪŋk] верхня реактивна тяга 

   

V   

vacuum cleaner [ ˈvækjʊəm ˈkliːnə] пилосос 

valve [ vælv] клапан 

valve cover [ vˈælv kˈʌvə] клапанна кришка 

valve gear [ vˈælv gˈɪəː] механізм газорозподілу 

valve spring collet [vælv sprɪŋ 'kɔlɪt ] сухарик клапана 

valve-stem guide [ vælv  stem ɡaɪd ] напрямна стержня 
клапана 

vapour [ vˈeɪːpə] випаровування 

vehicle exhaust 
removal system 

['vi:əkl  ɪɡˈzɔːst 

rɪˈmu:vl 'sɪstəm] 

система видалення 
відпрацьованих газів 
автомобілів (витяжка) 

vehicle 
identification 
number (VIN) 

[ vˈɪn] ідентифікаційний номер 
транспортного засобу 

V-engine [ vi: 'endʒɪn  ] V-подібний двигун 

vernier caliper [ vˈɜːnɪəː kˈæɪpə] штангенциркуль 

vibration [ vaɪːbrˈeɪːʃən] вібрація 

vibration damper [ vaɪːbrˈeɪːʃn   
dˈæmpə] 

гасник коливань 

virtually [ ˈvɜrʧuəli] практично 
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viscosity [ vɪˈskɑsəti] в'язкість 

vise [ vˈɪz] лещата, затиск 

visibility [ ˌvɪzəˈbɪlɪti] видимість 

volt [ voʊlt] вольт 

voltage [ ˈvoʊltəʤ] напруга 

volume [ ˈvɑljum] об'єм, гучність 

vulcanizer [ vˈʌlkənaɪːzə] вулканізатор 

   

W   

warrantly [ wˈerəntli] гарантія, гарантійне 

washer [ ˈwɑʃər] шайба, мийка 

washer pump ['wɒʃər  pʌmp] насос омивача 

wastegate [ wˈestɛgɛɪːt] перепускна заслінка для 
відпрацьованих газів; 
регулятор тиску 
наддуву 

water [ ˈwɔtər] вода 

watt [ wɑt] ват 

wax [ wæks] воск 

   

wear and tear [ wɛr ænd tɛr] спрацювання; 
амортизація; 
зношування 

weight [ weɪt] вага 

weld [ wˈeld] зварювати 

weld bead [ wˈeld bˈiːd] зварювальний шов 

welding [ ˈwɛldɪŋ] зварювання 

welding in shielding 
gas 

[ 'weldɪŋ ɪn   ʃi:ldɪŋ 

ɡæs] 

зварювання в 
середовищі захисних 
газів 

welding seam ['weldɪŋ  si:m] зварювальний шов 

welding torch [ wˈeldɪŋ tˈɔːtʃ] зварювальний пальник 
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welding wire reel [ 'weldɪŋ 'waɪə rɪəl] котушка зі 
зварювальним 
електродом 

wheel [ wil] колесо 

wheel alignment [ wˈiːl əlˈaɪnmənt] регулювання кутів 
керованих коліс 

wheel balancers [ wi:l belense (r)] балансувальний стенд 
колісний 

wheel free lift [ wi:l fri: lɪft] підйомник для 
вивішування коліс 

wheel tread [ wˈiːl trˈed] колія автомобіля 

width [ wɪdθ] ширина 

winch [ wˈɪntʃ] лебідка 

windings [ wˈaɪndɪŋz] обмотка (в котушці) 

window [ ˈwɪndoʊ] вікно 

windscreen [ ˈwɪndskriːn] лобове скло 

windscreen repair 
kit 

['wɪndskri:n 

rɪˈpeə(r) kɪt] 

комплект для ремонту 
лобового скла 

windscreen washer [ wˈɪndskrin wˈɒʃə] омивач скла 

windscreen wiper [ ˈwɪndskriːn 

ˈwaɪpə] 

склоочисник, двірники 

wing nut [ wɪŋ nʌt] гайка-баранчик; 
крильчаста гайка 

wiper blades [ wˈaɪpə blˈeɪːdz] склоочисники машинні  

wiper seal ['waɪpər  si:l] брудозахисна манжета 

wire [ ˈwaɪər] дріт, провід 

wire brush [ wˈaɪə brˈʌʃ] щітка металева 

wiring [ ˈwaɪrɪŋ] електропроводка 

wiring diagram [ wˈaɪərɪŋ 

dˈaɪəgræm] 

електрична схема, 
монтажна 
(комутаційна) схема, 
схема з'єднань 
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withstand [ wɪθˈstænd] витримати (в часі) 

wood [ wʊd] дерево 

woodruff key [wʊd rʌf ki: ] сегментна шпонка 

workbench [ wˈɜːkbɛntʃ] верстак 

workpiece [ wˈɜːkpɪs] заготовка 

worn parts [ wɔːn  pɑːt] зношені деталі 

wrench [ rˈentʃ] гайковий ключ 

   

Z   

zinc [ zɪŋk] цинк 
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ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЗЧИК / SUBJECT INDEX 
 

АВТОМОБІЛЬНІ ДЕТАЛІ ТА ВУЗЛИ / AUTOMOTIVE PARTS AND UNITS 
 

автомобіль automobile [ ˈɔtəmoʊˌbil] 
акселератор (педаль 

газу) 
accelerator [ əkˈsɛləreɪtə] 

аксесуар accessory [ ækˈsɛsəri] 
акумулятор battery [ ˈbætəri] 
амортизатор shock absorber [ ʃɒk əbˈsɔːbə] 
амортизатор рульового 

механізму 
steering damper [stɪəriŋ 'dæmpər ] 

антена aerial [ ˈɛriəl] 
анти-блокування 

гальмівної системи 
(ABS) 

anti-lock brake 
system (ABS) 

[ 'æntilɒk  breɪk   

'sɪstəm ] 

багажний відсік luggage 
compartment 

[ lˈʌgɪdʒ 

kəmpˈɑːtmənt] 
багажник boot [ but] 
багажник автомобіля, 

встановлений на даху 
roof rack [ rˈuːf rˈæk] 

бак tank [ tæŋk] 
бак розширювальний  expansion tank [ ɪkspˈænʃn   tˈæŋk] 
бампер bumper [ ˈbʌmpər] 
бардачок glovebox [ glˈʌvbɒks] 
батарея розряджена flat battery [ flˈæt bˈætəri] 
бензобак gas tank [ gæs tæŋk] 
блок циліндрів cylinder block [ sˈɪlɪndə blˈɒk] 
бобишка boss [ bɑs] 
борт покришки bead [ bˈiːd] 
бризговик mud shield [mʌd  ʃi:ld ] 
важіль lever [ ˈliːvə] 
важіль витискний  release lever [rɪˈli:s  'li:vər ] 
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(важіль вимикання) 
вал карданний  propeller shaft [ prəpˈelə ʃˈɑːft] 
вал колінчастий crankshaft [ ˈkræŋkʃɑːft] 
вал розподільний  cam shaft [ kˈæm ʃˈɑːft] 
вантажівка truck [ trʌk] 
вентилятор fan [ fæn] 
вимикач switch [ swɪʧ] 
випрямляч AC\DC converter [ kənˈvɜːtər] 
відбійник bump stop [ bˈʌmp stˈɒp] 
відсік compartment [ kəmˈpɑrtmənt] 
вікно window [ ˈwɪndoʊ] 
вінець зубчастий ring gear [ rˈɪŋ gˈɪəː] 
вінець маховика 

зубчатий 
flywheel ring gear [  'flaɪwi:l   rɪŋ gɪr] 

вісь axle [ ˈæksl] 
вісь клапанного 

коромисла 
rocker shaft [ rˈɒkə ʃˈɑːft] 

вкладиш (підшипника 
ковзання) 

bearing shell [ bˈeəːrɪŋ ʃˈel] 

вогні аварійні  hazard warning 
lights 

[ hˈæzəd wˈɔːnɪŋ 

lˈaɪts] 
вогні габаритні sidelights [ sˈaɪdlaɪːts] 
водовідстійник sedimenter [ sˈedɪməntə] 
втулка bush [ bʊʃ] 
втулка направляючого 

підшипника 
spigot bush ['spɪɡət  bʊʃ ] 

втулки plugs [ plˈʌgz] 
вузол (тех.) unit [ ˈjunət] 
гальма барабанні  drum brake [ drˈʌm brˈeɪːk] 
гальма дискові  disk brake [ dˈɪsk brˈeɪːk] 
гальмівна колодка brake shoe [ brˈeɪːk ʃˈuː] 
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(барабанні гальма 
гальмівна колодка 

(дискові гальма) 
brake pad [ brˈeɪːk pˈæd] 

гальмівна система braking system [ brˈeɪːkɪŋ sˈɪstəm] 
гальмівний барабан brake drum [ brˈeɪːk drˈʌm] 
гальмівний вакуумний 

підсилювач 
brake vacuum 
servo 

[breɪk  'vækju:m 

'sɜːvəʊ  ] 
гальмівний диск brake dick [breɪk dɪk ] 
гальмо brake [ breɪk] 
гальмо ручне handbrake [ ˈhændbreɪk] 
гасник коливань vibration damper [ vaɪːbrˈeɪːʃn   

dˈæmpə] 
   
гасник коливань 

колінчастого вала 
harmonic 
balancer 

[hɑːˈmɒnɪk 'bælənsə  
] 

генератор змінного 
струму 

alternator [ ˈɔːltənɛɪːtə] 

гідрокомпенсатор hydraulic tappet [ haɪˈdrɒlɪk 'tæpɪt ] 
глушник silencer [ ˈsaɪlənsə] 
гніздо підшипника bearing seat [ bˈeəːrɪŋ sˈiːt] 
головка блоку циліндрів cylinder head [ sˈɪlɪndə hˈed] 
головка поршня (днище) piston crown [ pˈɪstn   krˈaʊːn] 
гудок horn [ hɔrn] 
датчик sensor [ ˈsɛnsər] 
датчик витрати повітря airflow sensor [ ˈeəfləʊ  ˈsensər ] 
датчик детонації knock sensor [ nˈɒk sˈensə] 
датчик кисню (лямбда-

зонд) 
oxygen sensor [ ˈɒksɪdʒən sˈensə] 

датчик покажчика рівня 
палива 

fuel gauge sending 
unit 

[  'fju:əl ɡeɪdʒ send 

'ju:nɪt] 
датчик тиску в колекторі map sensor [ mˈæp sˈensə] 
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дах roof [ ruf] 
двигун engine [ ˈɛnʤən] 
двигун V-подібний V-engine [ vi: 'endʒɪn  ] 
двигун внутрішнього 

згоряння 
internal 
combustion engine 

[ ɪntˈɜːnl 

kəmbˈʌstʃən ˈendʒɪn] 
двигун з верхнім 

розподільним валом 
overhead cam 
engine (OHC) 

[ 'əʊvəhed kem 

'endʒɪn] 
двигун з двома 

розподільними валами 
верхнього 
розташування 

double-overhead 
cam (DOHC) 

['dʌbl  'əʊvəhed 
kem] 

двигун з нижнім 
розподільним валом 

overhead valve 
engine (OHV) 

['əʊvəhed  vælv 

'endʒɪn] 
двірники автомобільні windscreen wiper [ ˈwɪndskriːn ˈwaɪpə] 
деталі components [ kəmˈpoʊnənts] 
деталі спрацьовані  worn parts [ wɔːn  pɑːt] 
джерело струму current source [ kˈʌrənt sˈɔːs] 
дзеркало mirror [ ˈmɪrər] 
дзеркало заднього виду rear view mirror [ rˈɪəː vjˈuː mˈɪrə] 
динаміки speakers [ ˈspikərz] 
диференціал differential [ ˌdɪfəˈrɛnʃəl] 
диференціал 

міжколісний  
cross-axle 
differential 

[ krɒs  'æksl    

dɪfə'renʃəl] 
дріт wire [ ˈwaɪər] 
дроти високовольтні  HT leads [eɪtʃ ti: li:ds ] 
екран тепловий  heatshields [ hˈiːtʃʃldz] 
електромагніт solenoid [ sˈɔːlənɔɪːd] 
електропроводка wiring [ ˈwaɪrɪŋ] 
заглушка stub [ stʌb] 
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заглушка core plug [ kˈɔː plˈʌg] 
задня (п'ята) дверка 

позашляховика 
tailgate [ tˈeɪːlgɛɪːt] 

замок, замикати на замок lock [ lɑk] 
запобіжник плавкий  fuse [ fjuːz] 
запчастини spare parts [ speə pɑːts] 
заслінка дросельна  throttle [ θrˈɒtl] 
заспокоювач ланцюга chain guide [ tʃˈeɪːŋ gˈaɪd] 
затиск типу "крокодил" alligator clip [ ˈælɪgɛɪːtə klˈɪp] 
з'єднання linkage [ lˈɪŋkɪdʒ] 
з'єднання joint [ ʤɔɪnt] 
з'єднання кульове 

шарнірне  
balljoint [ bəldʒˈɔɪːnt] 

з'єднання типу защіпка latch [ lˈætʃ] 
з'єднання шарнірне  swivel ball ['swɪvəl  bɔːl] 
зірочка sprocket [ sprˈɒkɪt] 
знак номерний (на 

автомобілі) 
number plate [ nˈʌmbə plˈeɪːt] 

знаки signs [ saɪnz] 
знаки розпізнавальні  badges [ bˈædʒɪz] 
зчеплення clutch [ klʌʧ] 
інтеркулер (охолоджувач 

наддувочного повітря) 
intercooler [ ɪn'tɜːr 'ku:lər] 

кабель для зарядки 
акумулятора 

jump lead [ dʒʌmp  li:d  ] 

кабіна cab [ kæb] 
камера chamber [ ˈʧeɪmbər] 
   
камера згоряння combustion 

chamber 
[ kəmbˈʌstʃən 

tʃˈeɪːmbə] 
камера 

повітророзподільна 
plenum chamber [ plˈenəm tʃˈeɪːmbə] 
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канавка groove [ gruv] 
канавка під кільце ring groove [rɪŋ ɡru:v ] 
канал duct [ dˈʌkt] 
капот bonnet [ ˈbɑnət] 
карбюратор carburetor [ kəbrˈiːtə] 
картер двигуна crankcase [ krˈæŋkkɛɪːs] 
картер зчеплення bellhousing [ bˈelhaʊːsɪŋ] 
картер рульового 

механізму 
steering box [ stˈɪəːrɪŋ bˈɒks] 

кермо stearing wheel [ stˈɜːrɪŋ wˈiːl] 
килимок carpet [ ˈkɑrpət] 
кільце оливознімне oil scraper ring [ ˈɔɪːl skrˈeɪːpə rˈɪŋ] 
кільце стопорне  circlip [ sˈɜːklɪp] 
кільце ущільнювальне  o-ring [ ou rˈɪŋ] 
клапан valve [ vælv] 
клапан вентиляційний  

(сапун) 
breather [ brˈiːðə] 

клапан редукційний  oil relief valve [ɔɪl   rɪˈli:f  vælv ] 
клапан рециркуляції 

відпрацьованих газів 
EGR valve [ i: dʒi: ɑːr vælv ] 

клапан скидання тиску dump valve [ dˈʌmp vˈælv] 
клапан скидання тиску pressure relief 

valve 
[ prˈeʃə rɪlˈiːf vˈælv] 

клапан стравлюючий  bleed nipple [bli:d 'nɪpl   ] 
клеми terminals [ ˈtɜrmənəlz] 
клеми акумуляторної 

батареї 
battery terminal [ bˈætəri tˈɜːmɪnl] 

ковпачок маслозахисний  seal [ sil] 
кожух cowl [ kˈaʊːl] 
колектор manifold [ mˈænɪfəʊːld] 
колектор випускний  exhaust manifold [ ɪgzˈɔːst 
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mˈænɪfəʊːld] 
колектор впускний  inlet manifold [ ˈɪnlɛt mˈænɪfəʊːld] 
колесо wheel [ wil] 
колесо запасне 

автомобільне 
spare wheel [ speə wiːl] 

колесо зубчасте gear wheel [ gˈɪəː wˈiːl] 
колесо зубчасте  конічне bevel [ bˈevl] 
колесо косозубе  skew gear [ skju: ɡɪə(r) ] 
колона column [ ˈkɑləm] 
комплект kit [ kɪt] 
компресор compressor [ kəmprˈesə] 
коробка передач transmission [ trænˈsmɪʃən] 
коробка передач 

автоматична 
automatic 
transmission 

[ ɔːtəmˈætɪk 

trænzmˈɪʃən] 
коробка передач 

механічна 
manual 
transmission 

[ mˈænjʊəːl 

trænzmˈɪʃən] 
коробка роздавальна  transfer gearbox [ ˈtrænsfə(ː) 

ˈgɪəbɒks] 
коромисло (важіль в 

ГРМ) 
rocker arm [ rˈɒkə rˈɑːm] 

корпус housing [ ˈhaʊzɪŋ] 
котушка reel [ ril] 
котушка (ел.) coil [ kɔɪl] 
котушка запалювання ignition coil [ ɪgnˈɪʃn   kˈɔɪːl] 
кран crane [ kreɪn] 
кришка lid [ lɪd] 
кришка заливної 

горловини 
filler cap [ fˈɪlə kˈæp] 

кришка клапанна valve cover [ vˈælv kˈʌvə] 
кришка підшипника bearing cap [ bˈeəːrɪŋ kˈæp] 
кришка шатуна rod cap [ rɒd kæp] 
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кріплення (кріпильні 
деталі) 

fasteners [ fˈɑːsnəz] 

кронштейн bracket [ ˈbrækɪt] 
кузов body [ ˈbɑdi] 
кулачок cam [ kæm] 
кулачок безударний  long-dwell cam [ lɒŋ  dwel kem] 
лампи bulbs [ bʌlbz] 
ланцюг (ел.) circuit [ ˈsɜrkət] 
ланцюг (електричного 

струму) первинний 
primary circuit [ prˈaɪməri sˈɜːkɪt] 

ланцюг (тех.) chain [ ʧeɪn] 
ланцюг вторинний (ел.) secondary circuit [ sˈekəndri sˈɜːkɪt] 
ланцюг ГРМ timing chain [ tˈaɪmɪŋ tʃˈeɪːn] 
люк в даху автомобіля sunroof [ sˈʌnruf] 
манжета gaiter [ gˈeɪːtə] 
манжета брудозахисна  wiper seal ['waɪpər  si:l] 
манометр pressure gauge [ prˈeʃə gˈeɪːdʒ] 
манометр масляний  oil gauge [ ˈɔɪːl gˈeɪːdʒ] 
масломірна лінійка oil level dipstick [ ɔɪl levl  'dɪpstɪk ] 
маслянка oil can [ ˈɔɪːl kæn] 
маточина hub [ hʌb] 
маховик flywheel [ ˈflaɪˌwil] 
маячок flasher [ flˈæʃə] 
механізм виконавчий  actuator [ ˈæktʃʊɛɪːtə] 
механізм газорозподілу valve gear [ vˈælv gˈɪəː] 
механізм кривошипно-

шатунний  
crank-and-rod 
mechanism 

[ krˈæŋk ənd rˈɒd 

mˈekənɪzəm] 
механізм рульовий 

рейковий   
rack-and-pinion 
steering 

[ræk ənd 'pɪnjən  

stˈɪəːrɪŋ ] 
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мигалка flasher [ flˈæʃə] 
місце посадкове  seat [ sit] 
мітка (зарубка, виїмка) notch [ nˈɒtʃ] 
муфта coupling [ kˈʌplɪŋ] 
накладки гальмівних 

колодок 
brake linings [ brˈeɪːk lˈaɪnɪŋz] 

напрямна ( деталь) pilot [ ˈpaɪlət] 
напрямна ( деталь) guide [ gaɪd] 
напрямна стержня 

клапана 
valve-stem guide [ vælv  stem ɡaɪd ] 

насадка nozzle [ nˈɒzl] 
насос pump [ pʌmp] 
насос масляний  oil pump [ ɔɪl pʌmp] 
насос омивача washer pump ['wɒʃər  pʌmp] 
   
нейтралізатор 

(відпрацьованих газів) 
каталітичний  

catalytic converter [ kætəlˈɪtɪk 

kənvˈɜːtə] 

ніпель nipple [ ˈnɪpəl] 
ніша для ніг в автомобілі footwell [ fˈʊtwl] 
номер транспортного 

засобу 
ідентифікаційний 

vehicle 
identification 
number (VIN) 

[ vˈɪn] 

оббивка upholstery [ ʌphoulstəri] 
обігрівач heater [ ˈhitər] 
облицювання trim panels [ trɪm 'pænəls] 
обмотка (в котушці) windings [ wˈaɪndɪŋz] 
обод rim [ rɪm] 
обойма підшипника bearing race [ bˈeəːrɪŋ rˈeɪːs] 
обшивка стелі салону headlining [ hˈedlaɪːnɪŋ] 
оздоблення кузова body trim [ bˈɒdi trˈɪm] 
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оливоприймач oil strainer [ ˈɔɪːl strˈeɪːnə] 
омивач скла windscreen 

washer 
[ wˈɪndskrin wˈɒʃə] 

опора pivot [ ˈpɪvət] 
освітлення салону 

автомобіля, що 
включається при 
відкриванні дверей 

courtesy light [ kˈɜːtəsi lˈaɪt] 

осушувач drier [ drˈaɪə] 
отвір hole [ hoʊl] 
отвір випускний  nozzle [ nˈɒzl] 
охолоджувач 

наддувочного повітря 
(інтеркулер) 

intercooler [ ɪn'tɜːr 'ku:lər] 

палець поршневий  gudgeon pin [ gˈʌdʒən pˈɪn] 
палець поршневий  piston pin [ pˈɪstn   pˈɪn] 
панель приладова  facia panel ['feɪʃia 'pænl ] 
пас belt [ bɛlt] 
пас безпеки seat belt [ sit bɛlt] 
пас ГРМ зубчастий timing belt [ tˈaɪmɪŋ bˈelt] 
пас приводний  drivebelt [ drˈaɪvbɛlt] 
пас приводу навісних 

агрегатів 
serpentine 
drivebelt 

[ 'sɜːpəntaɪn draɪv 
belt ] 

педаль pedal [ ˈpɛdl] 
перегородка, що 

відокремлює двигун 
від кузова 

bulkhead [ ˈbʌlkhɛd] 

передача автомобіля 
головна 

axle drive gear ['æksl draɪv ɡɪə(r)] 

передача механічна  gear [ gɪr] 
перемикач knob [ nɒb] 
перепускна заслінка для wastegate [ wˈestɛgɛɪːt] 
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відпрацьованих газів 
перетворювач inverter [ ˈɪnvɜrtər] 
петля дверна hinge [ hˈɪndʒ] 
піввісь axleshaft [  'æksl ʃɑːft] 
піввісь halfshaft [ hˈɑːʃəft] 
підвіска suspension [ səˈspɛnʃən] 
піддон масляний  sump oil [ sˈʌmp ˈɔɪːl] 
підсилювач amplifier [ ˈæmpləˌfaɪər] 
підсилювач керма power steering [ pˈaʊːə stˈɪəːrɪŋ] 
підшипник витискний  thrust bearing [ θrˈʌst bˈeəːrɪŋ] 
підшипник голчастий needle bearing ['ni:dl 'beərɪŋ] 
підшипник кульковий  ball bearing [ bˈɔːl bˈeəːrɪŋ] 
підшипник нижньої 

головки шатуна 
big-end bearing [bɪɡ end 'beərɪŋ ] 

пластина plate [ pleɪt] 
плата друкована  printed circuit [ prˈɪntɪd sˈɜːkɪt] 
плата електрична  circuit board [ sˈɜːkɪt bˈɔːd] 
плунжер plunger [ plˈʌndʒə] 
поверхні, що 

сполучаються 
mating faces [meɪtiŋ feɪses ] 

подушка безпеки airbag [ ˈeəːbɛɪːg] 
покажчик повороту turn indicator [ tɜːn ˈɪndɪkeɪtə] 
покриття лакофарбове  paint film [peɪnt fɪlm ] 
попільничка ashtray [ ˈæʃtreɪ] 
поршень piston [ ˈpɪstən] 
   
привід (виконавчий 

вузол) 
driver [ ˈdraɪvər] 

приймач receiver [ rəˈsivər] 
прикурювач cigarette lighter [ sɪgərˈet lˈaɪtə] 
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прилад для регулювання 
світла фар 

headlight tester [ 'hedlaɪt 'testər ] 

прилади контрольно-
вимірювальні  

instruments [ ˈɪnstrəmənts] 

пристрій вимірювальний  gauge [ geɪʤ] 
пристрій для зменшення 

шумів (ел.) 
suppressor [ səprˈesə] 

пристрій зчіпний 
(переважно для 
вантажівок) 

hitch [ hˈɪtʃ] 

пристрій натягувальний  tensioner [ tˈenʃənə] 
пристрій причіпний  tow hitch [ tou hˈɪtʃ] 
причіп trailer [ ˈtreɪlər] 
пробка plug [ plʌg] 
пробка зливна  drain plug [ drˈeɪːn plˈʌg] 
пробки повітряні  airlocks [ ˈeəːlɒks] 
провід wire [ ˈwaɪər] 
провід одножильний  solid wire [ sˈɒlɪd wˈaɪə] 
прокладка (тех.) gasket [ gˈæskɪt] 
протектор (колеса) tread [ trˈed] 
пружина spring [ sprɪŋ] 
пружина фіксації 

гальмівних колодок 
anti-rattle spring [  'ænti 'rætl   sprɪŋ] 

пружина циліндрична coil spring [ kˈɔɪːl sprˈɪŋ] 
радіатор radiator [ ˈreɪdɪeɪtə] 
радіатор масляний oil cooler [ ˈɔɪːl kˈuːlə] 
рама frame [ freɪm] 
рампа паливна  fuel rail [ fjˈuːl rˈeɪːl] 
регулятор adjuster [ ədʒˈʌstə] 
регулятор тиску наддуву wastegate [ wˈestɛgɛɪːt] 
редуктор gear box [ gɪə bɒks] 
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резервуар reservoir [ ˈrɛzəˌvwɑr] 
резистор resistor [ rɪˈzɪstə] 
рейка rail [ reɪl] 
рейка зубчата  rack [ ræk] 
рейка рульова  steering rack [ stˈɪəːrɪŋ rˈæk] 
реле relay [ riˈleɪ] 
ресора spring [ sprɪŋ] 
решітка grille [ grˈɪl] 
рідина охолоджуюча  coolant [ kˈuːlənt] 
роз'єм connector [ kəˈnɛktər] 
розподільник distributor [ dɪˈstrɪbjətər] 
розподільник 

запалювання 
ignition 
distributor 

[ ɪgnˈɪʃn   

dɪstrˈɪbjutə] 
розпорка spacer [ spˈeɪːsə] 
розширювач expander [ ɪkspˈændə] 
ролик натяжний  idler pulley [ ˈaɪdlə pˈʊli] 
ротор rotor [ ˈrəʊtə] 
рульове управління steering [ ˈstɪrɪŋ] 
ручка handle [ ˈhændəl] 
сальник seal [ sil] 
сателіт (головної 

передачі автомобіля) 
pinion gear [ pˈɪnɪəːŋ gˈɪəː] 

свічка запалювання spark plug [ spɑːk plʌg] 
свічка розжарювання glow plug [ glou plˈʌg] 
свічка розжарювання heating plug ['hi:tɪŋ plʌɡ] 
сидіння водія driver seat [ 'draɪvə(r) si:t] 
система автоматичної 

підтримки швидкості 
cruise control [ krˈuːz kəntroul] 

система вентиляції 
картера 

crankcase 
breather system 

[ krˈæŋkkɛɪːs brˈiːðə 

sˈɪstəm] 
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Система відводу 
відпрацьованих газів 
(в автомобілі) 

exhaust system [ ɪgzˈɔːst sˈɪstəm] 

система запобігання 
викраденню 
автомобіля 

antitheft alarm 
system 

[ 'æntiθeft ə'lɑːm 

'sɪstəm ] 

система обігріву heater system ['hi:tər  'sɪstəm] 
система охолодження cooling system [ ˈkuːlɪŋ ˈsɪstɪm] 
система перемикання 

дальнього-ближнього 
світла фар 

dim-dip lighting 
system 

[ dɪm dɪp  'laɪtɪŋ 

'sɪstəm ] 

система рециркуляції 
відпрацьованих газів 

exhaust gas 
recirculation 

[ ɪgzˈɔːst gˈæs 

rsɜːkjʊlˈeɪːʃən] 
система управління 

двигуном 
engine 
management 
system 

['endʒɪn 

'mænɪdʒmənt 

'sɪstəm] 
сітка масляного фільтра oil screen [ ɔɪl skri:n ] 
скло лобове windscreen [ ˈwɪndskriːn] 
склоочисник windscreen wiper [ ˈwɪndskriːn ˈwaɪpə] 
склоочисники машинні  wiper blades [ wˈaɪpə blˈeɪːdz] 
склопідйомники 

електричні  
electric windows [ ɪˈlektrɪk   'wɪndəʊs 

] 
сопло nozzle [ nˈɒzl] 
сорочка охолодження cooling jackets [ 'ku:lɪŋ 'dʒækɪts ] 
сошка рульова  drop arm [drɒp ɑːm] 
сошка рульова  pitman arm [ pˈɪtmæn ˈɑːm] 
спиця коліс spoke [ spoʊk] 
спідниця поршня piston skirt [ pˈɪstn   skˈɜːt] 
спідометр speedometer [ spɪˈdɒmɪtə] 
стабілізатор поперечної 

стійкості 
anti-roll bar [ ˈænti roul bˈɑː] 
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стартер starter motor [ stˈɑːtə moutə] 
статор stator [ ˈsteɪtə] 
стержень rod [ rɑd] 
стержень поворотний swivel pin [ swˈɪvl pˈɪn] 
стійка амортизаторна  strut [ strˈʌt] 
стійка Макферсона macpherson strut [mækfesʌn strʌt  ] 
стоп-сигнал brake light [ breɪk laɪt] 
супорт гальма caliper [ ˈkalɪpə] 
сухарик клапана valve spring collet [vælv sprɪŋ 'kɔlɪt ] 
тарілка клапанної 

пружини 
spring cap [ sprɪŋ kæp] 

тахометр tachometer [ tˈækhɒmɪtə] 
тензодатчик (датчик 

деформацій) 
strain gauge [streɪn ɡeɪdʒ ] 

термостат thermostat [ θˈɜːməstæt] 
тиристор thyristor [ θˈaɪrɪstə] 
торпедо cowl [ kˈaʊːl] 
трансмісія drivetrain [ drˈɪvɪtrɛɪːn] 
трійник t-piece [ tˈiː pˈiːs] 
трос cable [ ˈkeɪbl] 
трос дросельної заслінки choke cable [ tʃəʊk 'keɪbl ] 
труба pipe [ paɪp] 
труба вихлопна  tailpipe [ ˈteɪlpʌɪp] 
трубки вихідні  outgoing tube [ˌaʊtˈɡəʊ.ɪŋ   tjuːb ] 
трубки дренажні  drain tubes [ drˈeɪːn tjˈuːbz] 
турбокомпресор turbocharger [ tbˈɒtʃədʒə] 
тяга rod [ rɑd] 
тяга з'єднувальна  link [ lɪŋk] 
тяга Панара (поперечна 

штанга) 
panhard rod [ pæn hɑːd  rɒd] 



 110 
 

тяга реактивна верхня upper link ['ʌpə(r) lɪŋk] 
тяга реактивна нижня lower link [ 'ləʊər lɪŋk] 
тяга рульова  track rod [træk rɒd] 
тяга рульова повздовжня drag link [ drˈæg lˈɪŋk] 
тяга рульова поперечна tie rod [ tˈaɪ rˈɒd] 
тяга рульової трапеції 

проміжна 
idler arm [ˈaɪdlə ɑːm ] 

ущільнювач seal [ sil] 
фара заднього ходу reversing light [ rɪvˈɜːsɪŋ lˈaɪt] 
фара задня  tail-light [ ˈteɪllaɪt] 
фара протитуманна  fog light [ fˈɒg lˈaɪt] 
фари передні  headlights [ ˈhɛdlaɪts] 
фаркоп tow hitch [ tou hˈɪtʃ] 
фаркоп (переважно для 

легкових авто) 
tow bar [ tou bˈɑː] 

фільтр вугільний  charcoal canister [ 'tʃɑːkəʊl 'kænɪstər 
] 

фільтр маслозаборний 
(сітка) 

oil sump strainer [ ɔɪl  sʌmp 'streɪnər] 

фільтр повітряний  air cleaner [ ˈeəː klˈiːnə] 
фільтр поролоновий  foam filter [ foum fˈɪltə] 
фланець flange [ flˈændʒ] 
форсунка двигуна engine injector ['endʒɪn ɪn'ʤektə ] 
фрикційний диск 

(зчеплення) 
friction disc [ 'frɪkʃən dɪsk] 

ходова частина chassis [ ˈʃæsi] 
холодильник (тех.) condenser [ kəndˈensə] 
хрестовина кардана cross connecting 

piece 
[krɒs  kə'nektɪŋ pi:s 
] 

цанга collet [ kˈɒlət] 
циліндр виконавчий slave cylinder [sleɪv 'sɪlɪndər ] 
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циліндр головний 
(гальмівної системи) 

master cylinder ['mɑːstə(r)  'sɪlɪndər 
] 

циліндр робочий  slave cylinder [sleɪv 'sɪlɪndər ] 
циліндр силовий  ram [ ræm] 
чохол gaiter [ gˈeɪːtə] 
шарнір карданний  universal joint (U-

joint) 
[,ju:nɪˈvɜːsəl dʒɔɪnt 

(ju: dʒɔɪnt )] 
шарнір рівних кутових 

швидкостей 
constant velocity 
joint 

['kɒnstənt və'lɒsɪti 

dʒɔɪnt ] 
шассі chassis [ ˈʃæsi] 
шатун connecting rod [ kənˈektɪŋ rˈɒd] 
шворінь swivel pin [ swˈɪvl pˈɪn] 
шестерня ведуча pinion gear [ pˈɪnɪəːŋ gˈɪəː] 
шийка вала journal [ ˈʤɜrnəl] 
шина tyre [ ˈtaɪə] 
шип для покришки stud [ stʌd] 
шків pulley [ pˈʊli] 
шланг hose [ hoʊz] 
шліц spline [ splˈɪn] 
шліцьовий вал splined shaft [ splˈɪnd ʃˈɑːft] 
штанга з'єднувальна  connecting link [ kənˈektɪŋ lˈɪŋk] 
штанга підвіски 

радіальна 
radius arm [  'reɪdiəs ɑːm] 

штовхач клапана tappet [ tˈæpɪt] 
шток stem [ stɛm] 
штуцер nipple [ ˈnɪpəl] 
щиток від бризок і бруду mud shield [mʌd  ʃi:ld ] 
   
щиток перемикання 

режимів роботи 
selector panel [sɪˈlektər 'pænl ] 
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щуп для вимірювання 
рівня рідини (напр. 
оливи) 

dipstick [ dˈɪpstɪk] 
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ВЕЛИЧИНИ ТА ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ / QUANTITIES AND 
UNITS 

 

ампер (ампер) ampere (amp) [ ˈæmpeər (æmp)] 
амплітуда amplitude [ ˈæmpləˌtud] 
бар (од.вим.) bar [ bɑr] 
биття (деталі, що 

обертається) 
runout [ rˈuːnəʊːt] 

вага weight [ weɪt] 
вантажопідйомність capacity [ kəˈpæsəti] 
ват watt [ wɑt] 
висота height [ haɪt] 
витрата consumption [ kənsˈʌmpʃən] 
вільний хід (люфт) free play [ frˈiː plˈeɪː] 
вольт volt [ voʊlt] 
в'язкість viscosity [ vɪˈskɑsəti] 
глибина depth [ dɛpθ] 
година hour [ ˈaʊər] 
градус degree [ dɪˈgri] 
градусів за Фаренгейтом degrees fahrenheit [ dɪgrˈiːz 

fˈærənhaɪːt] 
градусів за Цельсієм degrees celsium [ dɪˈɡri: silsi:em ] 
грам gram [ grˈæm] 
густина density [ ˈdɛnsəti] 
гучність volume [ ˈvɑljum] 
діаметр dia [ dˈɪə] 
діаметр (поршня, отвора) bore [ bˈɔː] 
довжина length [ lɛŋkθ] 
допуск tolerance [ ˈtɑlərəns] 
дюйм inche [ ˈɪntʃ] 
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ємність (ел.) capacity [ kəˈpæsəti] 
зазор clearance [ ˈklɪrəns] 
заряд charge [ ʧɑrʤ] 
кілограм kilogram [ kˈɪləgræm] 
кілометрів на годину (км 

/ год) 
kilometres per hour [ kɪlˈɒmɪtəz pɜː 

rˈaʊːə] 
кількість quantity [ ˈkwɑntəti] 
кліренс (дорожній 

просвіт) 
ride height [ rˈaɪd hˈaɪt] 

коефіцієнт корисної дії efficiency [ ɪˈfɪʃənsi] 
коефіцієнт перетворення conversion factor [ kənvˈɜːʃn   fˈæktə] 
кубічний (третього 

ступеня) 
cubic [ ˈkjubɪk] 

кут angle [ ˈæŋgəl] 
літр litre [ lˈiːtə] 
люфт play [ plˈeɪː] 
люфт осьовий endfloat [ ndflout] 
маса  weight [ wˈeɪːt] 
метр metre [ ˈmiːtə] 
міліметрів ртутного 

стовпа 
milimetres of 
mercury 

[mili 'mi:tərs ov 

'mɜːkjʊri ] 
місткість capacity [ kəˈpæsəti] 
міцність strength [ streŋθ] 
момент обертаючий  torque [ tɔrk] 
напруга (ел.) voltage [ ˈvoʊltəʤ] 
напруження (механічне) strain [ streɪn] 
натяг (при закручуванні) tightness [ tˈaɪtnəs] 
натягнутість tension [ ˈtɛnʃən] 
нахил шворня swivel pin 

inclination 
['swɪvəl pɪn 

,ɪnklɪˈneɪʃən] 
ньютон newton [ ˈnutən] 
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ньютонометр newton metre [ 'nju:tən 'mi:tə(r)] 
оберт, обертання rotation [ roʊˈteɪʃən] 
обертів за хвилину rotation per minute [ rəʊːtˈeɪːʃn   pɜː 

mˈɪnɪt] 
об'єм volume [ ˈvɑljum] 
обороти холостого ходу idle speed [ ˈaɪdl spˈiːd] 
паскаль pascal [ pæˈskæl] 
потужність power [ ˈpaʊər] 
прискорення acceleration [ ˌækˌsɛləˈreɪʃən] 
продуктивність productivity [ ˌproʊdəkˈtɪvəti] 
рівень шуму noise level [ nˈɔɪːz lˈevl] 
розвал колеса camber [ kˈæmbə] 
розмір measurement [ ˈmɛʒərmənt] 
розмірність dimension [ dɪˈmɛnʃən] 
сантиметр centimetre [ sˈentɪmitə] 
секунда second [ ˈsɛkənd] 
співвідношення ratio [ ˈreɪʃiˌoʊ] 
споживання consumption [ kənˈsʌmpʃən] 
струм (ел.) current [ ˈkɜrənt] 
ступінь стиснення compression ratio [ kəmprˈeʃn   

rˈeɪːʃɪəːə] 
температура temperature [ ˈtɛmprəʧər] 
тиск pressure [ ˈprɛʃər] 
товщина thickness [ ˈθɪknəs] 
у квадраті (у вимірах) square [ skwɛr] 
фізичні величини physical quantities [ fˈɪzɪkl kwˈɒntɪtiz] 
хвилина minute [ ˈmɪnət] 
хід поршня stroke [ stroʊk] 
частота frequency [ ˈfrikwənsi] 
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частота прокручування 
колінчастого вала 

cranking speed [ krenkiŋ spi:d ] 

число обертів за хвилину rpm [ ˈɑrˈpiˈɛm] 
число свічки калильне heat rating [ hˈiːt rˈeɪːtɪŋ] 
швидкість speed [ spid] 
швидкість осадження deposition rates [ ˌdep.əˈzɪʃ.ən  reɪt ] 
ширина width [ wɪdθ] 
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ВОДІННЯ / DRIVING 
 

аварійний emergency [ ɪˈmɜrʤənsi] 
аварія (Дорожньо-

Транспортна Пригода) 
accident [ ˈæksədənt] 

автомобіль automobile [ ˈɔtəmoʊˌbil] 
акселератор (педаль газу) accelerator [ əkˈsɛləreɪtə] 
багаж luggage [ ˈlʌgəʤ] 
багажник boot [ but] 
багажник автомобіля, 

встановлений на даху 
roof rack [ rˈuːf rˈæk] 

бардачок glovebox [ glˈʌvbɒks] 
бездоріжжя off-road [ ˈɒf roud] 
безпека safety [ ˈseɪfti] 
бензин petrol [ ˈpɛtrəl] 
бензобак gas tank [ gæs tæŋk] 
буксирування towing [ touɪŋ] 
буксирувати tow [ təʊ] 
вантаж cargo [ ˈkɑrˌgoʊ] 
вантажівка truck [ trʌk] 
вантажопасажирський 

автомобіль-фургон 
station wagon [ stˈeɪːʃn   wˈægən] 

видимість visibility [ ˌvɪzəˈbɪlɪti] 
вирушити в дорогу sett off [ sˈet ˈɒf] 
витрата газу gas consumption [ gˈæs 

kənsˈʌmpʃən] 
витрати палива fuel consumption [ ˈfjuəl 

kənˈsʌmpʃən] 
вогнегасник fire extinguisher [ ˈfaɪər 

ɪkˈstɪŋgwɪʃər] 
вогні аварійні hazard warning [ hˈæzəd wˈɔːnɪŋ 
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lights lˈaɪts] 
вогні габаритні sidelights [ sˈaɪdlaɪːts] 
водій driver [ ˈdraɪvər] 
гальмо brake [ breɪk] 
гальмо ручне handbrake [ ˈhændbreɪk] 
гараж garage [ gəˈrɑʒ] 
гібрид hybrid [ ˈhaɪbrəd] 
гудок horn [ hɔrn] 
двигун engine [ ˈɛnʤən] 
дзеркало mirror [ ˈmɪrər] 
дзеркало заднього виду rear view mirror [ rˈɪəː vjˈuː mˈɪrə] 
дизель diesel [ ˈdisəl] 
дозаправка top-up [ tˈɒp ʌp] 
домкрат jack [ ʤæk] 
дорога road [ roʊd] 
заміняти change [ ʧeɪnʤ] 
запалювання ignition [ ɪgˈnɪʃən] 
запускати двигун від АКБ 

іншого автомобіля 
jump start [ dʒˈʌmp stˈɑːt] 

заряджати charge [ ʧɑrʤ] 
зім'ятий crumpled [ krˈʌmpld] 
зминання crushing [ krˈʌʃɪŋ] 
знак номерний (на 

автомобілі) 
number plate [ nˈʌmbə plˈeɪːt] 

знаки signs [ saɪnz] 
знаки розпізнавальні badges [ bˈædʒɪz] 
зчеплення clutch [ klʌʧ] 
кабріолет (автомобіль з 

відкидним верхом) 
convertible [ kənˈvɜrtəbəl] 

капот bonnet [ ˈbɑnət] 
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кермо stearing wheel [ stˈɜːrɪŋ wˈiːl] 
кліренс (дорожній 
просвіт) 

ride height [ rˈaɪd hˈaɪt] 

колесо wheel [ wil] 
колесо запасне 

автомобільне 
spare wheel [ speə wiːl] 

кузов body [ ˈbɑdi] 
маршрут route [ rut] 
маячок, мигалка flasher [ flˈæʃə] 
мийка washer [ ˈwɑʃər] 
наближення approaching [ əˈproʊʧɪŋ] 
направляти steer [ stˈɪəː] 
   
номер транспортного 

засобу 
ідентифікаційний 

vehicle 
identification 
number (VIN) 

[ vˈɪn] 

пасажир passenger [ ˈpæsənʤər] 
педаль pedal [ ˈpɛdl] 
перевищувати exeed [ ˈeksd] 
перехрестя junctions [ dʒˈʌŋkʃənz] 
пішохід pedestrian [ pɪˈdɛstrɪən] 
повертати turn [ tɜːn ] 
подушка безпеки airbag [ ˈeəːbɛɪːg] 
позашляховик SUV [ ɛsjuːˈviː] 
покажчик повороту turn indicator [ tɜːn ˈɪndɪkeɪtə] 
попільничка ashtray [ ˈæʃtreɪ] 
пошкодження, 

пошкоджувати 
damage [ ˈdamɪdʒ] 

пригальмувати slow down [ sloʊ daʊn] 
прикурювач cigarette lighter [ sɪgərˈet lˈaɪtə] 
прискорення acceleration [ ˌækˌsɛləˈreɪʃən] 
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пристрій причіпний tow hitch [ tou hˈɪtʃ] 
причіп trailer [ ˈtreɪlər] 
пробка на дорозі traffic jam [ ˈtræfɪk ʤæm] 
проїзд наскрізний drivethrough [ drˈɪvɪθr] 
прокол, проколювати puncture [ pˈʌŋktʃə] 
рівень шуму noise level [ nˈɔɪːz lˈevl] 
рульове управління steering [ ˈstɪrɪŋ] 
самоскид dump truck [ dˈʌmp trˈʌk] 
світло фар ближнє dipped beam [ dˈɪpt bˈiːm] 
світло фар ближнє low-beam [ lou bˈiːm] 
світло фар дальнє main beam [ mˈeɪːn bˈiːm] 
світлофор traffic light [ ˈtræfɪk laɪt] 
сигнал проблисковий flasher [ flˈæʃə] 
сидіння водія driver seat [ 'draɪvə(r) si:t] 
система автоматичної 
підтримки швидкості 

cruise control [ krˈuːz kəntroul] 

система запобігання 
викраденню автомобіля 

antitheft alarm 
system 

[ 'æntiθeft ə'lɑːm 

'sɪstəm ] 
система обігріву heater system ['hi:tər  'sɪstəm] 
скло лобове windscreen [ ˈwɪndskriːn] 
склоочисник windscreen wiper [ ˈwɪndskriːn 

ˈwaɪpə] 
спідометр speedometer [ spɪˈdɒmɪtə] 
стартер starter motor [ stˈɑːtə moutə] 
стоп-сигнал brake light [ breɪk laɪt] 
техогляд MOT test (Ministry 

of Transport 
compulsory annual 
test) 

[ mˈet] 

тип кузова "седан" sedan [ sɪˈdæn] 
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трос буксирний trailing cable [ trˈeɪːlɪŋ kˈeɪːbl] 
тупиковий dead-end [ dˈed ˈend] 
фара заднього ходу reversing light [ rɪvˈɜːsɪŋ lˈaɪt] 
фара задня tail-light [ ˈteɪllaɪt] 
фара протитуманна fog light [ fˈɒg lˈaɪt] 
фари передні headlights [ ˈhɛdlaɪts] 
фаркоп tow hitch [ tou hˈɪtʃ] 
фаркоп (переважно для 

легкових авто) 
tow bar [ tou bˈɑː] 

шассі chassis [ ˈʃæsi] 
швидкість speed [ spid] 
шум noise [ nɔɪz] 
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КРІПИЛЬНІ ДЕТАЛІ ТА ЗАМКИ / FASTERNERS AND LOCKS 
 

блокуюча (деталь) locktab [ lɒk tæb ] 

болт bolt [ boʊlt] 

болт зливний  drain bolt [ dreɪn bəʊlt] 

болт зрізний  shear bolt [ ʃˈɪəː boult] 

болт кріпильний  securing bolt [ sɪˈkjʊər bəʊlt ] 

болт утримуючий retaining bolt [ rɪtˈeɪːnɪŋ boult] 

болт ущільнювальний sealing bolt ['si:lɪŋ bəʊlt ] 

гайка nut [ nʌt] 

гайка корончата castellated nut 

[ kˈæstəlɛɪːtɪd 

nˈʌt] 
гайка-баранчик 

(крильчаста гайка) wing nut [ wɪŋ nʌt] 
гвинт screw [ skru] 
гвинт з хрестоподібними 

шліцами phillips screw [ fˈɪlɪps skrˈuː] 
гвинт стравлюючий  bleed screw [ bli:d skru: ] 

заклепка rivet [ rˈɪvɪt] 

замок, замикати на замок lock [ lɑk] 

затиск типу "крокодил" alligator clip [ ˈælɪgɛɪːtə klˈɪp] 
затиск, затискати clamp [ klæmp] 

з'єднання linkage [ lˈɪŋkɪdʒ] 

з'єднання joint [ ʤɔɪnt] 
з'єднання кульове 

шарнірне  balljoint [ bəldʒˈɔɪːnt] 

з'єднання типу защіпка latch [ lˈætʃ] 

з'єднання шарнірне  swivel ball ['swɪvəl  bɔːl] 

кільце стопорне  circlip [ sˈɜːklɪp] 

контргайка locknut [ lˈɒknʌt] 

кріплення (кріпильні fasteners [ fˈɑːsnəz] 
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деталі) 

кронштейн bracket [ ˈbrækɪt] 

муфта coupling [ kˈʌplɪŋ] 

палець pin [pˈɪn] 

петля дверна hinge [ hˈɪndʒ] 

різьба thread [ θrɛd] 

розпорка spacer [ spˈeɪːsə] 

стержень rod [ rɑd] 

сухарик клапана valve spring collet 
[vælv sprɪŋ 'kɔlɪt 
] 

трійник t-piece [ tˈiː pˈiːs] 

утримуючий retaining [ rɪtˈeɪːnɪŋ] 

фаркоп tow hitch [ tou hˈɪtʃ] 
фаркоп (переважно для 

легкових авто) tow bar [ tou bˈɑː] 
фланець flange [ flˈændʒ] 

хрестовина кардана 
cross connecting 
piece 

[krɒs  kə'nektɪŋ 
pi:s ] 

цанга collet [ kˈɒlət] 

шайба washer [ ˈwɑʃər] 

шайба зубовидна  lockwasher [ lˈɒkwɒʃə] 
шайба калібрувальна 

(тонка металева) shim [ ʃˈɪm] 

шайба стопорна  lockwasher [ lˈɒkwɒʃə] 

шайба упорна  thrust washer [ θrˈʌst wˈɒʃə] 

шайба ущільнююча  grommet [ grˈemɪt] 

шворінь swivel pin [ swˈɪvl pˈɪn] 

шліц spline [ splˈɪn] 

шплінт split pin [ splˈɪt pˈɪn] 
шпонка key [ ki] 
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шпонка сегментна  woodruff key [wʊd rʌf ki: ] 

шпонковий паз keyway [ kˈiːwɛɪː] 

штанга з'єднувальна  connecting link [ kənˈektɪŋ lˈɪŋk] 

штифт dowel [ dˈaʊːl] 
шуруп screw [ skru] 

 
  



 125 
 

МАТЕРІАЛИ ТА РЕЧОВИНИ / MATERIALS AND SUBSTANCES 
 

азбест asbestos [ æsˈbɛstəs] 
азот nitrogen [ ˈnaɪtrəʤən] 
алюміній, алюмінієвий aluminium [ əˈlumɪnəm] 
антифриз antifreeze [ ˈæntɪfriz] 
бензин petrol [ ˈpɛtrəl] 
бензин неетилований unleaded petrol [ ˈʌnldɪd ˈpɛtrəl] 
бронза bronze [ brɑnz] 
вазелін petrolium jelly [ petroliem 'dʒeli 

] 
вода water [ ˈwɔtər] 
вольфрам tungsten [ tˈʌŋstən] 
воск wax [ wæks] 
вуглеводні hydrocarbons [ haɪːdrəkˈɑːbənz] 
вуглець carbon [ ˈkɑrbən] 
газ gas [ gæs] 
газ вуглекислий  carbon dioxide [ ˈkɑrbən 

daɪˈɑkˌsaɪd] 
газ захисний  shielding gas [ ʃˈiːldɪŋ gˈæs] 
газ чадний  carbon monoxide [ kˈɑːbn   

mɒnˈɒksaɪːd] 
гальмівна рідина brake fluid [ brˈeɪːk flˈuːɪd] 
герметик (заливний 

ущільнювач) 
compounds [ ˈkɑmpaʊndz] 

герметик (матеріал для 
ущільнень) 

sealant [ sˈiːlənt] 

герметик анаеробний  anaerobic sealer [ ænəˈrəʊbɪk  
'si:lə ] 

гума rubber [ ˈrʌbər] 
дерево wood [ wʊd] 
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дизель diesel [ ˈdisəl] 
дим (або випари з 

сильним запахом) 
fume [ fjˈuːm] 

діелектрик insulator [ ˈɪnsjʊlɛɪːtə] 
домішки impurities [ ɪmpjˈuːrɪtiz] 
дріт порошковий  cored wire [ kˈɔːd wˈaɪə] 
електроліт electrolyte [ ɪlˈektrəlaɪːt] 
елементи легуючі  alloying elements [ əlˈɔɪːɪŋ 

ˈelɪmənts] 
залізо iron [ ˈaɪərn] 
засіб проти прикипання anti-seize compound [  'æntisi:z 

'kɒmpaʊnd] 
ізолятор (ел.) insulator [ ˈɪnsjʊlɛɪːtə] 
іржа rust [ rˈʌst] 
кераміка ceramics [ səˈræmɪks] 
кисень oxygen [ ˈɑksəʤən] 
кислота acid [ ˈæsəd] 
кислота сірчана  sulphuric acid [ sʌlfjˈʊrɪk ˈæsɪd] 
кислота соляна  hydrochloric acid [ haɪːdrəklˈɒrɪk 

ˈæsɪd] 
латунь brass [ bræs] 
мастило (консистентне) grease [ gris] 
метал metal [ ˈmɛtəl] 
метал розчинений  dissolved metal [dɪˈzɒlv   ˈmetl ] 
мідь copper [ ˈkɑpər] 
нагар carbon deposit [ kˈɑːbn   dɪpˈɒzɪt] 
напівпровідник semi-conductor [ sˈemi kəndˈʌktə] 
окис азоту nitrogen oxide [ ˈnaɪtrəʤən 

ˈɒksaɪd] 
олива для автоматичної autometic [ ɔːtə'mætɪk 
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трнсміссіі transmission fluid 
(ATF) 

trænzˈmɪʃən  

'flu:ɪd] 
олива моторна engine oil [ ˈendʒɪn ˈɔɪːl] 
олово tin [ tɪn] 
паливо - повітряна суміш fuel/air mixture ['fju:əl/eə(r) 

'mɪkstʃə(r) ] 
пари (з різким запахом) fumes [ fjˈuːmz] 
піна foam [ foʊm] 
пластмаса plastic [ ˈplæstɪk] 
повітря air [ ɛr] 
повсть (войлок) felt [ fɛlt] 
поролон foam [ foʊm] 
порошок powder [ ˈpaʊdər] 
присадка (до оливи) improver [ ɪmprˈuːvə] 
присадка керамічна ceramic additive [sɪˈræm.ɪks   

ˈæd.ɪ.tɪv ] 
пруток присадний (при 

зварюванні) 
filler rod [ fˈɪlə rˈɒd] 

речовина substance [ ˈsʌbstəns] 
рідина liquid [ ˈlɪkwəd] 
рідина охолоджуюча  coolant [ kˈuːlənt] 
розчин solution [ səˈluʃən] 
ртуть mercury [ ˈmɜrkjəri] 
свинець lead [ liːd] 
середовище що тече 

(рідке або газоподібне) 
fluid [ ˈfluəd] 

сірка sulfur [ slfˈɜː] 
скло, скляний glass [ glæs] 
смола resin [ ˈrɛzən] 
сода кальцинована  soda ash [ soudə ʔ  ˈæʃ] 
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сплави alloys [ ˈælɔɪːz] 
сталь steel [ stil] 
сталь нержавіюча  stainless steel [ stˈeɪːnləs stˈiːl] 
тканина fabric [ ˈfæbrɪk] 
триплекс triplex [ trˈɪplɛks] 
флюс flux [ flʌks ] 
хладагент refrigerant [ rɪˈfrɪʤərənt] 
цинк zinc [ zɪŋk] 
чавун, чавунний cast iron [ kˈɑːst ˈaɪən] 
шкіра штучна, 

шкірозамінник  
leatherette [ lɛðərˈet] 

шкіра, шкіряний leather [ ˈlɛðər] 
шлак slag [ slæg] 
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НЕСПРАВНОСТІ / FAULTS 
 

батарея розряджена flat battery [ flˈæt bˈætəri] 
биття (деталі, що 

обертається) 
runout [ rˈuːnəʊːt] 

вибух detonation [ dɛtənˈeɪːʃən] 
виділення (викиди) emission [ ɪˈmɪʃən] 
викривлення distortion [ dɪstˈɔːʃən] 
витік leakage [ ˈlikəʤ] 
вібрація vibration [ vaɪːbrˈeɪːʃən] 
відкладення deposit [ dəˈpɑzɪt] 
відкладення 

електролітичне  
electrolitic 
deposition 

[ ɪˈlek.trə.laɪtik   

ˌdep.əˈzɪʃ.ən ] 
відмова failure [ ˈfeɪljə] 
вм'ятина dent [ dˈent] 
втрата loss [ lɔs] 
втрата герметичності loss of containment [ lɒs əv   

kən'teɪnmənt] 
деталі спрацьовані  worn parts [ wɔːn  pɑːt] 
детонація knock [ nɑk] 
дефект defect [ dˈiːfɛkt] 
дим (або випари з 

сильним запахом) 
fume [ fjˈuːm] 

забруднення contamination [ kənˌtæməˈneɪʃən] 
забруднення pollution [ pəˈluʃən] 
задирка scuff [ skˈʌf] 
замикання коротке (ел.) short circuit [ ʃɔːt ˈsɜːkɪt] 
запах (неприємний) odour [ oudə] 
зім'ятий crumpled [ krˈʌmpld] 
злам turn [ tɜ:rn] 
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зминання crushing [ krˈʌʃɪŋ] 
іржа rust [ rˈʌst] 
контакт розімкнений  open circuit [ oupən sˈɜːkɪt] 
корозія corrosion [ kərouʒn  ] 
люфт play [ plˈeɪː] 
люфт осьовий endfloat [ ndflout] 
нагар carbon deposit [ kˈɑːbn   dɪpˈɒzɪt] 
надмірний undue [ ʌndjˈuː] 
недолік disadvantage [ dɪsədvˈɑːntɪdʒ] 
нерівномірний uneven [ ʌnˈiːvn  ] 
несправність malfunction [ mælˈfʌŋkʃən] 
обрив ланцюга open circuit [ oupən sˈɜːkɪt] 
пари (з різким запахом) fumes [ fjˈuːmz] 
перевантаження overload [ ˈəʊvələʊd] 
перегрів overheating [ əʊːvəhˈiːtɪŋ] 
переохолодження overcooling [ əʊːvəkˈuːlɪŋ] 
подряпина scratche [ skrˈætʃ] 
подряпина scuff [ skˈʌf] 
поріз gash [ gˈæʃ] 
пошкодження, 

пошкоджувати 
damage [ ˈdamɪdʒ] 

пробки повітряні  airlocks [ ˈeəːlɒks] 
пробоїна (глибокий поріз) gash [ gˈæʃ] 
прокол, проколювати puncture [ pˈʌŋktʃə] 
пропуск спалаху 

(запалення) 
misfire [ mɪsˈfaɪər] 

резонанс resonance [ rˈezənəns] 
розгерметизація depressurisation [ 

dɪprˈeʃəraɪːzɛɪːʃən] 
спад decline [ dɪˈklaɪn] 
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спрацювання wear and tear [ wɛr ænd tɛr] 
стукіт knock [ nɑk] 
стукіт поршневого пальця piston pin knock [ 'pɪstən pɪn nɒk] 
тертя friction [ ˈfrɪkʃən] 
тріщина cracks [ krˈæks] 
ураження електричним 

струмом 
electric shock [ ɪlˈektrɪk ʃˈɒk] 

шлак slag [ slæg] 
шум noise [ nɔɪz] 
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ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ / EQUIPMENT AND TOOLS 
 

автонавантажувач з 
вертикальною рамою 

lift truck [ lˈɪft trˈʌk] 

аксесуар accessory [ ækˈsɛsəri] 
акумулятор battery [ ˈbætəri] 
амортизатор shock absorber [ ʃɒk əbˈsɔːbə] 
антена aerial [ ˈɛriəl] 
бабіна reel [ ril] 
багажник автомобіля, 

встановлений на даху 
roof rack [ rˈuːf rˈæk] 

бак tank [ tæŋk] 
бункер hopper [ hˈɒpə] 
вентилятор fan [ fæn] 
верстак слюсарний workbench [ wˈɜːkbɛntʃ] 
верстат machine [ məˈʃin] 
верстат токарний  lathe [ lˈeɪːð] 
верстат фрезерний  milling machine [ mˈɪlɪŋ məʃˈiːn] 
верстат хонінгувальний  honing machine [ hounɪŋ məʃˈiːn] 
викрутка screwdriver [ ˈskruːˌdraɪvə] 
викрутка плоска flat blade 

screwdriver 
[ flæt  bleɪd  

'skru:draɪvər] 
викрутка хрестова  cross blade 

screwdriver 
[krɒs bleɪd  

'skru:draɪvər  ] 
вимикач switch [ swɪʧ] 
випарник evaporator [ ˈɪvəpərətə] 
випрямляч AC\DC converter [ kənˈvɜːtər] 
відбійник bump stop [ bˈʌmp stˈɒp] 
відсік compartment [ kəmˈpɑrtmənt] 
візок trolley [ˈtrɑli] 
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вікно window [ ˈwɪndoʊ] 
вогнегасник fire extinguisher [ ˈfaɪər 

ɪkˈstɪŋgwɪʃər] 
водовідстійник sedimenter [ sˈedɪməntə] 
воронка (лійка), наливати 

через воронку 
funnel [ ˈfʌnəl] 

вороток для головок breaker bar [ brˈeɪːkə bˈɑː] 
вулканізатор vulcanizer [ vˈʌlkənaɪːzə] 
газоаналізатор emission tester [ ɪˈmɪʃən 'testər] 
газоаналізатор exhaust gas tester [ ɪgz'ɔːst g:æs 

'testər] 
гараж garage [ gəˈrɑʒ] 
гребінка rake [ reɪk] 
губка лещат jaw [ ʤɔ] 
датчик sensor [ ˈsɛnsər] 
детектор витоку leak detector [ lˈiːk dɪtˈektə] 
джерело струму current source [ kˈʌrənt sˈɔːs] 
дзеркало mirror [ ˈmɪrər] 
динаміки speakers [ ˈspikərz] 
динамометр (в т.ч. 

динамометричний стенд) 
dynamometer [ dˈaɪnəmɒmɪtə] 

долото chisel [ tʃˈɪzl] 
домкрат jack [ ʤæk] 
домкрат підкатний trolley jack ['trɒli dʒæk] 
екран тепловий  heatshields [ hˈiːtʃʃldz] 
естакада car ramp [ kɑː(r) ræmp] 
зубило cold chisel [ kould tʃˈɪzl] 
індикатор indicator [ ˈɪndəˌkeɪtər] 
індикатор годинного типу dial gauge [ dˈaɪl gˈeɪːdʒ] 
інструмент tool [ tul] 
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інструмент для вимірювання 
проміжків в підшипниках 

plastigage [ plˈestɪgədʒ] 

інструменти діагностичні  diagnostic tools [daiəɡˈnɒstik  
tu:ls ] 

кабель для зарядки 
акумулятора 

jump lead [ dʒʌmp  li:d  ] 

канава оглядова  inspection pit [ ɪnspˈekʃn   pˈɪt] 
керн centre-punch [ sˈentə pˈʌntʃ] 
ключ гайковий  wrench [ rˈentʃ] 
ключ гайковий  spanner [ spˈænə] 
ключ динамометричний  torque wrench [ tˈɔːk rˈentʃ] 
ключ зіркоподібний  torx [ tˈeks] 
ключ розвідний  adjustable spanner [ ədʒˈʌstəbl 

spˈænə] 
ключ розвідний гайковий monkey wrench [ mˈʌŋki rˈentʃ] 
ключ стрічковий  strap wrench [stræp rentʃ  ] 
кожух cowl [ kˈaʊːl] 
колiщатко caster [ kˈɑːstə] 
комплект kit [ kɪt] 
комплект для прокачування 

(гідросистеми) 
bleeding kit ['bli:dɪŋ kɪt ] 

комплект для ремонту 
лобового скла 

windscreen repair 
kit 

['wɪndskri:n 

rɪˈpeə(r) kɪt] 
комплект мітчиків і плашок tap and die set [ tæp ənd daɪ 

set] 
компресор compressor [ kəmprˈesə] 
конвеєр conveyor [ kənˈveɪə] 
котушка зі зварювальним 

електродом 
welding wire reel [ 'weldɪŋ 'waɪə 

rɪəl] 
кран crane [ kreɪn] 
кран-балка overhead crane [ ouvəhɛd 
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krˈeɪːn] 
кришка lid [ lɪd] 
кронштейн bracket [ ˈbrækɪt] 
лампи bulbs [ bʌlbz] 
ланцюг chain [ ʧeɪn] 
лебідка winch [ wˈɪntʃ] 
лезо blade [ bleɪd] 
лещата vise [ vˈɪz] 
лещата з автоматичним 

блокуванням 
self-locking grips [self lɒk  ɡrɪp ] 

лінза lens [ lɛnz] 
лінійка перевірочна  straight-edge [ strˈeɪːt ˈedʒ] 
ліхтар torch [ tˈɔːtʃ] 
люксометр luxmeter [ lˈʌksmtə] 
манометр pressure gauge [ prˈeʃə gˈeɪːdʒ] 
манометр масляний  oil gauge [ ˈɔɪːl gˈeɪːdʒ] 
масломірна лінійка oil level dipstick [ ɔɪl levl  

'dɪpstɪk ] 
маслянка oil can [ ˈɔɪːl kæn] 
мийка washer [ ˈwɑʃər] 
мітчик thread tap [ θrˈed tˈæp] 
молоток hammer [ ˈhæmər] 
молоток гумовий або 

дерев'яний  
mallet [ mˈælɪt] 

молоток з круглим бойком ball pein hammer [ bɔːl peɪn 
'hæmə(r) ] 

молоток ударний 
(інерційний)  

slide hammer [ slaɪd ˈhæmə(r)] 

монтіровка автомобільна tyre lever [ tˈaɪə lˈiːvə] 
мотор-тестер engine analyzer ['endʒɪn 
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'ænəlaɪzər] 
муфта coupling [ kˈʌplɪŋ] 
напильник (терпуг) file [ faɪl] 
насадка nozzle [ nˈɒzl] 
насос pump [ pʌmp] 
ножівка hacksaw [ hˈæksɔː] 
обігрівач heater [ ˈhitər] 
обладнання для технічного 

обслуговування і ремонту 
maintenance 
equipment 

[ mˈeɪːntənəns 

ɪkwˈɪpmənt] 
обладнання канцелярське і 

оргтехніка 
office equipment [ ˈɒfɪs 

ɪkwˈɪpmənt] 
окуляри захисні (або темні)  goggle [ gˈɒgl] 
опора pivot [ ˈpɪvət] 
осушувач drier [ drˈaɪə] 
осцилограф oscilloscope [ əsˈɪləskəʊːp] 
пальник зварювальний  welding torch [ wˈeldɪŋ tˈɔːtʃ] 
папір наждачний дрібний fine emery cloth [faɪn 'eməri klɒθ 

] 
пас belt [ bɛlt] 
перемикач knob [ nɒb] 
перетворювач inverter [ ˈɪnvɜrtər] 
петля дверна hinge [ hˈɪndʒ] 
пилосос vacuum cleaner [ ˈvækjʊəm 

ˈkliːnə] 
піддон drip tray [ drˈɪp trˈeɪː] 
підйомне обладнання hoist [ hˈɔɪːst] 
підйомник lift [ lɪft] 
підйомник двоплунжерний  twin ram lift [ twɪn  ræm lɪft] 
підйомник двостійковий  two-post lift [tu:  pəʊst lɪft ] 
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підйомник для вивішування 
коліс 

 wheel free lift [ wi:l fri: lɪft] 

підйомник канавний  pit jack [pɪt dʒæk ] 
підйомник колонний 

мобільний 
mobile column lift [ 'məʊbaɪl 

'kɒləm lɪft] 
підйомник ножичний  scissor lift [ sˈɪzə lˈɪft] 
підйомник ножичний 

подвійний 
double scissor lift [ 'dʌbl  'sɪzər 

lɪft] 
підйомник одностояковий  one-post lift [wʌn   pəʊst lɪft] 
підйомник платформний  runway lifts ['rʌnweɪ  lɪft] 
підйомник плунжерний  ram lift [ræm lɪft ] 
підйомник спеціальний  special lift ['speʃl lɪft] 
підйомник чотирьох-

стійковий  
four post lift [ fɔː(r) pəʊst lɪft 

] 
підсилювач amplifier [ ˈæmpləˌfaɪər] 
пінцет tweezers [ twˈiːzəz] 
плашка screw die [ skrˈuː dˈaɪ] 
плоскогубці plier [ plˈaɪə] 
плунжер plunger [ plˈʌndʒə] 
подовжувач електричний  extension lead [ ɪkstˈenʃn   lˈed] 
прес press [ prɛs] 
привід (виконавчий орган) driver [ ˈdraɪvər] 
приймач receiver [ rəˈsivər] 
прилад для регулювання 

світла фар 
headlight tester [ 'hedlaɪt 'testər 

] 
прилади контрольно-

вимірювальні  
instruments [ ˈɪnstrəmənts] 

пристрій вимірювальний  gauge [ geɪʤ] 
пристрій для зменшення 

шумів (ел.) 
suppressor [ səprˈesə] 
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пристрій підйомний  lifting tackle [ lˈɪftɪŋ tˈækl] 
рама frame [ freɪm] 
регулятор adjuster [ ədʒˈʌstə] 
резервуар reservoir [ ˈrɛzəˌvwɑr] 
реле relay [ riˈleɪ] 
решітка grille [ grˈɪl] 
розетка socket [ ˈsɑkət] 
розподільник distributor [ dɪˈstrɪbjətər] 
розширювач expander [ ɪkspˈændə] 
ротор rotor [ ˈrəʊtə] 
рукавички gloves [ glʌvz] 
ручка handle [ ˈhændəl] 
свердло twist drill [ twˈɪst drˈɪl] 
система видалення 

відпрацьованих газів 
(витяжка) 

exhaust removal 
system 

[ɪgz'ɔːst  

rɪˈmu:vl 'sɪstəm 
] 

система видалення 
відпрацьованих газів 
автомобілів (витяжка) 

vehicle exhaust 
removal system 

['vi:əkl  ɪɡˈzɔːst 

rɪˈmu:vl 'sɪstəm] 

склад storage [ ˈstɔrəʤ] 
скребок scraper [ skrˈeɪːpə] 
сопло nozzle [ nˈɒzl] 
спідометр speedometer [ spɪˈdɒmɪtə] 
спотер spotter [ spˈɒtə] 
статор stator [ ˈsteɪtə] 
ствол детонаційний  detonation gun 

barrel 
[ ˌdetənˈeɪʃən  

ɡʌn  ˈbærəl  ] 
стенд балансувальний 

колісний 
wheel balancers [ wi:l belense 

(r)] 
стенд гальмівний роликовий   roller brake tester ['rəʊlər  breɪk 
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'testər] 
стенд діагностування 

амортизаторів 
shock absorber 
tester 

[ʃɒk əb'sɔːbə 
'testər ] 

стенд правки кузова frame machine [ freɪm mə'ʃi:n ] 
стійка трансмісійна  axle stand [ 'æksl stænd ] 
стійка трансмісійна  transmission jack [ trænz'mɪʃən 

dʒæk] 
тахометр tachometer [ tˈækhɒmɪtə] 
тельфер telpher [ tˈelfə] 
тензодатчик (датчик 

деформацій) 
strain gauge [streɪn ɡeɪdʒ ] 

терпуг (напильник) file [ faɪl] 
тестер бічного відведення side slip tester [ saɪd slɪp 

'testər] 
товщиномір feeler [ fˈiːlə] 
траверса (домкратна балка) jacking beam [ ʤækiŋ  bi;m] 
транспортер conveyor [ kənˈveɪə] 
трійник t-piece [ tˈiː pˈiːs] 
трос cable [ ˈkeɪbl] 
труба pipe [ paɪp] 
установка обслуговування 

системи кондиціонування 
air conditioning 
service machine 

[eə(r)    

kənˈdɪʃənɪŋ   

ˈsɜːvɪs  məˈʃiːn ] 
устаткування складське  storage equipment ['stɔːrɪdʒ  

ɪˈkwɪpmənt] 
холодильник (тех.) condenser [ kəndˈensə] 
хон hone [ houn] 
храповик ratchet [ rˈætʃɪt] 
цанга collet [ kˈɒlət] 
чохол gaiter [ gˈeɪːtə] 
шестигранний ключ allen key [ ˈæləŋ kˈiː] 
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шиномонтажний стенд tyre changer [ tˈaɪə tʃˈendʒə] 
шланг hose [ hoʊz] 
шліфувальний верстат grinding machine [ grˈaɪndɪŋ 

məʃˈiːn] 
штангенциркуль vernier caliper [ vˈɜːnɪəː kˈæɪpə] 
щиток від бризок і бруду mud shield [mʌd  ʃi:ld ] 
щиток перемикання 

режимів роботи 
selector panel [sɪˈlektər 'pænl ] 

щітка brush [ brʌʃ] 
щітка металева wire brush [ wˈaɪə brˈʌʃ] 
щуп (товщиномір) feeler [ fˈiːlə] 
щуп для вимірювання рівня 

рідини (напр. оливи) 
dipstick [ dˈɪpstɪk] 

ящик case [ keɪs] 
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ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ / MAINTENANCE AND 
OVERHAUL 

 
буксирування towing [ touɪŋ] 
буксирувати tow [ təʊ] 
виконання execution [ ˌɛksəˈkjuʃən] 
виконувати (здійснювати 
роботу) 

carry out [ ˈkæri aʊt] 

вимірювання measurement [ ˈmɛʒərmənt] 
вимірювати measure [ ˈmɛʒər] 
вирівнювання alignment [ əˈlaɪnmənt] 
витримати (в часі) withstand [ wɪθˈstænd] 
відбортовка шини bead breaking [ bˈiːd ˈbreɪkɪŋ] 
відновлювати recondition [ rikəndˈɪʃən] 
впоратися handle [ ˈhændəl] 
гарантія, гарантійний warrantly [ wˈerəntli] 
демонтувати demount [ dˈemaʊːnt]  
діагностика diagnosis [ ˌdaɪəgˈnoʊsəs] 
дозаправка top-up [ tˈɒp ʌp] 
доливання top-up [ tˈɒp ʌp] 
експлуатація operating [ ˈɑpəˌreɪtɪŋ] 
заміна renewal [ rɪˈnuəl] 
заміна refit [ rˈiːfɪt] 
заміняти change [ ʧeɪnʤ] 
запасний spare [ sper] 
запобігання впливу prevents the 

exposure 
[ prɪˈvent   ðə  

ɪkˈspəʊ.ʒər  ] 
запобігання окисленню preventing 

oxidation 
[ prɪˈvent  

ˈɒk.sɪ.daɪzin  ] 
запобігання розбризкуванню preventing spatter [prɪˈvent  
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ˈspæt.ər ] 
запускати двигун від АКБ 
іншого автомобіля 

jump start [ dʒˈʌmp stˈɑːt] 

запчастини spare parts [ speə pɑːts] 
заретушувати touch-up [ tˈʌtʃ ʌp] 
заряджати charge [ ʧɑrʤ] 
затягувати tighten [ tˈaɪtn  ] 
збільшення increases [ ɪnˈkrisəz] 
зборка assembly [ əˈsɛmbli] 
зварювання welding [ ˈwɛldɪŋ] 
зварювання в середовищі 
захисних газів 

welding in shielding 
gas 

[ 'weldɪŋ ɪn   

ʃi:ldɪŋ ɡæs] 
зварювання опором 
контактне 

electric resistance 
welding 

[ ɪlˈektrɪk 

rɪzˈɪstəns 

wˈeldɪŋ] 
зварювати weld [ wˈeld] 
зливати (зпустошувати) drain [ dreɪn] 
змащувати lubricate [ ˈluːbrɪkeɪt] 
зменшувати decreases [ dˈiːkrisiz] 
знежирювати degrease [ dɪgrˈiːs] 
знижувати decreases [ dˈiːkrisiz] 
знімати фаску trim [ trɪm] 
монтаж assembly [ əˈsɛmbli] 
монтувати mount  [ maʊnt] 
наближення approaching [ əˈproʊʧɪŋ] 
нагрів попередній  pre-heating [ pri:'hi:tɪŋ] 
налагодження (точне 
регулювання) 

tune-up [ tjˈuːn ʌp] 

налаштування adjustment [ əˈʤʌstmənt] 
направляти steer [ stˈɪəː] 
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обробка механічна  machining [ məʃˈiːnɪŋ] 
огляд inspection [ ɪnˈspɛkʃən] 
отримувати obtain [ əbˈteɪn] 
паяти solder [ sˈɒldə] 
підфарбувати touch-up [ tˈʌtʃ ʌp] 
покращує зовнішній вигляд improves 

appearance 
[ ɪmprˈuːvz 

əpˈɪəːrəns] 
попередження precaution [ prɪkˈɔːʃən] 
послаблювати (зусилля) slacken [ slˈækən] 
пошук несправностей 
(діагностика) 

fault finding [ fˈɔːlt fˈaɪndɪŋ] 

прикріплювати attach [ əˈtæʧ] 
прокачування гальм brake bleeding [breɪk 'bli:dɪŋ  ] 
промивати rinse [ rˈɪns] 
регулювання adjustment [ əˈʤʌstmənt] 
регулювання кутів керованих 
коліс 

wheel alignment [ wˈiːl 

əlˈaɪnmənt] 
регулювати adjust [ əˈʤʌst] 
ремонт refit [ rˈiːfɪt] 
ремонт капітальний  overhaul [ ouvəhɔːl] 
ремонт незначний minor repair [ mˈaɪnə rɪpˈeəː] 
ремонт поточний  operating repair ['ɒpəreɪt  

rɪˈpeə(r) ] 
стан condition [ kənˈdɪʃən] 
стан відмінний  peak condition [ pˈiːk 

kəndˈɪʃən] 
стравлювати (газ або рідину) bleed [ blid] 
технічне обслуговування maintenance [ ˈmeɪntənəns] 
технічне обслуговування 
періодичне 

regular 
maintenance 

[ rˈegjʊlə 
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mˈeɪːntənəns] 
техогляд MOT test (Ministry 

of Transport 
compulsory annual 
test) 

[ mˈet] 

шліфування grinding [ grˈaɪndɪŋ] 
шліфувати grind [ graɪnd] 
щоденне обслуговування 
(ЩО) 

routine 
maintanence 

[ ru:'ti:n 

meɪntenens ] 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБІЛЯ / ROAD PERFORMANCES 

 
вантажопасажирський 

автомобіль-фургон 
station wagon [ stˈeɪːʃn   

wˈægən] 
вантажопідйомність capacity [ kəˈpæsəti] 
видимість visibility [ ˌvɪzəˈbɪlɪti] 
висота height [ haɪt] 
витрата consumption [ kənˈsʌmpʃən] 
витрата газу gas consumption [ gˈæs 

kənsˈʌmpʃən] 
витрати палива fuel consumption [ ˈfjuəl 

kənˈsʌmpʃən] 
вільний хід (люфт) free play [ frˈiː plˈeɪː] 
властивість property [ ˈprɑpərti] 
гарантія, гарантійний warrantly [ wˈerəntli] 
гібрид hybrid [ ˈhaɪbrəd] 
довговічність durability [ djʊəːrəbˈɪlɪti] 
довжина length [ lɛŋkθ] 
екологічність environmental 

friendliness 
[ 

ɪn'vaɪrən'mentl 

'frendlɪnɪs] 
здібності позашляхові  off-road ability [ɒf  rəʊd  

ə:bɪləti ] 
кабріолет (автомобіль з 

відкидним верхом) 
convertible [ kənˈvɜrtəbəl] 

керованість автомобіля car handling [ kɑː(r) 

'hændlɪŋ] 
кліренс (дорожній просвіт) ride height [ rˈaɪd hˈaɪt] 
коефіцієнт корисної дії efficiency [ ɪˈfɪʃənsi] 
колія автомобіля wheel tread [ wˈiːl trˈed] 
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кут випередження 
запалювання 

ignition timing [ ɪgnˈɪʃn   

tˈaɪmɪŋ] 
кут нахилу осі повороту castor [ kˈɑːstə] 
маса автомобіля повна  gross vehicle 

weight 
[ grous vˈiːɪkl 

wˈeɪːt] 
маса споряджена  kerb weight [ kˈɜːb wˈeɪːt] 
місткість capacity [ kəˈpæsəti] 
можливості capabilities [ ˌkeɪpəˈbɪlətiz] 
момент обертаючий  torque [ tɔrk] 
надійність недостатня  insufficient 

reliability 
[ ˌɪn.səˈfɪʃənt   

rɪˈlaɪəbl  ] 
напрацювання operating time [ ˈɒpərɛɪːtɪŋ 

tˈaɪm] 
нахил шворня swivel pin 

inclination 
['swɪvəl pɪn 

,ɪnklɪˈneɪʃən] 
обороти холостого ходу idle speed [ ˈaɪdl spˈiːd] 
підвищення тиску наддуву turbocharge boost 

pressure 
['tɜːbəʊ   tʃɑːdʒ 

bu:st   ˈprɛʃər] 
позашляховик SUV [ ɛsjuːˈviː] 
порядок роботи циліндрів 

(послідовність 
запалювання) 

firing order [ fˈaɪərɪŋ ˈɔːdə] 

потужність power [ ˈpaʊər] 
придатність (автомобіля) до 

експлуатації 
roadworthiness [ roudwɜːðɪnɪs] 

продуктивність productivity [ 

ˌproʊdəkˈtɪvəti] 
проміжок замку кільця piston ring gap [ 'pɪstən rɪŋ 

ɡæp ] 
рівень шуму noise level [ nˈɔɪːz lˈevl] 
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розвал колеса camber [ kˈæmbə] 
розмір measurement [ ˈmɛʒərmənt] 
самоскид dump truck [ dˈʌmp trˈʌk] 
стан відмінний  peak condition [ pˈiːk 

kəndˈɪʃən] 
стійкість stability [ stəˈbɪlɪti] 
ступінь стиснення compression ratio [ kəmprˈeʃn   

rˈeɪːʃɪəːə] 
сходження колеса toe [ toʊ] 
сходження коліс (негативне) toe-out [təʊ  aʊt ] 
сходження коліс (позитивне) toe-in [ tou w ɪn] 
тип кузова "седан" sedan [ sɪˈdæn] 
товщина thickness [ ˈθɪknəs] 
точність accuracy [ ˈækjərəsi] 
хід поршня stroke [ stroʊk] 
частота прокручування 

колінчастого вала 
cranking speed [ krenkiŋ spi:d ] 

число свічки калильне heat rating [ hˈiːt rˈeɪːtɪŋ] 
швидкість speed [ spid] 
ширина width [ wɪdθ] 
шум noise [ nɔɪz] 
якість quality [ ˈkwɑləti] 
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