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ПЕРЕДМОВА 

 
Російсько-український словник інженерних технологій містить науково-

технічні терміни, які стосуються термінології технологічних процесів. У су-
часних технологіях втілено наукові досягнення механіки, тепло- та електро-
енергетики, будівельної та гірничої справи, металургії, металооброблення, хе-
мічної та інших галузей виробництва. Таке поєднання різних галузей науки й 
техніки відображено в доборі термінів словника. Залучено також суміжні тер-
міни з економіки, екології та фундаментальних наук: фізики, математики, хемії. 

Характерна риса словника – це повнота відображення багатозначности 
російських термінів різнозначними українськими термінами. Не всі терміни-
синоніми можуть видатися влучними, але невдалий в певній галузі термін 
може знайти застосування в іншій. Синонімія має також пізнавальну вартість 
і служить збагаченню інженерної уяви. Словник знайомить з багатством укра-
їнської мови, допомагає оволодіти її словотворчими засобами. 

У словнику перекладено близько 42 тисяч російських термінів (імен-
ників, дієслів, прикметників, дієприкметників), частин слів (полі-, мега- тощо) і 
багатослівних термінів, безпосередньо пов’язаних з термінологією техноло-
гічних процесів. Ураховано також загальновживані слова, що є складниками 
відповідних термінів. 

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА СЛОВНИКА. Російські терміни подано 
грубим шрифтом, а їхні українські відповідники – звичайним. Російські та 
українські терміни в терміностаттях розмежовано прогалинами. Реєстрові слова 
російської частини розміщено в абетковому порядку. Кожне слово російського 
та українського терміна має наголос. 

Два наголоси над словом (напр., про `сто `ру) показують, що воно вжива-
ється рівноправно з першим або другим наголосом. 

Слово-термін подано з позначкою про частину мови лише тоді, коли 
це слово виступає в ролі іншої частини мови (напр., ім. ла `мана). 

Невідмінювані слова мають позначку – невідм. Короткі позначки про 
галузь знань (буд., ел., мех., хем. тощо) стосуються частини статті від цієї 
поз-начки до крапки з комою чи до кінця статті, коли крапки з комою нема. 

На першому місці української частини словникової статті поставлено 
головний відповідник, а після нього – другорядні. Українські терміни-сино-
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 7 

німи розділено комою, віддалені за значенням терміни (часткові синоніми) – 
крапкою з комою, а різнозначні терміни – цифрами: 

армату `рщик   армату̀рник,-ка, ришту̀нник,-ка 

разва `ленный   розва̀лений; зруйно̀ваний 

аппара `т   1. апара̀т,-та; 2. прѝлад,-ду; 3. прѝстрій,-рою; 

4. устатко̀вання 

У круглих дужках прямим шрифтом подано скорочувані частини 
терміна-словосполуки чи терміна-слова, які можна вилучати й не вилучати. 
Наприклад, два дієслова-синоніми закругля `ти, заокругля `ти можна подати 
так: 

округля `ть, округли `ть   округля `ти, округлѝти; за(о)кругля `ти, 

за(о)кру̀глити 

с. соедине `ния (монта `жная)   схѐма з’є̀днання (монта̀жна) 

У другому прикладі подано водночас повну та скорочену форму тер-
міна – схѐма з’є̀днання монта̀жна та схѐма з’є̀днання. У багатослівному терміні 
синонімія може стосуватися його окремого слова або терміна загалом. У 
першому випадку основний відповідник записано звичайно, а другорядні від-
повідники формують з незмінної частини багатослівного терміна та синоні-
мів, узятих у квадратні дужки: 

в. веду `щий   вал тяговѝй [повіднѝй] 

Тут вал тягови `й – основний відповідник, а вал повідни `й – другоряд-
ний. 

У другому випадку, коли синонімія стосується терміна загалом, основ-
ний відповідник також записано звичайно, а другорядні відповідники 
формують як комбінації слів без дужок та слів у квадратних дужках:  

г. модифика `ции   глибина̀ [сту̀пінь] модифіка̀ції 

[перетво̀рення] 

Тут глибина ` модифіка `ції̀ – основний відповідник, а сту`пінь модифі-
ка `ції, глибина ` перетво `рення, сту`пінь перетво `рення – другорядні відповід-
ники. У квадратних дужках подано також змінні частини декількох синоні-
мійних термінів-слів, наприклад, упа `сти, впа `сти разом подано так: 

па `дать, пасть   па̀дати, у[в]па̀сти; спада̀ти, спа̀сти; 

змѐншуватися, змѐншитися 
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Слова чужомовного походження і деяку частину технологічних термі-
нів подано з поясненням їх змісту – українською мовою курсивом у круглих 
дужках. Наприклад: 

реогра `фия   реогра̀фія (метод реєстрування опору тіла 
людини змінному струмові) 

рео `метр   рео̀метер,-тра (прилад, яким вимірюють витрату 
газів) 

Пояснення стосується попереднього терміна чи розділених комою групи 
попередніх термінів. 

ІМЕННИКОВІ ГНІЗДА. Складені російські терміни з однаковим 
іменником у називному відмінку зведено в іменникові гнізда. Кожне гніздо 
містить базове слово-іменник (заголовна стаття) та різні словосполуки з ним 
(підстатті). Перелік російських словосполук подано в абетковому порядку. У 
словосполуках гнізда базове російське слово позначено першою літерою з 
крапкою, а відповідне українське слово подано цілком. Синоніми подано у 
квадратних дужках. Наприклад: 

ёмкость   ел. є̀мність,-ности; мі̀сткість,-кости 

ё. входна `я   є̀мність вхідна̀ 

ё. загру `зочная   мі̀сткість заванта̀жувальна  

Усі російські та українські складені терміни, що починаються з прикмет-
ників чи дієприкметників, у словнику подано у зворотному порядку слів, де 
на перше місце поставлено іменник у називному відмінку, а прикметник чи 
дієприкметник – після іменника. Наприклад, російський термін квадрату`р-
ная фо `рмула за `мкнутого ти `па подано як фо `рмула квадрату`рная за `мкну-
того ти `па Така зміна дає змогу подавати терміни з однаковими іменниками 
в одному іменниковому гнізді: 

фо `рмула   фо̀рмула,-ли (загальне коротке символьне визна-
чення якогось положення, відношення, закону тощо, яке 
можна застосувати до відповідного конкретного випадку) 
ф. … 

ф. квадрату `рная   фо̀рмула квадрату̀рна 

ф. к. за `мкнутого ти `па   фо̀рмула квадрату̀рна 

за̀мкненого тѝпу 
ф. … 

Український іменник-відповідник подано в називному відмінку 
однини (крім вживаних тільки в множині). Після коми наведено закінчення 
родового відмінку. Українські терміни-синоніми розділено комами, а різно-
значні групи синонімів – крапкою з комою. 
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ВІДДІЄСЛІВНІ ІМЕННИКИ. У словнику особливу увагу звернено 
на переклад багатозначних віддієслівних іменників російської мови. Їхні 
українські відповідники можуть виражати недоконану (одно- чи багаторазову) 
дію та доконану дію, а також наслідок (результат) дії, величину чи місце. Ці 
відповідники розділено крапкою з комою: 

облуче `ние   опромі̀нювання; опромі̀нення; 

опромі̀неність,-ности 

разре `з   розріза̀ння, розрі̀зування, розтина̀ння; розрі̀зання, 

розі̀тнення; ро̀зріз,-зу, ро̀зтин,-ну 

разме `тка   розміча̀ння, розмі̀чування; розмі `чення; мі `тка,-ки, 

по̀значка, (інструмент) ро̀змітка,-ки 

Тут слова розріза `ння, розтина `ння, розміча `ння виражають недоконану 
одноразову дію, розрі̀зування, розмі̀чування – недоконану багаторазову дію, 
опромі̀нювання – недоконану одноразову і багаторазову дію, а опромі̀нення, 
розрі̀зання, розі̀тнення, розмі̀чення – доконану дію. Опромі̀неність виражає 
наслідок дії, ро̀зріз – місце, а мі̀тка, по̀значка, ро̀змітка – місце або наслідок 
дії. Іменники на -ння з додатковим попереднім суфіксом -ов на позначення 
багаторазової дії часто опущено – перевагу надано стислим формам. 

Якщо українські відповідники багатозначного російського терміна мають 
різні значення, то їх різнозначні групи розділено цифрами: 

разде `л   1. розділя `ння, поділя `ння; розді̀лення, поді̀лення; 

по̀діл,-лу; 2. ві̀дділ,-лу; 3. ро̀зділ,-лу (в книзі) 

ДІЄСЛОВА. Російські терміни-дієслова недоконаного й доконаного 
виду та їх українські відповідники подано в одній терміностатті корелятивними 
парами чи групами в інфінітиві: дава `ть, дать   дава `ти, да `ти. 

Пари українських полісемійних відповідників розділено крапкою з комою: 
возвраща `ть, возврати `ть    поверта̀ти, поверну̀ти; верта̀ти, 

верну̀ти 

Різнозначні українські відповідники розділено цифрами: 
разводи `ть, развести `   1. розво̀дити, розвестѝ; 2. розчиня `ти, 

розчинѝти; 3. розпуска̀ти, розпустѝти 

Групи зворотних дієслів записано аналогічно: 
растворя `ться, раствори `ться   розчиня `тися, розчинѝтися; ... 

разрыва `ться, разорва `ться   1. вибуха̀ти, вѝбухнути; 

2. розрива̀тися, розірва̀тися 
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Чітка відповідність між видами російських дієслів та їх українських 
відповідників спостерігається не завжди: 

сади `ться, сесть   1. сіда̀ти, сі̀сти; осіда̀ти, осі̀сти; 2. збіга̀тися, 

збі̀гтися; зсіда̀тися, зсі̀стися (про тканину) 

Дієслова з додатковим суфіксом -ов на позначення багаторазової дії 
часто опущено – перевагу надано стислим формам. 

Наведені правила поширюються також на безвидові російські дієслова, 
для яких треба завжди подавати як українські відповідники два дієслова – і 
недоконаного, і доконаного виду: 

экспорти `ровать  експортува̀ти, відекспортува̀ти; виво̀зити, 

вѝвезти (товари) 

Характерні риси наведених у словнику російських дієслів і 
дієприкметників (время, вид, залог) звірено зі сучасним великим російським 
електронним словником ABBY Lingvo Multilingual Edition 8.0. Із цього слов-
ника отримано також дані щодо застосовування російських дієприкметник-
кових форм у ролі прикметників. 

ПРИКМЕТНИКИ ТА ДІЄПРИКМЕТНИКИ. Прикметники та дієприк-
метники подано в називному відмінку однини чоловічого роду. Кожен росій-
ський прикметник чи дієприкметник складає у словнику окрему статтю. 
Подаючи українські відповідники до російських дієприкметників, взято до уваги, 
що російські дієприкметникові форми часто вживають паралельно як прик-
метникові (розрізнити прикметник від дієприкметника можна лише в кон-
тексті). У технічній термінології широко використовують віддієслівні прикмет-
ники та дієприкметники, яким у словнику приділено найбільшу увагу. 

Російським прикметникам активної здатности на -тельный, -а[и]льный, 
-очный, -ционный тощо відповідають українські прикметники активної здат-
ности на -а[я,и]льний,  -ний, -і[ї]вний,  -ійний,  -чий,  -овий тощо: 

извести `тельный   сповіща̀льний (сигнал), сповіснѝй 

разруши `тельный   руйнівнѝй, руйнува̀льний 

коммутацио `нный   комутаці̀йний 

Російські активні дієприкметникові форми на -щий, які в термінах ви-
конують роль прикметників, перекладено на українські прикметники активної 
здатности на -а[я,и]льний,  -ний,  -і[ї]вний тощо: 

регули `рующий   регулюва̀льний, регулівнѝй 

листа `ющий   горта̀льний 

мо `ющий   мѝйний, змива̀льний 
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Якщо російські слова на -щий використовують у текстах як дієприк-
метники, то в українських текстах їм відповідають замінні розгорнуті форми 
(що + дієслово, який + дієслово, у стані + іменник тощо), яких у словнику не 
подано. 

Російським пасивним дієприкметниковим формам на -щийся, -омый 
тощо відповідають українські прикметники пасивної здатности виконати дію 
на -ний, -і[ї]вний, -овний, -a[я,е]нний тощо, а також українські пасивні діє-
прикметники недоконаного виду: 

раздвига `ющийся   розсувнѝй; розсу̀ваний, розсо̀вуваний 

модели `рующийся   змодельо̀вний; модельо̀ваний 

переключа `ющийся   перемикнѝй; перемика̀ний 

ведо `мый   вѐдений; тяжнѝй 

Російські пасивні перехідні дієприкметникові форми теперішнього 
часу на -емый перекладено на українські дієприкметники на -у[ю]ваний, 
-ований,  -а[я,е]ний та на прикметники пасивної здатности виконати дію: 

охлажда `емый   охоло̀джуваний; охоло̀дний 

деформи `руемый   деформо̀ваний; здеформо̀вний  

макети `руемый   макето̀ваний; змакето̀вний 

У переважній більшости випадків російські пасивні дієприкметники на 
-емый і -щийся взаємозамінні. Взаємозамінність характерна й для прикмет-
ників пасивної здатности на -емый і -щийся. Тому для них у словнику укра-
їнські відповідники подано прикметниками та дієприкметниками. Причому 
дієприкметникова форма на -емый має дієприкметник як головний україн-
ський відповідник і прикметник як другорядний, а форма на -щийся – навпаки. 
Дієприкметники та прикметники як різні частини мови розділено крапкою з 
комою: 

вса `сываемый   усмо̀ктуваний; усмоктнѝй 

вса `сывающийся   усмоктнѝй; усмо̀ктуваний 

Українські дієприкметники згруповано разом і розділено крапкою з 
комою від так само згрупованих прикметників: 

впи `тываемый   вбѝраний, усмо̀ктуваний; вбирнѝй, усмоктнѝй 

впи `тывающийся   вбирнѝй, усмоктнѝй; вбѝраний, 

усмо̀ктуваний 

Українські відповідники з різними значеннями розділено цифрами: 
вызыва `емый   1. спричѝнюваний; спричиннѝй; 

2. зумо̀влюваний; зумо̀вний; 3. виклѝкуваний; викличнѝй 
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Російські пасивні дієприкметникові форми минулого часу доконаного 
виду на -нный, -тый, -вшийся перекладено на українські пасивні дієприк-
метники доконаного виду на -у[o]ваний, -а[я,е]ний, -у[о,и]тий, а також на 
українські прикметники пасивної здатности виконувати дію та/чи на непере-
хідні дієприкметники минулого часу на -лий: 

деформи `рованный   здерформо̀ваний; здеформо̀вний 

разру `шенный   зруйно̀ваний; зруйно̀вний 

установи `вшийся   ста̀лий, уста̀лений 

износи `вшийся   зно̀шений, спрацьо̀ваний 

отвали `вшийся   відпа̀лий 

Для перекладу російських прикметників неперехідної здатности на 
-кий,  -учий, -щийся тощо використано українські прикметники неперехідної 
здатности на -кий,  -ливий,  -стий,  -у[ю]чий,  -ущий) тощо: 

ша `ткий   хиткѝй 

лету `чий   леткѝй, летю̀чий 

меня `ющийся   мінлѝвий 

Російські неперехідні дієприкметники теперішнього часу на -щийся, 
-щий перекладено на українські неперехідні дієприкметники на -а[я,е]ний, 
-ований та/чи на прикметники неперехідної здатности на -омий, -ний, -чий, -кий: 

дви `жущийся   рухо̀мий; ру̀ханий 

пита `ющийся   жѝвлений 

лета `ющий   літа̀льний 

тверде `ющий   твердкѝй, тужавкѝй 

Для перекладу російських неперехідних дієприкметникових форм 
минулого часу доконаного та недоконаного виду на -вший, -вшийся вико-
ристано українські неперехідні дієприметники на -лий, -тий, -ний, а деколи 
також прикметники неперехідної здатности: 

вспы `хнувший   спала̀хнений; спалахнѝй 

вы `горевший   вѝгорілий; збля `клий 

осты `вший   остѝглий, охоло̀лий, вѝхололий 

набежа `вший   набі̀глий 

взорва `вшийся   вѝбухлий 

вы `лежавшийся   вѝлежаний, влѐжаний 

вы `стоявшийся   вѝстояний 

отлежа `вшийся   вѝлежалий 

У словнику враховано вимоги Державного стандарту України ДСТУ 
3966-2009 «Засади та правила розроблення стандартів на терміни та визна-
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чення понять», словника О. Пономаріва «Вживання літери “ґ”», 2000 р., нової 
редакції Проєкту українського правопису, а також Термінологічної правопис-
ної конвенції міжнародної конференції «Фізика в Україні» (Київ, 1993 р): 

1. У термінах чужомовного походження літеросполуку іа передано 
українським відповідником ія: радіяція, потенціял тощо. 

2. Усунено розбіжність у написанні термінів із коренем магнет, тобто, 
– магнет, магнетик, магнетний, магнетострикція тощо, що рекомендовано 
Бюро Відділення фізики й астрономії НАН України у березні 2009 року як 
відповідь на лист-звернення від ТК СНТТ та учасників 10-ї Міжнародної на-
укової конференції «Проблеми української термінології СловоСвіт 2008». 

3. Повернено притаманні українській мові написання термінів метер, 
циліндер, фільтер тощо (але метра, циліндра, фільтра тощо), а також проєкт, 
проєкція, йон. 

4. У запозичених термінах негрецького походження та їхніх похідних 
латинську літеру «h» передано українською «г»; латинську літеру «g» – укра-
їнською літерою «ґ»: ґрунт, ґума, ґратка, ґніт, ґлей тощо. 

5. Усунено суперечності в написанні слова хемія та похідних від нього. 
Отже, – хемія, хемосорбція, хемолюмінесценція. 

6. У термінах грецького та латинського походження сполуку au пере-
дано українською ав: авдіо, автентичний, тощо. 

7. У родовому відмінку іменники жіночого роду, які в називному від-
мінку закінчуються на приголосний, записано із закінченням -и: валентности, 
соли, властивости. 

 

У словнику закладено засади відновлення автентичности української 
мови: масло → олива, олія, олій; гайка → мутра. 

Назви нафтопродуктів (бензина, парафіна), до складу яких входять 
вуглеводні, схвалила кафедра технології нафти Національного університету 
«Львівська політехніка» (Російсько-український словник з хемії та хемічної 
технології. – Львів, Вид-во ДУ «Львівська політехніка», 1993). 

Для добору термінів словника використано науково-технічну літературу, 
яка стосується інженерних технологій, сучасні загальні та фахові російсько-
українські науково-технічні словники і словники 30-их років минулого сто-
річчя. Повний список використаних видань наведено в Додатку. 

До словника додано абетковий покажчик українських термінів із заго-
ловних статей словника (підстатті не враховано). Російські терміни-відповід-
ники в статті українського покажчика розділено комами. Корелятивні дієслівні 
пари (дієслова доконаного й недоконаного виду) розділено крапкою з комою. 
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Автори словника висловлюють щиру подяку Львівській обласній раді за 

фінансову підтримку другого видання словника, голові Технічного комітету 
стандартизації науково-технічної термінології (ТК СНТТ) Міністерства еконо-
мічного розвитку і торгівлі та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України професорові Б. Рицару та відповідальному секретареві ТК СНТТ 
Р. Мисаку за роботу з готування другого видання словника до публікації. 

Укладачі словника з повагою і вдячністю оцінюють працю рецензентів 
професорів О. Сербенської та М. Кукляка, а також В. Пілецького, Р. Рожан-
ківського, О. Захарків, К. Семенистого. Їхні критичні зауваги, поради та 
допомога під час доопрацювання рукопису значно поліпшили якість слов-
ника. 

Словник пропонується широкому загалові фахівців у галузі технічних 
знань, а також працівникам вищих та середніх навчальних закладів. 

 
М. Ганіткевич, Б. Кінаш 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

 
ав.   авіяція 
авт.   автотехніка 
адм.-г.   адміністративо-господарська 
акуст.   акустика 
амер.   американський 
анат.   анатомія 
англ.   англійський 
арх.   архітектура 
астр.   астрономія 
ат.н.   атомний номер 
ат.м.   атомна маса 
безп.   безпека 
бот.   ботаніка 
буд.   будівництво 
взут.   взуттєве виробництво 
військ.   військова справа 
геогр.   географія 
геод.   геодезія 
геол.   геологія 
геом.   геометрія 
геофіз.   геофізика 
гідр.   гідравліка 
гідрот.   гідротехніка 
гірн.   гірництво 
ґрунт.   ґрунтознавство 
ґум.   ґумове виробництво 
див.   дивись 
ек.   економіка 
ел.   електрика, електротехніка 
енерг.   енергетика 
заг.   загальновживаний термін 
зал.   залізниця 
заст.   застаріла назва 
збр.   зброя 
звар.   зварювання 
ім.   іменник 
ін.   інше 

інж.   інженерний 
інф.   інформатика 
керам.   кераміка 
к.с.   кінська сила 
кін.   кінотехніка, кіномистецтво 
ков.   ковальство 
кресл.   креслення 
крист.   кристалографія 
лат.   латинський 
лінгв.   лінгвістика 
ліс.   лісництво 
лог.   математична логіка 
мат.   математика 
маш.   машинобудування 
мед.   медицина 
мет.   металургія 
мет.об.  металообробна промисловість 
метеор.   метеорологія 
мех.   механіка 
мисл.   мисливство 
мист.   мистецтво 
мін.   мінералогія 
мн.   множина 
мор.   морська справа 
муз.   музика 
н.е.   наша ера 
напр.   наприклад 
нафт.   нафтопереробна промисловість 
невідм.   невідмінюване 
об.   об’єм 
плас.   пластмаси  
побут.   побутовий термін 
полігр.   поліграфія 
полімер.   полімери 
прк.   прикметник 
р.   рік 
рад.   радіяція 
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радіот.    радіотехніка 
рт.ст.    ртутний стовпчик 
с.г.   сільське господарство 
сант.   сантехніка 
сек.   секунда 
слюс.   слюсарство 
сп.   спорт 
спец.   спеціяльний термін 
стат.   статистика 
стол.   столярство, столярна справа 
судн.   судноплавcтво 
текс.   текстильна промисловість 
телегр.   телеграфія 
телеф.   телефонія 
тмп.кип.   температура кипіння 
теор.   теоретично 

тепл.   теплотехніка 
термод.   термодинаміка 
тех.   техніка 
технол.   технологічний 
торг.   торгівля 
фарм.   фармація 
фіз.   фізика 
фін.   фінансова справа 
фот.   фотографія 
харч.    харчова промисловість 
хем.   хемія 
холод.   холодильна справа 
цукр.   цукроварство 
шв.   швацтво  
шкір.   шкіряне виробництво 
 

 
 
 

РОСІЙСЬКА АБЕТКА 
 

Aa  Бб  Вв  Гг  Дд  Ее  Ёё  Жж  Зз  Ии  Йй  Кк  Лл 
Мм  Нн  Оо  Пп  Рр  Сс  Тт  Уу  Фф  Хх  Цц  Чч 

Шш  Щщ  ъ  ы  ь  Ээ  Юю  Яя 
 
 

УКРАЇНСЬКА АБЕТКА 
 

Аа  Бб  Вв  Гг  Ґґ  Дд  Ее  Єє  Жж  Зз  Ии  Іі  Її  Йй 
Кк  Лл  Мм  Нн  Оо  Пп  Рр  Сс  Тт Уу  Фф  Хх  Цц 

Чч  Шш  Щщ  ь  Юю  Яя 
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РОСІЙСЬКО -  
УКРАЇНСЬКИЙ  
СЛОВНИК   З  
ІНЖЕНЕРНИХ  
ТЕХНОЛОГІЙ  
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абажур                                                                                                       абсорбировать 

 
А 

 
абажу̀р   абажу `р,-ра, дашо `к,-шка̀ (на лампу, 
свічку тощо) 
а. герметѝческий   абажу̀р гермети `чний 
а. ру `бчатый   абажу `р пругува `тий 

абажу̀рный   абажу `рний, дашко `вий 
аба̀к, аба̀ка   мат., арх. аба̀к,-ка, аба̀ка,-ки 

(1. лічильна дошка в давніх греків і римлян; 
2. верхня плита капітелі (напів)колони, 
пілястри; 3. в номографії - особливе 
креслення – сітчаста номограма) 

аба̀ка   текс. аба̀ка,-ки (манільське прядиво, 
з якого виготовляють корабельні снасті, 
линви, мотузки, шпагат) 

абду̀ктор   абду̀ктор,-ра, відвіднѝк,-ка̀ 
(відвідний м’яз) 

аберрацио̀нный   абераці `йний 
аберра̀ция   абера̀ція,-ції, спотво̀рення, 
відхѝлення (1. нечіткість або викривлення 
зображення, що його дають оптичні 
прилади; 2. позірне зміщення світила на 
небесній сфері, спричинене рухом Землі 
по орбіті та її обертанням навколо осі) 
а. астрономѝческая   абера̀ція астрономі̀чна 
а. оптѝческих систѐм   абера `ція опти `чних 
систе `м 

а. свѐта   абера̀ція сві `тла 
а. сферѝческая   абера `ція сфери `чна 
а. хроматѝческая   абера `ція хроматѝчна 
а. электро̀нно-оптѝческая   
абера̀ція електро̀нно-опти `чна 

абза̀ц   ві̀дступ,-пу, абза̀ц,-цу 
абля̀ция   абля̀ція,-ції (1. зменшення маси снігу 
чи льоду внаслідок танення та випаровування; 
2. тепловий захист у ракетах) 
а. адвентѝвная   абля̀ція адвентѝвна [чужа̀] 
а. интегра̀льная   абля `ція інтегра̀льна 
а. испарѐнием   абля `ція випаро `вуванням 
а. плавлѐнием   абля `ція то̀пленням 
а. повѐрхностная   абля `ція поверхне `ва 
а. сублима̀цией   абля `ція субліма̀цією 

абонемѐнт   абонемѐнт,-та 
абонѐнт   абонѐнт,-та (той, що користується 
правом обслуговування чи користування 
чим-небудь) 

а. телефо̀нной сетѝ   абоне `нт телефо `нної 
мерѐжі 

абонѐнтный   абоне `нтний (який обслуговує 
абонентів) 

абонѝрование   абонува `ння (одержання 
чого-небудь за абонементом) 

абонѝровать   абонува `ти 
абрази `в   абрази `в,-ву (дуже твердий 
матеріял – алмаз, корунд, шмергель, який 
застосовують у вигляді порошку, пасти 
чи інструменту для шліфування, точіння 
та полірування) 

абразѝвно-жѝдкостный   абразѝвно-рідѝнний 
абразѝвно-кристаллѝческий   
абрази `вно-кристалі̀чний 

абразѝвный   абрази `вний 
абра̀зия   геол. абра̀зія,-зії 

(руйнування берегів водойми хвилями) 
а. во `дная   абра̀зія во̀дна [водяна̀] 
а. волнова̀я   абра̀зія хвильова ` 

а̀брис   геод. а̀брис,-су, план,-ну, крѐсленик,-ка 
абсолю̀тно   абсолю `тно, цілковѝто, цілко `м, 
зо̀всім 

абсолю̀тный   абсолю `тний, безумо̀вний, 
цілкови `тий 

абсорбѐнт   фіз., хем. абсорбѐнт,-ту, вбирнѝк,-ка̀ 
(речовина, що вбирає гази, рідини, 
світло і звук усім об’ємом) 

абсо̀рбер   абсо̀рбер,-ра, вбира `ч,-ча ` 
(пристрій – металева колона чи інша 
посудина, в якій відбувається абсорбція) 
а. барбота̀жный   абсо̀рбер барбота̀жний 

[булькотли `вий] 
а. наса̀дочный   абсо̀рбер засипни `й 

[із запо `вненням] 
а. пѐнный   абсо `рбер [вбира `ч] пі `нний 
а. плёночный   абсо̀рбер плі̀вковий 
а. распылѝтельный   абсо̀рбер брѝзкальний 
а. ротацио `нный   абсо `рбер ротаці `йний 

[оберта̀льний] 
а. тарѐльчатый   абсо `рбер сходинко `вий 

[поли `чковий] 
а. фракционѝрующий   
вбирни `к фракціюва `льний 

абсорбѝрованный   забсорбо `ваний, 
уві `браний; забсорбо `вний, вбирни `й 

абсорбѝровать   фіз., хем. абсорбува̀ти, 
забсорбува `ти; вбира̀ти, увібра `ти 
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абсорбируемый                                                                              автобалансируемый 

абсорбѝруемый   абсорбо `ваний, вбѝраний, 
погли `наний; забсорбо `вний, вбирни `й, 
поглинни `й 

абсорбѝрующий   абсорбува̀льний, вбира̀льний, 
абсорбівни `й 

абсорбѝрующийся   забсорбо̀вний, вбирнѝй, 
поглинни `й; абсорбо `ваний, вби `раний, 
погли `наний 

абсорбцио̀нный   абсорбці `йний 
абсо̀рбция   абсорбува `ння, вбира̀ння; 
забсорбува `ння, увібра̀ння; абсо̀рбція,-ції, 
вбір,-бо̀ру 

абстрагѝрование   абстрагува `ння 
(логічний спосіб, за допомогою якого 
уявно виділяють істотні властивості 
предметів, явищ і відокремлюють їх від 
другорядних) 

абстрагѝровать   абстрагува `ти (уявно 
[в думках] відривати, відокремлювати 
одні [окремі] сторони або відношення 
явищ чи властивостей предметів від 
інших) 

абстрагѝроваться   абстрагува `тися 
(уявно [в думках] відриватися від тих чи 
інших сторін, властивостей або зв’язків 
предметів і явищ) 

абстрагѝруемый   абстраго `ваний; 
забстраго `вний 

абстрагѝрующий   абстрагува `льний 
абстра̀ктный   абстра `ктний, неречѐвий 
абстра̀кция   абстра̀кція,-ції, неречѐвість,-вости 
абсцѝсса   абсцѝса,-си (одна із трьох 
координат, що визначають положення 
точки в просторі) 

аванбѐк   аванбѐк,-ка (передня частина зв’язня) 
аванга̀рд   аванга̀рд,-ду, пере `д,-ду 
аванга̀рдный   аванга `рдний, пере`дній 
аванка `мера   аванка̀мера,-ри, передка̀мера,-ри 
ава̀нс   ава̀нс,-су, (на)передпла `та,-ти 
авансѝровать   авансува `ти 
авансѝруемый   авансо̀ваний; заавансо̀вний 
аварѝйность   аварі̀йність,-ности 
аварѝйный   аварі̀йний 
ава̀рия   ава̀рія,-рії, ушко̀да,-ди; пошко̀дження 
авиаба̀за   авіяба̀за,-зи, па `рк лету̀нський 
авиабензѝн   авіябензи `на,-ни, бензи `на 
лету `нська 

авиадвѝгатель   авіядвигу `н,-на, двигу `н 
[руші `й] лету `нський 

авиаконстру̀ктор   авіяконстру `ктор,-ра, 
літакобудува `ч,-ча̀, літакобудівнѝк,-ка̀ 

авиалѝния   авіялі̀нія,-нії, авіятра̀са,-си, 
тра̀са пові `тря `на 

авиа̀ль   авія̀ль,-лю (стоп алюмінію з магнієм, 
силіцієм і міддю) 

авиамоделѝзм   авіямоделі̀зм,-му 
(конструювання і виготовлення авіямоделей) 

авиамодѐль   авіямодѐль,-лі 
авиано̀сец   мор. авіяно `сець,-сця 
авиано̀сный   авіяно̀сний 
авиапо̀чта   авіяпо `шта,-ти 
авиапромы̀шленность   авіяпромисло `вість, 

-вости 
авиасекста̀нт   авіясекста̀нт,-та, авіякутомі̀р,-ра 
авиасигна̀льный   авіясигна `льний 
авиасообщѐние   авіясполу `чення 
авиастроѝтельство   авіябудува `ння, 
літакобудува `ння 

авиасъёмка   авіязніма̀ння 
авиатѐхника   авіятѐхніка,-ки 
авиа̀тор   авія `тор,-ра, лету `н,-на ` 
авиатра̀нспорт   авіятра̀нспорт,-ту 
авиа̀ция   авія `ція,-ції, лету `нство,-ва 
а. воѐнная   авія `ція військо `ва 
а. гражда̀нская   авія `ція циві̀льна 
а. развѐдывательная   авія̀ція розві̀дувальна 
а. сельскохозя̀йственная   
авія `ція сільськогоспода `рська 

а. специа̀льная   авія `ція спеція `льна 
авѝзо   фін. аві̀зо (письмове повідомлення 
банку клієнтові або іншому банку про 
виконані операції) 

авра̀л   мор. авра̀л,-лу (усі нагору; виконувана 
всім колективом термінова робота) 

авра̀лить   авра `лити 
авра̀льный   мор. авра `льний 
австосто̀п   автозупи `нення; автосто̀п,-пу 

(пристрій для автоматичного зупинення 
потяга) 

а̀вто   авто `,-та̀, автомобі̀ль,-ля 
автоба̀за   автоба̀за,-зи, автомобі̀льна ба̀за 
автобалансиро `вка   самозрівнова `ження, 
автозбалансува `ння; саморівнова̀га,-ги, 
автобала `нс,-су 

автобалансѝруемый   автобалансо̀ваний, 
самозрівнова `жуваний; автобала `нсний, 
самозрівнова `жний 

А 

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 20
автобалансирующий                                                                           автомат нагрузки 

автобалансѝрующий   автобалансува `льний, 
самоврівнова `жувальний 

автобетономеша̀лка   
буд. автобетоноперемі̀шувач,-ча 

автоблокиро̀вка   зал. автоблоко `вання 
(система автоматичної сигналізації для 
регулювання руху потягів) 

авто̀бус   авто `бус,-са 
автоваго̀н   автоваго `н,-на 
автовокза̀л   автодвірѐць,-рця̀; автовокза̀л,-лу 
автогара̀ж   автогара `ж,-жа ` 
автогѐн   автоге `н,-на 
автогѐнный   тех. автоге `нний (який 
відбувається під впливом дуже високої 
температури без обробляння знаряддями) 

автогрѐйдер   автогре `йдер,-ра (самохідний 
грейдер) 

автогрузово̀й   автованта `жний 
автогудрона̀тор   автогудрона `тор,-ра 

(машина для поливання гудроном шляхів 
під час їх будівництва або ремонту) 

автодоро̀жный   автодоро̀жній, автошляховѝй 
автодрезѝна   автодрези `на,-ни (самохідний 
залізничний візок, який приводиться в 
рух руками чи двигуном внутрішнього 
згоряння) 

автодро̀м   автодро̀м,-му (ділянка для 
швидкісних змагань і випробувань автомобіля) 

автожѝр   ав. автожи `р,-ра, ґвинтокри `л,-ла 
автозаво̀д   автозаво `д,-ду 
автозамыка̀тель   автозамика `ч,-ча̀, 
самозамика `ч,-ча̀ 

автозапра̀вщик   автозапра `вник,-ка 
автока̀р   автока `р,-ра, самохі `дний візо̀к 
автоката̀лиз   хем. автоката `ліз,-зу, 
самоката `ліз,-зу (самочинне прискорення 
хемічної реакції одним із її продуктів або 
вихідною речовиною) 

автокла̀в   автокла `в,-ва (герметичний 
апарат для проведення різних процесів 
під час нагрівання під тиском) 

автоколеба̀ние   автоколива̀ння, самоколива̀ння 
автоколеба̀тельный   автоколивни `й, 
самоколивни `й 

автоколима̀тор   автоколіма `тор,-ра 
(оптично-механічний прилад для точних 
кутових вимірювань) 

автоколо̀нна   автоколо `на,-ни 
автоконвѐртор   автоконве `ртор,-ра, 
самоперетво `рювач,-ча 

автоконтро̀ль   зал. автоконтро `ль,-лю, 
самоконтро `ль,-лю 

автоко̀рд   автоко̀рд,-ду (шнур, тканина для 
автопокришок) 

автокра̀н   автокра `н,-на (підіймальний звід 
на автомобільному ходу) 

автокрановщѝк   автокранівни `к,-ка̀ 
авто̀л   авто̀л,-лу (мінеральне (з нафти) 
мастило для двигунів внутрішнього згоряння) 

автола̀к   автола `к,-ку 
автолебёдка   автолебі̀дка,-ки, автоко̀рба,-би 
авто̀лиз   авто̀ліз,-зу, саморо `зпад,-ду 

(розпад клітин і тканин організму від 
дії гідролітичних ферментів) 

автолитогра̀фия   полігр. автолітогра̀фія,-фії 
(малювання картини безпосередньо на 
літографському камені) 

автомагистра̀ль [автостра̀да]   
автомагістра `ль,-лі, автостра `да,-ди 
(дорога для масового швидкісного 
автомобільного руху) 

автома̀т   автома̀т,-та, саморегуля `тор,-ра; 
самочѝн,-ну 
а. автоно̀мный   автома `т автоно `мний 

[незале `жний] 
а. быстрохо̀дный   автома `т швидкохі `дний 
а. винторѐзный   автома̀т ґвинторі̀зний 
а. гѝбочный   автома̀т вигина `льний 
а. давлѐния   автома̀т тѝску 
а. для дугово̀й сва̀рки   автома̀т для дугово̀го 
зва̀рювання, автома̀т дугозварюва̀льний 

а. загру̀зки   автома̀т заванта `ження 
[заванта `жування] 

а. за̀пуска   автома̀т за̀пуску 
а. защѝты   автома̀т за̀хисту 
а. зуборѐзный   автома `т зуборі `зний 
а. кузнѐчно-прѐссовый   
автома `т кова `льсько-пре `совий 

а. литѐйный   автома̀т лива `рний 
а. микропрогра̀ммный   
автома `т мікропрогра `мний 

а. многопозицио̀нный   
автома `т багатопозиці `йний 

а. многоуда̀рный   автома `т багатоуда̀рний 
а. многошпѝндельный   
автома `т багатошпі `ндельний 

а. нагру̀зки   автома̀т наванта `ження 
[наванта `жування] 
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автомат однопозиционный                                                        автомобиль-самосвал 

а. однопозицио̀нный   автома̀т однопозиці̀йний 
а. пода̀чи   автома̀т подава̀ння 
а. прессу̀ющий   автома `т пресува `льний 
а. противообледенѝтельный   автома̀т 
протиобмерза `льний 

а. пусково̀й   автома̀т пускови `й 
а. разгру̀зки   автома̀т розванта `ження 
а. регулиро̀вки температу̀ры   автома̀т 
регулюва `ння температури 

а. самовосстана̀вливаемый   автома̀т 
самовідтві̀рний 

а. сбро̀са то̀плива   автома̀т скида̀ння па̀лива 
а. сва̀рочный   автома `т зва `рювальний 
а. снижѐния оборо̀тов   автома̀т змѐншення 

о̀бертів 
а. торможѐния   автома `т гальмува̀ння 
а. тя̀ги   автома̀т тя `ги 
а. универса̀льный   автома̀т універса̀льний 
а. упако̀вочный   автома̀т пакува `льний 
а. фасо̀вочный   автома `т фасува `льний 
а. храпово̀й   автома̀т заскочко `вий 
а. числа̀ оборо̀тов   автома `т кі̀лькости 

о̀бертів 
автоматиза̀ция   автоматиза `ція,-ції, 
самочѝнність,-ности 
а. единичная   автоматиза `ція одини `чна 
а. ко̀мплексная   автоматиза̀ція ко̀мплексна 
а. первѝчная   автоматиза `ція перви `нна 
а. по̀лная   автоматиза `ція по̀вна 
а. технологѝческих процѐссов   
автоматиза `ція технологі `чних проце `сів 

а. частѝчная   автоматиза `ція частко `ва 
автоматизѝрование   автоматизува `ння 
автоматизѝрованный   завтоматизо `ваний 
автоматизѝровать   автоматизува̀ти 
автоматизѝруемый   автоматизо `ваний; 
завтоматизо `вний 

автоматизѝрующий   автоматизува `льний 
автома̀тика   автома̀тика,-ки 

(сукупність механізмів і пристроїв, що 
діють автоматично без прямої участи 
людини) 
а. железнодоро̀жная   автома̀тика залізнѝчна 
а. технологѝческая   автома̀тика технологі̀чна 
а. фотоэлектро̀нная   
автома `тика фотоелектро `нна 

а. электро̀нная   автома `тика електро `нна 

автоматѝческий   автоматѝчний, самочѝнний 
автоматѝчность   автомати `чність,-ности, 
самочѝнність,-ности 

автоматѝчный   автомати `чний, самочѝнний 
автома̀тный   автома̀тний 
автомашѝна   автомаши `на,-ни 
автомеханѝческий   автомехані `чний 
автомобилестроѐние   автомобілебудува̀ння 
автомобилѝзм   автомобілі̀зм,-му 
автомобилѝст   автомобілі̀ст,-та 
автомобѝль   автомобі̀ль,-ля, самохі̀д,-хо `ду 
а. аккумуля̀торный   
автомобі̀ль акумуля `торний 

а.-бензозапра̀вщик   
автомобі̀ль-бензозапра `вник, 
-ля-бензозапра `вника 

а. большегру̀зный   автомобі̀ль великоваговѝй 
а. бронѝрованный   автомобі̀ль па̀нцерний 
а. высо̀кой проходѝмости   
автомобі̀ль висо `кої прохі `дности 

а. газобало̀нный   автомобі̀ль газобало̀нний 
а. газогенера̀торный   
автомобі̀ль газогенера `торний 

а. газотурбѝнный   автомобі̀ль газотурбі̀нний 
а. го `ночный   автомобі̀ль перего `новий 
а. грузово̀й   автомобі̀ль ванта `жний 
а. дѝзельный   автомобі̀ль ди `зельний 
а. колёсно-гу̀сеничный   
автомобі̀ль колі̀сно-гу `сеничний 

а. колёсный   автомобі̀ль колі `сний 
а. легково̀й   а̀вто,-та 
а. малолитра̀жный   
автомобі̀ль малолітра `жний 

а. многомѐстный   автомобі̀ль багатомі̀сний 
а. мостово̀й   автомобі̀ль мостовѝй 
а. пла̀вающий   автомобіль пла̀вальний 
а. повы̀шенной проходѝмости   
автомобі̀ль-амфі̀бія,-ля-амфі̀бії 

а. пожа̀рный   автомобі̀ль поже `жний 
а. почто̀вый   автомобі̀ль пошто `вий 
а.-рефрижера̀тор   автомобі̀ль-
рефрижера `тор,-ля-рефрижера `тора 

а. рефрижера̀торный   автомобі̀ль 
рефрижера `торний 

а.-самосва̀л   автомобі̀ль-самоски `д, 
-ля-самоски `ду 
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автомобиль санитарный                                                                  агрегат сварочный 

а. санита̀рный   автомобі̀ль саніта̀рний 
а. серѝйный   автомобі̀ль сері `йний 
а. ско̀рой по̀мощи   автомобі̀ль швидко `ї 
допомо `ги 

а. станда̀ртный   автомобі̀ль станда̀ртний 
а. технѝческой по̀мощи   автомобі̀ль техні̀чної 
допомо `ги 

а. трёхо̀сный   автомобі̀ль триві `сний 
[триосьови `й] 

а.-тяга̀ч   автомобі̀ль-тяга̀ч,-ля-тягача ` 
а. эксперимента̀льный   
автомобі̀ль експеримента `льний 

автомобѝльный   автомобі̀льний 
автомодулѝровать   автомодулюва̀ти 
автомодуля̀ция   автомодуля `ція,-ції (зміна 
характеристик автомобіля, незалежність 
процесу від зміни параметрів) 

автомото̀р   автомото̀р,-ра, авторуші `й,-шія ` 
автомотрѝса   автомотри `са,-си (самохідний 
пасажирський або службовий залізничний 
вагон з двигуном внутрішнього згоряння) 

автоно̀мия   1. автоно̀мія-мії, самоупра̀ва,-ви, 
незале `жність,-ности; 2. самоврядува̀ння 

автоно̀мность   автоно `мність,-ности 
автоно̀мный   автоно `мний, самоупра `вний, 
самості̀йний 

автоопера̀тор   автоопера `тор,-ра (пристрій 
для автоматичного регулювання 
виробничих процесів і керування ними) 

автоотвѐтчик   автовідповіда `ч,-ча̀, 
самовідповіда̀ч,-ча̀ 

автопа̀рк   автопа̀рк,-ку 
автопило̀т   автопіло `т,-та (пристрій для 
автоматичного керування літаком) 
а. гидравлѝческий   автопіло̀т гідравлі̀чний 
а. механѝческий   автопіло `т механі̀чний 
а. транзѝсторный   автопіло̀т транзѝсторний 
а. электро̀нный   автопіло `т електро `нний 

автопогру̀зчик   автонаванта `жувач,-ча, 
самонаванта `жувач,-ча 

автопода̀тчик   автоподава `ч,-ча ` 
автопо̀езд   автопо `тяг,-га (автомобіль або 
тягач з одним або кількома причепами) 

автопокры̀шка   автопокри `шка,-ки 
автополива̀лка   автополива `льниця,-ці, 
автополива `чка,-ки 

автоприцѐп   автоприче `п,-чѐпа 

авторегѝстр   авторегі `стер,-тра, 
самозапи `сувач,-ча 

авторегулѝрование   авторегулюва `ння, 
саморегулюва `ння 

авторемо̀нтный   авторемо̀нтний, самопопра̀вний 
автосбо̀рка   автосклада `ння, самозбира `ння; 
самозібра `ння, самосклада̀ння 

автосбо̀рочный   автосклада `льний, 
самозбира `льний 

автостра̀да   автостра̀да,-ди, автомагістра̀ль,-лі 
автосцѐпка   зал., с.г. автозчі̀плювання; 
автозче `плення, автозче `п,-че `па, 

автотелѐжка   автовізо `к,-зка̀ 
автото̀рмоз   зал. автогальмо `,-ма̀ 
автотра̀ктор   автотра `ктор,-ра 
автотра̀нспорт   автотра `нспорт,-ту 
автотрансформа̀тор   автотрансформа̀тор,-ра 
автотяга̀ч   автотяга̀ч,-ча̀ 
автофазиро̀вка   автофазува `ння 
автофреза̀   автофреза `,-зи ` 
автохро̀м   автохро `м,-му (фотопластинка 
для кольорового зображення) 

автоцистѐрна   автоцистѐрна,-ни, самозбірнѝк,-ка̀ 
агѐнт   агѐнт,-та, чи `нник,-ка 
а. абсорбѝрующий   агѐнт абсорбува̀льний 

[вбира `льний] 
а. диспергѝрующий   агѐнт диспергува̀льний 

[подрі̀бнювальний] 
а. коагулѝрующий   агѐнт коагулюва̀льний 

[зсіда̀льний] 
а. фрео̀новый холодѝльный   охоло̀дник 
фрео `новий 

а. холодѝльный   агѐнт холоди `льний 
[охоло `дний] 

агломера̀т   агломера̀т,-ту, скупня `к,-ка̀ 
(спечена у грудки дрібнозерниста або 
пилоподібна руда) 

агломера̀ция   агломера̀ція,-ції, спіка̀ння (руди) 
агрега̀т   агрега `т,-ту (поєднання різнорідних 
чи однорідних частин) 
а. выпрямѝтельный   агрега̀т випрямни `й 
а. заря̀дный   агрега `т заря `дний 
а. металлоплавѝльный   агрега̀т металото̀пний 
а. насо̀сный   агрега `т по `мповий 
а. погру̀зочный   агрега `т наванта `жний 
а. сва̀рочный   агрега `т зва `рювальний 
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агрегат сталелитейный                                            адсорбция хроматографическая 

а. сталелитѐйный   агрега `т сталелива̀рний 
а. трубопрока̀тный   агрега̀т трубовальцівнѝй 
а. убо̀рочный   агрега `т збира `льний 
а. холодѝльный   агрега `т холоди `льний 

[охоло `дний] 
а. электромашинный   
агрега `т електромаши `нний 

агрегатѝрование   агрегатува̀ння, компонува̀ння, 
поєдна `ння 

агрега̀ция   агрега̀ція,-ції, поєдна `ння 
агрессѝвность   агреси `вність,-ности 
агрессѝвный   агреси `вний, напа `дний 
а̀гро...   а̀гро... (у складних словах відповідає 
поняттям землеробський, земля) 

агрокомбина̀т   агрокомбіна `т,-ту 
(тип сільськогосподарських 
підприємств для збирання та 
обробляння сільгосппродуктів) 

агрометеороло̀гия   агрометеороло `гія,-гії 
(наука, що вивчає метеорологічні, 
кліматичні та гідрологічні умови, 
пов’язані із землеробством) 

агроно̀м   агроно̀м,-ма, землезна̀вець,-вця 
агрономѝческий   агрономі̀чний 
агрономѝя   агрономі̀я,-мії, землезна̀вство,-ва 
агропромы̀шленность   агропромисло `вість, 

-вости 
агротѐхника   агроте `хніка,-ки 

(сукупність заходів вирощування 
сільськогосподарських культур) 

агрофѝзика   агрофі̀зика,-ки, 
фі̀зика землеро `бства 

агрохѝмия   агрохѐмія,-мії (наука про 
живлення рослин, застосування добрив і 
хемічних засобів захисту рослин у 
землеробстві) 

адапта̀ция   адапта `ція,-ції, пристосува `ння 
а. биологѝческая   адапта `ція біологі̀чна 
а. цветова̀я   адапта `ція колі̀рна 

ада̀птер   ада̀птер,-ра, пристосо `вувач,-ча 
(пристрій для електроакустичного 
відтворення механічного запису звуку) 

адаптѝрованный   задапто̀ваний, пристосо̀ваний 
адаптѝровать   адаптува `ти, пристосува `ти 
адаптѝруемый   адапто `ваний; задапто `вний 
адаптѝрующий   адаптува `льний 
адвѐкция   адве `кція,-ції (горизонтальне 
переміщення повітря і перенесення з ним 
тепла, вологи) 

адвентѝвный   адвенти `вний, чужи `й 

адгезѝвный   адгезѝвний, прилипнѝй, лѝпкий 
адгѐзия   адгѐзія,-зії, прилипа `ння (взаємне 
прилипання твердих тіл або рідин під 
час їхнього контакту) 

аддѐнд   аддѐнд,-ду, дода̀ток,-тка 
аддитѝвность   аддити `вність,-ности, 
дода̀ваність,-ности 

аддитѝвный   аддити `вний, додава̀льний 
адеква̀тность   адеква̀тність,-ности, 
відпові̀дність,-ности 

адиаба̀та   адіяба̀та,-ти (лінія, що зображає 
на графіку адіябатичний процес) 

администратѝвный   адміністратѝвний 
администра̀ция   адміністра `ція,-ції 

(керівний орган установи, підприємства) 
администрѝровать   адмініструва̀ти, керува̀ти, 
управля `ти 

адмитта̀нс   ел. адміта̀нс,-су, по̀вна прові̀дність 
а̀дрес   адре `са,-си, місцепризна `чення 
адреса̀нт   адреса̀нт,-та, відправни `к,-ка̀, 
відсила̀ч,-ча ` 

адреса̀т   адреса̀т,-та, оде `ржувач,-ча 
адсорба̀т   адсорба `т,-ту (речовина, яка 
вбирається) 

адсорбѐнт   адсорбѐнт,-ту, адсо `рбувач,-ча 
(речовина, яка своєю поверхнею вбирає 
гази або окремі частини розчину) 

адсорбѐр   адсо̀рбер,-ра, адсорбува̀льник,-ка 
а. многоступѐнчатый   
адсо̀рбер багатоступенѐвий [секці̀йний] 

а. одноступѐнчатый   адсо̀рбер одноступенѐвий 
адсорбѝровать   адсорбува `ти, вбира `ти, 
поглина `ти (поверхнею) 

адсорбцио̀нный   адсорбці `йний, вбирни `й 
адсо̀рбция   адсо̀рбція,-ції, поверхне `ве 
поглина `ння [вбира `ння] 
а. активѝрованная   адсо̀рбція активо̀вана 
а. вытеснѝтельная   адсо̀рбція вишто̀вхувальна 
а. избира̀тельная   адсо `рбція вибірко `ва 

[селекти `вна] 
а. обмѐнная   адсо̀рбція обмі̀нна [вимі̀нна] 
а. обмѐнно-ио̀нная   адсо̀рбція обмі̀нно-йо̀нна 
а. физѝческая   адсо̀рбція фізи `чна 
а. химѝческая   адсо̀рбція хемі̀чна, 
хемосо `рбція,-ції 

а. хроматографѝческая   
адсо̀рбція хроматографі `чна 
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ажурный                                                                                                                     актив 

ажу `рный   мерѐжчатий 
азеотро̀п   азеотро `п,-пу, неподі̀льна су̀міш 
а̀зимут   а̀зимут,-та 
а. ѝстинный   а̀зимут спра `вжній 
а. магнѝтный   а̀зимут магне `тний 

азимута̀льный   азимута `льний 
азо̀т  N   азо `т,-ту (хемічний елемент, ат.н. 

7, газ без кольору, запаху, не підтримує 
горіння, у повітрі його 78%, входить до 
складу білків) 
а. амѝдный   азо `т амі̀дний 
а. амѝнный   азо̀т амі̀нний 
а. амо `ниевый   азо̀т амо̀нієвий 
а. жи `дкий   азо̀т рідкѝй, пли `нний 
а. свя̀занный   азо̀т зв’я `заний 

азотиза̀ция   азотиза `ція,-ції 
(насичення поверхні металевих виробів 
азотом для надання їм твердости і 
стійкости проти спрацювання) 

азотистокѝслый   нітри `т,-ту 
(сіль азотистої (нітритної) кислоти) 

азо̀тистый   нітрѝд,-ду (сполуки металу з 
азотом) 

АЗС   див. ста̀нция автозапра̀вочная 
аквала̀нг   аквала̀нг,-гу (автономний апарат 
для забезпечення дихання людини під водою) 

аквалангѝст   аквалангі `ст,-та 
аквамѐтрия   акваметрі̀я,-рі̀ї, водовѝзначення 
аква̀риум   аква `ріум,-ма (скляна посудина 
або штучне водоймище для утримання й 
розведення риб, водних тварин і рослин) 

акватѝпия   аквати `пія,-пії (поліграфічне 
відтворення малюнків водяними фарбами) 

аквато̀рия   аквато̀рія,-рії (водна ділянка) 
акклиматиза̀ция   акліматиза `ція,-ції 

(пристосування рослин, тварин, людини 
до нових кліматичних і життєвих умов) 

акклиматизѝрованный   акліматизо `ваний 
акклиматизѝровать   акліматизува̀ти 
акклиматизѝрующий   акліматизува `льний 
акклиматизѝрующийся   закліматизо `вний; 
акліматизо `ваний 

аккомода̀ция   акомода̀ція,-ції, пристосува̀ння 
а. гла̀за   акомода `ція о̀ка 
а. магнѝтная   акомода̀ція магне `тна 

акко̀рд   ако `рд,-ду, узго `дженість,-ности, 
співзву `чність,-ности 

акко̀рдный   ако `рдний, узго `джений 
аккредитѝв   акредитѝв,-ву (довірча грамота) 

аккредитѝровать   акредитува `ти 
(уповноважувати на одержання грошей 
або на здійснення торговельних операцій) 

аккумулѝрование   акумулюва `ння, 
нагрома `джування, накопи `чування 

аккумулѝрованный   закумульо `ваний 
аккумулѝровать   акумулюва̀ти, нагрома̀джувати, 
накопи `чувати 

аккумулѝруемый   акумульо `ваний; 
закумульо `вний 

аккумулѝрующий   акумулюва `льний 
аккумулѝрующийся   закумульо `вний; 
акумульо `ваний 

аккумуля̀тор   акумуля̀тор,-ра, нагрома̀джувач,-ча 
а. бу̀ферный   акумуля `тор бу̀ферний 
а. возду̀шный   акумуля `тор пові̀тря `ний 
а. желѐзно-нѝкелевый   акумуля `тор 
залі̀зно-ні `келевий 

а. ка̀дмиево-нѝкелевый   акумуля `тор 
ка̀дмієво-ні `келевий 

а. кисло̀тный   акумуля `тор кисло̀тний 
а. нака̀ла   акумуля `тор розжа `рення 
а. свинцо̀вый   акумуля `тор плю `мбієвий 

[оли `в’яний] 
а. теплово̀й   акумуля `тор тепловѝй 
а. щёлочно̀й   акумуля `тор лу `жний 
а. электрѝческий   акумуля̀тор електрѝчний 

аккумуля̀торный   акумуля `торний 
аккумуля̀ция   нагрома̀джування, акумулюва̀ння; 
нагрома `дження, закумулюва `ння; 
акумуля `ція,-ції 
а. носѝтелей заря̀да   акумуля̀ція носії̀в заря̀ду 
а. повреждѐний   акумуля̀ція пошко̀джень 

акселеро̀метр   акселеро `метер,-тра 
(прилад, за допомогою якого вимірюють 
прискорення або перевантаження, які 
виникають під час випробування різних 
машин та їхніх систем) 

аксиа̀льно-поршнево̀й   аксія̀льно-то̀локовий 
[осьово `-то̀локовий] 

аксиа̀льно-симметрѝчный   аксія `льно-
симетри `чний [осьово `-симетри `чний] 

аксиа̀льный   аксія `льний, осьовѝй 
аксио̀ма   аксіо̀ма,-ми (незаперечна істина) 
акт   акт,-ту (1. документ, запис 2. вчинок, дія) 
актѝв   акти `в,-ву (1. найдіяльніші члени 
організацій; 2. фін. надбання) 
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активатор                                                                                                                  акция 

актива̀тор   актива̀тор,-ра, підси `лювач,-ча 
актива̀ция   активува `ння; зактивува `ння; 
актива `ція,-ції 
а. резона̀нсная   актива `ція резона̀нсна 
а. химѝческая   актива `ція хемі̀чна 
а. электрохимѝческая   
актива `ція електрохемі `чна 

активиза̀ция   активіза̀ція,-ції, пожва̀влення 
активизѝрованный   зактивізо `ваний 
активизѝровать   активізува `ти 
активизѝруемый   активізо̀ваний; зактивізо̀вний 
активизѝрующий   активізува `льний 
активизѝрующийся   зактивізо `вний; 
активізо `ваний 

активѝрование   активува̀ння, посѝлювання; 
зактивува `ння, поси `лення 

активѝрованный   зактиво̀ваний; зактиво̀вний 
активѝровать   активува `ти 
актѝвность   актѝвність,-ности, діє̀вість,-вости, 
чѝнність,-ности 
а. адсорбцио̀нная   актѝвність адсорбці̀йна 

[вбірна `] 
а. естѐственная   акти `вність приро `дна 
а. индуктѝрованная   актѝвність індукто̀вана 

[наве `дена] 
а. исто̀чника   акти `вність джерела̀ 
а. мета̀лла   актѝвність мета `лу 
а. оптѝческая   акти `вність опти `чна 
а. относѝтельная   актѝвність відно̀сна 
а. повѐрхностная   актѝвність поверхне `ва 
а. со̀лнечная   акти `вність со̀нячна 
а. среды̀   акти `вність середо̀вища 
а. химѝческая   акти `вність хемі̀чна 
а. электрохимѝческая   
акти `вність електрохемі `чна 

актѝвный   акти `вний 
актинѝды, актино̀иды   актині̀ди,-дів, 
актино `їди,-дів (хемічні радіоактивні 
елементи, які в періодичній системі 
елементів розміщені після актинію; 
ат.н. 90–104.) 

актѝний  Ас   акти `ній,-нію (радіоактивний 
хемічний елемент, ат.н. 89) 

актѝно-   акти `но- (у складних словах 
означає відношення до променевої 
енергії, випромінювання) 

актино̀граф   актино `граф,-фа 
(схематичний прилад для реєстрації 
інтенсивности радіяції Сонця) 

актино̀метр   актино `метер,-тра (прилад для 
вимірювання інтенсивности прямої 
сонячної радіяції) 

актиномѐтрия   актиноме `трія,-рії (1. розділ 
геофізики, що вивчає процеси сонячного, 
земного й атмосферного випромінювання; 
2. сукупність методів вимірювання радіяції 
Землі) 

аку̀стика   аку̀стика,-ки (1. розділ фізики, 
що вивчає звукові явища; 2. чутність 
звуків у приміщенні) 
а. архитекту̀рная   аку̀стика архітекту `рна 
а. атмосфѐрная   аку `стика атмосфѐрна 
а. геометрѝческая   аку̀стика геометрѝчна 
а. двѝжущихся срѐд   аку `стика рухо `мих 
середо `вищ 

а. лучева̀я   аку̀стика промене `ва 
а. нелинѐйная   аку `стика неліні `йна 
а. строѝтельная   аку `стика будівѐльна 
а. физиологѝческая   аку̀стика фізіологі̀чна 

акустѝческий   акусти `чний, звукови `й 
акцѐнт   акце `нт,-ту, на `голос,-су 
акцентѝрованный   закценто̀ваний, наголо̀шений 
акцентѝровать, акцентова̀ть   акцентува `ти, 
наголо `шувати 

акцѐпт   фін. акце `пт,-ту (згода на оплату 
грошових документів з відповідним 
написом на них) 

акцептова̀ние   1. акцептува `ння, схва `лення; 
2.  фін. акцептува̀ння (прийняття рахунку, 
векселя до платежу) 

акцѐптор   акце `птор,-ра, прийма̀ч,-ча̀ 
акцѐпторный   акце `пторний, прийма `льний 
акцѐссорный   акце `сорний, привхідни `й, 
доповня `льний 

акцидѐнтный   акциде `нтний, випадко `вий, 
побі̀чний 

акцидѐнция   акциде `нція,-ції, випадко `вість, 
-вости (випадкова, неістотна властивість) 

акцѝз   ек. акци `з,-зу (непрямий податок на 
предмети широкого вжитку, який 
враховують у їхню продажну ціну) 

акционѐр   акціоне `р,-ра (власник акцій, член 
акціонерного товариства) 

а̀кция   а̀кція,-ції (1. дія, діяльність; 2. фін. 
цінний папір, що свідчить про внесення 
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алгебра                                                                                     амплитуда деформаций 

певного паю в підприємство і дає 
власникові право на дивіденд) 

а̀лгебра   а̀лгебра,-ри (розділ математики, 
що вивчає загальні закони дій над 
величинами, вираженими літерами, 
незалежно від їх числового значення) 

алгебраѝческий   алгебри `чний 
алгорѝтм   алгорѝтм,-му (сукупність дій 

[правил] для розв’язування певної задачі) 
а. вычислѝтельный   
алгори `тм обчѝслювальний 

а. дѐятельности   алгори `тм дія `льности 
а. зада̀чи   алгорѝтм зада̀чі 
а. исслѐдования   алгори `тм дослі̀дження 
а. проектѝрования   алгорѝтм проєктува̀ння 
а. распознава̀ния   алгорѝтм розпізнава̀ння 
а. расчѐта   алгори `тм розрахо `вування 

[розраху `нку] 
а. решѐния   алгори `тм розв’я `зування 
а. функционѝрования систѐмы   алгори `тм 
функціюва `ння систе `ми 

алеба̀стр   алеба̀стер,-тру, ви `палений гіпс 
алѐмбик   алѐмбік,-ка (устатковання 

[обладнання] для дестиляції) 
алитѝрование   алітува `ння, алюмініюва `ння 

(нанесення на металеві вироби алюмінієвого 
покриття) 

алло̀нж   ало `нж,-жа, надста̀вка,-ки, 
видо `вжувач,-ча 

аллотропѝя   алотропі `я,-пі `ї, видозмі̀на,-ни 
(властивість хемічного елемента існувати 
у вигляді двох або більше простих речовин, 
з відмінними фізичними і хемічними 
властивостями) 

алма̀з   1. мін. алма̀з,-зу; 2. алма̀з,-за 
(інструмент); 3. діяма̀нт,-ту (в ювелірній 
справі) 
а. в опра̀ве   алма̀з в опра `ві 
а. с покры̀тием   алма̀з з покриття `м 
а. стеклорѐзный   алма̀з склорі `зний 
а. технѝческий   алма̀з техні̀чний 

алма̀зный   алма̀зний 
алу̀нд  Al2O3   алу̀нд,-ду (штучний корунд, 
зневоднений стоплений боксит) 

алюмѝниевый   алюмі̀нієвий 
алюмѝний  Al   алюмі̀ній,-нію, глинѐць,-нцю̀ 

(хемічний елемент, ат.н. 13, легкий 
конструкційний матеріял) 

алюмогѐль   алюмогѐль,-лю (використовують 
як адсорбент, каталізатор) 

алюмосилика̀т   алюмосиліка `т,-ту 
(природоутворювальний мінерал – 
глина, польовий шпат, лищак) 

амальга̀ма   амальга̀ма,-ми, живосріблѝна,-ни 
(стоп, одним із компонентів якого є ртуть) 
а. вѝсмутовая   амальга̀ма бі̀смутова 
а. зерка̀льная   амальга̀ма дзерка̀льна 
а. оловя̀нная   амальга̀ма ста̀нієва [цино̀ва] 

амальгама̀ция   амальгама̀ція,-ції 
(1. покриття металу, скла амальгамою; 
2. добування дорогоцінних металів з тонко 
подрібнених руд або пісків змочуванням 
поверхні ртуттю) 

амальгамѝровать   амальгамува `ти 
(стоплювати який-небудь метал з 
ртуттю, розчиняти метал у ртуті) 

аммиа̀к  NH3   амонія `к,-ку, амо̀няк,-ку 
аммо̀ний хло̀ристый  NH4Cl   амо̀ній хлорѝд, 
сальм’я `к,-ку ` 

амортиза̀тор   амортиза̀тор,-ра, угамівнѝк,-ка̀ 
(пристрій для пом’якшення ударів) 
а. пружѝнный   амортиза `тор пружи `нний 
а. рессо̀рный   амортиза `тор ресо̀рний 
а. телескопѝческий   
амортиза `тор телескопі `чний 

амортизацио̀нный   амортизаці `йний, 
погаша `льний 

амортиза̀ция   амортизува `ння, погаша `ння; 
замортизува̀ння, пога̀шення; амортиза̀ція,-ції 

амортизѝровать   амортизува̀ти, замортизува̀ти; 
гаси `ти, погаша `ти, погаси `ти 

амортизѝруемый   амортизо `ваний, 
пога `шуваний; замортизо `вний, погасни `й 

амортизѝрующий   амортизува `льний, 
погаша `льний 

амо̀рфность   амо̀рфність,-ности, 
безфо̀рмність, -ности 

амо̀рфный   амо `рфний, безфо̀рмний, 
некристалі `чний 

ампѐр   ампѐр,-ра (1. одиниця сили 
електричного струму, 2. одиниця 
магнеторушійної сили) 

ампера̀ж   ампера̀ж,-жу ` 
ампермѐтр   ампероме `тер,-тра (прилад для 
вимірювання сили електричного струму) 

амплиту̀да   ампліту̀да,-ди, ро̀змах,-ху 
а. волны̀   ампліту̀да хви `лі 
а. движѐния   ампліту `да ру `ху 
а. деформа̀ций   ампліту̀да деформа̀цій 
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амплитуда допустимая                                                                                      ангидрит 

а. допустѝмая   ампліту `да допустна ` 
а. ѝмпульса   ампліту `да і̀мпульсу 
а. кача̀ния   ампліту̀да хита̀ння [колива̀ння] 
а. колеба̀ний   ампліту `да колива̀нь 
а. ко̀мплексная   ампліту̀да ко̀мплексна 
а. максима̀льная   ампліту̀да максима̀льна 
а. напряжѐния   ампліту `да напру̀ги 
а. предѐльная   ампліту `да грани `чна 
а. процѐсса   ампліту `да проце `су 
а. рассѐяния   ампліту `да розсі̀яння 
а. резона̀нсная   ампліту̀да резона `нсна 
а. сбро̀са   ампліту̀да скѝду 
а. то̀ка   ампліту̀да стру `му 
а. цѝкла   ампліту̀да ци `клу 

амплиту̀дно-фа̀зовый   ампліту̀дно-фа̀зовий 
амплиту̀дно-часто̀тный   ампліту̀дно-часто̀тний 
амплиту̀дный   ампліту `дний 
амфотѐрность   хем. амфотѐрність,-ности 

(здатність сполук проявляти кислотні 
та основні властивості) 

амфотѐрный   амфотѐрний 
ана̀лиз   аналізува̀ння, розклада `ння, 
дослі̀джування; заналізува̀ння, дослі̀дження, 
розкла `дання; ана̀ліз,-зу, розкла `д,-ду 
а. адсорбцио̀нный   ана `ліз адсорбці `йний 
а. активацио̀нный   аналі `з активаці̀йний 
а. бесконѐчно ма̀лых   ана `ліз нескінчѐнно 
малѝх 

а. ве `кторный   ана `ліз вѐкторний 
а. весово̀й   ана̀ліз вагови `й 
а. вычислѝтельный   ана̀ліз обчѝслювальний 
а. гармонѝческий   ана̀ліз гармоні̀чний 
а. дисперсио̀нный   ана̀ліз дисперсі̀йний 
а. ка̀пельный   ана `ліз крапли `нний 
а. ка̀чественный   ана `ліз я `кісний 
а. колѝчественный   ана `ліз кі̀лькісний 
а. кристаллохими `ческий   
ана `ліз кристалохемі̀чний 

а. люминисцѐнтный   ана̀ліз люмінесцѐнтний 
а. ма̀ссовый   ана̀ліз ма̀совий 
а. математѝческий   ана̀ліз математѝчний 
а. металлографи `ческий   
ана `ліз металографі̀чний 

а. микрострукту̀рный   
ана `ліз мікрострукту `рний 

а. напряжѐния   ана `ліз напру `ги 
а. обьёмный   ана̀ліз об’є̀мний 

а. поляриметрѝческий   
ана `ліз поляриметри `чний 

а. потенциометрѝческий   
ана `ліз потенціометри `чний 

а. пробѝрный   ана `ліз пробі̀рний 
а. радиометрѝческий   ана̀ліз радіометрѝчний 
а. радиохимѝческий   ана̀ліз радіотехні̀чний 
а. размѐрностей   ана `ліз розмі̀рностей 
а. регрессио̀нный   ана̀ліз регресі̀йний 
а. рентгенографѝческий   
ана `ліз рентґенографі̀чний 

а. рентгенострукту̀рный   
ана `ліз рентґенострукту `рний 
(метод вивчення кристалічної структури 
речовини за допомогою рентґенівського 
проміння) 

а. сѝл   ана `ліз сѝл 
а. спектра̀льный   ана `ліз спектра `льний 
а. статистѝческий   ана̀ліз статисти `чний 
а. структу̀рно-группово̀й   
ана `ліз структу `рно-групови `й 

а. структу̀рный   ана `ліз структу `рний 
а. тензометрѝческий   ана̀ліз тензометрѝчний 
а. термѝческий   ана̀ліз термі̀чний 
а. технѝческий   ана `ліз техні `чний 
а. фа̀зовой   ана̀ліз фа̀зовий 
а. фѝзико-химѝческий   
ана `ліз фі̀зико-хемі̀чний 

а. флуоресцѐнтный   ана̀ліз флюоресцѐнтний 
а. функциона̀льный   ана `ліз функці̀йний 
а. химѝческий   ана `ліз хемі̀чний 
а. хроматографѝческий   
ана `ліз хроматографі̀чний 

а. экономѝческий   ана̀ліз економі̀чний 
а. элемента̀рный   ана̀ліз елемента `рний 

анализа̀тор   аналіза̀тор,-ра, дослі̀джувач,-ча 
анализѝрованный   проаналізо `ваний 
анализѝровать   аналізува `ти 
аналѝтика   аналі̀тика,-ки 
аналитѝческий   аналіти `чний 
анало̀гия   анало `гія,-гії, поді̀бність,-ности, 
відпові̀дність,-ности 

ангидрѝд   ангідри `д,-ду, безво̀дник,-ка 
(безводна форма кислоти) 
а. у̀гольный   ангідрѝд ву̀гільної [карбона̀тної] 
кислоти ` 

ангидрѝт  СаSO4   ангідрѝт,-ту (зневоднений гіпс) 
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ангстрем                                                                                                        антисептика 

ангстрѐм   ангстрѐм,-ма (одиниця довжини, 
1Ǻ = 10-10 м) 

анемо̀метр   анемо̀метер,-тра, вітромі̀р,-ра 
(прилад для вимірювання швидкости вітру 
і газових потоків) 
а. крыльча̀тый   анемо `метер крильча̀стий 
а. ма̀ятниковый   анемо̀метер ма̀ятниковий 

анизотропѝя   фіз. анізотропі `я,-пії, 
неоднако `вість,-вости (неоднаковість 
фізичних властивостей (оптичних, 
електричних, механічних) речовини або 
тіла в різних напрямках) 
а. кинетѝческая   анізотропі `я кінети `чна 
а. магнѝтная   анізотропі̀я магнѐтна 
а. механѝческая   анізотропі̀я механі `чна 
а. оптѝческая   анізотропі̀я опти `чна 
а. упру̀гая   анізотропі `я пру `жна ` 

анизотро̀пный   анізотро `пний 
анилѝн   анілі `н,-ну (органічна сполука, яку 
застосовують для виробництва анілінових 
барвників) 

анио̀н   анійо `н,-ну, анйо `н,-ну 
а̀нкер   1. а̀нкер,-ра, вѝлка,-ки; (деталь 
годинникового механізму, що регулює 
хід годинника); 2. по̀в’язь,-зі (сталева 
пов’язь, якою скріплюють складові 
частини машини, кам’яної споруди) 
а̀. поперѐчный   а̀нкер поперѐчний, по̀в’язь 
попере `чна 

а̀. продо̀льный   а̀нкер поздо̀вжній, по̀в’язь 
поздо `вжня 

а̀. стяжно̀й   а̀нкер стяжнѝй, по̀в’язь стяжна̀ 
а̀нкерный   а̀нкерний 
анкеро̀вка   анкерува `ння 
аннексѝрование   анексува `ння (насильне 
приєднання) 

аннексѝрованный   заанексо `ваний 
аннексѝровать   анексува `ти 
аннигиля̀ция   анігіля `ція,-ції, злиття ` 

(взаємодія елементарних частинок і 
перетворення їх в інші частинки) 

аннулѝрованный   занульо̀ваний, скасо̀ваний 
аннулѝровать   анулюва `ти, скасува `ти 
ано̀д   ано̀д,-ду (позитивний полюс джерела 
електричного струму) 

анодѝрование   анодува `ння (утворення 
захисної оксидної плівки на поверхні 
металевих виробів способом електролізу) 

ано̀дный   ано `дний 
анома̀лия   анома̀лія,-лії, відхѝлення 

а. магнѝтная   анома `лія магне `тна 
а. сѝлы тя̀жести   анома `лія си `ли тяжі̀ння 
а. ферромагнѝтная   анома̀лія феромагнѐтна 

антагонѝзм   антагоні̀зм,-му, суперѐчність,-ности 
антагонистѝческий   антагоністи `чний 
антѐнна   анте `на,-ни (пристрій для 
випромінювання або приймання радіохвиль) 
а. ве `ерная   анте `на ві̀ялова 
а. вну̀тренняя   анте `на вну `трішня 
а. диэлектрѝческая   анте `на діелектри `чна 
а. зерка̀льная   анте `на дзерка `льна 
а. зигзагообра̀зная   антѐна зиґзаґоподі̀бна 
а. зо̀нтичная   антѐна парасо `льна 
а. излуча̀ющая   антѐна випромі̀нювальна 
а. лучева̀я   анте `на промене `ва 
а. магнѝтная   анте `на магнѐтна 
а. напра̀вленная   анте `на спрямо̀вана 
а. откры̀тая   антѐна відкри `та 
а. отража̀тельная   антѐна відбива̀льна 
а. передаю̀щая   антѐна передава̀льна 
а. поиско̀вая   антѐна пошуко `ва 
а. принима̀ющая   анте `на прийма̀льна 
а. ра̀мочная   антѐна ра `мкова 
а. ру `порная   антѐна ру `порна 
а. спира̀льная   анте `на спіра `льна 
а. телевизио̀нная   антѐна телевізі̀йна 
а. телескопѝческая   анте `на телескопі `чна 
а. феррѝтовая   анте `на фери `това 
а. широкополо̀сная   антѐна широкосму̀гова̀ 
а. щелева̀я   антѐна щіли `нна 

антиадгезѝв   антиадгези `в,-ву, 
протиприли `пник,-ка 

антивибра̀тор   антивібра `тор,-ра 
антидетона̀тор   антидетона `тор,-ра 
антиинду̀ктор   антиінду `ктор,-ра 
антикато̀д   антикато `д,-да 
антикоррозио̀нный   антикорозі `йний, 
протикорозі̀йний 

антиокислѝтель   антиоксида `нт,-ту, 
протиокисни `к,-ка̀ 

антиокислѝтельный   протиокѝснювальний, 
протиоки `сний 

антипараллѐльный   антипарале `льний 
антирезона̀нс   антирезона `нс,-су 
антисѐптика   антисе `птика,-ки (спосіб 
хемічного і біологічного знешкодження 
хвороботворних та інших мікроорганізмів) 
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антисептический                                                                              аппарат смазочный 

антисептѝческий   антисепти `чний 
антисимметрѝческий   антисиметри `чний 
антисиммѐтрия   антисиме `трі̀я,-рії 
антистатѝческий   антистати `чний 
антитоксѝческий   антитокси `чний 
антифа̀зный   антифа `зний 
антиферромагнетѝзм   антиферомагнетѝзм,-му 
антиферромагнѝтный   антиферомагне `тний 
антифрѝз   антифри `з,-зу 

(протизаморожувальний агент) 
антифрикцио̀нный   антифрикці `йний, 
протитертьови `й 

антицикло̀н   антицикло `н,-ну 
антиэкранѝрование   антиекранува `ння 
антиэмиссио̀нный   антиемісі̀йний 
антрацѝт   антраци `т,-ту 

(високотеплотворне кам’яне вугілля) 
апатѝт   апати `т,-ту (мінерал класу кальцію 
фосфатів, який використовують як 
сировину для одержання фосфатних 
добрив, фосфору) 

апеллѝровать   апелюва `ти, зверта̀тися 
апериодѝческий   аперіоди `чний 
аперту̀ра   аперту̀ра,-ри (отвір оптичної 
системи, визначуваний розмірами лінз 
або діяфрагми) 
а. антѐнны   аперту `ра антѐни 
а. лѝнзы   аперту̀ра лі̀нзи 
а. луча̀   аперту `ра про `меня 
а. огранѝчивающая   аперту̀ра обмѐжувальна 
а. переда̀тчика   аперту `ра передавача̀ 

[пересилача̀] 
а. постоя̀нная   аперту `ра ста `ла 
а. приёмника   аперту `ра приймача̀ 
а. углова̀я   аперту̀ра кутова ` (кут між 
крайніми променями пучка світла, що 
входить у прилад) 

а. числова̀я   аперту `ра числова ` 
апофѐма   мат. апофе `ма,-ми 
аппара̀т   1. апара̀т,-та; 2. при `лад,-ду; 

3. при `стрій,-рою; 4. устатко `вання 
а. автоматѝческий   апара `т [при `лад] 
автомати `чний 

а. аэробаллистѝческий   
апара `т аеробалісти `чний 

а. ва̀куум-выпарно̀й   апара̀т ва̀куум-випарнѝй 
а. вальцо̀вый   при `стрій вальцьови `й 
а. ва `рочный   апара `т вари `льний 

а. вызывно̀й   апара `т виклични `й 
а. выключа̀ющий   при `стрій вимика̀льний 
а. гидростатѝческий   апара̀т гідростатѝчний 
а. дѝсковый   устатко `вання кружа̀льне 

[ди `скове] 
а. дистилляцио̀нный   апара̀т дестиляці̀йний, 
дестиля `тор,-ра 

а. звукозаписы̀вающий   
апара `т звукозапѝсувальний 

а. измерѝтельный   прѝлад вимі̀рювальний 
а. кинопроекцио̀нный   
апара `т кінопроєкці̀йний 

а. кодѝрующий   апара `т кодува `льний, 
устатко `вання кодува̀льне 

а. контро̀льный   апара `т контро `льний 
а. копирова̀льный   апара `т копіюва̀льний 
а. космѝческий   апара `т космі `чний 
а. лета̀тельный   апара `т літа `льний 
а. мно̀жительный   апара `т мно `жний 

[розмно `жувальний] 
а. наполнѝтельный   апара̀т напо̀внювальний 
а. направля̀ющий   апара `т напрямни `й 
а. обогатѝтельный   апара̀т збага̀чувальний 
а. очистѝтельный   устатко̀вання очѝщувальне 
а. пародутьево̀й   апара `т пародуттьови `й 
а. перфорѝрующий   апара̀т перфорува̀льний 
а. пескостру̀йный   апара̀т піскострумѝнний 
а. пита `ющий   апара `т живи `льний 
а. поглоща̀ющий   апара `т вбирни `й 
а. приёмный   апара `т прийма `льний 
а. проекцио̀нный   апара `т проєкці̀йний 
а. промы̀вочный   апара `т промива̀льний, 
устатко `вання промива `льне 

а. разбры̀згивающий   
апара `т розбри `зкувальний 

а. регулѝрующий   апара `т регулюва `льний 
а. рѐжущий   апара `т рі̀зальний 
а. рентгѐновский   апара `т рентґѐнівський 
а. ротацио̀нно-бараба̀нный   
апара `т ротаці `йно-бараба̀нний 

а. ротацио̀нно-дѝсковый   
апара `т ротаці `йно-дѝсковий 

а. сва̀рочный   апара `т зва̀рювальний 
а. сѝмплексный   апара `т си `мплексний 
а. слухово̀й   апара̀т слухови `й 
а. сма̀зочный   апара̀т [прѝстрій] мастѝльний 
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аппарат спускаемый                                                                                  арка пологая 

а. спуска̀емый   апара `т спускни `й 
а. стру̀йный   апара `т струми `нний 
а. телегра̀фный   апара `т телегра `фний 
а. телефо̀нный   апара `т телефо `нний 
а. теплообмѐнный   апара̀т теплообмі̀нний, 
устатко `вання теплообмі `нне 

а. торпѐдный   апара `т торпе `дний 
а. факсимѝльный   апара `т факсимі̀льний 

[відтво `рювальний] 
а. флю̀совый   апара̀т флю̀совий [топнѐвий] 
а. фотографѝческий   апара̀т фотографі̀чний 
а. чертёжный   апара `т кресля `рський 
а. шпѝндельный   апара `т шпи `ндельний 

[осьови `й] 
аппара̀тный   апара `тний 
аппарату̀ра   апарату `ра,-ри (сукупність 
апаратів) 
а. водоочистѝтельная   апарату̀ра водоочисна̀ 
а. высоково̀льтная   апарату̀ра високово̀льтна 
а. измерѝтельная   апарату̀ра вимі̀рювальна 
а. коммутацио̀нная   апарату̀ра комутаці̀йна 
а. проду̀вочная   апарату `ра продува `льна 
а. пускорегулѝрующая   
апарату `ра пускорегулюва `льна 

а. размо̀льная   млин,-на ` 
а. тахометрѝческая   апарату̀ра тахометрѝчна 

аппара̀тчик   апара̀тник,-ка 
аппеля̀ция   апеля `ція,-ції, зверта̀ння 
апплика̀ция   апліка̀ція,-ції (художнє 
зображення або орнамент, виготовлені 
нашиванням або наклеюванням на що-небудь 
різнокольорових клаптиків тканини, паперу) 

аппретѝрование   апретува̀ння (оброблювання 
тканини, шкіри спеціяльними речовинами) 

аппроксима̀ция   апроксима `ція,-ції, 
набли `ження 
а. аналитѝческая   апроксима̀ція аналітѝчна 
а. графѝческая   апроксима `ція графі̀чна 
а. дро̀бно-линѐйная   
апроксима `ція дробо `во-ліні̀йна 

а. стохастѝческая   апроксима̀ція стохастѝчна 
а. фу̀нкции   апроксима `ція фу `нкції 

апроба̀ция   апроба̀ція,-ції, схва `лення 
апробѝрованный   запробо̀ваний, схва̀лений 
апробѝровать   апробува `ти, схва `лювати 
апробѝруемый   апробо `ваний; запробо `вний 
апробѝрующий   апробува `льний 

ар   ар, а̀ра (одиниця площі, що дорівнює 100 м2) 
арбѝтр   арбі̀тр,-ра 
арбитра̀ж   арбітра̀ж,-жу ` 
арго̀н  Аr   арґо̀н,-ну (хемічний елемент, 
ат.н. 18; інертний газ, яким наповнюють 
лампи розжарення, газорозрядні трубки) 

арго̀новый   арґо̀новий 
аргумѐнт   мат. аргуме `нт,-ту (1. підстава, 
доказ, які наводяться для підтвердження 
чого-небудь; 2. незалежна змінна) 
а. ко̀мплексный   аргуме `нт ко `мплексний 
а. кра̀тный   аргумѐнт кра `тний 
а. ма̀тричный   аргуме `нт ма̀тричний 
а. скаля̀рный   аргуме `нт скаля `рний 
а. фу̀нкции   аргумѐнт фу `нкції 
а. целочѝсленный   аргумѐнт цілочисловѝй 

аргументѝрованный   заргументо̀ваний 
аргументѝровать   аргументува `ти 
арѐнда   орѐнда,-ди; посе `сія,-сії (земельна) 
аренда̀тор   оренда̀р,-ря `, посе `сор,-ра 
арендо̀ванный   орендо `ваний 
арендова̀ть   орендува `ти 
аренду̀емый   орендо̀ваний; заорендо̀вний 
аренду̀ющий   оренду `ючий, орендува `льний 
арео̀метр   арео̀метер,-тра, дзѝґа зану̀рювальна 

(прилад для вимірювання густини рідин) 
арифмо̀метр   аритмо `метер,-тра (настільна 
обчислювальна машинка для виконання 
аритметичних дій) 

а̀рка   буд. а̀рка,-ки, дуга `,-ги `, лук,-ку 
а̀. ахтерштѐвня   мор. а̀рка ахтерште `вня 
а̀. безшарнѝрная   а̀рка безсугло̀бова 
а̀. буксѝрная   а̀рка букси `рна 
а̀. встро̀енная   а̀рка вбудо̀вана 
а̀. глуха̀я   а̀рка глуха ` [сліпа `] 
а̀. ко̀робовая   а̀рка ко `робова 
а̀. кругова̀я   а̀рка колова ` 
а̀. лобова̀я   а̀рка чолова ` 
а̀. накло̀нная   а̀рка похи `ла 
а̀. обра̀тная   а̀рка обѐрнена 
а̀. однопролётная   а̀рка однопрогі̀нна 
а̀. одноцентрова̀я   а̀рка одноцентро `ва 
а̀. остроконѐчная   а̀рка гостровѐрха 
а̀. параболѝческая   а̀рка параболі̀чна 
а̀. пло̀ская   а̀рка пло `ска 
а̀. подковообра̀зная   а̀рка підковоподі̀бна 
а̀. ползу̀чая   а̀рка повзу `ча 
а̀. поло̀гая   а̀рка поло `га 
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арка полукруглая                                                                                  ассимилировать 

а̀. полукру̀глая   а̀рка півко `лова 
а̀. припо̀днятая   а̀рка пі̀днята 
а̀. разгру̀зочная   а̀рка розванта `жна 
а̀. решётчатая   а̀рка ґратча̀ста 
а̀. сегмѐнтная   а̀рка сегме `нтна 
а̀. сквозна̀я   а̀рка наскрі `зна 
а̀. стрѐльчатая   а̀рка стрілча `ста 
а̀ фронто̀нная   а̀рка фронто `нна, 
лук фронто `нний 

а̀. шарнѝрная   а̀рка сугло̀бова [шарні̀рна] 
арка̀да   арка `да,-ди, багатолу `к,-ка 
арка̀дный   арх. арка `дний, багатолу `ковий 
арктѝческий   арктѝчний, півні̀чнополя̀рний 
арма̀да   арма̀да,-ди, флот,-та, еска̀дра,-дри 
армату̀ра   армату̀ра,-ри, ришту `нок,-нка 
а. вита̀я   армату̀ра зви `та [скру `чена] 
а. залѝвочная   армату `ра заливна̀ 
а. запо̀рная   армату̀ра закривна̀ 
а. констру̀кций железобето̀нных   
армату `ра констру `кцій залізобето̀нних 

а. накло̀нная   армату `ра похи `ла 
а. предварѝтельно напряжѐнная   армату̀ра 
упереднапру `жена 

а. регулиро̀вочная   армату̀ра регулюва̀льна 
а. реду̀кторная   армату `ра реду̀кторна 
а. холоднотя̀нутая   армату̀ра холоднотя̀гнена 
а. электроосветѝтельная   
армату `ра електроосві `тлювальна 

армату̀рный   армату̀рний, риштунко `вий 
армату̀рщик   армату̀рник,-ка, ришту̀нник,-ка 
армѝрование   армува `ння, риштува `ння; 
зармува `ння, зриштува `ння 

армѝрованный   зармо̀ваний, заришто̀ваний 
армѝровать   армува̀ти, риштува̀ти 
армѝрующий   армува `льний, риштува̀льний 
а̀рмко-желѐзо   а̀рмко-залі̀зо,-за (залізо-
вуглецевий стоп із вмістом 0,1% вуглецю) 

армопенобето̀н   армо̀ваний пінобето̀н 
арома̀т   арома̀т,-ту, па `хощі,-ів 
ароматѝческий   аромати `чний, паху `чий 
а̀рочно-ба̀лочный   а̀рково-ба `лковий 
а̀рочно-консо̀льный   а̀рково-консо `льний 
а̀рочно-подвесно̀й   а̀рково-почіпни `й 
а̀рочный   а̀рковий 
арретѝр   арети `р,-ра, затри `мник,-ка 
арсена̀л   арсена `л,-лу, збро `йниця,-ці 

артезиа̀нский   артезія `нський 
артикуля̀ция   тех. артикуля `ція,-ції (міра 
якости систем зв’язку, призначена для 
передавання мовних повідомлень) 

артиллерѝйский   артилері̀йський, гарма̀тний 
артиллерѝст   артилери `ст,-та, гарма̀ш,-ша ` 
артиллѐрия   артиле `рія 
архео̀лог   архео `лог,-га 
археологѝческий   археологі̀чний 
археоло̀гия   археоло `гія,-гії 
архипела̀г   архіпела `г,-гу 
архитѐктор   архітѐктор,-ра 
архитекту̀ра   архітекту `ра,-ри 

(мистецтво проєктування, спорудження 
та художнього оздоблення будов) 

а̀сбест   а̀збест,-ту (тонковолокнисті 
мінерали класу силікатів з вогнестійкими 
і кислотостійкими властивостями) 
а̀. волокнѝстый   а̀збест волокни `стий 
а̀. листово̀й   а̀збест листови `й 
а̀. платинѝрованный   а̀збест оплатино̀ваний 
а̀. распу̀шенный   а̀збест розпу `шений 

асбестотекстолѝт   азбестотекстолі̀т,-ту 
асбестоцемѐнт   азбестоцеме `нт,-ту 
асбово̀йлок   азбестопо `всть,-ті 
асбопла̀стик   азбопла `стик,-ку 
див. пла `стики сло̀истые 

асбошѝфер   азбоши `фер,-ру 
асимметрѝческий   а[не]симетри `чний 
асиммѐтрия   асиме `трія,-рії 
асимпто̀та   мат. асимпто `та,-ти 
асинхро̀нный   асинхро `нний (той, що не 
збігається в часі) 

аспира̀тор   аспіра̀тор,-ра, всмо `ктувач,-ча 
аспира̀ция   аспіра̀ція,-ції (відсмоктування 
газів, повітря, пилу) 

ассенизацио̀нный   асенізаці `йний 
ассениза̀ция   асеніза̀ція,-ції, оздоро̀влення, 
очи `щення (система вивізного очищення 
населених місць від покидьків і бруду) 

ассенизѝровать   асенізува `ти, очища `ти 
ассигна̀ции   асигна `ції (паперові гроші) 
ассигнацио̀нный   асигнаці `йний 
ассигнова̀ть   асигнува̀ти (призначати, виділяти 
певну суму грошей для певної мети) 

ассимилѝрованный   засимільо̀ваний, 
засво `єний 

ассимилѝровать   асимілюва `ти, засво `ювати 
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ассимиляция                                                                                                   аэрировать 

ассимиля̀ция   асиміля `ція,-ції (засвоєння 
та використання організмом необхідних 
речовин, що надходять у нього з довкілля) 

ассортимѐнт   асортимѐнт,-ту (набір товарів 
або виробів різних видів і сортів) 
а. проду̀кции   асортиме `нт проду `кції 

астрона̀вт   астрона `вт,-та, космона `вт,-та 
астроно̀м   астроно `м,-ма 
астрономѝческий   астрономі `чний 
астроно̀мия   астроно̀мія,-мії (наука про будову 
і розвиток небесних тіл та їх систем) 
а. звёздная   астроно `мія зо̀ряна 
а. практѝческая   астроно `мія практи `чна 
а. сферѝческая   астроно `мія сфери `чна 
а. теоретѝческая   астроно `мія теорети `чна 
а. физѝческая   астроно `мія фізѝчна 

астрофѝзика   астрофі `зика,-ки 
а. релятивѝстская   
астрофі `зика релятиві̀стська 

а. я̀дерная   астрофі̀зика я `дерна 
асфа̀льт   асфа̀льт,-ту, смола ` гірська̀ 

(будівельний матеріял, суміш бітуму з 
тонко-подрібненими мінеральними 
речовинами) 
а. естѐственный   асфа `льт приро `дний 
а. иску̀ственный   асфа `льт шту `чний 
а. лито̀й   асфа `льт лѝтий 
а. ука̀танный   асфа̀льт увалко `ваний 

асфальтѝровать   асфальтува `ти 
асфальтѝруемый   асфальто `ваний; 
заасфальто `вний 

асфальтѝрующий   асфальтува `льний 
асфальтобето̀нный   асфальтобето̀нний 
асфальтобетоносмесѝтель   
змі̀шувач асфальтобето̀ну 

асфальтоукла̀дчик   асфальтовиклада̀льник,-ка 
атакова̀ть   атакува `ти 
атаку̀емый   атако `ваний 
атаку̀ющий   атакува `льний 
ательѐ   ательє̀, робі̀тня,-ні 
атмосфѐра   атмосфе `ра,-ри (1. газоподібна 
оболонка Землі та інших планет; 
2. одиниця тиску) 
а. защѝтная   атмосфѐра захисна̀ 
а. звёздная   атмосфѐра зо `ряна 
а. избы̀точная   атмосфѐра надлишко `ва 

[надмі̀рна] 
а. изотермѝческая   атмосфѐра ізотермі̀чна 

а. планѐт   атмосфѐра плане `т 
а. со̀лнечная   атмосфѐра со `нячна 
а. технѝческая   атмосфѐра техні `чна 
а. физѝческая   атмосфѐра фізи `чна 

атмосфѐрный   атмосфѐрний 
а̀том   а̀том,-ма 
а̀. возбуждённый   а̀том збу `джений 
а̀. междоу̀зельный   а̀том міжвузлови `й 
а. мѐченый   а̀том зна `чений [мі̀чений] 
а̀. прѝмесный   а̀том домішко `вий 
а̀. радиоактѝвный   а̀том радіоакти `вний 
а̀. свобо̀дный   а̀том ві̀льний 
а̀. свя̀занный   а̀том зв’я `заний 
а̀. центра̀льный   а̀том центра `льний 

атома̀рный   атома̀рний 
аттенюа̀тор   атенюа `тор,-ра (пристрій, що 
зменшує електричну потужність або 
напругу) 

аттеста̀т   атеста `т,-та; свідо̀цтво,-ва 
аттеста̀ция   атеста̀ція,-ції (визначення 
фаховости) 

аттестѝруемый   атесто `ваний; заатесто̀вний 
аттестѝрующий   атестува `льний 
аттестова̀ть   атестува `ти 
аудио̀метр   авдіо̀метер,-тра (прилад для 
визначення гостроти слуху) 

аустенѝт   австені̀т,-ту (стоп залізо-вуглецевий 
– твердий розчин з вмістом вуглецю в 
залізі до 2%) 
а. оста̀точный   австені `т залишко `вий 
а. первѝчный   австені `т перви `нний 

[початко `вий] 
а. переохлаждѐнный   
австені `т переохоло `джений 

аустенѝтный   австені̀тний 
аутентѝчный   автенти `чний [ді̀йсний, 
спра `вжній] 

аффина̀ция   афіна `ція,-ції, очѝщення 
ацетилѐн   ацетиле `н,-ну (газ, який 
використовують для зварювання 
металів) 

ацето̀н   ацето `н,-ну (органічна речовина, 
яку використовують як розчинник та у 
виробництві штучного шовку, лаків) 

аэра̀тор   аера̀тор,-ра, напові `трювач,-ча 
аэра̀ция   аера `ція,-ції, напові `трювання, 
нагазува `ння, прові̀трювання 

аэрѝровать   аерува̀ти (продувати повітрям) 
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аэродинамика                                                                               базис экономический 

аэродина̀мика   аеродина `міка,-ки 
а. разрѐженных га̀зов   аеродина `міка 
розрі `джених га `зів 

аэродинамѝческий   аеродинамі `чний 
аэродро̀м   аеродро̀м,-му, лето̀вище,-ща 
аэродро̀мный   аеродро `мний, лето̀вищний 
аэрозо̀ль   аерозо̀ль,-лю (система з твердих 
або рідких частинок, завислих у газовому 
середовищі (дим, туман)) 

аэромеха̀ника   аеромеха̀ніка,-ки (наука, що 
вивчає закони руху та рівноваги газів і 
занурених у них тіл) 

аэромеханѝческий   аеромехані `чний 
аэрона̀вт   аерона̀вт,-та, повітропла̀вець,-вця 
аэропла̀н   аеропла `н,-на, літа `к,-ка̀ 
аэропо̀рт   аеропо̀рт,-ту, лето̀вище,-ща 
аэрораспылѝтель   аеророзпи `лювач,-ча 
аэроста̀т   аероста̀т,-та (літальний апарат, 
заповнений газом, легшим від повітря) 
а. наблюдѐния   аероста `т спостеріга̀ння 
а. управля̀емый   аероста `т керо `ваний 

аэрофотоснѝмок   аерофотозні `мок,-мка, 
аеросвітли `на,-ни 

аэрофотосьёмка   аерофотозніма̀ння 
АЭС   див. ста̀нция электрѝческая а̀томная 

 
Б 

 
ба̀ба   ба̀ба,-би (важка почіпна довбня для 
забивання паль) 
б. ру̀чная   ба̀ба ручна `, до̀вбня 
б. шаровѝдная   ба̀ба куля `ста 

баббѝт   бабі̀т,-ту (протитертьові стопи 
для вальниць і притираних частин машин) 
б. оловя̀нистый   бабі̀т ста̀нієвий [цѝновий] 
б. свинцо̀вистый   бабі̀т плю `мбієвий 

[олив’я `ний] 
баббѝтовый   бабі̀товий 
ба̀бка   ба̀бка,-ки (частина токарного 
верстата, призначена для закріплення 
оброблюваної деталі) 
б. за̀дняя   ба̀бка за̀дня 
б. перѐдняя   ба̀бка пере `дня 
б. упо̀рная   ба̀бка упі̀рна 

бага̀ж   бага̀ж,-жу ` 
бага̀жник   бага̀жник,-ка 

бага̀жный   бага `жний 
ба̀гер   ба̀гер,-ра (землечерпальна машина, 
екскаватор для видобування торфу, піску 
із покладу) 

багѐт   баге `т,-та, лѝштва,-ви 
(1. пофарбована різьблена лиштва для 
виготовлення рам, карунок; 2. лиштва 
для скріплення і оздоблення стелі, стін) 

баго̀р   баго̀р,-гра̀ (довга тичина з металевим 
вістрям і гаком) 

бадья̀   баддя `,-ді `; це `бер,-бра; ка `діб,-доба 
б. загру̀зочная   баддя ` заванта `жувальна 
б. опрокидна̀я   баддя ` перекидна̀ 

ба̀за   ба̀за,-зи, осно `ва,-ви 
б. да̀нных   ба̀за да̀них 
б. измерѝтельная   ба̀за вимірна ` 
б. испыта̀ний   ба̀за випробо̀вувань 

[випробува `нь] 
б. констру̀кторская   ба̀за констру̀кторська 
б. материа̀льно-технѝческая   
ба̀за матерія `льно-техні `чна 

б. проѐктная   ба̀за проє `ктна 
б. сырьева̀я   ба `за сирови `нна 
б. технологѝческая   ба̀за технологі̀чна 
б. устано̀вочная   ба `за уставна ` 

база̀льт   база̀льт,-ту (вулканічна гірська 
порода щільної або дрібнозернистої будови, 
яку використовують як будівельний 
матеріял, сировина для кам’яного литва) 
б. пла̀вленый   ба̀зальт сто̀плений 
б. стекловѝдный   ба `зальт скли `стий 

базанѝт   базані̀т,-ту (пробний камінь, який 
використовують для кам’яного литва і 
як личковий матеріял) 

базѝрование   базува `ння 
базѝрованный   базо̀ваний; збазо̀вний 
базѝровать   базува `ти 
базѝроваться   базува `тися 
базѝруемый   базо̀ваний; збазо̀вний 
базѝрующий   базува `льний 
базѝрующийся   збазо̀вний; базо̀ваний 
ба̀зис   ба̀за,-зи, осно `ва,-ви 
б. инженѐрно-геодезѝческий   
ба̀за інжене `рно-геодези `чна (основна 
на місцевості лінія, за якою роблять 
обчислення) 

б. кристаллѝческой решётки   
ба̀за кристалі `чної ґра `тки 

б. экономѝческий   ба `за економі̀чна 

Б 
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базисный                                                                                           балка двухопорная 

ба̀зисный   ба̀зисний, ба̀зовий 
ба̀зовый   ба̀зовий 
ба`йт   інф. байт,-та 
бак   бак,-ка, чан,-ну, збірни `к,-ка̀ 
б. водонапо̀рный   бак водонапі `рний 
б.-кристаллиза̀тор   бак-кристаліза̀тор, 
ба `ка-кристаліза `тора 

б. мѐрный   бак мі̀рний [вимірнѝй] 
б. напо̀рный   бак напі `рний 
б. отсто̀йный   бак відсті̀йний 
б. пита̀тельный   бак живи `льний 
б. сливно̀й   бак зливни `й 
б. сма `зочный   бак мастѝльний 
б.-хранѝлище   бак-схо `вище,-ка-схо `вища 

бака̀н   бака̀н,-ну (лакова фарба) 
бака̀ут   бака̀вт,-та, гуая̀к,-ка̀ (залізне дерево) 
бакелиза̀ция   бакеліза̀ція,-ції (просочування 
деревини, паперу, тканини бакелітом) 

бакелѝт   бакелі `т,-ту, резо `льна смола̀ 
(термореактивна фенолформальдегідна 
смола) 

бакелѝтовый   бакелі̀товий 
ба̀кен   мор. ба̀кен,-на (плавучий навігаційний 
знак) 

ба̀кенный   ба̀кенний 
бакла̀га   бакла̀га,-ги (невелика дорожня 
посудина, яку носять на ремені) 

бактериа̀льный   бактерія̀льний (який містить 
бактерії) 

бактериза̀ция   бактериза̀ція,-ції (піддавання 
дії бактерій (насіння, молока, ґрунту)) 

бактеризо̀ванный   бактеризо `ваний 
бактеризова̀ть   бактеризува `ти 
бактериологѝческий   бактеріологі̀чний 
бактериоло̀гия   бактеріоло `гія,-гії 

(наука про бактерії, їх використання та 
знешкодження) 

бактериофа̀г   бактеріофа `г,-га (природна 
речовина, що має здатність убивати 
бактерії, розчиняючи їх) 

бактерицѝдность   бактерици `дність,-ности 
(здатність убивати бактерії) 

бактѐрия   бактѐрія,-рії, мікро̀б,-ба 
б. брожѐния   бактѐрія броди `льна 
б. гнѝлостная   бактѐрія гнильна ` 

бала̀нс   ек. бала `нс,-су, рівнова `га,-ги 
б. бухга̀лтерский   бала̀нс бухга `лтерський 
б. воспроизво̀дства   бала `нс відтво `рення 

б. дохо̀дов и расходов предприятия   
бала̀нс прибу̀тків і вида̀тків підприє̀мства 

б. материа̀льный   бала `нс матерія `льний, 
урівнова `ження матерія `льне 

б. мо̀щности   бала̀нс поту `жности 
б. нагру̀зок   бала̀нс наванта̀г [наванта̀жень] 
б. платёжный   бала̀нс платі `жний 
б. радиацио̀нный   бала `нс раді̀яційний 
б. расчётный   бала̀нс розрахунко̀вий 
б. ресу̀рсный   бала̀нс ресу `рсний 
б. сто̀имостный   бала `нс ва̀ртісний 
б. теплово̀й   бала̀нс теплови `й 
б. энергетѝческий   бала `нс енергети `чний 

балансѝр   1. балансѝр,-ра; 2. коро̀мѝсло,-ла 
(у ваг); 3. рівнова̀жник,-ка (у мостах) 

балансѝрование   балансува̀ння, рівнова̀ження; 
зрівнова `жування, збалансо `вування 

балансѝрованный   балансо `ваний, 
зрівнова `жуваний; збалансо `вний, 
зрівнова `жний 

балансѝровать   1. балансува̀ти, рівнова̀жити 
(утримувати в рівновазі); 2. збалансо̀вувати, 
зрівнова `жувати (приводити до рівноваги) 

балансиро̀вка   збалансо `вування, 
зрівнова `жування, рівнова `ження, 
балансува `ння; збалансува `ння, 
зрівнова `ження 
б. момѐнтная   балансува̀ння [збалансува̀ння] 
моме `нтне [момѐнту] 

б. размѐров   балансува̀ння [збалансува̀ння] 
ро `змірів 

б. ро̀тора   балансува `ння [збалансува `ння] 
ро `тора 

б. статѝческая   збалансува `ння стати `чне 
балансиро̀вочный   збалансува `льний, 
зрівнова `жувальний 

балансѝруемый   балансо̀ваний; збалансо̀вний 
балансѝрующий   балансува̀льний, балансівнѝй 
балансѝрующийся   збалансо̀вний; балансо̀ваний 
бала̀нсный   бала̀нсний, бала̀нсовий, рівнова̀гий 
ба̀лка   буд. ба̀лка,-ки, трям,-ма, двига `р,-ря ` 
б. армѝрованная   ба `лка зармо̀вана 
б. бесшарнѝрная   ба̀лка безшарні̀рна 

[безсугло `бна] 
б. выносна̀я   ба̀лка виносна ` 
б. двухопо̀рная   ба̀лка двоопо `рна 
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балка двухпролётная                                                                                баня водяная 

б. двухпролётная   ба̀лка двопрогі̀нна 
[двопрого `нова] 

б. двухта̀вровая   ба `лка двота `врова 
б. домкра̀тная   ба̀лка ліва̀рна 
б. железобето̀нная   ба̀лка залізобето̀нна 
б. жёсткости   ба̀лка жо̀рсткости [твѐрдости] 
б. закреплённая   ба `лка закрі̀плена 
б. защемлённая   ба `лка зати `снена 
б. клёпанная   ба̀лка знюто `вана 
б. консо̀льная   ба̀лка консо `льна 
б. коро̀бчастая   ба `лка коро `бчаста 
б. коса̀я   ба̀лка навскі `сна 
б. многоопо̀рная   ба `лка багатоопо `рна 
б. многопролётная   ба̀лка багатопрогі̀нна 

[багатопрого `нова] 
б. на упру̀гом основа̀нии   ба̀лка на пру̀жні̀й 
осно̀ві 

б. наибо̀льшей про̀чности   
ба `лка найбі̀льшої мі̀цности 

б. неразрезна̀я   ба̀лка нерозрізна̀ 
б. несу̀щая   ба̀лка трима `льна 
б. одноконсо̀льная   ба̀лка одноконсо `льна 
б. однопролётная   ба̀лка однопрогі̀нна 

[однопрого `нова] 
б. перемѐнного сечѐния   ба̀лка змі̀нного 
пере `різу 

б. перенапряжённая   ба̀лка перенапру̀жена 
б. подвесна̀я   ба̀лка почіпна ` 
б. поддѐрживающая   ба̀лка підтрѝмувальна 
б. подкрепля̀ющая   ба̀лка підкрі̀плювальна 
б. потоло̀чная   ба̀лка стельова̀, трям стельовѝй 
б. продо̀льная   ба̀лка поздо̀вжня, трям 
поздо `вжній 

б. прока̀тная   ба̀лка вальцьо `вана, трям 
вальцьо `ваний 

б. проста̀я   ба̀лка проста ` 
б. ра̀вного сопротивлѐния   ба̀лка одна̀кового 

о̀пору 
б. равнопролётная   ба̀лка рівнопрогі `нна 

[рівнопрого `нова] 
б. разгру̀зочная   ба `лка розванта `жна 
б. распо̀рная   ба̀лка розпі `рна 
б. решётчатая   ба̀лка ґратча `ста 
б. свободнолежа̀щая   ба̀лка вільнопокла̀дена 
б. сдво̀енная   ба̀лка подво `єна 

б. сквозна̀я   ба `лка наскрі `зна 
б. сло̀жная   ба `лка складна ` 
б. соединитѐльная   ба̀лка єдна̀льна 

[з’є̀днувальна] 
б. соста̀вленная   ба `лка скла `дена 
б. составна̀я   ба̀лка складна ` 
б. статѝчески неопределѝмая   
ба̀лка стати `чно неви `значена 

б. та̀вровая   ба̀лка та̀врова 
б. трёхопо̀рная   ба `лка триопо `рна 
б. углова̀я   ба̀лка кутова ` [нарі `жна] 
б. упругозадѐланная   ба̀лка пру̀жнозапра̀влена 
б. усѝленная   ба̀лка підси `лена 
б. шарнѝрная   ба̀лка шарні̀рна [сугло̀бна] 
б. швѐллерная   ба̀лка швѐлерна [корѝтчаста], 
шве `лер,-ра 

б. шпо̀ночная   ба̀лка плішко `ва 
б. шпрѐнгельная   ба `лка підсѝлювальна 

балла̀ст   бала `ст,-ту, зайвина `,-нѝ 
б. водяно̀й   бала̀ст во̀дний [водянѝй] 
б. гра̀вийный   бала̀ст нарінко̀вий [жо̀рствовий] 
б. то̀пливный   бала̀ст па `ливний 
б. щебёночный   бала `ст скали `нний 

балла̀стный   бала̀стний, зайви `нний 
баллѝстика   балі̀стика,-ки (розділ механіки, 
що вивчає рух важкого тіла, кинутого під 
кутом до горизонту) 

баллистѝческий   балісти `чний 
балло̀н   бало `н,-на, ку̀ля,-лі 
б. ацетилѐновый   бало̀н ацетиле `новий 
б. возду̀шный   бало `н пові̀тря `ний 
б. уравнѝтельный   бало `н зрівня `льний 

балло̀нный   бало̀нний, бало `новий 
баля̀сина   арх. баля `сина,-ни (виточений 
фігурний стовпчик поручнів, балкона, сходів) 

ба̀мпер   ба̀мпер,-ра (автомобільний буфер) 
банда̀ж   банда̀ж,-жу̀, пере `в’язь,-зі 
б. лопа̀точный   банда̀ж лопа `тковий 
б. ребо̀рдный   банда̀ж гребене `вий 
б. шнурово̀й   перѐв’язь шнурко `ва 

банда̀жный   банда̀жний, перев’язни `й 
ба`нк   банк,-ку 
ба̀нка   сло `їк,-ка, бу̀тель,-тля (скляний) 
ба̀ня   1. тех. ла `зня,-ні; 2. огрівни `к,-ка̀; 

3. охоло `дник,-ка; 4. ва̀нна,-ни 
б. водяна̀я   огрівни `к во `дний 
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баня воздушная                                                                                батарея циклонная 

б. возду̀шная   огрівни `к пові `тря `ний 
б. ма̀сляная   ва `нна олі `йна [оли `вна] 
б. охлажда̀ющая   охоло `дник,-ка 
б. парова̀я   ва̀нна парова̀, огрівнѝк паровѝй 
б. песча̀ная   огрівнѝк пісковѝй, ла̀зня піскова̀ 

бар   фіз. бар,-ра (одиниця тиску, 1 дина/см2) 
бараба̀н   1. бараба̀н,-на, бу̀бон,-бна; 

2. наві̀й,-во `ю 
б. адсорбѝрующий   бараба̀н адсорбува̀льний 
б. алмазный   бараба̀н алма̀зний 
б. веду̀щий   бараба̀н повідни `й [тягови `й] 
б. выпускно̀й   авт. бараба `н випускни `й 
б. гребенно̀й   бараба̀н гребі̀нний 
б. зо̀льный   бараба̀н по `пільний 
б. ка̀бельный   наві̀й каблѐвий 
б. котла̀ парово̀го   бараба̀н котла̀ парово̀го 
б. лито `й   бараба̀н вили `ваний 
б. магнѝтный   бараба̀н магне `тний 
б. мо̀ечный   бараба̀н мѝйний 
б. обжиго̀вый   бараба̀н випа `лювальний 
б. планча̀тый   бараба̀н ли `штвовий 
б. приёмный   бараба̀н прийма `льний 
б. ступѐнчатый   бараба̀н східча `стий 

[ступі̀нчастий] 
б. сушѝльный   бараба̀н вису `шувальний 
б. съёмный   бараба̀н знімни `й 
б. трепа̀льный   бараба̀н тіпа̀льний 
б. цельноко̀ванный   
бараба̀н суцільноско `ваний 

б. штифто̀вый   бараба̀н зу̀бчастий 
бараба̀нить   бараба̀нити 
бараба̀нный   бараба̀нний 
бара̀шек   баранѐць,-нця ` 
барбота̀ж   пробу̀лькування, булькоті̀ння; 
барбота̀ж,-жу̀ 

барботѝрование   барботу̀вання; 
пробу `лькування (пропускання газу або 
пари крізь шар рідини) 

барда̀   бра̀га,-ги (1. спиртовий напій 
різної міцности; 2. відходи горілчаного 
виробництва) 

барѐттер   барѐтер,-тра (стабілізатор сили 
струму) 

бареттѝрование   баретува `ння 
ба̀рий  Ba   ба `рій,-рію (хемічний елемент, 
ат.н. 56, лужноземельний метал, 
застосовують у радіотехніці та 
ядерній техніці) 

барѝт   барѝт,-ту (мінерал, який використовують 
для виробництва білої фарби, паперу, ґуми) 

баро̀метр   баро `метер,-тра (прилад для 
вимірювання атмосферного тиску) 

барометрѝческий   барометри `чний 
барражѝрование   ав. баражува `ння 

(патрулювання повітряного простору 
військовими літаками для охорони від 
авіяції противника) 

ба̀ррель   ба̀рель,-ля (міра об’єму рідин і 
сипких речовин; для нафти 
1Б=158,76 л); бо̀чка,-ки 

ба̀ртер   ба̀ртер,-ру (розрахунок натуральний) 
ба̀рхат   оксамѝт,-ту 
бархатѝстый   оксами `тний 
ба̀рхатный   оксамѝтовий 
барьѐр   бар’є̀р,-ра, загоро̀да,-ди, перепо̀на,-ни 
б. защѝтный   бар’є̀р захисни `й 
б. потенциа̀льный   бар’є `р потенція̀льний; 
бар’є̀р потенці̀йний 

б. энергетѝческий   бар’є `р енергети `чний 
б. я̀дерный   бар’є̀р я `дерний 

барьѐрный   бар’є̀рний, загородни `й 
бассѐйн   басѐйн,-ну, водо̀йма,-ми, сто̀чище,-ща 
б. водосбо̀рный   басе `йн водозбі̀рний 
б. водосливно̀й   басе `йн водозливни `й 
б. возду̀шный   басѐйн пові `тря `ний 
б. напо̀рный   басѐйн напі `рний 
б. отсто̀йный   басѐйн відсті̀йний 
б. пита̀тельный   басе `йн живи `льний 
б. промывно̀й   басѐйн промивни `й 
б. сбо̀рный   басѐйн збі̀рний 

батарѐя   батѐрія,-рії, батарѐя,-рѐї (набір, 
сполучення кількох однакових приладів, 
споруд, пристроїв для спільної дії) 
б. аккумуля̀торная   батѐрія акумуля̀торна 
б. гальванѝческая   батѐрія гальвані `чна 
б. дѝсковая   батѐрія дѝскова [кружа̀льна] 
б. ко̀ксовая   батѐрія коксува `льна 
б. магнѝтная   батѐрія магне `тна 
б. нака̀ла   батѐрія розжа `рення 
б. радиа̀торная   бате `рія радія `торна 

[нагріва `льна] 
б. со̀лнечная   батѐрія со `нячна 
б. термоэлектрѝческая   
батѐрія термоелектри `чна 

б. цикло̀нная   батѐрія цикло `нів 
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батарея электрическая                                              безопасность радиологическая 

б. электрѝческая   батѐрія електри `чна 
бати-   бати- (у складних словах відповідає 
поняттю “глибинний”) 

батиска̀ф   батиска̀ф,-фа (глибоководна 
камера з апаратурою для спостережень 
і механізмами для переміщення під водою) 

батисфѐра   батисфѐра,-ри (сталева сферична 
камера для досліджень на великій глибині) 

бахрома̀   торочки `,-чо̀к 
бачо̀к   бачо̀к,-чка̀ 
б. дозиро̀вочный   бачо `к дозува `льний 
б. измерѝтельный   бачо̀к вимі̀рювальний 
б. мѐрный   бачо̀к мі̀рний [мі̀рчий] 

ба̀шенный   вѐжовий, ба̀штовий 
башма̀к   пі̀дкладень,-дня, по `ковзень,-зня, 
череви `к,-ка 
б. загражда̀ющий   пі̀дкладень 
загоро `джувальний [спиня `льний] 

б. направля̀ющий   пі̀дкладень напрямнѝй 
б. по̀люсный   пі̀дкладень полюсо̀вий 
б. сбра̀сывающий   пі̀дкладень скида̀льний 
б. тормозно̀й   пі̀дкладень гальмови `й 
б. упо̀рный   пі `дкладень упі `рний 

ба̀шня   1. вѐжа,-жі, 2. військ. ба̀шта,-ти 
б. бурова̀я   вѐжа свердлова ` 
б. водонапо̀рная   вѐжа водогі `нна 
б. водосбо̀рная   вѐжа водозбі̀рна [водоскидна̀] 
б. осветлѝтельная   вѐжа усто `ювальна 
б. охлажда̀ющая   вѐжа охоло `джувальна 
б. поглотѝтельная   вѐжа поглина `льна 

[вбира `льна] 
б. промывна̀я   вѐжа мѝйна 
б. пылевытяжна̀я   вѐжа пиловитяжна̀ 
б. сушѝльная   вѐжа [ба̀шта] висушна ` 
б. та̀нка   ба̀шта та̀нка 
б. телевизио̀нная   вѐжа телевізі̀йна 
б. у `гольная   ве `жа ву `гільна 
б. холодѝльная   вѐжа холоди `льна 

бдѝтельный   пи `льний 
бегунко̀вый   бігунко `вий (про вісь колеса) 
бегуно̀к   бігуно `к,-нка̀ 
бегуны̀   тех. бігунѝ,-і̀в, білякѝ,-кі̀в, жо̀рна,-рен 

(спаровані камені або кишені в 
подрібнювальній машині для розтирання 
зерна, цементу, подрібнення каміння тощо) 

бегу̀щий   біжу `чий; бі̀жний; неспинни `й 
безаварѝйность   безаварі̀йність,-ности 
безаварѝйный   безаварі̀йний 

безармату̀рный   безармату `рний, 
безришту `нковий 

безбалансѝрный   безбаланси `рний 
безба̀лочный   безба̀льковий (про перекриття) 
безвѐтренный   безві̀тряний 
безвѐтрие   безві̀тря, за̀тишок,-ка 
безвихрово̀й   безвихрови `й, невихрови `й 
безво̀дный   безво̀дний, нево̀дний, знево̀днений 
безвозвра̀тно   безповоро `тно 
безвозвра̀тный   безповоро `тний 
безвозду̀шный   безпові̀тря `ний 
безвозмѐздный   безвідпла̀тний 
безврѐдный   нешкідли `вий 
безвы̀ходный   безвихідни `й 
безгранѝчный   безме `жний 
безгра̀нный   безгра `нний 
бездѐйственный   бездія `льний, нечѝнний 
бездѐйствие   недія̀ння, безді̀я,-ді̀ї, нечѝн,-ну 
бездѐйствовать   не ді `яти 
бездѐйствующий   бездія `льний, нечи `нний 
бездефѐктный   бездефѐктний, безпошко̀дний, 
безва̀дний 

бездоказа̀тельно   бездоказо `во, бездові `дно 
бездоказа̀тельность   бездоказо̀вість,-вости, 
бездові `дність,-ности 

бездо̀нный   бездо̀нний 
бездохо̀дный   безприбутко `вий 
беззазо̀рный   безшпа `рний, безщіли `нний 
беззащѝтный   безза̀хисний, безборо `нний 
беззо̀льный   безпо `пільний 
безинерцио̀нный   безінерці̀йний 
безлѝтниковый   безливнико `вий 
безло̀пастный   безлопа `тевий 
безма̀сляный   безолі̀йний, безоли `вний 
безмѐрность   безмі̀рність,-ности, бѐзмір,-ру 
безмѐрный   безмі̀рний, безмі̀рий 
безмомѐнтный   безмоме `нтний 
безнадзо̀рный   бездо `глядний 
безнака̀льный   безрозжа `рний 
безналѝчный   безготівко `вий 
безнапо̀рный   безнапі `рний 
безопа̀сность   безпе `ка,-ки (стан), 
безпѐчність,-ности (якість) 
б. движѐния   безпѐка ру `ху 
б. коллектѝвная   безпе `ка колектѝвна 
б. радиологѝческая   безпѐка радіологі̀чна 
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безопасность труда                                                                                бесступенчатый 

б. труда̀   безпѐка пра `ці 
б. я̀дерная   безпе `ка я `дерна 

безопа̀сный   безпѐчний 
безопо̀рный   безопо `рний 
безопо̀чный   безопо `ковий 
безоско̀лочный   безска̀лко̀вий, безоско̀лковий 
безоснова̀тельность   безпідста̀вність,-ности 
безоснова̀тельный   безпідста `вний 
безостано̀вочный   безупѝнний, безперѐрвний, 
неспи `нний 

безотвѐтственность   безвідповіда̀льність, 
-ности 

безотка̀зный   безвідмо `вний 
безотлага̀тельный   невідкла̀дний, нега̀йний 
безотры̀вный   безвідрѝвний 
безотхо̀дный   безвідхі̀дний, безвідпа̀дковий 
безошѝбочный   безпомилко̀вий, непомѝльний 
безраздѐльный   неподі̀льний, цілкови `тий 
безразлѝчие   байду̀жість,-жости, 
індифере `нтність,-ности 

безразлѝчный   1. байду `жий; 2. неісто̀тний; 
3. невира `зний, неозна `чний 

безразмѐрный   безрозмі̀рний, неро̀змірний 
безра̀мный   безра̀мний 
безраско̀сный   безрозкі̀сний 
безрѐльсовый   безрѐйковий 
безрессо̀рный   безресо̀рний 
безрыча̀жный   безва `жільний 
безубы̀точный   незбитко `вий, безутра `тний 
безуга̀рный   неча̀дни `й 
безуглеро̀дный   безвуглеце `вий 
безуда̀рный   безуда̀рний 
безу̀держный   нестри `мний, невтри `мний 
безузлово̀й   безвузлови `й 
безупрѐчно   бездога̀нно 
безуса̀дочный   1. незсіднѝй, безо̀сідний 

(відносно осаду); 2. неосіда̀вий (властивість) 
безусло̀вно   безумо̀вно 
безъёмкостный   мех. безмі̀сткий, 
ел. без’є̀мнісний 

белѐть   білі̀ти 
белизна̀   білизна̀,-ни, бі `лість,-лости 
белѝла   білѝло,-ла 
б. барѝтовые   біли `ло бари `тове 
б. свинцо̀вые   білѝло плю̀мбієве [олѝв’яне] 
б. тита̀новые   біли `ло тита̀нове 

б. цѝнковые   біли `ло ци `нкове 
бельё   білѝзна,-ни 
бельево̀й   біли `зня `ний 
бе `льтинг   бе `льтинґ,-ґа (міцна тканина з 
дуже крученої пряжі, з якої виготовляють 
паси транспортерних стрічок) 

бензѝн   бензи `на,-ни 
б. этилѝрованный   бензи `на зетило̀вана 

(оброблена тетраетилплюмбієм) 
бензозапра̀вочный   бензоналивни `й, 
бензозапра `вний 

бензоколо̀нка   бензоколо `нка,-ки 
бензо̀л   бензе `н,-ну 
бензонасо̀с   бензопо `мпа,-пи 
бентонѝт   бентоні̀т,-ту 

(різновид вибілювальних глин) 
бѐрег   1. бѐрег,-га, край, краю (землі); 

2. по̀ле,-ля (край книжки, аркуша) 
берёза   берѐза,-зи; берѐзина,-ни (будівельний 
матеріял) 

берѝллий  Be   бери `лій,-лію (хемічний 
елемент, ат.н. 4, який використовують 
як уповільнювач і джерело нейтронів в 
атомних реакторах) 

бесконѐчно   нескінче `нно; безмѐжно 
б. большо̀й   нескінче `нно вели `кий 
б. ма̀лый   нескінче `нно мали `й 

бесконѐчность   нескінче `нність,-ности 
бесконѐчный   1. мат. нескінче `нний; 

2. мех. безкінце `вий, безмѐжний 
бесконта̀ктный   безконта̀ктний, бездотико̀вий 
бесконтро̀льность   безконтро̀льність,-ности 
бесконтро̀льный   безконтро `льний 
бескривошѝпный   безко `рбовий 
бесперебо̀йный   безперѐрвний, безперебі̀йний 
беспла̀новость   безпла̀новість,-вости 
бесполѐзность   некори `сність,-ности; 
дарѐмність,-ности 

беспоря̀док   бѐзлад,-ду, безла `ддя 
беспоря̀дочность   безла̀дність,-ности 
беспредѐльность   безмѐжність,-ности 
беспрепя̀тственный   безперешко̀дний 
беспреры̀вность   1. безпере `рвність,-ности; 

2. безупи `нність,-ности 
беспро̀волочный   бездро `товий 
бессмѐтный   безкошто `рисний 
бесстержнево̀й   безстрижне `вий 
бесступѐнчатый   безступі̀нчастий 
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бессчётный                                                                                                биоэнергетика 

бессчётный   незлічѐнний, незчислѐнний 
бесфо̀рменный   безфо `рмний 
бесцвѐтный   безба̀рвний, безко `лірний 
бесчѝсленный   незлічѐнний, незчисле `нний 
бесшарнѝрный   безшарні̀рний, безсугло̀бний 
бесшо̀вный   безшво `вий, безшо `вний 
бесшпо̀ночный   безплі̀шковий 
бесшу̀мный   безшу `мний, негучнѝй 
бѐта-излучѐние   бе `та-випромі̀нювання 
бѐта-распа̀д   бѐта-ро `зпад,-ду 
бѐта-частѝца   бѐта-части `нка,-ки 
бето̀н   бето̀н,-ну (будівельний матеріял, 
виготовлений зі суміші піску, жорстви, 
скаллі і зв’язних – цементу) 
б. армѝрованный   бето `н зармо̀ваний 

[риштунко `вий] 
б. быстротвердѐющий   бето `н 
швидкотве `рдний [швидкотужа `вний] 

б. водоупо̀рный   бето `н водотривки `й 
б. высокопро̀чный   бето̀н високоміцни `й 

[сильноміцни `й] 
б. гравѝйный   бето̀н жо `рствинний 

[нарінко `вий, граві̀йний] 
б. жаросто̀йкий   бето `н жаростійки `й 

[жаротривки `й] 
б. жи `рный   бето̀н масни `й 
б. известко̀вый   бето `н вапня `ний 
б. керамзѝтовый   бето̀н керамзи `тний 
б. лито `й   бето `н ли `тий 
б. облегчённый   бето `н поле `гшений 
б. пло̀тный   бето̀н щільни `й 
б. по̀ристый   бето̀н порува `тий 
б. присково̀й   бето̀н випри `сковий 
б. сбо̀рный   бето̀н збірни `й 
б. сверхпро̀чный   бето̀н надміцнѝй 
б. то̀щий   бето `н пісни `й 
б. тяжёлый   бето̀н важки `й 
б. шла̀ковый   бето̀н жужеле `вий 
б. ячѐистый   бето̀н ніздрюва̀тий [порува̀тий] 

бетонѝрование   бетонува `ння 
бетонѝрованный   бетоно̀ваний; забетоно̀вний 
бетонѝровать   бетонува `ти 
бетонѝруемый   бетоно̀ваний; забетоно̀вний 
бетонѝрующий   бетонува̀льний, бетонівнѝй 
бетонѝрующийся   забетоно̀вний; бетоно̀ваний 
бето̀нный   бето `нний, бето̀новий 
бетоново̀з   бетонові `з,-во `зу 

бетонополимѐр   бетонополіме `р,-ру 
бетоносмесѝтель   бетонозмішува̀ч,-ча 
бетоноукла̀дка   бетоновклада̀ння 
бето̀нщик   бетоня `р,-ра̀ 
бечева̀   кодо̀ла,-ли 
би-   бі- (лат. bі від bis – двічі; у складних 
словах означає “подвоєння”) 

библио-   бібліо- (у складних словах 
відповідає поняттю “книга”) 

библиотѐка   бібліотѐка,-ки, книгосхо̀вище,-ща 
бидо̀н   бідо `н,-на, бляша `нка,-ки 
биѐние   биття ` 
б. осево̀е   биття ` осьове ` 
б. радиа̀льное   биття ` радія `льне 
б. торцево̀е   биття ` торце `ве [івѐрове] 

биквадра̀т   мат. біквадра̀т,-та 
биконстру̀кция   біконстру `кція,-ції 
бѝло   1. тех. бѝло,-ла; 2. с.г. бия̀к,-ка̀, бич,-ча̀ 
бимета̀лл   бімета̀л,-лу 
бимомѐнт   бімомѐнт,-ту 
б. изгѝбно-крутѝльный   
бімомѐнт згина `льно-крути `льний 

б. опо̀рный   бімомѐнт опо `рний 
бина̀рный   біна̀рний, подві̀йний, двої `стий 
бино̀кль   біно̀кль,-ля 
бино̀м   мат. біно `м,-ма, двочлѐн,-на 
био-   біо- (у складних словах відповідає 
поняттям “життя”, “життєві процеси”, 
“біологічний”) 

биоката̀лиз   біоката̀ліз,-зу (прискорення 
або гальмування хемічних реакцій, що 
проходять в організмі, за участю 
ферментів (біокаталізаторів)) 

биокорро̀зия   біокоро̀зія,-зії (корозія металів, 
спричинювана мікроорганізмами) 

биоло̀гия   біоло `гія,-гії (наука про 
закономірності життя і розвитку 
організмів) 

био̀ника   біо̀ніка,-ки (галузь технічної 
кібернетики, що застосовує математичне 
моделювання біологічних процесів для 
розв’язання інженерних задач 

биосфѐра   біосфѐра,-ри 
биотехноло̀гия   біотехноло `гія,-гії 

(технологія одержання продуктів за 
участю живих організмів) 

биофѝльтр   біофі̀льтер,-тра (споруда для 
очищення побутових і промислових стічних 
вод мікроорганізмами) 

биоэнергѐтика   біоенерге `тика,-ки 
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бирюза                                                                                             блок уравнительный 

бирюза̀   бірюза̀,-зѝ; ту̀ркус,-са (дорогоцінний 
камінь блакитного або зеленого кольору) 

бирюзо̀вый   бірюзо `вий, турку `совий 
бѝсер   бі̀сер,-ру (дрібне скляне чи металеве 
намисто) 

бисквѝт   тех. біскві̀т,-ту (двічі випалена 
порцеляна або фаянс без поливи) 

бит   біт,-та (одиниця вимірювання кількости 
інформації у двійковій системі числення) 

бѝтум   бі̀тум,-му, смола `,-лѝ (вуглеводневі 
смолисті зв’язні речовини, одержані із 
природних продуктів (нафти, 
озокериту) або із продуктів перегону 
кам’яного вугілля, нафти) 
б. естѐственный   бі `тум приро `дний 
б. крѐкинговый   бі̀тум крѐкінговий 
б. кро̀вельный   бі̀тум покрива `льний 
б. нефтяно̀й   бі `тум на̀фто `вий 
б. окѝсленный   бі `тум оки `снений 
б. разжѝженный   бі `тум розрі `джений 

бѝтумный   бі̀тумний 
бить   би `ти, збива̀ти 
благоприя̀тный   сприя `тливий 
благоро̀дный   шляхѐтний 
благоустро̀йство   упорядко `вування; 
упорядкува `ння; упорядко `вання 

бланк   бланк,-ка 
б. перево̀дный   бланк переказнѝй 
б. регистрацио̀нный   бланк реєстраці̀йний 

бледнѐть   блі̀днути, блідні̀ти, блідні̀шати 
блѐдность   блі̀дість,-дости 
блёклый   бля `клий 
блеск   блиск,-ку; вѝблиск,-ку 
б. металлѝческий   блиск металі `чний 
б. полуметаллѝческий   
блиск напівметалі̀чний 

блестѐть   блища̀ти; ся `яти 
блестя̀щий   блиску `чий, блискотли `вий 
ближа̀йший   найбли `жчий 
блѝжний   бли `жній 
блѝзкий   близькѝй 
близкодѐйствие   близькоді̀я,-ді̀ї 
близлежа̀щий   приле `глий 
близору̀кий   короткозо `рий 
блѝзость   блѝзькість,-кости 
близпо̀люсный   колопо `люсний 
блик   блим,-му 

блок   1. тех. блок,-ка (вантажопідіймальний 
механізм; частина машини, що складається 
з окремих деталей); 2. буд. об’є̀днання, 
з’є̀днання (природний або штучний 
будівельний камінь, порізаний на плити) 
б. ведо̀мый   блок вѐдений [тяжнѝй] 
б. веду̀щий   блок повідни `й [тягови `й] 
б. высокочасто̀тный   блок високочасто̀тний 
б. графѝтовый   блок графі `товий 
б. грузоподъёмный   
блок вантажопідніма̀льний 
[вантажопідійма̀льний] 

б. зу `бчастый   блок зубча̀стий [три `бовий] 
б. избира̀тельный   блок вибірни `й 
б.-конта̀кт   блок-конта `кт,-ту (контакт 
електричного апарата, що перемикає 
кола керування чи сигналізації) 

б. нагружѐния   блок наванта `жування 
б. нагружѐния смѐшанный   
блок наванта `жування змі̀шаний 

б. нагру̀зки   блок наванта `ги 
б. направля̀ющий   блок напрямни `й 
б. неподвѝжный   блок нерухо `мий 
б. обрабо̀тки да̀нных   блок обробля `ння 

[опрацюва `ння] да̀них 
б. отправлѐния   блок відправля `ння 

[відсила `ння] 
б. перемѐнных коэффициѐнтов   блок 
змі̀нних коефіціє̀нтів 

б. пневмоаппара̀тов   
об’є̀днання пневмоапара `тів 

б. подвѝжный   блок рухо `мий 
б. подгото̀вки данных   блок готува̀ння 
да̀них 

б. подъёмный   блок підніма̀льний 
[підійма `льний] 

б. преобразова̀ния да̀нных   
блок перетво `рення да̀них 

б. регѝстров   блок регі̀стрів 
б. силово̀й   блок силови `й 
б. скулово̀й   блок ви `личний 
б. суммѝрования   блок додава `ння 
б.-схѐма   блок-схе `ма,-ми 
б. трѝерный   блок трі̀єрний 
б. универса̀льный   блок універса̀льний 
б. управлѐния   блок керува `ння 
б. уравнѝтельный   блок вирі `внювальний 
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блок урановый                                                                                                    болтовой 

б. ура̀новый   блок ура `новий 
б. цепно̀й   блок ланцюго `вий 
б. цилѝндров   об’є̀днання цилі̀ндрів 
б. шта̀мпа   блок шта `мпа 
б. энергетѝческий   блок енергетѝчний 

бло̀ки   мн. бло̀ки 

б. керамѝческие пустотѐлые   
бло̀ки керамі `чні порожни `сті 

б. стеновы̀е   бло̀ки стінові̀ 
б. шлакобето̀нные   бло̀ки жужелебето̀нні 

бло̀кинг-генера̀тор   бло̀кінг-генера `тор,-ра 
(замикальний генератор, призначений 
для створення періодичного повторювання 
імпульсів малої тривалости) 

блокира̀тор   телеф. блока `тор,-ра 
блокѝрование   блокува̀ння, перешкоджа̀ння; 
заблокува `ння, перешко `дження 

блокѝровать   блокува `ти, заблокува `ти; 
перешкоджа `ти, перешко `дити 

блокиро̀вка   заблоко `вання; блокува `ння; 
заблокува `ння 
б. автоматѝческая   заблоко `вання 
автоматѝчне; блокува̀ння автоматѝчне 

б. захва̀тного устро̀йства   блокува̀ння 
захо `пного при `строю 

б. защѝтная   заблоко `вання захисне ` 
б. путева̀я   заблоко `вання колі `йне 
б. распределѝтельного устро̀йства   
блокува `ння розподі̀льчого при `строю 

б. электрѝческая   заблоко̀вання електрѝчне 
блокиро̀вочный   блокува `льний, блоківни `й 
блокѝруемый   блоко `ваний; заблоко `вний 
блокѝрующий   блокува `льний 
блокѝрующийся   заблоко `вний; блоко `ваний 
блокно̀т   блокно̀т,-та 
бло̀чный   бло `ковий 
блужда̀ние   блука̀ння 
блю̀минг   блю̀мінг,-га (потужний 
вальцювальний обтисний верстат) 

бобѝна   бобі̀на,-ни, шпу `ля,-лі, наві `й,-во `ю 
бобы̀шка   буд. оцу `пок,-пка 
боево̀й   1. битнѝй (про маховик); 2. бойовѝй 

(про хемічну речовину) 
боёк   бі̀йчик,-ка; с.г. бия `к,-ка̀ 
бой   1. військ. бій, бо̀ю; 2. текс. вѝбій,-бою; 

3. буд. зла̀мки,-ків 
б. керамѝческий   зла̀мки керамі̀чні, чѐреп,-пу, 
черепки `,-кі̀в 

б. стекля̀нный   скло би `те, зла̀мки скляні̀ 
б. строѝтельный   зла̀мки будівѐльні 

бо̀йка   1. забива `ння, биття `; 2. дроблі̀ння, 
дро̀блення; 3. дрібня `к,-ка ` 
б. ка̀мня   дро `блення камі̀ння 
б. сва̀йная   забива̀ння паль 

бо̀йлер   бо̀йлер,-ра, котѐл-підігріва̀ч, 
-тла̀-підігрівача̀ 

бо̀йщик (ка̀мня)   дроба̀р,-ря ` 
боковѝна   бокови `на,-ни 
боково̀й   бічни `й, бокови `й 
бокс   бокс,-са, коро `бка,-ки, ка̀мера,-ри, 
примі `щення 

боксѝт   Al2O32H2O   бокси `т,-ту (основна 
руда алюмінію) 

болва̀нка   1. надрі̀бок,-бка (загальна назва); 
2. вили `ванець,-нця, вѝливок,-вка (тільки 
литий) 

болт   прого `нич,-ча (металевий стрижень 
для скріплення чого-небудь) 
б. зажимно̀й   прого `нич затиснѝй 
б. запо̀рный   прого `нич закривнѝй 
б. затяжно̀й   прого `нич затяжни `й 
б. крепёжный   прого `нич кріпи `льний 
б. нажимно̀й   прого `нич натиснѝй 
б. отбо̀йный   прого `нич відбі̀йний 
б. откидно̀й   прого `нич відкиднѝй 
б. подвесно̀й   прого `нич почіпнѝй 
б. призо̀нный   прого `нич призо `нний 
б. присоединѝтельный   
прого `нич приєдна `льний 

б. распо̀рный   прого `нич розпі `рний 
б. сквозно̀й   прого `нич на `скрізний 
б. соединѝтельный   прого̀нич з’єдна̀льний 
б. сто̀порный   прого `нич сто `порний 
б. ступѐнчатый   прого `нич східча̀стий 
б. стыково̀й   прого `нич стикови `й 
б. стяжной   прого̀нич стяжни `й 
б. упо̀рный   прого̀нич упі̀рний 
б. уто̀пленный   прого `нич загли `блений 
б. фла̀нцевый   прого `нич фла̀нцевий 

[кри `совий] 
б. фунда̀ментный   прого̀нич фунда̀ментний 
б. шарнѝрный   прого `нич сугло `бний 

болта̀ть   колоти `ти, бо `втати, збо̀втувати 
болта̀ться   телі̀патися, бо̀втатися 
болтово̀й   прого̀ничний 
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болтовысадочный                                                                                  борт надводный 

болтовыса̀дочный   прогоничовисадни `й 
болтодѐлательный   прогоничоро̀бний 
болтоко̀вочный   прогоничокува `льний 
болторѐз   прогоничорі `з,-за 
болторѐзный   прогоничорі `зний 
болторѐзчик   прогоничорі `зальник,-ка 
болту̀шка   збо̀втувач,-ча, бо̀втанка,-ки 
больвѐрк   больвѐрк,-ка (тонка підпорна 
стіна, що запобігає зсуву ґрунту в 
місцях стикання його з водою) 

большегабарѝтный   великогабари `тний 
большегру̀зный   великовагови `й, 
великованта `жний 

большепролётный   великопрогі̀нний 
бо̀мба   бо̀мба,-би (1. розривний ладунок, 
заповнений вибухівкою; 2. пристрій для 
досягнення теплових, електричних 
ефектів) 
б. а̀томная   бо̀мба а̀томна 
б. бактериологѝческая   бо̀мба бактеріологі̀чна 
б. бронебо̀йная   бо `мба панцеробі̀йна 
б. водоро̀дная   бо̀мба водне `ва 
б. зажига̀тельная   бо `мба запа̀лювальна 
б. калориметрѝческая   
бо̀мба калориметри `чна (прилад для 
визначення теплоти згорання, теплових 
ефектів, теплотворної здатности палива) 

б. кислоро̀дная   бо `мба кисне `ва 
б. осветѝтельная   бо `мба осві̀тлювальна 
б. ура̀новая   бо `мба ура `нова 
б. фуга̀сная   бо `мба фуга `сна 
б. я̀дерная   бо̀мба я `дерна 

бомбардиро̀ванный   бомбардо̀ваний, 
збомбардо `ваний 

бомбардѝровать   бомбардува `ти 
бомбардиро̀вщик   бомбардува `льник 
бонитеро̀вка   с.г. бонітува `ння (оцінювання 
сільськогосподарських якостей худоби, 
ґрунтів, рослин) 

бонифика̀ция   боніфіка `ція,-ції (доплата 
до ціни товару, якщо фактична якість 
його вища за передбачувану договором) 

бор  B   1. бор,-ру (хемічний елемент, 
неметал, ат.н. 5); 2. бор,-ра (сталеве 
свердло, що застосовуюь у стоматології) 

боразо̀н  BN   боразо `н,-ну (сполука бору з 
азотом – бору нітрид, надтвердий 
матеріял, за твердістю близький до 
алмазу) 

бора̀ты   бора̀ти,-тів (солі борних кислот 
(мета-, орто- та тетраборної)) 

бордю̀р   бордю̀р,-ра, окра̀йок,-йка, край,-ра̀ю 
борѝрование   хем. борува `ння (насичення 
поверхні металів бором для надання їм 
надтвердости, жароміцности) 

бо̀ристый   борі `д,-ду 
бормашѝна   бормаши `на,-ни (машина з 
різальним інструментом [бором]) 

борнѝт   мін. борні `т,-ту (мідна руда) 
бо̀ров   лежа̀к,-ка̀, димові `д,-о̀ду (канал) 
б. восходя̀щий   лежа `к висхідни `й 
б. сбо̀рный   лежа̀к збі̀рний 

борово̀к   лежачо̀к,-чка̀ (у паливні) 
боро̀дка   борі̀дка,-ки, шпе `ник,-ка (виступ 
у ключі) 
б. ключа̀   борі̀дка ключа ` 
б. уда̀рника   борі̀дка уда̀рника [стукача̀] 

бородо̀к   пробо `єць,-бо `йця (інструмент); 
бородо̀к,-дка̀ 
б. для выкола̀чивания труб   пробо̀єць 
для вибива `ння труб 

б. кузнечный   пробо `єць кова `льський 
б. режущий   пробо̀єць рі̀зальний 

борозда̀   1. с.г. борозна̀,-нѝ; 2. мех. скла̀дка,-ки, 
ви `жолобок,-бка 

бороздѝть   борозни `ти 
бороздно̀й   борозни `й 
бороздодѐлатель   борозни `к,-ка ` 
бороздозакрыва̀тель   борознозагорта `ч,-ча̀ 
бороздораскрыва̀тель   борознорозкрива̀ч,-ча̀ 
боро̀здчатый   борозни `стий 
борона̀   с.г. борона `,-ни ` (знаряддя для 
розпушування землі) 
б. дѝсковая   борона ` ди `скова ` 
б. звёздчатая   борона ` зі̀рча̀ста 
б. зу `бовая   борона ` зубце `ва 
б. пружѝнная   борона ` пружи `нна 
б. тра̀кторная   борона ` тра `кторна 
б. тяжёлая   борона ` важка̀ 
б. шарнѝрная   борона̀ сугло̀бна [шарні̀рна] 

боронѐние   боронува `ння (розпушування 
землі бороною) 

боронѝльщик   боронува `льник,-ка 
боронѝть, боронова̀ть   боронува̀ти, скородѝти 
боронова̀ние   боронува `ння, скоро `дження 
борт   борт,-ту, край,-ра `ю, обла̀вок,-вка 
б. надво̀дный   борт надво `дний 
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борт обода колеса                                                                                                  брешь 

б. о̀бода колеса̀   борт о `боду ко `леса 
б. откидно̀й   борт відкидни `й 
б. покры̀шки   борт по `кришки [на `кривки] 
б. съёмный   борт знімни `й 
б. упо̀рный   борт упі̀рний 

бо̀ртик   бо `ртик,-ка 
бортинженѐр   бортінжене `р,-ра 
бортмеха̀ник   бортмеха `нік,-ка 
бо̀ртник   па̀січник,-ка, бо `ртник,-ка 
бортнѝчество   бо̀ртництво,-ва, лісове ` 
бджільни `цтво 

бортова̀льный   бортува `льний 
бортова̀ние   мор. бортува `ння 
борто̀вочный   бортува `льний 
борто̀вый   бортови `й 
борторасширѝтель   борторозши `рювач,-ча 
борторѐзка   борторі̀зна маши `на 
бортшта̀нга   бортшта `нга,-ги 

(металорізальний інструмент) 
бо̀рть   борть,-ті (найпростіший вулик, який 
навішують на дерево або дупло в дереві, 
де живуть бджоли) 

борьба̀   тех. побо̀рювання, знешко `дження 
бо̀т   мор. бот,-та (невелике вітрильне 
моторне або веслове судно) 

ботва̀   гѝчка,-ки, ботви `на,-ни (стебла і 
листя коренеплідних рослин) 

ботворѐз   гичкорі̀з,-за 
ботвосбра̀сыватель   гичкоскида̀ч,-ча ` 
ботвоудалѝтель   гичковидаля `ч,-ча ` 
ботдѐк   мор. ботдѐк,-ка 

(палуба пасажирського судна, на якій 
містяться рятувальні шлюпки) 

ботѝнок   череви `к,-ка 
боча̀р   бо `ндар,-ря 
боча̀рить   бондарюва `ти 
боча̀рный   бонда̀рний 
бо̀чечный   бочкови `й 
бо̀чка   бо̀чка (1. побут., мет., мор. 
дерев’яна або металева циліндрична 
посудина з двома плоскими днищами; 
2. ав. повітряний маневр) 
б. восходя̀щая   ав. бо̀чка висхідна ` 
б. горизонта̀льная   ав. бо̀чка горизонта̀льна 
б. двойна̀я   ав. бо̀чка подві̀йна 
б. нисходя̀щая   ав. бо̀чка низхідна̀ [спадна̀] 
б. перевёрнутая   ав. бо̀чка перевѐрнута 

[переве `рнена] 

б. прича̀льная   ав. бо̀чка прича `льна 
б. прока̀тного валка̀   мет. бо `чка 
вальцюва `льного валка ` 

б. рѐйдовая   бо `чка рѐйдова 
б. шварто̀вная   бо̀чка швартівна̀ 

бочкообра̀зность   бочкоподі̀бність,-тости 
б. ро̀лика   бочкоподі̀бність вальця ` 

бочкообра̀зный   бочкоподі̀бний 
бочо̀нок   бочі̀вка,-ки, бари `льце,-ця 
бра̀   бра (настінний світильник, настінна 
лампа) 

бра̀га   бра̀га,-ги (1. продукт ферментації 
цукристих речовин; 2. відходи горілчаного 
виробництва) 

брагоперего̀нный   брагоперегі `нний 
бра̀жный   бра̀жний 
бра̀йтсток   бра̀йтсток,-ку (важкий залишковий 
циліндровий олій, який використовують 
як мастило) 

брак   брак,-ку, обі̀рок,-рка (неякісна продукція) 
бракова̀ние   бракува `ння 
брако̀ванный   брако `ваний 
бракова̀ть   бракува̀ти (визнавати низькоякісним) 
брако̀вщѝк   бракува̀льник,-ка, браківнѝк,-ка̀ 
браконьѐр   браконьє̀р,-ра (людина, що полює 
чи рибалить у недозволених місцях або у 
заборонену пору) 

браконьѐрство   браконьє `рство,-ва 
(полювання і рибальство у недозволених 
місцях або у заборонену пору) 

брандма̀уэр   буд. брандма̀уер,-ра 
(вогнестійка капітальна стіна, що 
запобігає поширенню пожежі) 

брандспо̀йт   брандспо `йт,-та (1. переносна 
пожежна помпа; 2. наконечник пожежного 
шланга) 

браслѐт   брасле `т,-та, обви `тка,-ки 
б. ко̀рдовый   браслѐт ко `рдовий 

брать   бра `ти, здобува `ти 
бра̀унинг   бра̀внінґ,-ґа 
брахистохро̀на   брахістохро `на,-ни 

(найкоротша крива, по якій тіло під 
дією певних сил найшвидше перейде з 
однієї заданої точки до другої) 

бревѐнчатый   коло `дяний, бру `совий 
бревно̀   коло `да,-ди, вібля `к,-ка̀ 
брезѐнт   брезе `нт,-ту (щільна тканина, 
просочена водотривкими і протигнильними 
речовинами) 

брешь   проло `м,-му 

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 44
бригада                                                                                                    брус распорный 

брига̀да   брига̀да,-ди, обслу̀га,-ги, загі̀н,-го̀ну 
бриза̀нтный   бриза̀нтний, вибухо̀вий, 
трощинува `тий 

брикѐт   брике `т,-та, пресоматерія `л,-лу, 
пресоце `гла,-ли, пресобрусо `к,-ска̀ 
(речовина, спресована у формі цеглини) 
б. графѝтный   брике `т графі̀тний 
б. сма `зочный   брике `т мастѝльний 
б. торфяно̀й   брикѐт торфо̀вий [торф’янѝй] 
б. у `гольный   брике `т вугі `льний 

брикетѝрование   брикетува̀ння, збрикетува̀ння 
(спресовування дрібних або 
пилоподібних матеріялів) 

брикетѝровать   брикетува `ти, збрикетува `ти 
брикѐтный   брикѐтний 
бриллиа̀нт, брилья̀нт   діяма̀нт,-та, брилья̀нт,-та 

(чистий прозорий алмаз, відшліфований 
та огранований коштовний камінь) 

бриллиа̀нтовый, брилья̀нтовый   діяма̀нтовий, 
брилья `нтовий 

брѝтва   бри `тва,-ви 
б. кожѐвническая   біля `к,-ка ` 

бро̀вка   беріжо `к,-жка̀, кант,-та 
бродѝльный   бродѝльний, ферментаці̀йний 
бродѝть   ква̀снути, кѝснути (про тісто); 
ферментува `ти, шумува `ти, гра̀ти, бродѝти 
(про вино, пиво, квас) 

брожѐние   броді̀ння, фермента `ція,-ції 
б. дрожжево̀е   броді̀ння дріжджове ` 
б. моло̀чное   броді̀ння моло `чне 
б. спирто̀вое [вѝнное]   броді̀ння спиртовѐ 
б. у `ксусное [кѝслое]   броді̀ння о̀цтове 

бро `м  Br   бром,-му (хемічний елемент, 
ат.н. 35, червоно-бура рідина з різким 
запахом) 

бро̀мистый   бромі̀д,-ду 
бронебо̀йный   панцеробі `йний, 
панцеропробивни `й 

бронено̀сец   па̀нцерник,-ка 
бро̀нза   бро̀нза,-зи, спіж,-жу (стоп з міді і 
цини, а також інших металів) 
б. алюмѝниевая   бро `нза алюмі̀нієва 
б. берѝллиевая   бро `нза берѝлієва 
б. ка̀дмиевая   бро `нза ка̀дмієва 
б. ма̀гниевая   бро `нза ма̀гнієва 
б. оловя̀нистая   бро̀нза ци `нова, ста̀нієва 
б. подшѝпниковая   бро̀нза вальни `ча 
б. свинцо̀вая   бро̀нза олив’я̀на [плю̀мбієва] 

б. худо̀жественная   бро̀нза худо `жня 
бронзѝрование   бронзува `ння, спижува `ння 
бронзѝровать   бронзува `ти, спижува `ти 
бро̀нзовый   бро̀нзовий, спижо `вий 
бронзолитѐйный   бронзолива `рний, 
спижолива `рний 

бронѝрованный   панцеро̀ваний, опанцеро̀ваний 
бронѝровать   панцерува `ти 
броня̀   па̀нцер,-ра, па̀нцир,-ра 
броса̀ние   ки `да̀ння, мета `ння; покида `ння 
броса̀тельный   ки `дальний 
броса̀ть, бро̀сить   кѝда̀ти, кѝнути; покида̀ти, 
поки `нути 

броса̀ться, бро̀ситься   ки `да̀тися, ки `нутися 
бро̀совый   1. ек. викидни `й; 2. ки `нутий, 
поки `нутий 

бросо̀к   кидо̀к,-дка̀ 
бро̀шенный   ки `нутий, поки `нутий 
брошю̀ра   брошу̀ра,-ри (невелика книжка, 
звичайно у м’якій оправі) 

брошюрова̀ние   брошурува `ння (зшивання 
надрукованих аркушів у книгу або брошуру) 

брошюро̀ванный   брошуро `ваний, 
зброшуро `ваний 

бру̀дер   с.г. бру `дер,-ра (апарат для 
обігрівання виведених в інкубаторі 
пташенят домашньої птиці) 

брульо̀н   брульйо `н,-ну, черне `тка,-ки 
(перший начерк кресленика, шкіца чи 
малюнка) 

бру̀с   брус,-са (обтесана чи обпиляна 
чотиригранна колода, довгий чотиригранний 
шматок каменя або металу) 
б. большо̀й кривизны̀   брус велѝкої кривинѝ 
б. венча̀ющий   брус вінце `вий 
б. зажимно̀й   брус затисни `й 
б. ко̀ньковый   брус гребі̀нний 
б. криво̀й   брус криви `й 
б. ма̀лой кривизны̀   брус мало `ї кривини ` 
б. обрезно̀й   брус обрізни `й 
б. опо̀рный   брус опо `рний 
б. отбо̀йный   брус відбі̀йний 
б. охра̀нный   брус запобі̀жний 
б. перемѐнного сечѐния   брус змі̀нного 
пере `різу 

б. подпо̀рный   брус підпі̀рний 
б. продо̀льный   брус поздо `вжній 
б. распо̀рный   брус розпі `рний 
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брус ступе`нчатый                                                                           бумага пропитанная 

б. ступѐнчатый   брус східча `стий 
б. сцепно̀й   брус зчіпни `й 
б. упо̀рный   брус упі̀рний 

брусѝт   мін. брусѝт,-ту (мінерал класу оксидів 
і гідроксидів, сировина для одержання магнію) 

брусо̀к   брусо `к,-ска̀ (форма відлитої маси) 
б. абразѝвный   брусо `к абрази `вний 
б. алма̀зный   брусо `к алма̀зний 
б. дово̀дочный   брусо `к довідни `й 

[викі `нчувальний] 
б. закладно̀й   брусо `к закладни `й 
б. нажда̀чный   брусо `к шме `ргелевий 

брусо̀чек   брусо `чок,-ка 
брусо̀чный   бруско `вий 
бру̀ствер   бру `ствер,-ра (земляний або 
кам’яний захисний вал) 

брусча̀тка   брукі̀вка,-ки 
бры̀згальный   бри `зкальний 
бры̀згать, бры̀знуть   бри `зкати, бри `знути, 
по `рскати, по `рснути, кропи `ти 

бры̀зги   бри `зки,-зок, кра̀плі,-пель 
брызгоотделѝтель   бризковідбірни `к,-ка̀, 
краплевідбірни `к,-ка̀ 

брызгоуловѝтель, брызгоула̀вливатель   
бризковловни `к,-ка̀ 

бря̀цать   бря `зкати, бряжча̀ти 
бу̀гель   бу̀гель,-ля, ри `хва,-ви, скоба̀,-би ` 

(залізне кільце, обруч на палі, щоглі) 
б. сва̀йный   бу̀гель пальовѝй, скоба̀ пальова̀ 

буго̀р   горб,-ба, горбо `к,-бка̀, па̀горбок,-бка 
буго̀рчатый   горбкува `тий 
бугрѝстость   горбкува `тість,-тости 
бугрѝстый   горбѝстий 
бу̀дка   1. бу̀дка,-ки; 2. торг. я `тка,-ки 
б. сторожева̀я   бу̀дка сторожова̀ 

будора̀жить   розбу̀рхувати 
буёк, буй   буй, бу̀я (плавучий знак) 
бу̀к   бук,-ка 
бу̀ква   бу̀ква,-ви, лі̀тера,-ри 
б. прописна̀я   бу̀ква [лі̀тера] вели `ка 
б. стро̀чная   бу̀ква [лі̀тера] мала̀ 

буква̀льный   буква̀льний, дослі̀вний; прямѝй 
бу̀квенный   лі̀терний, бу̀квений, буко `вний 
бу̀кса   зал. бу `кса,-си, осяни `ця,-ці, окуття ` 

(металева коробка, в якій обертається 
вісь колеса) 

буксѝр   букси `р,-ра, голівни `к,-ка̀, тягу̀н,-на ` 
(пароплавна линва) 

буксѝрный   букси `рний, голівни `й 
буксѝровать   буксува̀ти, тягну̀ти, волочѝти, 
га[о]люва `ти (про транспорт тощо) 

буксиро̀вка   буксува̀ння, тя̀гнення, волочі̀ння, 
га[о]люва `ння 

буксова̀ние   пробуксо̀вування, проко̀взування 
(коліс), ско̀взування 

буксова̀ть   проко̀взувати, ско `взувати 
була̀вка   шпи `лька,-ки (голка з головкою на 
тупому кінці) 

була̀вчатый   шпилькува `тий 
була̀т   була `т,-ту (високоякісна міцна сталь 
особливого гарту) 

булы̀жник   брукня `к,-ка̀, польовѝй ка `мінь, 
дѝкий ка `мінь 

бульдо̀зер   бульдо `зер,-ра (будівельна 
землерийно-транспортна машина, що 
складається з трактора, механізму 
керування і робочого знаряддя для 
різання і розрівнювання ґрунту) 

бу̀лькать   бу̀лькати 
бума̀га   папі `р,-пе `ру 
б. асбѐстовая   папі̀р азбѐстовий 
б. бобѝнная   папі̀р бобі̀нний [шпульовѝй] 
б. ва `тманская   папі `р ва̀тманський 
б. велѐневая   папі̀р веле `невий 
б. воско̀вая   папі `р воскови `й 
б. гля̀нцевая   папі `р ґля `нсовий 
б. древѐсная   папі `р деревни `й 
б. индика̀торная   папі `р індика `торний 
б. картографѝческая   папі̀р картографі̀чний 
б. ка̀рточная   папі `р картко `вий 
б. конденса̀торная   папі̀р конденса̀торний 
б. координа̀тная   папі `р координа̀тний 
б. копирова̀льная   папі `р копіюва̀льний 

[калькува `льний] 
б. лино̀ванная   папі `р лінійо `ваний 
б. нажда̀чная   папі̀р шме `ргелевий 
б. обёрточная   папі `р обго̀ртковий 
б. обо̀йная   папі `р шпале `рний 
б. печа̀тная   папі `р друка `рський 
б. пло̀тная   папі `р цупки `й 
б. промака̀тельная   папі `р промака̀льний, 
бібу̀ла,-ли 

б. прома̀сленная   папі `р прооли `влений 
б. пропѝтанная   папі `р прося `кнений 

[просо `чений] 
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бумага рисовальная                                                                                             бурный 

б. рисова̀льная   папі `р рисува `льний 
б. ро̀левая   папі `р ро `левий 
б. руло̀нная   папі `р суві `йний 
б. светокопирова̀льная   
папі `р світлокопіюва `льний 

б. сигарѐтная   папі `р сигаре `тний 
б. стекля̀нная   папі̀р скляни `й 
б. упако̀вочная   папі `р пакува `льний 
б. фильтрова̀льная   папі̀р фільтрува̀льний 
б. фотографѝческая   папі̀р фотографі̀чний 
б. хлорсерѐбряная   папі `р хлорсрі̀бний 
б. хроматографѝческая   
папі `р хроматографі̀чний 

б. чертёжная   папі̀р кресля `рський 
б. электроизоляцио̀нная   
папі `р електроізоляці̀йний 

бума̀жный   паперо `вий 
бумера̀нг   бумера̀нг,-га (кидальна зброя, 
що має форму зігнутої палиці, яка сама 
повертається до кидальника) 

бу̀нкер   бу `нкер,-ра, кіш, коша ` 
б. обезво̀живающий   кіш знево̀днювальний 
б. погру̀зочный   бу `нкер ванта `жний 

[заванта `жний] 
б. разгру̀зочный   бу̀нкер розванта̀жний 
б. щелево̀й   бу̀нкер щіли `нний 

бу̀нкерный   бу̀нкерний, кошови `й 
бунт (про̀волоки)   бунт,-та, ко `йла,-ли 
бур   свердло̀,-ла, верту `н,-на `, бор,-ра 

(стоматологічний) 
б. алма̀зный   свердло̀ алма̀зне 
б. венѐчный   свердло̀ вінце `ве 
б. враща̀тельный   свердло ` оберта̀льне, 
бор оберта̀льний 

б. дробово̀й   свердло̀ дробо̀ве 
б. коло̀нковый   свердло ` коло `нкове 
б. концево̀й   свердло̀ кінце `ве 
б. коро̀нковый   бор коро `нковий 
б. по̀лый   свердло̀ порожни `сте 
б. поро̀дный   свердло̀ поро `дне 
б. свѝнчивающийся   свердло ` зґвинтне ` 

[зґвинтли `ве] 
б. свободнопа̀дающий   свердло̀ вільноспадо̀ве 
б. со съёмной головкой   свердло̀ зі знімно̀ю 
голо `вкою 

б. уда̀рный   свердло̀ зуда̀рне [уда̀рне] 
б. шта̀нговый   свердло ` шта `нгове 

бура̀   бура̀,-рѝ (натрію тетраборат, 
боракс; застосовують під час 
зварювання і лютування металів) 
б. ювелѝрная   бура ` ювелі `рна 

бура̀в   све `рдел,-дла 
б. пло̀тнический   све `рдел тесля `рський 
б. спира̀льный   све `рдел спіра `льний 

бура̀вить   свердли `ти, свердлува `ти 
буравлѐние   свердлува `ння, све `рдлення 
бура̀вящий   свердли `льний 
бура̀т   бура `т,-та, сѝто,-та (машина з ситом, 
крізь яке просіюють сипкі матеріяли) 

бурѐние   свердлі̀ння, свердлува̀ння 
б. быстроуда̀рное   
свердлі̀ння швидко(з)уда̀рне 

б. враща̀тельное   свердлі̀ння оберто `ве 
б. геологоразвѐдочное   свердлі̀ння 
геологорозві `дувальне 

б. двухство̀льное   свердлі̀ння двоо `твірне 
б. дробово̀е   свердлі̀ння дробовѐ 
б. кана̀тное   свердлі̀ння лѝнвове [коді̀льне] 
б. керново̀е   свердлі̀ння керновѐ [коло̀нкове] 
б. коло̀нковое   свердлі̀ння сто `впчикове 
б. мо̀крое   свердлі̀ння мо `кре [ополіскне `] 
б. накло̀нно напра̀вленное   свердлі̀ння 
керо `вано скри `влене 

б. опо̀рное   свердлі̀ння опо `рне 
б. поиско̀во-развѐдочное   свердлі̀ння 
пошуко `во-розві `дувальне 

б. развѐдочное   свердлі̀ння розві̀дувальне 
б. ро̀торное   свердлі̀ння ро̀торне 
б. сква̀жин большо̀го диа̀метра   свердлі̀ння 
широкоо `твірне 

б. сплошны̀м забо̀ем   свердлі̀ння суці̀льним 
ви `бо `єм 

б. турбѝнное   свердлі̀ння турбі̀нне 
б. уда̀рное   свердлі̀ння зуда̀рне [уда̀рне] 
б. шта̀нговое   свердлі̀ння шта `нгове 

бурѝльный   свердли `льний 
бурѝльщик   свердля `р,-ра `, борува̀льник,-ка 
бурѝть нефтяну̀ю сква̀жину   свердли `ти 
нафтосвердлови `ну 

бурлѐние   клекоті̀ння, вирува̀ння, нуртува̀ння 
бурлѝть   клекоті̀ти, вирува `ти 
бурля̀щий   кле `кітний, вирува `льний, 
нуртува `льний 

бу̀рный   бурхли `вий 
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буровая                                                                              вагон-саморазгружающийся 

бурова̀я   свердля `рня,-ні 
буроу̀гольный   бурову `гільний 
бу̀рт   бурт,-ту (1. велика купа зерна, картоплі 
тощо; 2. невеликий горбок, насип) 

бу̀ртик   бу̀ртик,-ка (на валах, прогоничах) 
буртова̀ние   с.г. буртува `ння (складання в 
бурти) 

бу̀ря   бу̀ря,-рі 
б. магнѝтная   бу̀ря магне `тна 
б. пы̀льная   бу̀ря пилова ` 

бу̀стер   бу̀стер,-тра, вольтодода̀тник,-ка 
(допоміжний пристрій, що тимчасово 
збільшує силу або швидкість дії основного 
механізму) 

бу̀т   бут,-ту (будівельний камінь, який 
використовують головно для фундаменту) 

бутобето̀н   бутобето̀н,-ну 
буты̀лка   пля `шка,-ки 
буты̀лочный   пляшко `ви `й 
буты̀ль   бу̀тель,-тля, сулі `я `,-лі̀ї̀, бу̀тля,-лі 
бу̀фер   бу `фер,-ра, відпру `жник,-ка 

(пом’якшувач ударів) 
б. пневматѝческий   бу `фер пневматѝчний 
б. резѝновый   бу̀фер ґу̀мовий 
б. рессо̀рный   бу̀фер ресо `рний 

бу̀ферный   бу̀ферний, відпружнико `вий 
бу̀хта   1. мор. зато̀ка,-ки; 2. бу̀хта,-ти, 
бунт,-та (1. складена кружком койла; 
2. зв’язка, сувій якихось матеріялів) 

бушева̀ть   нуртува `ти, бушува `ти 
бу̀шель   бу̀шель,-шеля (міра об’єму сипких 
речовин: 36,37 л англ., 35,24 л амер.) 

бушу̀ющий   нуртівни `й, бурхли `вий 
бы̀стро   шви `дко, ско `ро, ху̀тко, пру `дко 
быстровраща̀ющийся   швидкообертни `й; 
швидкооберто `вий 

быстродвижу `щийся   швидкохі `дний; 
швидкопору `шливий 

быстродѐйствующий   швидкоді `йний, 
швидкочи `нний 

быстроизна̀шивающийся   швидкозно `сний; 
швидкоспрацьо `вний 

быстрооткрыва̀ющийся   швидковідкривнѝй 
быстроохлажда̀ющийся   швидкоохоло̀дний, 
швидкоостудни `й; швидкохолонки `й 

быстропа̀дающий   швидкопаднѝй; 
швидкоспадли `вий 

быстроперемѐнный   швидкозмі `нний 

быстропеча̀тающий   швидкодрукува `льний 
быстропоспева̀ющий   швидкостѝглий 
быстроразъёмный   швидкорознімни `й 
быстрорѐжущий   швидкорі `зальний, 
швидкорі `зний 

быстросоединя̀ющий   швид`коз’єдна̀льний 
быстросоединя̀ющийся   швидкоз’єдна̀нний 
быстросо̀хнущий   швидковисиха `льний 
быстросхва̀тывающийся   швидкотужа `вний 
быстротвердѐющий   швидкотвѐрдний 
быстротѐчный   швидкопли `нний 
быстрохо̀дный   швидкохі `дний 
бы̀стрый   швидкѝй, хуткѝй, прудкѝй, ско̀рий 
бытово̀й   побуто̀вий 
бюджѐт   бюджѐт,-ту (затверджений у 
законодавчому порядку розпис прибутків 
та видатків держави на певний термін) 

бюджѐтный   бюджѐтний 
бюкс   бюкс,-са (скляна тонкостінна скляночка 
з припасованою скляною накривкою) 

бюрѐтка   бюрѐтка,-ки (мірна трубка з краном 
або затискачем) 

бюро̀   бюро `,-ра̀ 

 
В 

 
в разбро̀с   вро `зкид, розки `дано 
в свету̀   у про `світі 
в стык   у стик, у до̀тик, уприту̀л, стика̀льно, 
приляга `льно 

в суху̀ю   на̀сухо 
в чисту̀ю   остато̀чно, зо̀всім 
ва-ба̀нк   ва-ба̀нк (на всі гроші, що є в банку) 
ваго̀н   ваго̀н,-на (приміщення для перевезення 
людей і вантажу) 
в. жёсткий   ваго̀н тверди `й 
в. кры̀тый   ваго̀н покри `тий 
в. опрокѝдывающийся   ваго̀н перекиднѝй 
в.-платфо̀рма   ваго `н-платфо `рма, 

-на-платфо `рми 
в. пу̀льмановский   ваго `н пу `льманівський 
в. самоопора̀жнивающийся   
ваго `н самоспоро̀жний 

в. саморазгружа̀ющийся   
ваго `н саморозванта `жний 

В 
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вагон-самосвал                                                                                                  ва`л рифлёный 

в.-самосва̀л   ваго̀н-самоскѝд,-на-самоскѝда 
в. товарный   ваго̀н това̀рний [ванта̀жний] 
в.-цементово̀з   ваго `н-цементово̀з, 

-на-цементово `за 
в.-цистѐрна   ваго̀н-цистѐрна,-на-цистѐрни 

вагонѐтка   вагонѐтка,-ки (невеликий відкидний 
вагон для перевезення вантажів) 
в. загру̀зочная   вагоне `тка заванта̀жна 
в. опрокидна̀я   вагоне `тка перекидна ` 
в. печна̀я   вагонѐтка пічна ` 
в. по̀лочная   вагоне `тка поличко `ва 
в. саморазгружа̀ющая   вагоне `тка 
самовиванта `жна [саморозванта `жна] 

в. сушѝльная   вагоне `тка суши `льна 
ваго̀нный   ваго̀нний 
вагонозагру̀зчик   вагононаванта `жувач,-ча, 
вагонованта `жник,-ка 

вагонотолка̀тель   вагоноштовха `ч,-ча̀ 
вагоопрокѝдыватель   вагоноперекида̀ч,-ча̀, 
вагоноперекида `льник,-ка 

вагра̀нка   вагра `нка,-ки, го `рно,-на (шахтна 
піч для випалювання, топлення руд) 
в. для о̀бжига   вагра̀нка для випа̀лювання 
в. литѐйная   вагра `нка лива `рна 

ва̀жность   важлѝвість,-вости 
ва̀за   ва̀за,-зи 
вазелѝн   вазелі `на,-ни (мазеподібна 
речовина, яку добувають з нафтових 
продуктів) 

вака̀нсия   вака̀нсія 
вака̀нтный   вака̀нтний, ві̀льний 
ва̀куум   ва `куум,-му, порожне `ча,-чі, 
порожня `,-ні `, поро `жнява,-ви 
в.-аппара̀т   ва̀куум-апара `т,-та 
в.-балло̀н   ва̀куум-бало̀н,-на 
в. высо̀кий   ва̀куум висо `кий 
в.-ка̀мера   ва̀куум-ка̀мера,-ри (камера, в 
яку поміщають якийсь матеріял, щоб 
вилучити з нього повітря, газ, воду тощо) 

в.-насо̀с   ва̀куум-по̀мпа,-пи 
в. нѝзкий   ва `куум низьки `й 
в. относѝтельный   ва̀куум відно `сний 
в. парциа̀льный   ва̀куум парція `льний 
в. предварѝтельный   ва̀куум попере `дній 

[вхідни `й] 
в.-пресс   ва̀куум-прес,-са 
в.-регуля̀тор   ва̀куум-регуля `тор,-ра 

в. сверхвысо̀кий   ва `куум надвисо̀кий 
в.-сушѝлка   ва̀куум-суша `рка,-ки 
в.-то̀рмоз   ва̀куум-гальмо̀,-ма̀ 
в.-фильтр   ва̀куум-фі̀льтер,-тра 
в.-эксика̀тор   ва̀куум-ексика `тор,-ра, 
ва `ккум-вису `шник,-ка 

вакуумѝрование   вакуумува `ння 
вакууммѐтр   вакууммѐтер,-тра, 
порожнявомі `р,-ра 
в. ионизацио̀нный   
вакуумме `тер йонізаці̀йний 

в. компрессио̀нный   
вакуумме `тер компресі̀йний 

в. радиометрѝческий   
вакуумме `тер радіометри `чний 

в. теплопрово̀дный   
вакуумме `тер теплопрові `дний 

ва̀куумный   ва̀куумний, розрі `джений 
ва̀л   вал,-ла (тримальна обертова деталь) 
в. ведо̀мый   вал тяжни `й [ве `дений] 
в. веду̀щий   вал тягови `й [повідни `й] 
в. вспомога̀тельный   вал допомі `жний 
в. гѝбкий   вал гнучки `й 
в. гребѐнчатый   вал гребінча̀стий 
в. изгиба̀ющийся   вал згиннѝй [згинлѝвий] 
в. калёный   вал загарто `ваний 
в. карда̀нный   вал карда̀нний 
в. колѐнчатый   вал колі `нча̀стий 
в. кривошѝпный   вал ко `рбовий 
в. кулачко̀вый   вал кулачко `вий 

[розподі̀льний, но `сиковий] 
в. нажѝмный   вал натиско `вий 
в. направля̀ющий   вал напрямнѝй 

[спрямо̀вувальний] 
в. основно̀й   вал основни `й [головни `й] 
в. отжимно̀й   вал відтисни `й 
в. переключа̀ющий   вал перемика̀ння 

[перемика `льний] 
в. по̀лый   вал порожни `стий 
в. приводно̀й   вал руші `йний [повідни `й] 
в. пустотѐлый   вал порожня `вий 

[порожни `стий] 
в. распределѝтельный   вал розподі̀льний 

[розподі̀льчий] 
в. реду̀кторный   вал реду̀кторний 
в. рифлёный   вал покарбо `ваний 

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 49
ва`л скручивающийся                                                                                     ванна масляная 

в. скру̀чивающийся   вал скрутнѝй [круткѝй] 
в. составно̀й   вал скла̀дений 
в. ступѐнчатый   вал усту̀пний [усту̀пчастий, 
східча̀стий] 

в. сцеплѐния   вал зчѐплення [зчѐпу] 
в. сцепно̀й   вал зчіпни `й 
в. телескопѝческий   вал телескопі `чний 
в. торсио̀нный   вал торсі `йний 
в. трансмиссио̀нный   вал трансмісі̀йний 
в. тру̀бчатый   вал трубча̀стий 
в. фла̀нцевый   вал крѝсовий [фла̀нцевий] 
в. ходово̀й   вал ходови `й 
в. шарнѝрный   вал шарні̀рний [сугло̀бовий] 
в. шлѝцевый [зу̀бчатый]   вал шліцьо `вѝй 

[зубча `стий] 
в. эксцѐнтриковый   вал ексце `нтрико `вий 

валёк   вало `к,-лка̀, ва̀лик,-ка ` (обертовий 
циліндер) 

валѐнтность   валѐнтність,-ности, 
ва̀ртісність,-ности 
в. анома̀льная   вале `нтність анома̀льна 
в. гибрѝдная   валѐнтність гібри `дна 
в. максима̀льная   валѐнтність максима̀льна 

[найбі̀льша] 
в. напра̀вленная   валѐнтність спрямо̀вана 
в. отрица̀тельная   валѐнтність негати `вна 
в. перемѐнная   вале `нтність змі̀нна 
в. побо̀чная   валѐнтність побі `чна 
в. положѝтельная   валентність позитѝвна 
в. постоянная   валѐнтність ста `ла 

валѐнтный   валѐнтний 
валѐц   валѐць,-льця ` 
ва̀лик   вало `к,-лка̀, валѐць,-льця `, ва `лик,-ка 
в. задвижно̀й   вало `к засувни `й 
в. нажѝмный   вало `к натисни `й 
в. нака̀тный   вало̀к накітни `й 
в. направля̀ющий   вало `к напрямни `й 

[спрямо̀вувальний] 
в. отбо̀йный   вало̀к відбі̀йний 
в. переда̀точный   вало `к переда̀тний 
в. пита̀тельный   вало `к живи `льний 
в. подаю̀щий   вало̀к подава `льний 
в. съёмный   вало̀к знімни `й 
в. точѝльный   вало `к гостри `льний 
в. упо̀рный   вало̀к упі `рний 
в. ходово̀й   вало̀к ходови `й 

в. цепно̀й   вало `к ланцюго `вий 
в. чистѝльный   вало `к чисти `льний 

ва̀ликовый   ва̀ликовий, валко `вий 
валикообра̀зный   валча̀стий, валикоподі̀бний 
валѝть   вали `ти, зва̀лювати 
ва̀лка   скида̀ння, зва̀лювання 
валкѝ   мн. валкѝ,-кі̀в 
в. гѝбочные   валки ` згина `льні 
в. дробѝльные   валки ` дроби `льні 
в. калибро̀вочные   валки ` калібрува `льні 
в. листопрока̀тные   валки ` листовальцівні ` 
в. обжѝмные   валкѝ обтиска̀льні [обтисні̀] 
в. чистовы̀е   валки ` чистові ` 

ва̀лкость   хи `ткість,-кости 
ва̀ловый   гурто `вий 
валообра̀зный   валува `тий, валча̀стий 
валопрово̀д   авт. валопрові `д,-во `да 
вальцева̀ние   вальцюва `ння 
вальцева̀ть   вальцюва `ти 
вальцо̀ванный   вальцьо `ваний 
вальцо̀вка   вальцьо `вання; вальці̀вка,-ки 

(інструмент) 
вальцо̀вочный   вальцюва `льний 
вальцо̀вщик   вальцівни `к,-ка̀ 
вальцо̀вый   вальцьо̀вий 
вальцу̀ющий   вальцюва `льний 
вальцу̀ющийся   звальцьо̀вний; вальцьо̀ваний 
вальцы̀   мн.  ва `льці,-ців 
в. валко̀во-клино̀вые   ва̀льці валко̀во-клѝнові 
в. дробѝльные   ва̀льці дроби `льні 

[подрі̀бнювальні] 
в. ко̀вочные   ва̀льці кува `льні 
в. листова̀льные   ва̀льці листува̀льні 
в. разогрева̀тельные   ва̀льці розігріва̀льні 

валя̀ть   валя `ти, збива̀ти 
вана̀дий  V   вана̀дій,-дію (хемічний елемент, 
ат.н. 23, метал; застосовують у 
виробництві електронних приладів) 

ва̀нна   1. ва̀нна,-ни, ку̀піль,-пелі, 2. ка̀дка,-ки, 
ку `пільниця,-ці (посудина) 
в. вы̀работочная   ва̀нна для вироблення 
в. гальванѝческая   ва̀нна гальвані̀чна 
в. зака̀лочная   ва̀нна гартівна ` 
в. кисло̀тная   ва̀нна кисло `тна 
в. красѝтельная   ва `нна фарбува `льна 
в. лудѝльная   ва̀нна луди `льна 
в. ма `сляная   ва̀нна олі `йна [оли `вна] 
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ванна охлаждающая                                                                                            ваятель 

в. охлажда̀ющая   ва̀нна охоло `джувальна 
в. полоска̀тельная   ва̀нна полоска̀льна 
в. сва̀рочная   ва̀нна зва `рювальна 
в. фиксѝрующая   ва̀нна фіксува `льна 
в. щёлочная   ку̀піль лу̀жна 
в. электролитѝческая   ва̀нна електролітѝчна 

ва̀нная   купі `льня,-ні (приміщення) 
ванту̀з   ванту `з,-за (пристрій для 
автоматичного випускання повітря з 
водопровідних труб) 

вапо̀р   вапо `р,-ру (високолипкий нафтовий 
олій для парових машин) 

вапорѝметр   вапори `метер,-тра (прилад для 
визначення пружности пари різних рідин 
при певних температурах) 

вариа̀нт   варія `нт,-та, різнови `д,-ду 
вариа̀нтность   варія `нтність,-ности, 
змі̀нювальність,-ности (кількість змінних, 
яких можна змінювати в певних межах) 

вариа̀нтный   варія `нтний 
вариа̀тор   варія `тор,-ра, змі `нювач,-ча 

(окремий агрегат або вузол машини для 
плавної зміни передатного числа) 
в. дѝсковый   варія `тор ди `сковий 
в. зубча̀то-цепно̀й   
варія `тор зубча `сто-ланцюго `вий 

в. клиноремённый   варія̀тор клинопа̀совий 
в. колодочно-ремё̀нный   
варія `тор коло `дково-па `совий 

в. компрѐссорный   варія̀тор компрѐсорний 
в. ко̀нусный   варія `тор ко̀нусний 
в. пластѝнчатый   варія `тор платі `вчастий 

[пласти `нчастий] 
в. ременно̀й   варія `тор па̀совий 
в. цепно̀й   варія `тор ланцюго `вий 
в. шарово̀й   варія `тор кульови `й 

вариацио̀нный   варія `ційний 
вариа̀ция   варіюва `ння, змі̀нювання; 
варія `ція,-ції, змі̀на,-ни 

варѝть   вари `ти; топи `ти 
ва̀рка   варі̀ння; ва̀рення 
в. стекла̀   вито `плювання скла ` 
в. щёлочна̀я   варі̀ння [розчѝнення] лу̀жне 

ва̀рочная   вари `льня,-ні 
ва̀рочный   вари `льний, варни `й 
ва̀рщик   вари `льник,-ка 
варьѝрование   варіюва `ння, змі̀нювання 
варьѝровать   варіюва `ти, змі̀нювати 

ва̀рящий   вари `льний 
ва̀рящийся   варнѝй, проварнѝй, прова̀рливий 
ва̀та   ва̀та,-ти; баво̀вна,-ни 
в. бума̀жная   ва̀та паперо `ва 
в. гигроскопѝческая   ва̀та гігроскопі `чна 

(що вбирає вологу) 
в. коллодѝйная   ва̀та коло `дійна 

(вата, прося `кнена спиртово-етеровим 
розчином нітроцелюлози) 

в. минера̀льная   ва̀та мінера `льна 
в. стекля̀нная   ва̀та скляна̀, склова̀та,-ти 
в. шла̀ковая   ва̀та жу̀жільна 

ва̀тер   ва̀тер,-тра (прядильна машина) 
ватерлѝния   ватерлі̀нія,-нії (лінія рівня води) 
ватерпа̀с   ватерпа̀с,-су, ґрунтова̀га,-ги, вага̀ 
во `дна (простий прилад для перевіряння 
горизонтального положення лінії, площини 
й вимірювання невеликих кутів) 

ва̀тман   ва̀тман,-ну (цупкий папір високої 
якости для креслення і малювання) 

ва̀тманский   ва̀тманський 
ва̀тный   ва̀тяний 
ва̀тт   ват,-та (одиниця потужности: 1. 1 Вт 

– потужність, яка дає змогу за 1 сек. 
виконувати роботу 1 джоуль; 2. 1 Вт – 
потужність електричного струму силою 
1 ампер під напругою 1 вольт) 
в.-секу̀нда   ват-секу `нда, Вт-с (одиниця 
енергії або роботи, що дорівнює роботі, 
виконаній за 1 сек. з потужністю 1 ват) 

в.-час   ват-годи `на, Вт-год 
ваттмѐтр   ватмѐтер,-тра 

(прилад для вимірювання потужности 
електричного струму) 
в. индукцио̀нный   ватмѐтер індукці̀йний 
в. самопѝшущий   ватмѐтер самопи `сний 
в. стрѐлочный   ватме `тер стрі `лковий 
в. суммѝрующий   ватмѐтер підсумо̀вувальний 

ва̀хта   ва̀хта,-ти, зало `га,-ги, ва `рта,-ти 
ва̀хтенный   1. ва̀хтовий (черговий); 

2. ва̀ртовий (охоронний) 
вахтёр   1. вахте `р,-ра, сто `рож,-жа; 

2. вартівни `к,-ка̀ 
вая̀ло   різѐць,-зця ` 
вая̀льный   снѝцарський, різбя `рський, 
карбува `льний 

вая̀ние   сницарюва̀ння, рі̀зьблення, карбува̀ння 
вая̀тель   сни `цар,-ра (майстер художнього 
різьблення з дерева чи карбування металу) 
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ваять                                                                                                         ведомственный 

вая̀ть   сницарюва̀ти, карбува `ти, різьби `ти 
вбега̀ть, вбежа̀ть   вбіга̀ти, вбі̀гти 
вбива̀ть, вбить   заганя `ти, забива̀ти, заби `ти 
вбира̀ть, вобра̀ть   вбира `ти, увібра̀ти 
вбѝтый   заби `тий 
вблизѝ   побли `зу, бли `зько 
вбра̀сывать, вбро̀сить   вкида̀ти, вки `нути 
вбры̀згивание   вбрѝзкування, впо̀рскування 
вбры̀згивать, вбры̀знуть   вбрѝзкувати, 
вбри `знути; впо `рскувати, впо `рснути 

вбры̀знутый   вбри `зкнутий, впо `рснутий 
ввальцо̀вывать, ввальцева̀ть   
увальцьо `вувати, увальцюва `ти 

введѐние   запрова `джування, вводі `ння; 
запрова `дження, вве `дення; вступ,-пу, 
уві̀д,-во `ду 

ввѐденный   вве `дений 
ввёрнутый   вкру̀чений 
ввёртка   вкру `чування; вкру `чення 
ввёртный   вкрутни `й 
ввёртывание   вкру `чування 
ввёртывать, ввертѐть   вкру̀чувати, вкрутѝти 
ввёртыш   вкру `тень,-тня 
вверх   вго̀ру, навѐрх, догори ` 
в. дном   догори ` дном 
в. по течѐнию   про `ти течії̀ 

вверху̀   вгорі `, нагорі `, наверху ` 
ввива̀ть, ввить   ввива `ти, вви `ти; впліта `ти, 
вплести ` 

ввѝнченный   ел. вґви `нчений, вкру `чений 
ввѝнчивание   вґви `нчування, вкру̀чування; 
вґвѝнчення, вкру̀чення 

ввѝнчивать, ввинтѝть   вґви `нчувати, 
вґвинти `ти; вкру `чувати, вкрути `ти 

ввод   запрова `джування, уводі̀ння; 
запрова `дження, уве `дення; ел. увід,-во̀ду, 
впу `ск,-ку 
в. в дѐйствие   заді̀ювання; надання̀ чѝнности, 
заді̀яння 

в. в эксплуата̀цию   увѐдення в експлуата̀цію 
в. ка̀бельный   увід ка `бельний 

вводѝмый   запрова `джуваний; 
запровадни `й, увідни `й 

вводѝть, ввестѝ   запрова `джувати, 
запрова `дити; уво̀дити, увести ` 

вво̀дный   увіднѝй, впускни `й, вступни `й 

ввысь   вго `ру 
ввя̀зывать, ввяза̀ть   ув’я `зувати, ув’я `зати; 
впліта `ти, вплестѝ 

вгиб   вгин,-ну, уги `н,-ну 
вгиба̀емый   вги `наний; вгинни `й 
вгиба̀ние   вгина `ння; уві̀гнення 
вгиба̀ть, вогну̀ть   вгина `ти, вгну̀ти; угина̀ти, 
увігну `ти 

вгиба̀ющий   вгина `льний 
вгиба̀ющийся   вгинни `й; вги `наний 
вглубь   угли `б, глибино `ю 
вглуху̀ю   на̀глухо 
вго̀нка   заганя `ння (клину); вгін,-го̀ну 
вгоня̀ть, вогна̀ть   вганя̀ти, увігна̀ти; заганя̀ти, 
загна `ти 

вда̀вленность   вти `сненість,-ности 
вда̀вливание   втиска `ння; втѝснення 
вда̀вливать, вдавѝть   утиска̀ти, утисну `ти 
вда̀вливающий   втиска `льний 
вда̀вливающийся   втисни `й; вти `сканий; 
вти `сливий 

вда̀лбливание   вдо̀вбування; вдовба̀ння 
вда̀лбливать   вдо̀вбувати 
вдвига̀емый   всо̀вуваний; всувнѝй 
вдвига̀ть, вдвѝнуть   всува `ти, всу `нути 
вдвижно̀й   всувни `й 
вдвѝнутый   всу `нутий (один в другий) 
вдвойнѐ   подві̀йно; удво `є, дві̀чі 
вдева̀льный   1. всильни `й, заси `лювальний; 

2. просувни `й, просува `льний 
вдева̀ть, вдеть   1. втяга `ти, втягтѝ; всиля̀ти, 
всили `ти (нитку); 2. затяга `ти, засиля `ти 

вдѐланный   впра̀влений, вро `блений, 
вмуро `ваний 

вдѐлывание, вдѐлка   вправля̀ння, вробля̀ння, 
вмуро `вування; впра `влення, вро `блення, 
вмурува `ння 

вдѐлывать, вдѐлать   вправля `ти, впра `вити; 
вробля̀ти, вробѝти; вмуро̀вувати, вмурува̀ти 

вдоль   уздо̀вж 
ведѐние   вѐдення, прова `дження 
вѐдомость   ві̀домість,-мости 
в. оборо̀тная   ві̀домість обіго̀ва 
в. сда̀точная   ві̀домість здава̀льна 

вѐдомственный   ві̀домчий 
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ведомый                                                                                        вентиль питательный 

ведо̀мый   вѐдений, тяжни `й 
ведро̀   відро `,-ра ` 
веду̀щий   тяговѝй, повідни `й, веду̀чий 
вѐер   ві̀яло,-ла 
вѐерный   ві̀яловий 
вездехо̀д   всюдихі `д,-хо̀да 
вездехо̀дный   всюдихі `дний 
вѐктор   вѐктор,-ра (відрізок певної довжини 
і напрямку у просторі) 
в. враща̀ющийся   вѐктор оберто `вий 
в. вращѐния   вѐктор оберта `ння 
в. единѝчный   вѐктор одини `чний 
в. каса̀тельных напряжѐний   
вѐктор доти `чних напру `г 

в. колеба̀тельный   вѐктор колива̀льний 
в. комплана̀рный   вѐктор комплана `рний 
в. магнѝтный   вѐктор магне `тний 
в. многокомпонѐнтный   
вѐктор багатокомпоне `нтний 

в. напряжѐний   вѐктор напру `г 
в. напряжѐнности   вѐктор напру `жености 
в. осево̀й   вѐктор осьови `й 
в. перемещѐния   ве `ктор перемі `щення 
в. результѝрующий   вѐктор підсумко `вий 

[результа `тний] 
в. скользя̀щий   вѐктор ковзни `й 
в. ско̀рости   вѐктор шви `дкости 
в. смещѐния   вѐктор змі̀щення 

величина̀   мат. величина `-ни ` 
в. абсолю̀тная   величина ` абсолю `тна 
в. безразмѐрная   величина ` безрозмі̀рна 
в. бесконѐчно больша̀я   
величина ` нескінчѐнно вели `ка 

в. бесконѐчно ма̀лая   
величина ` нескінчѐнно мала ` 

в. действѝтельная   величина ` ді̀йсна 
в. допуска̀емая   величина ` допустна ` 

[допусти `ма] 
в. дро̀бная   величина ` дробо `ва 
в. иско̀мая   величина ` шу `кана 
в. конѐчная   величина ` скінчѐнна 
в. мнѝмая   величина ` уя `вна 
в. непреры̀вная   величина ` неперѐрвна 
в. несоизмерѝмая   величина ` несумі̀рна 
в. номина̀льная   величина ` номіна̀льна 
в. относѝтельная   величина ` відно `сна 

в. отрица̀тельная   величина ` від’є̀мна 
в. перемѐнная   величина ` змі̀нна 
в. положѝтельная   величина ` дода̀тна 
в. постоя̀нная   величина ` ста̀ла 
в. предѐльная   величина ` грани `чна 
в. приближённая   величина ` набли `жена 
в. приведённая   величина ` звѐдена 
в. соизмерѝмая   величина ` сумі̀рна 
в. срѐдняя   величина ` серѐдня 
в. удѐльная   величина ` пито `ма 
в. числова̀я   величина ` числова ` 
в. эффектѝвная   величина ` ефекти `вна 

велосипѐд   велосипе `д,-да 
велошѝна   велоши `на,-ни 
венѐц   вінѐць,-нця ` 
в. замыка̀ющийся   вінѐць замкнѝй 

[замкнѐнний] 
в. зу̀бчатый   вінѐць зубча `стий 
в. лопа̀точный   віне `ць лопа `тковий 
в. накладно̀й   віне `ць накладни `й 
в. направля̀ющий   вінѐць напрямни `й 
в. опо̀рный   вінѐць опо `рний 
в. хра̀повый   вінѐць заскочко `вий 

венѐчный   вінце `вий 
вентилѝрование   вентилюва̀ння, прові̀трювання 
вентилѝрованный   вентильо `ваний, 
прові `трюваний; провентильо `вний, 
провітре `нний 

провентилѝрованный   провентильо̀ваний, 
прові `трений 

вентилѝровать   вентилюва̀ти, прові̀трювати 
вентилѝроваться   вентилюва `тися, 
прові `трюватися 

вентилѝрующий   вентилюва `льний, 
прові `трювальний 

вѐнтиль   вѐнтиль,-ля, запі̀рник,-ка, кран,-на 
(хлипак для регулювання і замикання 
потоку рідини, пари або газу, що тече 
трубопроводом) 
в. вса̀сывающий   вѐнтиль всмо̀ктувальний 
в. выра̀внивающий   
вѐнтиль вирі `внювальний 

в. запо̀рный   ве `нтиль перекрива̀льний 
в. иго̀льчатый   вѐнтиль голкови `й 
в. компенсацио̀нный   вѐнтиль компенсаці̀йний 
в. пита̀тельный   вѐнтиль живи `льний 
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вентиль поворотный                                                                       верстак отделочный 

в. поворо̀тный   вѐнтиль поворо `тний 
в. поршнево̀й   вѐнтиль то `локовий 
в. предохранѝтельный   вѐнтиль запобі̀жний 
в. пусковой   вѐнтиль пускови `й 
в. расширѝтельный   вѐнтиль розшѝрювальний 
в. редукцио̀нный   вѐнтиль редукці̀йний 
в. спусково̀й   вѐнтиль спускови `й 
в. ство̀рчатый   вѐнтиль стулча `стий 
в. сто̀порный   вѐнтиль сто `порний 
в. трубопрово̀дный   вѐнтиль трубопро̀відний 
в. электрѝческий   вѐнтиль електри `чний 
в. электро̀нный   вѐнтиль електро̀нний 

вѐнтильный   вѐнтильний 
вентиля̀тор   вентиля̀тор,-ра, повітрогі̀н,-го̀ну, 
вітрогі `н,-го̀ну (прилад для переміщування 
повітря, газів під тиском) 
в. аксиа̀льный   вентиля `тор аксія `льний 

[осьови `й] 
в. быстрохо̀дный   
вентиля `тор швидкооберто `вий 

в. вса̀сывающий   вентиля̀тор всмо̀ктувальний 
в. вытяжно̀й   вентиля `тор витяжни `й 

[відсмо `ктувальний] 
в. кры̀льчатый   вентиля `тор крильча̀стий 
в. нагнета̀тельный   вентиля̀тор нагнітнѝй 
в. осево̀й   вентиля `тор осьови `й 
в. отса̀сывающий   
вентиля `тор відсмо̀ктувальний 

в. центробѐжный   вентиля `тор [вітрогі `н] 
відцентро `вий 

вентиля̀торный   вентиля̀торний, повітрогі̀нний 
вентиляцио̀нный   вентиляці `йний, 
прові `трювальний 

вентиля̀ция   вентиля̀ція,-ції, прові̀трювання, 
продува `ння (регулювання повітрообміну 
в приміщенні) 
в. аварѝйная   вентиля `ція аварі `йна 
в. восходя̀щая   вентиля `ція висхідна ` 
в. вса̀сывающая   вентиля̀ція всмо̀ктувальна 
в. естѐственная   вентиля `ція приро `дна 

[самочѝнна] 
в. иску̀сственная   вентиля `ція шту̀чна 
в. нагнета̀тельная   вентиля `ція нагнітна ` 
в. принудѝтельная   вентиля̀ція примусо̀ва 
в. прито̀чная   вентиля̀ція припливна̀ [вдувна̀] 
в. прито̀чно-вытяжна̀я   вентиля `ція 
приплѝвно-відпливна̀ [вду̀вно-видувна̀] 

в. ру̀дничная   вентиля `ція копа `льнева 
в. ша̀хтная   вентиля `ція копа `льнева 

венча̀ние   виве `ршування; вѝвершення 
венча̀ющий   вінце `вий, завѐршувальний 
вѐнчик   віно `чок,-чка, верше `чок,-чка 
верёвка   моту̀зка,-ки, мотузо̀к,-зка̀, шнур,-ра 
в. то̀нкая   шво `рка,-ки 

верёвочный   мотузко `вий 
веренѝца   нѝзка,-ки, ва̀лка,-ки 
веретённый   верете `нний, веретѐновий 
верньѐр   верньє `р,-ра (1. прилад для відліку 
довжин чи кутів; 2. пристрій для 
налаштовування радіоапаратури) 

вероя̀тность   імові̀рність,-ности; 
правдоподі̀бність,-ности; можлѝвість,-вости 
в. альтернатѝвная   
імові̀рність альтернати `вна 

в. безотка̀зной рабо̀ты   імові `рність 
безвідмо̀вної робо̀ти 

в. восстановлѐния   імові̀рність відно̀влення 
в. доверѝтельная   імові̀рність дові̀рча 
в. относѝтельная   імові̀рність відно `сна 
в. ошѝбки   імові̀рність по `ми `лки 
в. погрѐшности   імові `рність по̀хибки 
в. по̀лная   імові̀рність по `вна 
в. превращѐния   імовірність перетво̀рення 
в. прогнозѝруемая   імові̀рність прогнозо̀вана 
в. прохождѐния   імові̀рність прохо `ду 
в. разрушѐния   імові̀рність зруйнува `ння 
в. распа̀да   імові̀рність ро `зпаду 
в. сло̀жная   імові̀рність складна̀ 
в. собы̀тия   імові̀рність поді̀ї 
в. состоя̀ния   імові̀рність ста `ну 
в. термодинамѝческая   імові̀рність 
термодинамі `чна 

в. усло̀вная   імові̀рність умо `вна 
вероя̀тный   імові̀рний, можли `вий 
верста̀   верста `,-ти ` (1066,78 м) 
верста̀к   верста `к,-ка̀ (устатковання для 
закріплення оброблювання ручним 
способом дерев’яних або металевих 
предметів), верста̀т,-та (1. машина 
для обробляння деталей, матеріялів; 
2. устатковання для ткання полотна, 
килимів ручним способом) 
в. мѐдницкий   верста̀т [верста̀к] мі̀дницький 
в. отдѐлочный   верста̀т [верста̀к] обро̀бний 
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верстак столярный                                                                           ветроустойчивость 

в. столя̀рный   верста̀т [верста̀к] столя̀рний 
в. шо̀рный   верста̀т [верста̀к] лима̀рський 

верста̀ние   верста `ння, плантува `ння 
верста̀ть   верста̀ти, плантува `ти 
верста̀чный   верстако `вий, верста̀чний 
вёрстка   верста̀ння, плантува̀ння; плант,-ту 
вертѐть   верті̀ти, крути `ти 
вертѐться   верті̀тися, крути `тися 
вертика̀ль   вертика `ль,-лі, дозѐма,-ми, 
прямови `с,-су 

вертика̀льно   вертика `льно, дозѐмно, 
прямови `сно 

вертика̀льный   вертика `льний, дозѐмний, 
прямови `сний 

вертолёт   ґвинтокри `л-ла, гелікопте `р,-ра, 
вертолі `т,-льо̀та 

верту̀шка   1. вертѝнець,-нця̀; 2. оберта̀ч,-ча̀ 
вертя̀щий   крутѝльний 
вертя̀щийся   вертки `й 
верфь   корабе `льня,-ні 
верх   верх,-ху, верши `на,-ни 
в. коло̀ны   верхі `вка коло `ни [ве `жі] 

вѐрхний   вѐрхній, горі̀шний 
верху̀шка   верхі `в’я, вершо `к,-шка̀ 
верчѐние   верті `ння, круті̀ння 
верчёный   вѐрчений, кру `чений 
вершѝна   мат. верши `на,-ни, тех. ві̀стря 
в. зуба   ві̀стря зу̀ба 
в. концентра̀тора   ві̀стря концентра `тора 
в. многоуго̀льника   вершѝна багатоку̀тника 
в. надрѐза   ві̀стря на `дрізу 
в. резьбы̀   ві̀стря рі̀зі 
в. трѐщины   ві̀стря трі `щини 

вес   вага `,-ги ` 
в. абсолю̀тный   вага ` абсолю `тна 
в. а̀томный   вага̀ а̀томна 
в. двѝжущий   вага̀ руші `йна 
в. избы̀точный   вага̀ надлишко̀ва [надмі̀рна] 
в. молекуля̀рный   вага̀ молекуля `рна 
в. насыпно̀й   вага̀ насипна ` 
в. объёмный   вага ` об’є̀мна 
в. относѝтельный   вага̀ відно `сна 
в. пого̀нный   вага̀ подовжи `нна 
в. расчётный   вага ` розрахунко `ва 
в. со̀бственный   вага̀ вла̀сна 
в. соединѝтельный   вага ` сполучна ` 

в. сцепно̀й   вага̀ зчіпна ` 
в. удѐльный   вага̀ пито `ма 
в. чѝстый   вага ` чѝста, вага̀ не `тто 

вѐсить, взвѐсить   ва̀жити, зва̀жити 
весово̀й   вагови `й 
весовщѝк   вага `р,-ря ` 
весо̀к   важо `к,-жка̀, тягаре `ць,-рця ` 
весо̀мость   ваго `мість,-мости 
весо̀мый   ваго `мий 
вестѝ   1. ве `сти, прова `дити, прово̀дити; 

2. тягну `ти, ру̀хати 
весы̀   вага `,-ги `; ва̀ги, ваг; терези `,-зі̀в 

(з коромислом) 
в. автоматѝческие   вага̀ автомати `чна 
в. аналитѝческие   вага̀ аналіти `чна 
в. га̀зовые   терезѝ га̀зові; вага ` га̀зова 
в. гидростатѝческие   вага̀ гідростати `чна 
в. демпферные   терези ` дѐмпферні 
в. коромысловые   терезѝ коро `мислові 
в. крутильные   терези ` крути `льні 
в. магнѝтные   вага̀ магне `тна 
в. ма `ятниковые   терези ` ма̀ятникові 
в. пружѝнные   ва̀га пружи `нна, терези ` 
пружи `нові 

в. рыча̀жные   терези ` ва̀жільні 
в. стрѐлочные   терези ` стрі̀лкові 
в. то̀ковые   вага̀ стру̀мова 
в. торсио̀нные   ва̀га торсі `йна 
в. уравнѝтельные   вага̀ зрівня `льна 

ветвлѐние   галу̀ження, розгалу `жування 
ветвь   гі̀лка,-ки, відгалу `зок,-зка 
в. ведо̀мая   гі̀лка тяжна ` [відна `] 
в. веду̀щая   гі̀лка тягова ` [повідна̀] 
в. восходя̀щая   гі̀лка висхідна ` [догі̀рна] 
в. изотѐрмы   гі̀лка ізотѐрми 
в. криво̀й   гі̀лка криво `ї 
в. нисходя̀щая   гі̀лка спадна ` [долубі̀жна] 
в. термопа̀ры   гі̀лка термопа `ри 

ветвя̀щийся   галу̀жений, розгалу̀жуваний; 
гілля `стий, розгалу̀зний 

вѐтер   ві̀тер,-тру 
вѐтошь   шма̀ття, ганчі `р’я 
ветрово̀й   вітрови `й 
ветродвѝгатель   вітродвигу `н,-на `, 
вітроруші `й,-шія ` 

ветроусто̀йчивость   вітрості `йкість,-кости 

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 55
ветроэнергетика                                                  взаимодействие электромагнитное 

ветроэнергѐтика   вітроенерге `тика,-ки 
веща̀ние   мо `влення 
вещево̀й   речовѝй 
вещѐственность   речови `нність,-ности, 
матерія `льність,-ности 

вещѐственный   1. речовѝнний; 2. матерія̀льний, 
речови `й; 3. мат. ді̀йсний 

вещество̀   речовина `,-ни ` 
в. адсорбѝрованное   речовина̀ адсорбо̀вана 

(увібрана поверхнею) 
в. адсорбѝрующее   речовина̀ адсорбува̀льна 

(що вбира `є пове `рхнею) 
в. активѝрующее   речовина̀ активува̀льна 
в. антидетонацио̀нное   речовина̀ 
антидетонаці `йна [протистукова `] 

в. белко̀вое   речовина ` білко `ва 
в. взрывча̀тое   речовина ` вибухо̀ва 
в. вя̀жущее   речовина̀ зв’язна̀, зв’язнѐ,-но̀го 

(у будівельній справі); зв’я `зень,-зня 
в. газообра̀зное   речовина̀ га̀зова [газоподі̀бна] 
в. газообразу̀ющее   
речовина̀ газоутво̀рювальна [газотві̀рна] 

в. дубѝльное   речовина ` чиньбо `ва, 
гарбни `к,-ка̀ 

в. испаря̀ющееся   вѝпар,-ру 
в. кра̀сящее   речовина ` фарбува `льна, 
барвни `к,-ка̀ 

в. лету̀чее   речовина ` летка ` 
в. обезжѝривающее   
речовина ` знето `вщувальна 

в. отравля̀ющее   речовина ` отру `йна, 
отру `та,-ти 

в. охлажда̀ющее   речовина̀ охоло̀джувальна, 
охоло `дник,-ка 

в. парообразу̀ющее   
речовина̀ пароутво̀рювальна [паротві̀рна] 

в. пенообразу̀ющее   
речовина̀ піноутво̀рювальна [пінотві̀рна] 

в. пита̀тельное   речовина ` пожи `вна 
[живи `льна] 

в. плёнкообразующее   речовина̀ 
плівкоутво `рювальна [плівкотві̀рна] 

в. повѐрхностно-актѝвное   
речовина ` поверхне `во-акти `вна 

в. полимѐрное   речовина ` полімѐрна 
в. посторо̀ннее   речовина ` сторо `ння, ті̀ло 
чужорі `дне 

в. свя̀зывающее   речовина ` зв’я `зувальна 
в. слезоточѝвое   речовина ` сльозоточи `ва, 
лакрима `тор,-ра 

в. сма̀зывающее   речовина ` мастѝльна 
в. теплоупо̀рное   речовина ` теплотривка ` 
в. я̀дерное   речовина ` я `дерна 

вѐялка   с.г. ві̀ялка,-ки, млино `к,-нка ` 
вѐяние   ві̀яння 
вѐянный   ві̀яний (зерно) 
вѐять   ві̀яти 
вѐющий   ві̀яльний 
вжа̀тие   втиска̀ння, втѝскування; втѝснення 
вжа̀тый   вти `снений 
вжига̀ние   впіка `ння 
вжима̀ние   втиска̀ння, втѝскування; втѝснення; 
втиск,-ку 

вжима `ть, вжать   втиска `ти, втисну `ти 
вжима `ющий   втѝскувальний 
вжима `ющийся   втисни `й; втѝсканий; 
вти `сливий 

взаѝмно   взає̀мно 
в. уничтожа̀ться   взає `мно зни `щуватися 

взаѝмноисключа̀ющие   взає̀мовиключа̀льні 
взаѝмноисключа̀ющиеся   взає̀мновѝключні 
взаимномообусло̀вленность   

1. взаємозумо̀вленність,-ности; 
2. взаємообумо̀вленість,-ности 

взаѝмнообра̀тные   взає̀мообе `рнені 
взаѝмноогиба̀ющие   взає̀мообгина `льні 
взаѝмнооднозна̀чные   взає̀мооднозна `чні 
взаѝмнопересека̀ющиеся   взає̀моперетина̀ві 

[взаємоперети `нні, взаємоперетина `нні] 
взаѝмноперпендикуля̀рные   
взає̀моперпендикуля `рні 

взаѝмность   взає̀мність,-ности 
взаѝмный   взає̀мний 
взаимовзаимосвя `занный   взаємозв’я `заний 
взаимодѐйствие   взаємоді̀я,- ді̀ї, взаємоді̀яння, 
взаємочи `н,-ну 
в. гравитацио̀нное   взаємоді̀я гравітаці̀йна 
в. магнѝтное   взаємоді̀я магне `тна 
в. межмолекуля̀рное   
взаємоді `я міжмолекуля `рна 

в. обмѐнное   взаємоді̀я обмі̀нна 
в. электромагнѝтное   
взаємоді̀я електромагне `тна 
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взаимодействие электростатическое                                      вибрация антифазная 

в. электростатѝческое   
взаємоді̀я електростати `чна 

взаимодѐйствовать   взаємоді `яти 
взаимодѐйствующий   взаємоді̀йний 
взаимозавѝсимость   взаємозалѐжність,-ности 
взаимозаменя̀емость   взаємозамі̀нність,-ности 
взаимоисключѐние   взаємови `лучення, 
взаємоусу `нення 

взаимоотношѐние   взаємовідно `шення 
взаиморасположе `ние   взаєморозмі̀щення, 
взаєморозташува̀ння 

взаимосвя̀занность   взаємозв’я̀заність,-ности 
взаимосвя̀зь   взаємозв’язо̀к,-зку̀ 
взаимосменя̀емость   взаємозмі̀нність,-ности, 
взаємозмі̀нюваність,-ности 

взаимосменя̀емый   взаємозмі̀нний 
взаимоцентрѝрование   взаємоцентрува `ння 
взакла̀дку   взакла `д 
взакро̀й   взакри `в 
взамо̀к   взамо̀к 
взба̀лтывать, взболта̀ть   збо̀втувати, 
збо̀втати; скаламу̀чувати, скаламу̀тити; 
перемі̀шувати, переміша `ти 

взбега̀ние   набіга̀ння, вибіга `ння 
взбега̀ть, взбежа̀ть   набіга `ти, набі̀гти; 
вибіга̀ти, ви `бігти 

взбега̀ющий   набіжни `й, вибіжнѝй 
взбѝть   збѝти 
взбры̀згивание   збрѝзкування; збрѝзкання 
взбры̀згивать, взбры̀знуть   збри `зкувати, 
збрѝзнути 

взбуха̀ть, взбухну̀ть   набряка̀ти, набря̀кнути 
взведённый   звѐдений 
взвесь   за̀вись,-сі, суспе `нзія,-зії 
взвѐшенный   1. зави `слий, зісуспендо̀ваний 

(стан); 2. зва̀жений (на вазі) 
взвѐшиваемый   зва̀жуваний; зва̀жний 
взвѐшивание   зва̀жування 
взвѐшивать, взвѐсить   зва̀жувати, зва̀жити 
взвѐшивающий   зва̀жувальний 
взвѐшивающийся   зва̀жний; зва̀жуваний 
взво̀д   звѐдення; звід,-во `ду 
взводѝмый   зво̀джуваний; звіднѝй 
взводѝть, взвестѝ   зво̀дити, зве `сти 
взводно̀й   звіднѝй 
взводя̀щий   звідни `й 

взводя̀щийся   звідни `й; зво `джуваний 
вздува̀ние   здима̀ння, здува `ння, здуття ` 
взду̀тый   зду̀тий, розду̀тий 
взлета̀ть, взлетѐть   зліта̀ти, злеті̀ти 
взлета̀ющий   злітни `й 
взлётный   злітнѝй (смуга) 
взму̀чивание   скаламу̀чування, зму̀лювання; 
кала `мучення, зму̀лення 

взму̀чивать, взмутѝть   скаламу `чувати, 
скаламу `тити; зму̀лювати, зму̀лити 

взнос   вне `сок,-ску 
взорва̀вшийся   ви `бухлий 
взо̀рванный   ви `саджений, піді̀рваний 
взрыв   вѝбух,-ху, експльо `зія,-зії; 
ви `садження в пові̀тря 

взрыва̀емость   гірн. вибухо `вість,-вости, 
виса `джуваність,-ности 

взрыва̀емый   виса̀джуваний, підри `ваний; 
висадни `й, підривни `й 

взрыва̀ние   виса `джування; ви `садження 
взрыва̀тель   висадни `к,-ка, підривни `к,-ка 
взрыва̀ть, взорва̀ть   виса̀джувати, вѝсадити; 
підрива `ти, підірва̀ти 

взрыва̀ющий   виса̀джувальний, підрива̀льний 
взрыва̀ющийся   висадни `й, підривни `й 
взрывно̀й   вибухо `вий 
взрывобезопа̀сный   вибухобезпѐчний 
взрывча̀тка   вибухі̀вка,-ки, речовина̀ вибухо̀ва 
взрывча̀тость   вибухо `вість,-вости, 
вибухли `вість,-вости 

взры̀вчатый   вибухо `вий, висадни `й 
взрыхлѐние   розпу `шення; розпу̀шування 
взрыхлѝтель   розпу `шувач,-ча 
вибра̀тор   вібра `тор,-ра (будь-яка система 

(маятник, коливальний контур), що 
збуджує коливання) 
в. механѝческий   вібра̀тор механі̀чний 
в. пневматѝческий   вібра̀тор пневматѝчний 
в. электродинамѝческий   
вібра̀тор електродинамі̀чний 

вибрацѝонный   вібраці̀йний 
вибра̀ция   вібра̀ція,-ції, тремті̀ння 

(механічні коливання пружних тіл) 
в. антирезона̀нсная   вібра̀ція антирезона̀нсна 
в. антифа̀зная   вібра̀ція антифа `зна 

[протифа `зна] 
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вибрация вынужденная                                                                  вилка штепсельная 

в. вы̀нужденная   вібра `ція вѝмушена 
в. гармонѝческая   вібра `ція гармоні `чна 
в. затуха̀ющая   вібра̀ція згасна̀ [згаслѝва] 
в. нароста̀ющая   вібра `ція нароста̀льна 
в. параметрѝческая   вібра̀ція параметрѝчна 
в. перехо̀дная   вібра̀ція перехідна ` 
в. периодѝческая   вібра `ція періодѝчна 
в. плоскостна̀я   вібра̀ція площи `нна 
в. поперѐчная   вібра̀ція попере `чна 
в. продо̀льная   вібра̀ція поздо `вжня 
в. резона̀нсная   вібра̀ція резона `нсна 
в. свобо̀дная   вібра `ція ві̀льна 
в. случа̀йная   вібра̀ція випадко `ва 
в. углова̀я   вібра `ція кутова ` 
в. установѝвшаяся   вібра̀ція уста̀лена 

вибрѝрование   вібрува `ння, тремті̀ння 
вибрѝровать   вібрува `ти, тремті̀ти 
вибрѝрующий   вібрува `льний 
вибровозбудѝтель   віброзбу `джувач,-ча 
виброгасѝтель   віброга̀сник,-ка 
вибро̀граф   вібро̀граф,-фа (самописний 
прилад для записування вібрації, коливань) 

вибродвѝгатель   вібродвигу `н,-на̀, 
віброруші `й,-шія ` 

вибродвижѝтель   віброруші `й,-шія ` 
виброзащѝта   віброза̀хист,-ту 
виброизмерѐние   вібровимі̀рювання; 
віброви `мір,-ру 

виброизоля̀ция   віброізоля `ція,-ції (захист 
споруд, машин від шкідливих механічних 
коливань) 

вибромѐльница   вібромли `н,-на ` 
вибро̀метр   вібро̀метер,-тра (прилад для 
вимірювання механічних коливань тіл) 

вибромеханѝзм   вібромехані `зм,-му 
виброобрабо̀тка   віброобробля `ння, 
віброобро `блювання; віброобро `блення 

вибропита̀тель   віброживи `льник,-ка 
вибропогружа̀тель   віброзану `рювач,-ча 
вибропреобразова̀тель   віброперетво̀рювач,-ча 
вибропрессова̀ние   вібропресува `ння; 
віброспресува `ння 

вибропро̀чность   вібромі̀цність,-ности 
вибросмесѝтель   віброзмі̀шувач,-ча 
вибростѐнд   вібросте `нд,-да (устатковання 
для випробування машин, приладів на 
вібрацію) 

вибросто̀йкость   вібротри `вкість,-кости 
виброусто̀йчивость   вібрості̀йкість,-кости 
виброформирова `ние   віброформува̀ння 
виброшлифова̀ние   віброшліфува̀ння 
виброштампова `ние   віброштампува `ння 

(формування залізобетонних конструкцій 
і виробів з бетону вібрацією і тиском 
штампів) 

вид   вид,-ду; ви `гляд,-ду 
в. деформа̀ции   вид деформа `ції 
в. изло̀ма   вид зла̀му [зло̀му] 
в. колеба̀ний   вид колива `ння 
в. нагружѐния   вид наванта `жування 
в. нагру̀зки   вид наванта `ги 
в. напряжённого состоя̀ния   
вид напру `женого стану 

в. о̀бщий   ви `гляд зага `льний 
в. переда̀чи   вид переда `чі 
в. покры̀тия   вид покриття ` 
в. произво̀дства   вид виробни `цтва 
в. разрушѐния   вид руйнува `ння 
в. соединѐния   тех. вид з’є̀днання 

[злу̀чення], хем. вид сполу `чення 
в. сопряжѐния   вид спря `ження [сполу `ки] 
в. технѝческого состоя̀ния   
ви `гляд техні̀чного ста̀ну 

в. уравнѐний   вид рівня `нь 
вѝдео-   ві̀део-… (у складних словах вказує 
на зображення) 

видеоза̀пись   відеоза `пис,-су 
видеока̀мера   відеока̀мера,-ри 
видеосигна̀л   відеосигна̀л,-лу (електричний 
сигнал для створення зображення) 

вѝдимость   вѝдимість,-мости, вѝдність,-ности 
вѝдимый   1. вѝдний; 2. очевѝдний, вѝдимий 
визѝр   візѝр,-ра, приці̀л,-лу, видошука̀ч,-ча̀ 

(прицільне пристосування з прорізом) 
визи `рование   1. візирува `ння (наведення 
оптичного або кутомірного приладу на 
точку); 2. візування (ставлення візи на 
документах) 

визуа̀льный   візуа̀льний (спостережуваний 
неозброєним оком або через оптичний прилад) 

вѝлка   ви `лка,-ки, розви `лка,-ки 
(відгалуження мережі) 
в. ло̀вящая   полігр. вѝлка лови `льна 
в. удѐрживающая   безп. вѝлка затрѝмувальна 
в. штѐпсельная   ел. ви `лка ште `псельна 
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вилкообразный                                                                                                                 вить 

вилкообра̀зный   вѝлчастий 
виллемѝт   вілемі̀т,-ту (руда цинку, яку 
використовують для виготовлення 
флюоресцентних екранів) 

вѝлочный   ви `лковий 
вѝлы   с.г. ви `ла, вил 
вѝльчатый   вилкува `тий 
виндро̀тор   мех. віндро̀тор,-ра (різновид 
вітряного двигуна) 

виндро̀уэр   с.г. віндро `вер,-ра (жниварка 
комбайна для збирання хлібів) 

винѝл   віні̀л,-лу (залишок [радикал] етилену) 
винипла̀ст   вініпла̀ст,-ту (полімер вінілового 
ряду; застосовують у виробництві 
синтетичних смол) 
в. гранулѝрованный   
вініпла `ст згранульо̀ваний 

в. листово̀й   вініпла̀ст листови `й 
[аркуше `вий] 

вѝнкель   ві̀нкель,-ля, ку `тник,-ка 
(столярний косинець з кутом 90о) 

винт   ґвинт,-та̀ (1. стрижень, що має спіральну 
нарізь на зовнішній поверхні; 2. частина 
рухомого механізму літака, пароплава у 
вигляді лопатей, закріплених на валі) 
в. архимедов   ґвинт архімѐдівський 
в. бесконѐчный, червяк   
ґвинт нескінче `нний, шнек,-ка 

в. блокиру̀ющий   ґвинт блокува `льний 
в. врезно̀й   ґвинт врізни `й 
в. гребно̀й   ґвинт гребни `й 
в. динамѝческий [силово̀й]   
ґвинт динамі̀чний [силови `й] 

в. зажѝмно̀й   1. ґвинт затиско̀вий (стосовно 
затискача); 2. ґвинт затиска `льний 
[затисни `й] (призначення) 

в. запо̀рный   ґвинт закривни `й 
[прикрива `льний] 

в. изменя̀емого ша̀га   ґвинт змі̀нюваного 
кро `ку 

в. исправѝтельный   ґвинт виправни `й 
в. крепёжный   ґвинт кріпи `льний 
в. лѐвый   ґвинт лі̀вий 
в. ловѝльный   ґвинт ло `вчий [лови `льний] 
в. многозахо̀дный   ґвинт багатозахі̀дний 
в. нажѝмный   ґвинт натисни `й 
в. направля̀ющий   ґвинт напрямни `й 

[спрямува `льний] 

в. натяжно̀й   ґвинт натяжнѝй [натяга̀льний] 
в. несу̀щий   ґвинт трима `льний 
в. одноходово̀й   ґвинт одноходови `й 
в. отжѝмный   ґвинт відтисни `й 
в. подъёмный   ґвинт піднімни `й 

[підніма̀льний] 
в. потайно̀й   ґвинт потайнѝй [заглѝблений] 
в. пра̀вый   ґвинт пра `вий 
в. распо̀рный   ґвинт розпірни `й 
в. регулиро̀вочный   ґвинт регулюва̀льний 
в. рулево̀й   ґвинт кермови `й 
в. соединѝтельный   ґвинт з’є̀днувальний 

[єдна `льний] 
в. тисково̀й   ґвинт леща `тний 
в. тормозно̀й   ґвинт гальмо `вий 
в. тянущий   ґвинт тягну `чий [тягови `й] 
в. упо̀рный   ґвинт упі `рний [упоро `вий] 
в. уравнѝтельный   ґвинт вирівня `льний 

[вирі `внювальний] 
в. устано̀вочный   ґвинт устано `вний 

[устано `вчий] 
в. фиксѝрующий   ґвинт фіксува `льний 
в. ходово̀й   ґвинт ходови `й 

винтѝть   ґвинти `ти 
винтово̀й   ґвинтови `й 
винтообра̀зный   ґвинтоподі `бний 
винторѐз   ґвинторі̀з,-за 
виско̀за   віско̀за,-зи (штучне волокно, 
продукт хемічного оброблення деревної 
целюлози, яку застосовують для одержання 
віскозного волокна, штучної шкіри, целофану) 

вискозѝметр   віскозѝметер,-тра, липкомі̀р,-ра 
(прилад для визначення в’язкости) 
в. капилля̀рный   віскозѝметер капіля̀рний 
в. ша̀риковый   віскози `метер кулькови `й 

вѝсмут  Ві   бі `смут,-ту (хемічний елемент, 
ат.н. 83, метал; застосовують для 
виготовлення легкотопких стопів) 

вися̀щий   вися `чий, висни `й 
витко̀вый   витко̀вий, мотко `вий 
вито̀й   зви `тий, скру `чений 
вито̀к   вито `к,-тка̀, мото `к,-тка̀, звій,-во̀ю 
в. винта̀   вито `к ґвинта ` 
в. пружѝны   вито̀к пружи `ни 
в. резьбы   вито `к рі̀зі [на `різі] 

вить   скру̀чувати, змо̀тувати, мота̀ти, плестѝ, 
сука `ти (мотузку) 
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вихляние                                                                                                вкручивающийся 

вихля̀ние   вихля `ння, вигина `ння, хита `ння 
вихрево̀й   вихоро `вий 
вихреобра̀зный   вихрува `тий 
вихрь   ви `хор,-хору 
в. вѐктора   ви `хор вѐктора 
в. магнѝтный   вѝхор магне `тний 
в. присоединённый   ви `хор приє `днаний 
в. электромагнѝтный   
ви `хор електромагне `тний 

вклад   1. укла `дання, 2. вклад,-ду (грошової 
суми), вне `сок,-ску 

вкла̀дывать, вложи `ть   уклада `ти, укла̀сти 
вкла̀дывающий   вклада̀льний 
вкла̀дыш   вкла̀день,-дня, вкла̀дка,-ки 

(вкладна деталь у машині) 
в. буртово̀й   вкла̀дка буртова ` 
в. гребенчатый   вкла `дка гребі̀нчаста 
в. клинчатый   вкла̀дка клинча `ста, 
вкла `день клинува̀тий 

в. многосло̀йный   вкла `дка багатошаро `ва 
в. односло̀йный   вкла̀дка одношаро `ва 
в. подшѝпника   вкла̀дка [вкла̀день] вальнѝці 
в. сплошно̀й   вкла̀день суці `льний 
в. толстостѐнный   вкла `дка грубості̀нна 
в. тонкостѐнный   вкла `дка тонкості̀нна 

вклёпанный   вклѐпаний, внюто `ваний 
вклёпка, вклёпывание   уклѐпування, 
унютува `ння 

вклёпывать, вклепа̀ть   уклѐпувати, уклепа̀ти; 
унютува `ти, унюто̀вувати 

вклёпываться, вклепа̀ться   укле `пуватися, 
уклепа `тися 

вклёпывающий   уклѐпувальний, 
унюто `вувальний 

вклѝненный   укли `нений 
вклѝниваемый   укли `нюваний, уклинни `й 
вклѝнивание, вклинѐние   укли `нювання; 
укли `нення 

вклѝнивать, вклинѝть   уклѝнювати, уклинѝти 
вклѝнивающий   укли `нювальний 
вклѝнивающийся   уклинни `й; укли `нюваний 
включа̀емый   залу̀чуваний; вми `каний; 
вмикни `й, вмика `нний, увідни `й 

включа̀тель   вмика `ч,-ча̀ 

в. автоматѝческий   вмика̀ч автоматѝчний, 
самовмика `ч,-ча̀ 

в.-выключа̀тель   
вмика `ч-вимика `ч,-ча̀-вимикача ` 

в. зажига̀ния   вмика `ч запа `лювання 
в. рыча̀жный   вмика `ч ва̀жільний 

включа̀ть, включѝть   вмика `ти, увімкну `ти; 
вво `дити, ввести `; залуча `ти, залучѝти; 
поміща `ти, помісти `ти 

включа̀ющий   вмика `льний, вводѝльний 
включа̀ющийся   вмикни `й; вмика̀нний, 
увідни `й 

включѐние   1. вмика `ння; уві `мкнення 
(механізму); 2. вводі̀ння, вмі̀щування; 
ввѐдення, вмі̀щення (у склад чого-небудь); 
3. вкра `плювання, вкра `плення (стороннє 
тіло в матеріялі) 
в. автоматѝческое   вмика̀ння автоматѝчне 
в. встрѐчное   вмика `ння зустрі `чне 
в. га̀зовое   вкра `плення га̀зове 
в. каска̀дное   вмика `ння каска̀дне 
в. неметаллическое   вкра̀плення неметалѐве 
в. обра̀тное   вмика `ння зворо `тне 
в. одино̀чное   вмика̀ння одино̀ке [окрѐме] 
в. шла̀ковое   вкра̀плення жу `желеве 

включённый   уві̀мкнений; залу̀чений; увѐдений 
вкола̀чиваемый   забѝваний, заганя `ний; 
забивни `й 

вкола̀чивание   забива `ння, заганя `ння 
(прогонича, цвяха) 

вкола̀чивать, вколотѝть   забива `ти, заби `ти, 
заганя `ти, загна `ти 

вколо̀ченный   забѝтий, за̀гнаний 
вкраплѐние   вкра̀плення 
вкра̀пленный   вкра `плений 
вкра̀пливание   вкра `плювання 
вкра̀пливать, вкрапѝть   вкра̀плювати, вкра̀пити 
вкра̀пливающий   вкра `плювальний 
вкра̀пливающийся   вкрапнѝй; вкра̀плюваний; 
вкра `пливий 

вкру̀ченный   вкру `чений 
вкру̀чивать, вкрутѝть   вкру̀чувати, вкрутѝти 
вкру̀чивающий   вкру `чувальний 
вкру̀чивающийся   вкрутни `й; вкру `чуваний; 
вкру `тливий 
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вкусовой                                                                                                          внутренний 

вкусово̀й   смакови `й 
вла̀га   воло `га,-ги 
в. адсорбцио̀нная   воло `га адсорбці̀йна 
в. гигроскопѝческая   воло̀га гігроскопі̀чна 
в. ка̀пельная   воло `га крапли `нна 
в. капилля̀рная   воло `га капіля `рна 
в. сорбцио̀нная   воло `га сорбці̀йна 

влаговосприѝмчивость   
вологосприйня `тність,-ности 

влагоёмкость   вологомі `сткість,-кости 
влагомѐр   вологомі̀р,-ра, гігро `метер,-тра 

(прилад для вимірювання вологости повітря) 
влагонепроница̀емость   
вологонепрони `кність,-ности 

влагоотделѝтель   вологовідді̀льник,-ка, 
вологовідокре `млювач,-ча 

влагопоглотѝтель   вологовбира `ч,-ча̀ 
влагопоглощѐние   вологовбира `ння 
влагопроница̀емость   вологопронѝкність,-ности 
влагосто̀йкость   вологотри `вкість,-кости 
влагоудалѝтель   вологоусува `ч,-ча̀, 
вологовідбі̀рник,-ка 

влагоусто̀йчивый   вологостійки `й 
вла̀жность   воло̀гість,-гости, во̀гкість,-кости 
в. абсолю̀тная   воло `гість абсолю `тна 

(тиск водяної пари, що є в повітрі) 
в. во̀здуха   воло `гість пові̀тря 
в. относѝтельная   воло `гість відно `сна 
в. предѐльная   воло̀гість гранѝчна [межова̀] 
в. равновѐсная   воло `гість рівнова̀жна 
в. удѐльная   воло̀гість пито `ма 

вла̀жный   воло `гий, вогки `й 
влѐво   ліво̀руч (повертати) 
влечь [тащѝть]   волокти `, тягти `, тягну̀ти 
влива̀ние   влива̀ння 
влива̀ть, влить   влива `ти, вли `ти 
влия̀ние   1. вплив,-ву; 2. ді̀яння, ді̀я 
в. взаѝмное   вплив взає `мний 
в. нагрузки   вплив наванта̀ження [наванта̀ги] 
в. надрѐза   вплив надрі `зу 
в. термѝческое   вплив термі `чний 
в. электромагнѝтное   вплив електромагнѐтний 

влия̀ть   1. вплива̀ти; 2. ді̀яти 
вложѐние   вкла̀дення 
в. капита̀льные   вкла̀дення капіта̀льні 

(кошти, що призначає держава на 
капітальне будівництво) 

вма̀занный   вмуро `ваний, вма `заний 
вместѝмость   мі̀сткість,-кости 
в. валова̀я   мі̀сткість гуртова ` 
в. грузова̀я   мі̀сткість ванта `жна 

вместѝтельность   мі̀сткість,-кости 
вместѝтельный   містки `й, просто̀рий 
вмеша̀тельство   втруча̀ння 
вмеща̀емый   увмі `щуваний; умістни `й 
вмеща̀ть, вместѝть   уміща `ти, умі̀щувати; 
умістѝти 

вмещаю̀щийся   умістнѝй; умі̀щуваний 
вмещённый   умі `щений 
вмонтѝрование   умонто̀вування; умонтува̀ння 
вмонтѝрованный   умонто `ваний 
вмонтѝровать   умонтува `ти 
вмя̀тина   ум’я `тина,-ни, ум’я `тень,-тня, 
приду `шина,-ни 

внакла̀дку   уна `клад, вна `пуск, вна̀пусток 
внахлёстку   вна̀пуск, вна̀пусток (про з’єднання) 
вне прямо̀й   мат. по `за прямо̀ю 
вневпѝсанный   мат. зовнівпи `саний 
внедрѐние   1. впрова̀джування; впрова̀дження; 

2. заглѝблювання, проника̀ння; заглѝблення, 
прони `кнення 

внедрённый   упрова̀джений; заглѝблений 
внедря̀емый   упрова̀джуваний, заглѝблюваний; 
упрова̀дний, заглибнѝй 

внедря̀ть   упрова̀джувати, заглѝблювати 
внедря̀ющийся   упровадни `й, заглибни `й; 
упрова `джуваний, загли `блюваний; 
загли `бливий 

внеза̀пно   рапто̀во 
внеза̀пность   рапто `вість,-вости 
внеочерёдность   позачерго `вість,-вости 
внепечно̀й   позапічни `й 
внепла̀новый   позапла `новий 
внерасчётный   позарахунко `вий 
внесистѐмный   позасисте `мний 
внесмѐтный   позакошто `рисний 
внецѐнтренность [эксцентриситѐт]   
позацентро̀вість,-вости, ексцентриситѐт,-ту 

внецѐнтренный   позацентро `вий 
внецѝкловый   позаци `кловий 
внѐшний   зо `внішній, надві̀рний 
вну̀тренний   вну̀трішній, середѝнний 
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внутренность                                                                                              водоносность 

вну̀тренность   сере `дина,-ни 
внутрѝ   всере `дині 
внутрислоево̀й   внутрішньошаро̀вий 
внутристѐнный   внутрішньостінни `й 
внутрицилѝндровый   внутрішньоцилі̀ндровий 
во̀гнуто-вы̀пуклый   угну `то-опу `клий 
во̀гнутость   угну̀тість,-тости 
во̀гнутый   угну `тий 
вода̀   вода̀,-дѝ 
в. аммиа̀чная   вода̀ амо̀някова (водний 
розчин амоняку) 

в. артезиа̀нская   вода ` артезія `нська 
в. водопрово̀дная   вода̀ водопрові̀дна 

[водогі̀нна] (вода з водогону) 
в. глубѝнная   вода̀ глибѝнна [підґрунтова̀] 
в. грунто̀вая   вода̀ ґрунтова ` 
в. дистилѝрованная   вода̀ дестильо̀вана 
в. диффузио̀нная   вода̀ дифузі `йна 
в. дождева̀я   вода̀ дощова ` 
в. жёсткая   вода̀ тверда̀ 
в. известко̀вая   вода̀ вапно `ва [вапня `на] 
в. капилля̀рная   вода̀ капіля `рна 
в. кипя̀щая [кипято̀к]   окрі `п,-ро̀пу 
в. ключева̀я   вода̀ джере `льна 
в. кристаллизацио̀нная   вода̀ кристалізаці̀йна 
в. мо `ечная   вода̀ мѝйна [промива̀льна] 
в. мя `гкая   вода̀ м’яка̀ 
в. напо̀рная   вода̀ напі `рна 
в. обессо̀леная   вода̀ знесо̀лена 
в. оборо̀тная   вода̀ обіго̀ва [циркуляці̀йна] 
в. отрабо̀танная   вода̀ спрацьо̀вана [зливна̀] 
в. охладѝтельная   вода̀ охоло `дна 

[охоло `джувальна] 
в. питьева̀я   вода̀ питна ` [для пиття `] 
в. повѐрхностная   вода̀ поверхнѐва 
в. подзѐмная   вода̀ підзе `мна 
в. подпо̀чвенная   вода̀ підґрунтова ` 
в. почвѐнная   вода̀ ґрунтова ` 
в. прѐсная   вода̀ прі̀сна 
в. прото̀чная   вода̀ прото `чна [пропливна̀] 
в. сбро̀совая   вода̀ скидна ` 
в. сто̀чная   вода̀ стічна ` 
в. умягчѐнная   вода̀ зм’я `кшена 
в. хлорѝрованная   вода̀ хлоро `вана 
в. хло̀рная   вода̀ хло `рна (розчин хлору у 
воді (2,5 об. Cl2/1 об. H2O)) 

в. циркуляцио̀нная   вода̀ обіго̀ва 
[циркуляці̀йна] 

в. ювенѝльная   вода̀ ювені̀льна [глибѝнна] 
во̀дка   горі̀лка,-ки 
в. ца̀рская   вода̀ ца̀рська (для розчинення 
золота) 

водовместѝмость   водовмі̀сткість,-кости 
водово̀д   водогі̀н,-го̀ну, водові `д,-во `ду 
в. отводя̀щий   водогі̀н відвідни `й 
в. подводя̀щий   водогі̀н підвіднѝй 

водоворо̀т   вир,-ру 
водоём   водо̀йма,-ми, водо `ймище,-ща 
водоёмкость   водомі `сткість,-кости 
водозабо̀р   водозабі̀р,-бо̀ру, водозбі̀рня,-ні 
водозабо̀рный   водозабі̀рний 
водозапо̀рный   водозасувнѝй, водозапі̀рний 
водока̀чка   водотя `жня,-ні, водотя `г,-гу, 
водонапі `рня,-ні 

водомѐр   водомі `р,-ра 
в. бараба̀нный   водомі̀р бараба̀нний 
в. винтово̀й   водомі `р ґвинтови `й 
в. дѝсковый   водомі `р дѝсковий 
в. крыльча̀тый   водомі̀р крильча̀стий 
в. многостру̀йный   водомі̀р багатострумѝнний 
в. объёмный   водомі̀р об’є̀мний 
в. опрокѝдывающийся   водомі̀р перекиднѝй 
в. поршнево̀й   водомі `р то̀локовий 
в. турбѝнный   водомі `р турбі̀нний 

водомерѝтельный   водомі̀ряльний 
водомѐрный   водомі `рний 
водомёт   водомѐт,-та 
водомётный   водомѐтний, водомета̀льний 
водонабо̀рный   водонабі̀рний 
водонагрева̀тель   водонагріва `ч,-ча `, 
водонагрівни `к,-ка̀ 

водонагрева̀тельный   водонагріва `льний 
водоналивно̀й   водоналивни `й 
водонапо̀рный   водонагнітни `й 
водонасы̀щенность   водонасѝченість,-ности 
водонепроница `емость   
водонепрони `кність,-ности 

водонепроница̀емый   водонепрони `кни `й 
водонепропуска̀ющий   водонепроника̀льний 
водонерастворѝмость   водонерозчѝнність,-ности 
водоно̀сность   водовмі̀сність,-ности, 
водоно `сність,-ности, водни `стість,-ности 
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водоносный                                                                                                        водослив 

водоно̀сный   водовмі̀сний, водоно `сний, 
водни `стий 

водообеспѐченность   водозабезпѐченість,-ности 
водообѝльность   багатово `дність,-ности 
водообмѐнный   водообмі `нний 
водоопреснѝтель   водоопрі̀снювач,-ча 
водоотво̀д   водовідводі̀ння; водовідвѐдення; 
водовідві `д,-во `ду 

водоотво̀дный   водовідвідни `й 
водоотда̀ча   водовіддава̀ння; водовідда̀ння 
водоотделѝтель   водовідді `льник,-ка, 
водовідокре `млювач,-ча 

водоотлѝв   водовідлива `ння 
водоотнима̀ющий   водовідбира̀льний, 
знево `днювальний 

водоотса̀сывающий   водовідсмо̀ктувальний, 
водовідсмо̀ктний 

водоотсто̀йник   водовідсті̀йник,-ка 
водоотта̀лкивающий   
водовідшто `вхувальний, гідрофо `бний 

водоохладѝтель   1. воднохолодни `к,-ка 
(водяний холодник); 2. водоохоло̀джувач,-ча, 
водоохоло `дник,-ка (охолодник води) 

водоохладѝтельный   водоохоло̀джувальний 
(який охолоджує водою) 

водоохлажда̀емый   водоохоло `джуваний 
(якого охолоджує вода) 

водоохлажда̀ющий   водоохоло `джувальний 
(який охолоджує водою) 

водоохлаждѐние   водоохоло `джування; 
водоохоло `дження 
в. прото̀чное   водоохоло̀дження прото̀чне 
в. циркуляцио̀нное   водоохоло `дження 
циркуляці `йне 

водоочистѝтель   водоочи `сник,-ка 
водоочистѝтельный   водоочиснѝй 
водоочѝстка   водоочища `ння 
в. анионѝтовая   водоочища̀ння анійоні̀тове 
в. катионѝтовая   водоочища̀ння катійоні̀тове 
в. механѝческая   водоочища̀ння механі̀чне 
в. пермутѝтовая   водоочища̀ння пермутѝтове 
в. химѝческая   водоочища `ння хемі̀чне 

(вапном, содою, антинакипіном, бурою) 
в. электрохимѝческая   водоочища `ння 
електрохемі̀чне (електродіялізом, 
зворотним осмосом) 

водопа̀д   водоспа `д,-ду 

водопоглоща̀емость   водовбѝрність,-ности, 
водопогли `нність,-ности 

водопоглоща̀ющий   водовбира `льний, 
водопоглина `льний 

водопоглощѐние   водовбира `ння, 
водопогли `нання 

водоподгото̀вка   водоготува `ння, 
водопідготовля `ння 

водоподъёмник   водопідійма `ч,-ча̀, 
водопідніма̀ч,-ча ` 

водоподъёмный   водопіднімнѝй, водопідіймнѝй 
водопо̀льзование   водокористува `ння 
водопонижа̀ющий   водозни `жувальний, 
водопони `жувальний 

водопонижѐние   водозни `жування; 
водозни `ження 

водопотреблѐние   водоспожива `ння 
водоприёмник   водоприйма `ч,-ча̀ 
водопрово̀д   водопрові̀д,-во̀ду, водогі̀н,-го̀ну 

(нагнітний), водові̀д,-во `ду 
водопрово̀дный   водопрові `дни `й 
водопроница̀емость   водопронѝкність,-ности 
водопроница̀емый   водопроникни `й 
водопрото̀чный   водопрото `чний 
водоразбо̀р   водорозбі̀р,-бо `ру 
водораздѐл   вододі̀л,-до̀лу 
в. грунто̀вых вод   вододі̀л ґрунто̀вих вод 
в. напо̀рных вод   вододі̀л напі `рних вод 

водораспределѐние   водорозподіля `ння; 
водорозподі̀лення; водорозпо `діл,-лу 

водораспределѝтель   водорозподі̀льник,-ка 
водораспределѝтельный   водорозподі̀льний 
водораспылѝтель   водорозпи `лювач,-ча 
водоро̀д   во `день,-дню, гідроге `н,-ну 
в. атома̀рный   во̀день атома̀рний 
в. лёгкий   во̀день легки `й 
в. тяжёлый   во̀день важки `й, дейтѐрій,-ію 

водоро̀дный   воднѐвий 
водородосодержа `щий   водневмі̀сний 
водосбо̀р   водозбі̀р,-бо̀ру 
водосбо̀рник   водозбі̀рник,-ка 
водосбо̀рный   водозбі̀рний 
водосбро̀с   водоскида `ння; водоски `нення; 
водоски `д,-ду 

водосбро̀сный   водоскидни `й 
водослѝв   водозли `в,-ву 
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водосливный                                                                                                  возвращать 

водослѝвный   водозливни `й 
водоснабжа̀ющий   водопостача `льний 
водоснабжѐние   водопостача `ння 
в. горя̀чее   водопостача `ння гаря `че 
в. за̀мкнутое   водопостача `ння за̀мкнене 
в. о̀бщее   водопостача̀ння спі `льне 
в. прото̀чное   водопостача `ння прото `чне 
в. прямото̀чное   водопостача̀ння прямото̀чне 
в. раздѐльное   водопостача̀ння розді̀льне 
в. холо̀дное   водопостача `ння холо `дне 

водособира̀тель   водозбі̀рник,-ка 
водосодержа̀щий   водовмі̀сний 
водоспу̀ск   водоспуска `ння; водоспу `ск,-ку 
водоспускно̀й   водоспускни `й 
водосто̀й   водості̀й,-то̀ю 
водосто̀йкий   водостійки `й 
водосто̀к   водості̀к,-то̀ку 
водосто̀чный   водості̀чний, водозбі̀жний 
водостру̀йный   водоструми `нний 
водото̀к   водоті `к,-то̀ку 
водото̀чный   водотічни `й 
водоудалѐние   водовиводі̀ння; водовѝведення 
водоудалѝтельный   водовивіднѝй 
водоуказа̀тель   водопока `жчик,-ка 
водоуказа̀тельный   водовказівнѝй 
водоумягчѐние   водозм’я `кшення, 
водопом’я `кшення 

водоупо̀рный   водотривки `й 
водоусто̀йчивый   водостійки `й 
водохо̀д   водохі̀д,-хо `ду 
водохо̀дный   водохі̀дний 
водохранѝлище   водосхо `вище,-ща, 
водо̀ймище,-ща 

во̀ды   во̀ди, вод 
в. артезиа̀нские   во̀ди артезія̀нські [підзѐмні] 
в. повѐрхностные   во̀ди поверхне `ві 
в. сто̀чные   сто̀ки,-ків, во `ди стічні̀ 
в. сто̀чные бытовы̀е   сто̀ки побуто `ві 
в. сто̀чные произво̀дственные   во̀ди стічні̀ 
виробни `чі 

в. сто̀чные промы̀шленные   сто̀ки промисло̀ві 
в. ша̀хтные   во̀ди копа `льневі 

водянѝстый   водни `стий 
водяно̀й   во `дний; водяни `й 
вождѐние   воді̀ння 
возбудѝмость   збу̀дність,-ности, 
збу̀дливість,-вости 

возбудѝмый   збу̀дний, збу̀джуваний 
возбудѝтель   збу̀дник,-ка, збу̀джувач,-ча 
в. ио̀нный   збу `дник йо `нний 
в. колеба̀ний   збу̀дник колива `нь 
в. трёхфа̀зный   збу̀дник трифа `зний 
в. шунтово̀й   збу̀дник шунтовѝй [узбі̀чний] 

возбужда̀емость   збу̀дність,-ности, 
збудли `вість,-вости 

возбужда̀емый   збу `джуваний; збу̀дний 
возбужда̀ть, возбудѝть   збу̀джувати, збудѝти 
возбужда̀ющий   збу `джувальний 
возбужда̀ющийся   збу̀дний; збу `джуваний; 
збу̀дливий 

возбуждѐние   збу̀джування; збу̀дження; 
збу̀дженість,-ности 
в. гармонѝческое   збу̀дження гармоні `чне 
в. ионное   збу `дження йо `нне 
в. колеба̀ний   збу̀дження колива̀нь 
в. ко̀свенное   збу̀дження непрямѐ 
в. незавѝсимое   збу `дження незалѐжне 
в. параллѐльное   збу̀дження парале `льне 
в. параметрѝческое   збу̀дження параметрѝчне 
в. послѐдовательное   збу̀дження послідо̀вне 
в. силово̀е   збу `дження силове ` 
в. ступѐнчатое   збу̀дження ступі̀нчасте 
в. теплово̀е   збу̀дження теплове ` 
в. уда̀рное   збу̀дження уда̀рне 
в. электрѝческое   збу̀дження електри `чне 

возбуждённый   збу̀джений 
возведѐние   1. підніма̀ння; підняття̀, звѐдення; 

2. будува `ння, ста̀влення, мурува `ння; 
3. мат. підне `сення (до сте `пеня) 

возведённый   звѐдений; підня `тий 
возводѝмый   зво̀джуваний; звідни `й 
возводѝть   1. підніма̀ти, зво̀дити; 2. будува̀ти, 
ста̀вити, мурува `ти; 3. підно `сити 

возводя̀щий   зво̀джувальний 
возводя̀щийся   спору `дний, звідни `й; 
спору `джуваний, зво̀джуваний 

возвра̀т   поверта̀ння; пове `рнення 
возвра̀тно-враща̀тельный   
поверта `нно-оберта̀льний [оберто̀вий] 

возвра̀тно-поступа̀тельный   
поверта `нно-поступа `льний [поступни `й] 

возвра̀тный   поверта `нний, зворо̀тний 
возвраща̀ть, возвратѝть   поверта̀ти, поверну̀ти; 
верта `ти, верну `ти 
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возвращающий                                                                                     воздухоспускной 

возвраща̀ющий   поверта `льний 
возвраща̀ющийся   поверта `нний 
возвращѐние   поверта `ння, верта̀ння; 
пове `рнення, вѐрнення, вороття ` 

возвращённый   пове `рнений, повѐрнутий; 
вѐрнений, вѐрнутий 

возвыша̀ть, возвы̀сить   1. мат. підно `сити, 
піднѐсти; 2. підніма̀ти, підійма̀ти; підня̀ти; 
3. підви `щувати, підви `щити 

возвышѐние   піднѐсення, підняття̀, підвѝщення 
возвы̀шенный   підви `щений, підне `сений; 
урочи `стий 

возго̀нка   субліма̀ція,-ції, узгі̀н,-го̀ну 
(1. перехід речовини з кристалічного 
стану безпосередньо в пару, минаючи 
рідинну фазу; 2. перехід водяної пари в 
атмосфері безпосередньо в тверду фазу 
(лід, сніг)) 

возго̀ночный   сублімаці `йний 
возгоня̀ть   сублімува̀ти, гна `ти 
возгора̀емость   займи `стість,-тости 
возгора̀ние   загора `ння, займа `ння 
воздвига̀ть   спору̀джувати, будува̀ти, зво̀дити 
воздвига̀ющийся   спору `дний, зві̀дни `й; 
спору `джуваний, зво̀джуваний 

воздвѝгнутый   звѐдений, спору `джений, 
піднѐсений 

воздѐйствие   1. ді̀я, ді̀яння; 2. вплив,-ву 
в. атмосфѐрное   вплив атмосфе `рний 
в. вибрацио̀нное   ді `я вібраці `йна 
в. гравитацио̀нное   вплив гравітаці̀йний 
в. деформацио̀нное   ді̀яння деформаці̀йне 
в. магнѝтное   ді̀я магне `тна 
в. механѝческое   ді `я механі `чна 
в. радиацио̀нное   ді `я радіяці̀йна 
в. силово̀е   ді̀я силова ` 
в. теплово̀е   ді̀я теплова ` 
в. электрѝческое   ді̀я електри `чна 
в. электромагнѝтное   ді̀я електромагнѐтна 

воздѐйствовать   вплива̀ти, вплѝнути; ді̀яти, 
поді̀яти 

воздѐйствующий   вплива `льний, ді̀яльний 
воздѐлывание   обробля `ння; обро `блення; 
обробі̀ток,-тку 

воздѐлывательный   обро̀блювальний 
воздѐлывать, воздѐлать   обробля̀ти, обробѝти 
воздѐлывающийся   обро̀бний; обро̀блюваний 

во̀здух   пові̀тря 
в. атмосфѐрный   пові `тря атмосфѐрне 
в. влажный   пові̀тря воло `ге 
в. жи `дкий   пові̀тря ріди `нне 
в. кондиционѝрованный   
пові `тря зкондиційо `ване 

в. насы̀щенный   пові̀тря наси `чене 
в. отрабо̀танный   пові `тря спрацьо̀ване 
в. прито̀чный   пові̀тря притічне ` 
в. разрежѐнный   пові `тря розрі̀джене 
в. сжа̀тый   пові̀тря сти `снене [стѝснуте] 
в. сухо̀й   пові̀тря сухе ` 
в. сырой   пові `тря вогке ` [воло `ге] 
в. холо̀дный   пові̀тря холо `дне 

воздухово̀д   повітрові `д,-во̀ду 
воздуходу̀вка   повітроподава `ч,-ча̀, 
повітрогі̀н,-го `ну 
в. винтова̀я   повітрогі `н ґвинтовѝй 
в. поршнева̀я   повітрогі `н то̀локовий 
в. циклоидальная   повітрогі̀н цикло̀їдний 

воздуходу̀вный   повітроду `вний 
воздухозабо̀рный   повітрозабі `рний 
воздухонагнета̀тель   повітронагніта̀ч,-ча ` 
воздухонагнета̀тельный   повітронагніта̀льний 
воздухонепроница̀емость   
повітронепрони `кність,-ности 

воздухонепроница̀емый   повітронепроникнѝй 
воздухообмѐн   повітроо `бмін,-ну 
воздухоотво̀д   повітровідві `д,-во̀ду 
воздухоотделѝтель   повітровідокрѐмлювач,-ча, 
повітровідді̀льник,-ка 

воздухоохладѝтель   повітроохоло̀джувач,-ча, 
повітрохоло `дник,-ка 

воздухоочистѝтель   повітроочи `щувач,-ча, 
повітроочи `сник,-ка 
в. жѝдкостный   повітроочѝсник рідѝнний 
в. ма `сляный   повітроочи `сник олі̀йний 

[оли `вний] 
воздухопро̀вод   повітропрові `д,-во `ду 
воздухопроница̀емость   
повітропрони `кність,-ности 

воздухораспределѝтель   
повітророзподі̀льник,-ка 

воздухосбо̀рник   повітрозбірни `к,-ка ` 
воздухосбо̀рный   повітрозбірни `й 
воздухоспускно̀й   повітроспускнѝй 
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воздухоудаление                                                                           волна сверхдлинная 

воздухоудалѐние   повітроусу `нення; 
повітровипуска `ння 

возду̀шник   1. гірн. пові `тря `ний хідни `к; 
2. маш. пові `тря `ний хлипа `к 

возду̀шно-реактѝвный   пові̀тря̀но-реактѝвний 
(мотор) 

возду̀шный   пові̀тря `ний 
возместѝтельный   відшкодува `льний 
возмеща̀ть   відшкодо̀вувати, відшкодува̀ти 

(збитки); спла̀чувати, поверта̀ти (витрати) 
возмещѐние   відшкодо `вування; 
відшкодува `ння, пове `рнення, покриття `; 
компенса `ція,-ції 

возмещённый   відшкодо `ваний 
возмуща̀емый   збу̀рюваний; збурни `й 
возмуща̀ть, возмутѝть   1. збу̀рювати, збу̀рити 

(виводити зі стану спокою); 2. каламу̀тити, 
скаламу `тити 

возмуща̀ться   збу̀рюватися, збу̀ритися; 
скаламу `чуватися, скаламу `титися 

возмуща̀ющий   збу̀рювальний, каламутѝльний 
возмуща̀ющийся   збурни `й, скаламутни `й; 
збу̀рюваний, скаламу̀чуваний 

возмущѐние   збу̀рювання; збу̀рення; 
збу̀реність,-ности 
в. атмосфѐрное   збу̀рення атмосфѐрне 
в. вихреобра̀зное   збу̀рення вихрува `те 
в. внѐшнее   збу̀рення зо `внішнє 
в. вну̀треннее   збу̀рення вну `трішнє 
в. магнѝтное   збу̀рення магне `тне 
в. периодѝческое   збу̀рення періодѝчне 

возмущённый   збу̀рений; обу̀рений 
возника̀ть, вознѝкнуть   виника `ти, 
ви `никнути; постава `ти, поста `ти 

возникновѐние   виника `ння, постава̀ння; 
ви `никнення, поста̀ння 
в. колеба̀ний   вѝникнення колива̀нь 
в. напряжённого состоя̀ния   вѝникнення 
напру `женого ста̀ну 

в. уста̀лостной трѐщины   ви `никнення 
вто `мної трі `щини 

вознѝкший   вѝниклий, поста `лий 
возобновѝтельный   відно̀влювальний 
возобновлѐние   відно `влювання; 
відно̀влення; відно̀ва,-ви 

возобновлённый   відно̀влений 

возобновля̀емый   відно̀влюваний; відно̀вний 
возобновля̀ть, возобновѝть   відно `влювати, 
віднови `ти 

возобновля̀ющий   відно `влювальний 
возобновля̀ющийся   відно̀вний; відно̀влюваний 
во̀зраст   вік,-ку 
возраста̀ние   зроста `ння; зріст,-ро `сту 
возраста̀ть, возрастѝ   зроста `ти, зрости ` 
возраста̀ющий   росту `чий, зростни `й, щора `з 
бі `льший 

возро̀сший   зро `слий 
во̀йлок   по̀всть,-ті, повсти `на,-ни 
во̀йлочный   повстя `ни `й 
волна̀   хви `ля 
в. бегу̀щая   ел. хви `ля рухо `ма; хви `ля 
біжу `ча [біжна `] 

в. блужда̀ющая   хвѝля мандрівна̀ [блуклѝва] 
в. взрывна̀я   хвѝля вибухо `ва 
в. возвра̀тная   хвѝля поворо̀тна 
в. возду̀шная   хви `ля пові `тря `на 
в. гармонѝческая   хви `ля гармоні̀чна 
в. детонацио̀нная   хви `ля детонаці̀йна 
в. длѝнная   хви `ля до̀вга 
в. затуха̀ющая   хви `ля згасна ` 
в. звукова̀я   хвѝля звукова ` 
в. коро̀ткая   хви `ля коро `тка 
в. магнитозвукова̀я   хвѝля магнетозвукова̀ 
в. модулѝрованная   хви `ля модульо̀вана 
в. набега̀ющая   хви `ля набіжна ` 
в. несу̀щая   хвѝля носѝльна, хвѝля-носі̀й, 

-лі-носія ` 
в. обра̀тная   хвѝля зворо `тна 
в. одино̀чная   хвѝля поодино̀ка [одино̀чна] 
в. отражённая   хви `ля відбѝта 
в. па̀дающая   хви `ля набіжна ` 
в. переда̀точная   хви `ля переда̀тна 
в. поляризо̀ванная   хви `ля поляризо `вана 
в. поперѐчная   хви `ля попере `чна 
в. потѐрянная   хви `ля загу̀блена 
в. преломлённая   хви `ля зало `млена 
в. продо̀льная   хви `ля поздо `вжня 
в. простра̀нственная   хви `ля просторо `ва 
в. проходя̀щая   хви `ля прохідна ` 
в. рассѐяная   хвѝля розсі̀яна 
в. расходя̀щаяся   хви `ля розбі̀жна 
в. сверхдлѝнная   хви `ля наддо `вга 
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волна световая                                                                                                 вольфрам 

в. светова̀я   хвѝля світлова ` 
в. сгу̀щенная   хви `ля згу̀щена 
в. сдвѝговая   хвѝля зсувна ` 
в. сейсмѝческая   хви `ля сейсмі̀чна 
в. со̀бственная   хви `ля вла `сна 
в. стоя̀чая   хви `ля нерухо `ма [стоя `ча] 
в. сферѝческая   хви `ля сфери `чна 
в. сходя̀щаяся   хви `ля збіжна̀ 
в. температу̀рная   хви `ля температу̀рна 
в. теплова̀я   хвѝля теплова ` 
в. уда̀рная   хвѝля уда̀рна 
в. уединённая   хвѝля окрѐма [відокрѐмлена] 
в. ультразвукова̀я   хви `ля ультразвукова ` 
в. ультракоро̀ткая   хви `ля ультракоро `тка 
в. упругая   хвѝля пру `жна ` 
в. цилиндрѝческая   хви `ля циліндрѝчна 
в. щелевая   хви `ля щіли `нна 
в. электромагнѝтная   хвѝля електромагнѐтна 

волнѐние   хвилюва `ння 
волнѝстость   хвиля `стість,-тости 
волнѝстый   хвиля `стий 
волнова̀ть   хвилюва̀ти, збу̀рювати, збу̀джувати 
волново̀д   хвилеві `д,-во `ду 
в. акустѝческий   хвилеві `д акустѝчний 
в. атмосфѐрный   хвилеві `д атмосфѐрний 
в. коаксиа̀льный   хвилеві `д коаксія `льний 

волново̀й   хвильови `й 
волномѐр   хвилемі̀р,-ра 
в. гетеродѝнный   хвилемі `р гетероди `нний 
в. коаксиа̀льный   хвилемі `р коаксія `льний 
в. резона̀нсный   хвилемі `р резона̀нсний 

волнообра̀зность   хвиля `стість,-тости, 
хвилеподі̀бність,-ности 

волнообра̀зный   хвиля̀стий, хвилеподі̀бний 
воло̀ка   мет. воло̀ка,-ки 
волокниза̀ция   волокниза `ція,-ції 
волокнѝстость   волокни `стість,-тости 
волокнѝстый   волокни `стий 
волокно̀   текс. тощо волокно `,-на ` 

(тонка непрядена нитка рослинного, 
мінерального або штучного походження) 
в. армѝрующее   волокно ` армува̀льне 

[армівне `, риштунко `ве] 
в. асбѐстовое   волокно ` азбѐстове 
в. гратифитизѝрованное   волокно̀ графіто̀ване 
в. графѝтовое   волокно ` графі̀тове 
в. иску̀сственное   волокно ` шту `чне 

в. капро̀новое   волокно ` капро `нове 
в. льняно̀е   волокно ` льнянѐ 
в. натура̀льное   волокно ` натура `льне 
в. пенько̀вое   волокно ` конопля `не 
в. растѝтельное   волокно ` росли `нне 
в. синтетѝческое   волокно ` синтети `чне 
в. стекля̀нное   волокно ` скляне ` 
в. углеро̀дное   волокно ` вуглеце `ве 
в. хлопчатобума̀жное   волокно̀ баво̀вня̀не 

волокнообраба̀тывающий   волокнообро̀бний 
волокнообра̀зный   волокнѝстий 
волокноотделѝтель   волокновідді̀льник,-ка̀, 
волокновідокре `млювач,-ча 

во̀локом   во̀локом (тягнути по землі, волочити) 
волоко̀нце   волокни `нка,-ки 
во̀лос   1. во̀лос,-су; 2. воло̀сся (шерсть тварин, 
а також волосини з гриви та хвоста коней) 

волосѝстый   волоси `стий 
волосовѝна   мет. волосѝна,-ни, волосо̀вина,-ни 
волосо̀к   волосо `к,-ска̀, волоси `на,-ни 
волосяно̀й   волося `ний, капіля `рний 
волочѐние   мет. волочі `ння (тягнення 
металевого виробу по поверхні відповідного 
пристрою); протяга̀ння, протя `гування; 
протя `гнення (дроту через сталеву дошку 
з отворами) 
в. горя̀чее   волочі̀ння гаря `че 
в. мета̀лла   протяга `ння мета̀лу 
в. холо̀дное   волочі̀ння холо `дне 

волочѝльный   протяга̀льний, волочи `льний 
волчо̀к   1. дзѝґа (про іграшку); 2. тех. вовчо̀к, 

-чка̀ (тіпальна машина); 3. фіз. гіроско̀п,-па 
(швидкообертне тверде тіло, вісь 
обертання якого може змінювати свій 
напрям у просторі) 

вольт   вольт,-та (одиниця напруги, різниці 
електричних потенціялів, 1 В – електрична 
напруга, що спричиняє протікання постійного 
струму 1 ампер потужністю 1 ват) 
в.-ампѐр   вольт-ампе `р (одиниця позірної 
потужности змінного струму – добуток 
напруги на силу струму) 

вольта̀ж   вольта̀ж,-жу̀, напру̀га,-ги, різнѝця 
потенція `лів 

вольтодоба̀вочный   вольтодода `тний, 
вольтододава `льний 

вольфра̀м  W   вольфра `м,-му 
(хемічний елемент, ат.н. 74, туготопний 
метал; застосовують у виробництві 
надтвердих стопів та в електротехніці) 
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вольфрамат                                                                                            восприимчивый 

вольфрама̀т  MeWO4   вольфрама̀т,-ту 
(сіль вольфрамової кислоти) 

вообража̀емый   уя̀влюваний; уя̀вний; позі̀рний 
вооружѐнность   тех. озбро̀єність,-ности, 
споря `дження, обла̀днання (апарата) 

воплощѐние   вті `лювання; вті `лення 
воплощённый   вті̀лений 
воронѐние   воронува̀ння, вороні̀ння (утворення 
на поверхні металу оксидних плівок для 
захисту від корозії, чорніння металу) 

воронёный   вороно `ваний 
воронѝть   воронува `ти 
воро̀нка   1. хем. лі̀йка,-ки (для переливання 
рідини); 2. кіш, коша ` (для заповнення); 
3. воро `нка,-ки (результат вибуху) 
в. вво̀дная   лі̀йка впускна ` 
в. выпускна̀я   лі̀йка випускна ` 
в. делѝтельная   лі̀йка ділѝльна [розді̀льна] 
в. загру̀зочная   кіш заванта `жувальний 
в. ка̀пельная   лі̀йка краплѝнна [кра̀пельна] 
в. разгру̀зочная   кіш розванта `жувальний 
в. сливна̀я   лі̀йка зливна ` 

во̀ронь   во̀ронь,-ні, чорноблѝск,-ку (на металі) 
во̀рот   коло `ворот,-ту 
в. вертика̀льный   коло̀ворот вертика̀льний 
в. горизонта̀льный   коло̀ворот горизонта̀льний 
в. крестообра̀зный   коло `ворот хреща `тий 

[хрестоподі̀бний] 
в. парово̀й   коло̀ворот парови `й 
в. цепно̀й   коло `ворот ланцюго `вий 

воро̀та   воро `та,-рі̀т, бра̀ма,-ми 
в. габарѝтные   воро `та габари `тні 
в. откидны̀е   воро `та відкидні ` 
в. передвижны̀е   воро `та пересувні̀ 
в. ство̀рчатые   воро `та стулча̀сті 
в. шлю̀зовые   воро `та шлюзові ` 

воротнѝк   ко̀мір,-ра, комірѐць,-рця̀, ко̀внір,-ра 
в. по̀ршня   ко `мір то̀лока 
в. са̀льника   ко̀мір защі `льника, комірѐць 
щі `льника 

в. ствола̀   ковнір сто̀вбура 
во̀ротный   коловоро `товий 
воро̀тный   ворі `тний (від воріт) 
во̀рох   во̀рох,-ха, ку `па,-пи 
воро̀чать   переверта̀ти, поверта̀ти, перегріба̀ти, 
звору `шувати 

ворошѐние   перегріба̀ння 

ворошѝтель   перегреба̀ч,-ча, звору̀шувач,-ча 
воск   віск, во̀ску (олія або олій тваринного, 
рослинного чи мінерального походження, 
являє собою естери високомолекулярних 
органічних кислот і спиртів і вміщує вільні 
кислоти або вуглеводні) 
в. го̀рный   віск гірськи `й, озокерѝт,-ту 
в. земляно̀й   віск земляни `й 
в. льняно̀й   віск льнянѝй 
в. минера̀льный   віск мінера `льний, 
озокери `т,-ту 

в. нефтяно̀й   церози `на,-ни 
в. па̀льмовый   віск па̀льмовий (із стовбура 
пальми) 

в. пчелѝный   віск бджоли `ний (із вощини 
воскових наростів у вуликах) 

в. спермацѐт   віск спермаце `товий (олія з 
голови кашалота) 

в. шерстяно̀й [ланолѝн]   віск во `вняний, 
ланолін,-ну (олія з вовни овець) 

воскобо̀й   воскобі̀й,-бо̀ю (добування воску 
з вощини) 

воскобо̀йный   воскобі `йний 
воскобо̀йня   воскобі̀йня,-ні (підприємство, 
де добувають віск із вощини) 

восковѝдный   воща `тий 
воско̀вка   воскі `вка,-ки (навощений папір 
для креслення, друкування на ротаторі) 

восково̀й   воско `вий 
воспламѐнение   займа̀ння, спала̀хування; 
зайняття `, спала `хнення 

воспламеня̀емость   займи `стість,-тости 
воспламеня̀емый   займи `стий 
воспламеня̀ть, воспламенѝть   спалахува̀ти, 
спалахну `ти; запа̀лювати, запали `ти 

воспламеня̀ющий   спала `хувальний, 
запа `лювальний 

воспламеня̀ющийся   запальни `й, спалахни `й 
восприѝмчивость   сприйня `тність,-ности, 
сприйня̀тливість,-вости схѝльність,-ности 
в. диамагнѝтная   сприйня̀тність діямагнѐтна 
в. диэлектрѝческая   сприйня `тливість 
діелектри `чна 

в. магнѝтная   сприйня `тність магне `тна 
в. парамагнѝтная   
сприйня `тливість парамагне `тна 

в. электрѝческая   сприйня̀тливість електрѝчна 
восприѝмчивый   сприйня `тливий 
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воспринимаемость                                                                                            вплотную 

воспринима̀емость   спри `йманість,-ности 
воспринима̀емый   спрѝйманий; сприйня̀тний 
воспринима̀ть, воспрѝнять   сприйма̀ти, 
сприйня `ти 

восприя̀тие   сприйма `ння; сприйняття ` 
воспроизведѐние   відтво `рювання; 
відтво̀рення; репроду `кція,-ції, ко̀пія,-пії, 
пере `друк,-ку 
в. модѐли   відтво `рення модѐлі 
в. технѝческого состоя̀ния   відтво `рення 
техні `чного ста `ну 

воспроизведённый   відтво̀рений 
воспроизводѝмость   відтво `рність,-ности, 
відтво̀рюваність,-ности 

воспроизводѝмый   відтво̀рюваний; відтво̀рний 
воспроизводѝтель   відтво `рник,-ка, 
відтво̀рювач,-ча 

воспроизводѝтельность   
відтво̀рювальність,-ности 

воспроизводѝтельный   відтво̀рювальний 
воспроизводѝть   відтво `рювати 
воспроизво̀дство   відтво̀рювання; відтво̀рення 
воспроизводя̀щий   відтво `рювальний 
воспроизводя̀щийся   відтво̀рний; відтво̀рюваний 
восстана̀вливаемый   водно `влюваний; 
відно̀вний 

восстана̀вливать, восстановѝть   
1. відно `влювати, віднови `ти; 
2. відбудо̀вувати, відбудува `ти 

восстана̀вливающий   відно̀влювальний 
восстана̀вливающийся   відно̀вний; 
відно̀влюваний 

восстановѝтель   відно `вник,-ка, 
відбудо̀вник,-ка 

восстановѝтельный   відно̀вний, відбудо̀вний 
восстановлѐние   1. відно̀влювання; відно̀влення; 
відно̀ва,-ви; 2. відбудо̀вування; відбудува̀ння; 
відбудо̀ва,-ви 
в. дета̀лей   відно̀влення дета `лей 
в. мета̀лла   відно `влення мета̀лу 
в. произво̀дства   відбудо̀ва [відно̀влення] 
виробни `цтва 

восстано̀вленный   відно̀влений, відбудо̀ваний 
восходѝть, взойтѝ   1. схо `дити, зійти `, 

2. вихо `дити, ви `йти, 3. підійма `тися, 
підня `тися 

восходя̀щий   до̀гірний (властивість), 
висхідни `й (у дії) 

восхождѐние   схо `дження, підняття `; 
схід,-хо `ду 

восьмигра̀нник   восьмигра `нник,-ка 
восьмиуго̀льник   восьмику `тник,-ка 
восьмичѐлюстный   восьмище `леповий 
впадѐние   впада̀ння; впаді̀ння 
впа̀дина   запа `дина,-ни 
в. ва̀ла   запа `дина ва `ла 
в. волны̀   запа `дина хви `лі 
в. вту̀лки   запа `дина уту `лка [гі̀льзи] 
в. резьбы̀   запа̀дина рі̀зі [на `різі] 

впа̀дистый   запа `дистий 
впа̀иваемый   улюто `вуваний; улюто `вний 
впа̀ивание   улюто̀вання, улюто̀вування; 
улютува `ння 

впа̀ивать, впая̀ть   улюто̀вувати, улютува̀ти 
впа̀ивающий   улютува̀льний, улюто̀вувальний 
впа̀янный   залюто̀ваний 
вперемѐжку   впере `між 
впѝсанный   впѝсаний 
впѝсываемость   впи `суваність,-ности 
впѝсываемый   впи `суваний; вписни `й 
впѝсывать, вписа̀ть   впи `сувати, вписа `ти 
впѝсывающий   впи `сувальний 
впѝсывающийся   вписни `й; впи `суваний 
впѝтанный   уві̀браний, усмо `ктаний 
впита̀ть   увібра̀ти, погли `нути, усмокта `ти 
впѝтываемость   вбѝрність,-ности 
впѝтываемый   вбѝраний, усмо `ктуваний; 
вбирни `й, усмоктни `й 

впѝтывание   вбира `ння, усмо `ктування; 
увібра `ння, усмокта̀ння 

впѝтывать   вбира̀ти, всмо `ктувати 
впѝтывающий   убира `льний, поглина `льний, 
усмо̀ктувальний 

впѝтывающийся   убирни `й, усмоктни `й; 
вбѝраний, усмо `ктуваний 

вплавлѐние   вто̀плювання; вто̀плення 
вплавля̀ть, впла̀вить   мет. вто `плювати, 
втопи `ти 

вплета̀ние   впліта̀ння; впле `тення 
вплета̀ть, вплестѝ   впліта `ти, вплести ` 
вплотну̀ю   щі `льно, уприту̀л (дуже близько) 
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вполоборота                                                                                          время затухания 

вполоборо̀та   впіво `берта 
вполовѝну   1. наполови `ну; 2. на `впіл (удвічі 
менше) 

вправлѐние   вправля `ння; впра `влення 
вправля̀ть, впра̀вить   вправля `ти, впра `вити 
впра̀во   право `руч (повертати) 
впрессо̀ванный   упресо `ваний 
впрессо̀вывать, впрессова̀ть   упресо̀вувати, 
упресува `ти 

впрессо̀вывающий   упресо `вувальний 
впрессо̀вывающийся   упресо `вний; 
упресо `вуваний 

впритѝрку   вприти `р 
вприты̀к   вприту̀л 
впры̀ск   впо `рскування, впри `скування 
впры̀снутый   упо̀рсканий 
впры̀скиваемый   упо `рскуваний; упорскнѝй 
впры̀скивание   упо̀рскування, упрѝскування 
впры̀скиватель   упо `рскувач,-ча 
впры̀скивать, впры̀снуть   упо `рскувати, 
упо `рскати 

впры̀скивающий   упо `рскувальний 
впры̀скивающийся   упорскнѝй; упо̀рскуваний 
впуск, впуска̀ние   впуск,-ку; впуска `ння 
в. многокра̀тный   впуск багатора̀зовий 
в. осево̀й   впуск осьови `й 
в. радиа̀льный   впуск радія `льний 

впуска̀емый   впуска `ний; впускнѝй 
впуска̀ть, впустѝть   впуска `ти, впусти `ти 
впуска̀ющий   впуска `льний 
впускно̀й   впускни `й 
впу̀щенный   впу `щений 
вразбѐжку   уро̀збіг 
вразбѝвку   на̀різно 
врастя̀жку   вро `зтяж 
враща̀емый   обѐртаний; обертнѝй 
враща̀тель   оберта̀ч,-ча ` 
враща̀тельно   о̀бертом, оберта̀льно, оберто̀во 
враща̀тельность   оберто `вість,-вости 
враща̀тельный   оберта `льний, оберто `вий 
враща̀ть   оберта̀ти, поверта `ти 
враща̀ющий   оберта `льний 
враща̀ющийся   обертни `й; обѐртаний 
вращѐние   1. оберта `ння (у круговому русі); 

2. поверта `ння 

в. взаѝмное   оберта `ння взає̀мне 
в. вну̀треннее   оберта `ння вну `трішнє 
в. вокру̀г то̀чки   мат. оберта̀ння навко `ло 
то̀чки 

в. лѐвое   оберта `ння лі̀ве 
в. магнѝтное   оберта `ння магне `тне 
в. мгновѐнное   оберта̀ння миттє̀ве 
в. пло̀скости поляриза̀ции   поверта̀ння 
площини ` поляриза̀ції 

в. пра̀вое   оберта̀ння пра `ве 
в. преры̀вистое   оберта `ння перери `вчасте 
в. равномѐрное   оберта `ння рівномі̀рне 
в. реверсѝвное   оберта `ння реверси `вне 
в. со̀бственное   оберта̀ння вла `сне 
в. уско̀ренное   оберта `ння пришвѝдшене 

[приско `рене] 
вред   шко `да,-ди, шкідли `вість,-вости 
вредѝтель   шкідни `к,-ка ` 
врѐдность   шкідлѝвість,-вости 
врѐдный   шкідлѝвий 
врез   вріза̀ння; врі̀зування; врі̀зання; вріз,-зу, 
вру `б,-бу (сокирою) 

врѐзанный   врі̀заний 
врезно̀й   врізни `й 
врѐзываемый   врі̀зуваний; врізнѝй 
врѐзывать, врѐзать   врі̀зувати, врі̀зати 
врѐзывающий   врі̀зувальний 
врѐзывающийся   врізни `й; врі `зуваний 
временно̀й   часови `й 
врѐменность   тимчасо̀вість,-вости 
врѐменный   тимчасо̀вий 
врѐмя   час,-су, трива̀лість,-лости, тѐрмін,-ну 
в. абсолю̀тное   час абсолю `тний 
в. возбуждѐния   час збу̀дження 
в. возвра̀та   час пове `рнення 
в. восстановлѐния   час відно `влювання 
в. вспомага̀тельное   час допоміжни `й 
в. вы̀борки   час вибира `ння 
в. вы̀держки   час вѝтримки, трива̀лість 
витри `мування 

в. генера̀ции   час генера `ції 
в. жи `зни   час життя ` 
в. за̀пуска   час за̀пуску 
в. затуха̀ния   час загаса̀ння (колива̀нь) 
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время испытания                                                                                           вспенивать 

в. испыта̀ния   час [трива̀лість] випробува̀ння 
в. круговоро̀та   трива `лість кругоо `бігу 
в. машѝнное   час маши `нний 
в. ме `стное   час місцѐвий 
в. нагрѐва   час [трива `лість] нагріва̀ння 
в. нарабо̀тки   час напрацюва `ння 
в. обращѐния   час [трива `лість] о̀бігу 
в. оператѝвное   час операти `вний 
в. основно̀е   час основни `й 
в. охлаждѐния   час [трива̀лість] охоло̀дження 
в. поясно̀е   час поясни `й 
в. рабо̀чее   час робо `чий 
в. разреша̀ющее   час розді̀лювальний 

[розрі̀знювальний] 
в. разрешѐния   час розді̀лення 
в. распа̀да   час ро̀зпаду, трива̀лість ро̀зпаду 
в. релаксации   трива `лість релаксува `ння 
в. свобо̀дного пробѐга   час ві̀льного про̀бі̀гу 
в. со̀лнечное   час со̀нячний 
в. сохранѐния   тѐрмін [трива̀лість] зберіга̀ння 
в. сраба̀тывания   час спрацюва `ння 
в. стоя̀ночное   час стоянко `вий 
в. схва̀тывания   час тужа̀віння (цементу) 
в. уда̀ра   час [трива `лість] уда `ру 
в. успокоѐния   час [трива̀лість] заспоко̀ювання 
в. чувствѝтельности   час чутли `вости 
в. экспозѝции   час [трива̀лість] експозѝції 

(витримки) 
вро̀зницу   уро `здріб 
вруба̀ние   гірн. вру `бування, зару̀бування, 
буд. каюва `ння 

вруба̀ть, врубѝть   гірн. зару̀бувати, заруба̀ти, 
ел. вмика `ти, увімкну `ти 

вручну̀ю   рука `ми, руко `паш 
вса̀сываемость   усмо̀ктувальність,-ности 
вса̀сываемый   усмо̀ктуваний; усмоктнѝй 
вса̀сывание   усмо̀ктування, всиса̀ння 
вса̀сыватель   усмо̀ктувач,-ча, смокта̀ч,-ча̀ 
вса̀сывательный   усмо̀ктувальний, всиснѝй 
вса̀сывать, всоса̀ть   усмо̀ктувати, усмокта̀ти 
вса̀сывающий   усмо̀ктувальний 
вса̀сывающийся   усмоктнѝй; усмо̀ктуваний 
вселѐнная   всѐсвіт,-ту 
всеобъѐмлющий   всеося `жний 
всесторо̀нний   всебі̀чний, всесторо `нній 

вска̀пывание   ско `пування, скопа̀ння 
вска̀пывать, вскопа̀ть   ско̀пувати, скопа `ти 
вска̀тывание   вико `чування, вико̀чення 
вска̀тывать, вскотѝть   вико̀чувати, вѝкотити 
вскипа̀ние   закипа `ння, збурува `ння, 
збуро̀вування (вапна) 

вскипа̀ть, вскипѐть   закипа̀ти, закипі̀ти; скипа̀ти, 
скипі `ти; збуро `вувати, збуру `вати (вапно) 

вскипятѝть   закип’яти `ти, скип’ятѝти 
вскипячённый   закип’яче `ний, скип’ячѐний, 
перева `рений 

вскиса̀ние   скиса̀ння, зсіда̀ння; ски `снення 
вскиса̀ть, вскѝснуть   скиса `ти, скѝснути; 
зсіда `ти, зсі̀сти 

вскрыва̀емый   розкри `ваний; розкривни `й 
вскрыва̀ние, вскры̀тие   розкрива̀ння, розкриття̀ 
вскрыва̀ть, вскры̀ть   розкрива `ти, розкри `ти 
вскрыва̀ющий   розкрива `льний 
вскрыва̀ющийся   розкривнѝй; розкрѝваний 
вскрывно̀й   розкривни `й 
вскры̀тие   1. ро `зкрив,-ву, відкрѝвок,-вка 

(шар ґрунту, який знімають розробляючи 
кар’єр); 2. розкривні ` робо̀ти 

вскры̀тый   розкри `тий 
вслепу̀ю   нао `сліп 
всо̀санный   усмо̀ктаний 
всоса̀ть   усмокта̀ти 
вспа̀ханный   зо̀раний, ви `ораний 
вспа̀хивание   ора̀ння 
вспа̀хивать, вспаха̀ть   зо `рювати, зора̀ти; 
ора `ти, вѝорати 

вспа̀хивающий   зо̀рювальний 
вспа̀хивающийся   зо̀рний, о̀рний; зо̀руваний 
вспа̀шка   о̀ранка,-ки; ора̀ння 
в. глубо̀кая   о̀ранка глибо `ка 
в. зя̀блевая   о̀ранка зя `блева 
в. я̀русная   о̀ранка поверхо `ва 

вспѐненный   спі `нений; піня `стий, пі `нявий 
вспѐниваемость   спі `нюваність,-ности, 
зшумо `вувальність,-ности 

вспѐниваемый   спі̀нюваний; пінли `вий 
вспѐнивание   спі̀нення, шумува̀ння 
вспѐниватель   спі̀нювач,-ча 
вспѐнивать, вспѐнить   спі̀нювати, спіни `ти; 
шумува `ти, зшумува̀ти 
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вспенивающий                                                                                                        втулка 

вспѐнивающий   пінотво `рний 
вспѐнивающийся   пінли `вий, спі `нюваний 
всплѐск   сплеск,-ку 
всплѐскивание   спле `скування 
всплѐскивать, всплесну̀ть   сплі̀скувати, 
сплесну̀ти (про рідину); хлю̀пати, хлю̀пнути 

всплыва̀ние   1. сплива `ння, зрина̀ння, 
вирина `ння; 2. флота `ція,-ції (руди) 

всплыва̀ть, всплы̀ть   сплива `ти, сплисти `; 
зрина `ти, зри `нути; вирина `ти, вѝринути 

вспола̀скивание   сполі̀скування, сполоска̀ння 
вспола̀скивать, всполосну̀ть   сполі̀скувати, 
сполосну `ти 

вспомога̀тельный   допомі̀жний 
вспу̀ченность   зал. вѝпин,-ну, вѝдим,-му 
вспу̀ченный   ви `пнутий, ви `дутий 
вспу̀чивание   випина `ння, видима̀ння; 
вѝпнення, видуття̀; вѝпин,-ну, вѝдим,-му 

вспу̀чивать   випѝнати, видима̀ти 
вспу̀чиваться   випина `тися, видима̀тися 
вспу̀чивающий   випина̀льний, видима̀льний 
вспу̀чивающийся   випинни `й, видимни `й 
вспы̀хивание   спала `хування; займа̀ння, 
спала `хнення 

вспы̀хивать, вспы̀хнуть   спала `хувати, 
спалахну `ти; займа̀тися, зайня `тися 

вспы̀хнувший   спала `хнений; спалахни `й 
вспы̀шка   спа̀лах,-ху 
в. осветѝтельная   спа̀лах осві̀тлювальний 
в. со̀лнечная   спа `лах со̀нячний 

вста̀вка   1. вставля̀ння, вклада̀ння; вста̀влення, 
вкла `дення; 2. вкла̀день,-дня (об’єкт); 
3. вста̀вка,-ки (у тексті) 
в. конта̀ктная   вкла̀день конта `ктний 
в. тро̀совая   вкла̀день кодо̀ловий 
в.-удлинѝтель   вкла `день-видо `вжувач, 

-дня-видо `вжувача 
в. уплотня̀ющая   вкла̀день ущі̀льнювальний 
в. фасо̀нная   вкла̀день фасо̀нний [обрисо̀вий] 
в. шта̀мпа   вкла̀день шта `мпа 

вста̀вленный   вста̀влений 
вставля̀емый   вста `вляний, вкла `даний; 
вставни `й, вкладни `й 

вставля̀ть, вста̀вить   вставля `ти, вста `вити; 
вклада̀ти, вкла `сти 
вста̀вить стекло̀   заскли `ти 

вставля̀ющий   вставля `льний, вклада̀льний 
вставля̀ющийся   вставни `й, вкладни `й; 
вста `вляний, вкла̀даний 

вставно̀й   вставни `й 
встра̀ивать, встро̀ить   вбудо̀вувати, вбудува̀ти; 
вмонто `вувати, вмонтува `ти (у машину) 

встрѐчный   зу `стрі̀чний, стрі `чний 
встро̀енный   вбудо̀ваний, вмонто̀ваний, 
вла `днаний 

встро̀йка   вбудо̀вування, вмонто̀вування; 
вбудо̀вання, вмонто `вання; вбудува `ння, 
вмонтува `ння 

встря̀хиваемый   стру̀шуваний; струсни `й 
встря̀хивание   стру `шування 
встря̀хиватель   стру `шувач,-ча 
встря̀хивать, встряхну̀ть   стру̀шувати, струсѝти 
встря̀хивающий   стру `шувальний 
встря̀хивающийся   струсни `й; стру `шуваний 
встря̀хнутый   стру `шений 
вступа̀ть, вступѝть   вступа `ти, вступи `ти 
вступа̀ющий   вступни `к,-ка `; вступа `льний 
вступлѐние   вступ,-пу, вхід,-входу 
вта̀лкивание   ушто `вхування, упиха `ння 
вта̀лкиватель   ушто `вхувач,-ча 
вта̀лкивать, втолка̀ть, втолкну̀ть   
ушто `вхувати, уштовхну `ти; упиха̀ти, 
увіпха `ти, увіпхну `ти 

вта̀пливание   зану̀рювання, заглѝблювання; 
зану `рення; заглѝблення 

вта̀пливать, втопѝть   зану̀рювати, зану̀рити 
(стрижень у бетон); загли `блювати, 
загли `бити (голівку прогонича) 

втиска̀ние   втиска̀ння, втѝскування; втѝснення 
втѝскивать, втѝскать, втисну̀ть   втиска `ти, 
вти `скувати, вти `снути; впиха `ти, впха `ти, 
впхну `ти 

втѝснутый   втѝснутий, втѝснений; уві̀пхнутий 
втоплѐние   зану̀рення; заглѝблення (у рідину) 
вто̀пленный   загли `блений, зану `рений 
втопля̀ть, втопѝть   1. вклада̀ти, вкла `сти; 

2. зану̀рювати, зану̀рити; 3. заглѝблювати, 
загли `бити 

вторѝчный   вторѝнний; повто̀рний; побі̀чний 
второстѐпенный   другоря `дний 
вту̀лка   уту̀лок,-лка (вкладка), вту̀лка,-ки; 
ма̀точина,-ни (отвір), чіп, чопа ` (у бочці) 
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втулка вводная                                                                                                      выброс 

в. вво̀дная   уту `лок увідни `й 
в. дистанцио̀нная   уту̀лок дистанці `йний 
в. зажѝмная   уту̀лок затисни `й 
в. закрепѝтельная   уту `лок закріпни `й 
в. изолѝрующая   уту `лок ізолюва̀льний 
в. кла̀панная   уту̀лок хлипако `вий 
в. колеса̀   уту̀лок ко̀леса, уту̀лок колесо̀вий 
в. конта̀ктная   уту̀лок конта `ктний 
в. направля̀ющая   уту̀лок напрямни `й 

[спрямува `льний] 
в. передвижна̀я   уту `лок пересувни `й 
в. поводко̀вая   уту `лок повідко `вий 
в. подшѝпника   уту `лок вальни `ці 
в. поршнева̀я   уту̀лок то `локовий 
в. свѐртная   уту̀лок згортни `й [скрутни `й] 
в. соединѝтельная   уту̀лок з’є̀днувальний 
в. стержнева̀я   уту `лок стрижне `вий 
в. стяжна̀я   уту̀лок стяжни `й 
в. устано̀вочная   уту `лок устано `вний 
в. центрѝрующая   уту̀лок центрува `льний 
в. шпѝндельная   уту `лок шпи `ндельний 

вту̀лочный   утулко `вий, вту `лковий 
втя̀гиваемый   втя̀гуваний, втя̀ганий; втяжнѝй 
втя̀гивание   втяга̀ння, втя̀гування; втя̀гнення 
втя̀гивать, втяну̀ть   втяга̀ти, втягну̀ти, втягтѝ 
втя̀гивающий   втяга̀льний, втя `гувальний 
втя̀гивающийся   втяжни `й; втя `ганий, 
втя `гуваний 

втяжно̀й   втяжнѝй 
втя̀нутый   втя `гнутий, втя `гнений 
вулканиза̀ция   вулканіза `ція,-ції 

(1. перетворення сирового кавчуку на ґуму; 
2. хемічне оброблення спеціяльними 
речовинами для придання міцности, 
пружности, еластичности) 

вулканизѝрованный   звулканізо `ваний 
вулканизѝровать, вулканизова̀ть   
вулканізува `ти, звулканізува `ти 

вулканизѝрующий   вулканізува `льний 
вулканизѝрующийся   звулканізо̀вний; 
вулканізо `ваний 

вход   вхо `дження; вхід,-хо `ду 
в. безуда̀рный   вхо `дження безуда̀рне 
в. механѝзма   вхід механі `зму 

входѝть, войтѝ   вхо `дити, увійти ` 
входно̀й   вхідни `й, входови `й 
входя̀щий   вхідни `й 

вхождѐние   вхо̀дження 
вхоло̀дную   на̀холодно 
вхолосту̀ю   даре `мно, нечи `нно, ма̀рно 
вчернѐ   на̀чорно 
вчѐрченный   вкрѐслений, врисо `ваний 
вчѐрчивать, вчертѝть   вкрѐслювати, 
вкре `слити; врисо̀вувати, врисува̀ти 

выбалансиро̀вывать, вы̀балансировать   
вибалансо `вувати, вѝбалансувати 

вы̀бег   вибі `г,-гу 
выбива̀емый   виби `ваний; вибивни `й 
выбива̀ние   вибива `ння; вибиття ` 
выбива̀ть, вы̀бить   вибива `ти, ви `бити 
выбива̀ющий   вибива `льний 
выбивно̀й   вибивни `й 
выбира̀емый   виби `раний; вибирни `й 
выбира̀ть, вы̀брать   вибира `ти, ви `брати; 
обира `ти, обра `ти 

выбира̀ющий   вибира `льний 
вы̀битый   ви `битий 
вы̀боина   вѝбій, вѝбою 
вы̀бойный   вибива `льний, набива̀льний 

(апарат) 
вы̀бойщик   вибива `льник,-ка 
вы̀бор   ви `бір,-бору, до̀бір,-бору 
вы̀борка   вибира̀ння; вибрання̀; вѝбірка,-ки 
в. мгновѐнная   ви `бірка миттє `ва 
в. объединённая   ви `бірка об’є̀днана 
в. основно̀й систѐмы   вибира̀ння основно̀ї 
систе `ми 

в. преднамѐренная   ви `бірка навмѝсна 
в. представѝтельная   ви `бірка показо `ва 

[показна `] 
в. статистѝческая   вѝбірка статисти `чна 

вы̀борочно   вибірко `во 
вы̀борочный   вибірко `вий 
выбра̀живание   вибро `джування, 
виферменто `вування; ви `бродження, 
виферментува `ння 

выбра̀живать, вы̀бродить   вибро̀джувати, 
ви `бродити; виферменто `вувати, 
ви `ферментувати 

вы̀бранный   1. вѝбраний; 2. о̀браний 
выбра̀сывание   викида `ння 
выбра̀сывать, вы̀бросить   викида̀ти, вѝкинути 
вы̀брос   викида `ння; вѝкинення; вѝкид,-ду 
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выброс вещества                                                                                         выделанный 

в. вещества̀   ви `кид речовини ` 
в. внеза̀пный   вѝкид рапто `вий 
в. га̀за   ви `кид га̀зу 
в. нѐфти   ви `кид на̀фти 
в. радиоа̀ктивных вещѐств   
ви `кид радіоакти `вних речови `н 

вы̀брошенный   ви `кинений 
выбры̀згивание   вибри `зкування 
выбры̀згивать, вы̀брызнуть, вы̀брызгать   
вибри `зкувати, вѝбризнути, ви `бризкати 

выва̀ривание   вива `рювання 
выведѐние   виводі̀ння, ви `ведення 
вы̀веденный   мат. ви `ведений 
вы̀веренный   ви `вірений, переві `рений; 
ви `важений (на вагах) 

вы̀верить   вѝвірити, переві `рити 
вы̀верка   вивіря̀ння, перевіря̀ння; вѝвірення, 
переві `рення 

вы̀верочный   вивіря `льний, перевіря `льний 
вывёртывание   виверта `ння 
вывёртывать, вы̀вернуть   виверта̀ти, 
ви `вернути; викру̀чувати, ви `крутити 

вывѐрчивать, вы `вертеть   викру `чувати, 
ви `крутити; висвѐрдлювати, ви `свердлити 

выверя̀ть, вы̀верить   вивіря `ти, вѝвірити; 
перевіря `ти, переві̀рити; вива `жувати, 
ви `важити (ваги) 

вывѝнчивание   виґви `нчування, 
викру `чування; вѝґвинчення, вѝкручення 

вывѝнчивать, вы̀винтить   виґвѝнчувати, 
ви `ґвинтити, викру `чувати, ви `крутити 

вы̀вод   1. виводі̀ння, ви `ведення; 2. мат. 
ви `від,-воду; 3. вѝсновок,-вку, вѝслід,-ду; 
4. вѝпуск,-ку (кінців дроту) 

выводѝмый   виво `джуваний; вивідни `й 
выводѝть, вы̀вести   виво `дити, вѝвести 
выводя̀щий   вивідни `й 
выводя̀щийся   вивідни `й; виво `джуваний 
вывора̀чивать   виверта `ти (стовп) 
вы̀гиб   вигина `ння; вигнуття `; ви `гин,-ну 

(величина) 
выгиба̀емый   виги `наний; вигинни `й 
выгиба̀ние   вигина `ння; вигнуття ` 
выгиба̀ть   вигина `ти 
выгиба̀ться   вигина `тися; вихиля `тися 

(згинатися в різні сторони) 
выгиба̀ющий   вигина `льний 

выгиба̀ющийся   вигинни `й; виги `наний 
выгла̀живание   вигла `джування (бетону) 
выгла̀живатель   вигла `джувач,-ча 
выгла̀живать, вы̀гладить   вигла `джувати, 
ви `гладити 

вы̀гнутость   ви `гнутість,-тости 
вы̀гнутый   ви `гнутий, ви `гнений 
вы̀года   зиск,-ку 
выгора̀ние   вигоря `ння (палива); бля `кнення 

(кольору, барви) 
вы̀горевший   ви `горілий; збля `клий 
выгоря̀ть, вы̀гореть   вигоря `ти, вѝгоріти; 
бля `кнути, збля `кнути (про колір, барву) 

выгружа̀тель   виванта `жувач,-ча 
выгружа̀ть, вы̀грузить   виванта `жувати, 
вѝвантажити; розванта̀жувати, розванта̀жити 

выгружа̀ться, вы̀грузиться   
виванта `жуватися, вѝвантажитися; 
розванта `жуватися, розванта `житися 

вы̀груженный   вѝвантажений 
вы̀грузка   виванта̀жування; ви `вантаження 
выгрузно̀й   виванта̀жувальний, виванта̀жний 
вы̀грузчик   виванта `жувач,-ча, 
виванта `жник,-ка 

выдава̀ться   виступа `ти, випина `тися 
выда̀вливание   виду̀шування, вича̀влювання, 
ви `тиснення 

выда̀вливать, выдавить   витиска̀ти, вѝтиснути; 
виду `шувати, ви `душити; вича `влювати, 
ви `чавити 

выда̀лбивать, вы̀долбить   видо̀вбувати, 
ви `довбати 

выда̀лбливание   видо `вбування 
вы̀дача   видава `ння; видання ` 
выдаю̀щийся   виступни `й; визначни `й, 
видатни `й 

выдвига̀емый   висо `вуваний; висувни `й 
выдвига̀ть, вы̀двинуть   висува̀ти, висо̀вувати; 
ви `сунути 

выдвига̀ющий   висува `льний 
выдвига̀ющийся   висувни `й; вису̀ва `ний, 
висо `вуваний 

выдвижѐние   висува `ння, висо `вування; 
ви `сунення 

выдвижно̀й   висувни `й 
вы̀двинутый   ви `сунутий 
вы̀деланный   вѝроблений 
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выделение                                                                                                          вызывать 

выделѐние   виділя `ння, вилуча `ння, 
виокре `млювання; ви `ділення, ви `лучення, 
виокре `млення 
в. га̀за   ви `ділення га̀зу, газува `ння 
в. па̀ра   вѝділення па̀ри, парува `ння 
в. энѐргии   ви `ділення ене `ргії 

вы̀деленный   вѝділений, виокре `млений 
вы̀делка   1. виробля `ння; ви `роблення; 
ви `ріб,-робу; 2. вичи `нювання, вѝчинення, 
ви `чинка,-ки, чиньба̀,-би 

выдѐлываемый   виро `блюваний; виробни `й 
выдѐлывать, вы̀делать   виробля̀ти, вѝробити 
выдѐлывающий   виро `блювальний 
выделя̀емый   виді̀люваний, виокрѐмлюваний; 
видільни `й, виокрѐмний 

выделя̀ть, вы̀делить   виділя `ти, ви `ділити; 
виокре `млювати, вѝокремити 

выделя̀ющий   виділя̀льний, виокрѐмлювальний 
выделя̀ющийся   видільни `й, виокре `мний; 
виділя `ний, виокрѐмлюваний 

вы̀держанный   ви `триманий, ви `стояний 
(бетон) 

выдѐрживаемый   витрѝмуваний; витримнѝй 
выдѐрживание   витри `мування (тягару); 
висто `ювання (бетону) 

выдѐрживать, вы̀держать   витрѝмувати, 
ви `тримати (тягар, навантаження); 
висто `ювати, ви `стояти (бетон) 

выдѐрживающий   витри `мувальний 
вы̀держка   витрѝмування; вѝтримання; 
ви `тримка, -ки, вѝтрим,-му 
в. врѐмени   витри `мка ча̀су 

вы̀долбленный   ви `довбаний 
вы̀дубленный   вѝчинений 
выдува̀льщик   видува `льник,-ка 
выдува̀ние   видува `ння; видуття ` 
вы̀ем, вы̀емка   вийма `ння; вийняття `; 
ви `ямок,-мка, ви `ямка,-ки, влого `вина,-ни 
(місце) 
вы̀емка в желѐзе   вѝжолобок,-бка 
вы̀емка в землѐ   ви `коп,-пу 
вы̀емка кольцева̀я   ви `ямка кільце `ва 

вы̀жатый   ви `тиснутий, ви `чавлений 
вы̀жженный   вѝпалений 
вы̀жиг   вѝпал,-лу 
выжига̀емый   випа `люваний; випальни `й 
выжига̀ние   випа̀лювання; ви `пал,-лу 

выжига̀ть, вы̀жечь   випа `лювати, ви `палити 
выжига̀ющий   випа `лювальний 
выжига̀ющийся   випальни `й; випа̀люваний 
выжима̀емый   витѝскуваний, вича̀влюваний; 
витисни `й, вичавни `й 

выжима̀ние   витиска `ння; вити `скування, 
вича `влювання; ви `тиснення, вѝчавлення 

выжима̀ть, вы̀жать   витиска `ти, ви `тиснути; 
вича `влювати, вѝчавити; вида̀влювати, 
ви `давити 

выжима̀ющий   витиска̀льний, вича̀влювальний, 
виду `шувальний 

выжима̀ющийся   витисни `й, вичавни `й; 
вити `скуваний, вича̀влюваний 

вы̀жимки   вѝчавки,-ків, жмѝхи,-хів, 
маку̀ха,-хи (з насіння олійних рослин) 

вы̀званный   спричи `нений, зумо̀влений; 
ви `кликаний 

вы̀зов   виклика `ння; вѝклик,-ку 
в. звонко̀вый   тех. вѝклик дзвінко `вий 
в. фонѝческий   вѝклик фоні̀чний [звуковѝй] 

вызола̀чивание   визоло̀чування; вѝзолочення 
(вкривати позолотою) 

вызола̀чивать, вы̀золотить   визоло̀чувати, 
ви `золотити 

вызо̀ливать, вы̀золить   визо̀лювати, вѝзолити 
(1. добувати луг з рослинного попелу; 
2. виварювати, промивати, витримувати 
в лугові) 

вызрева̀ние   визріва̀ння (плодів, хлібів), 
доспіва `ння, достига `ння 

вызрева̀ть, вы̀зреть   визріва `ти, ви `зріти; 
доспіва̀ти, доспі̀ти; достига̀ти, достѝгнути 

вызревно̀й   достига `льний (кадіб) 
вызу̀бренный   вѝщерблений 
вызу̀бривание   вищѐрблювання, визу̀блювання; 
ви `щерблення, вѝзублення 

вызу̀бривать, вы̀зубрить   вище `рблювати, 
ви `щербити; визу̀блювати, ви `зубити 

вы̀зубрина   щербѝна,-ни 
вызыва̀емый   1. спричѝнюваний; спричѝнний; 

2. зумо̀влюваний; зумо̀вний; 
3. викли `куваний; виклични `й 

вызыва̀ть, вы̀звать   1. спричиня `ти, 
спричи `нювати, спричини `ти (що), 
спричини `тися (до чого); зумо̀влювати, 
зумо̀вити; 2. виклика `ти, ви `кликати 
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вызывающий                                                                                               выкрашивать 

вызыва̀ющий   спричи `нний, зумо̀вний; 
виклични `й 

вызывно̀й   виклични `й 
выка̀ливать, вы̀калить   мет. вигарто̀вувати, 
ви `гартувати 

выка̀лывать, вы̀колоть   вико̀лювати, вѝколоти 
вы̀катанный   вѝкочений 
выка̀тываемый   вико `чуваний; викітни `й 
выка̀тывать, выка̀тить   вико̀чувати, вѝкотити 
выка̀тывающий   вико `чувальний 
выка̀тывающийся   викітни `й; вико `чуваний 
вы̀качанный   ви `смоктаний, ви `тягнутий, 
ви `ссаний 

выка̀чиваемый   висмо̀ктуваний, витя̀гуваний, 
висѝсаний; висмоктнѝй, витяжнѝй, висиснѝй 

выка̀чивание, вы̀качка   висмо `ктування, 
витяга̀ння, випомпо̀вування; вѝсмоктання, 
ви `тягнення, вѝпомпування 

выка̀чивать, вы̀качать   висмо̀ктувати, 
ви `смоктати; висиса `ти, вѝссати; витяга̀ти, 
ви `тягнути 

выка̀чивающий   висмо `ктувальний, 
витя `гувальний, висиса `льний 

выка̀чивающийся   висмоктни `й, витяжни `й, 
висисни `й; висмо̀ктуваний, витя `га̀ний, 
висиса `ний 

выкипа̀ние   википа `ння 
вы̀кладка   виклада̀ння, вимо `щування; 
ви `кладення, вѝмощення; ви `клад,-ду 

выклёпывание   викле `пування 
выключа̀емый   вими `ка̀ний, вилу̀ча̀ний; 
вимкне `нний, вимкни `й, вилучни `й 

выключа̀тель   вимика `ч,-ча̀ 
в. аварѝйный   вимика `ч аварі `йний 
в. автоматѝческий   вимика̀ч автоматѝчний 
в. безопа̀сности   вимика `ч безпѐки 
в. быстродѐйствующий   
вимика `ч швидкоді̀йний 

в. возду̀шный   вимика `ч пові `тря `ний 
в. выдвижной   вимика `ч висувни `й 
в. газогенеру̀ющий   
вимика `ч газогенерува `льний 

в. запально̀й   вимика `ч запальнѝй 
в. концево̀й   вимика `ч кінце `вий 
в. коро̀бчатый   вимика `ч коро `бчастий 
в. ма `сляный   вимика `ч оли `вний 

в. ма `чтовый   вимика `ч що `гловий 
в. нажимно̀й   вимика `ч натисни `й 
в. нару̀жный   вимика `ч зо̀внішній 
в. ножево̀й   вимика `ч ножови `й 
в. ограничѝтельный   вимика̀ч обмѐжувальний 
в. пакѐтный   вимика `ч паке `тний 
в. пневматѝческий   вимика̀ч пневматѝчний 
в. предохранѝтельный   вимика̀ч запобі̀жний 
в. пружѝнный   вимика `ч пружи `нний 
в. пусково̀й   вимика `ч пускови `й 
в. путево̀й   вимика̀ч колі̀йний [шляховѝй] 
в. рыча̀жный   вимика `ч ва `жільний 
в. самодѐйствующий   вимика̀ч самоді̀йний 

[автомати `чний] 
в. тирѝсторный   вимика `ч тири `сторний 
в. участко̀вый   вимика `ч діля `нковий 
в. фѝдерный   вимика̀ч фі̀дерний [живѝльний] 
в. электрѝческий   вимика `ч електри `чний 
в. электромагнѝтный   
вимика `ч електромагне `тний 

выключа̀ть, вы̀ключить   вимика̀ти, вѝмкнути; 
вилуча `ти, ви `лучити 

выключа̀ющий   вимика̀льний, вилуча̀льний 
выключа̀ющийся   вимкне `нний, вимкни `й, 
вилучни `й 

выключѐние   вимика `ння, вилуча̀ння; 
ви `мкнення, ви `лучення 

вы̀ключенный   вѝмкнений; ви `лучений 
вы̀ключиться   вѝмкнутися 
вы̀ковка   вико `вування; ви `ковок,-вка 
выко̀вывать, вы̀ковать   вико̀вувати, вѝкувати 
выко̀вываться   вико `вуватися 
вы̀колка   ков. вибива `ч,-ча̀ (інструмент), 
стол. ши `ло,-ла, вибива `чка,-ки 

выкопиро̀вка   викопійо `вання (предмет), 
викопійо `вування, викопіюва `ння 

выкопиро̀вывать, вы `копировать   
викопійо `вувати, вѝкопіювати 

вы̀краска   фарбува `ння, пофарбува `ння 
вы̀крашенный   пофарбо `ваний 
выкра̀шивание   викрѝшування; вѝкришення; 
ви `кришина,-ни 

выкра̀шивания уста̀лостные   вѝкришини 
вто `мні 

выкра̀шивать, вы̀красить   фарбува `ти, 
пофарбува `ти 
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выкрашивать                                                                                              выполняющий 

выкра̀шивать, вы̀крошить   викрѝшувати, 
ви `кришити 

выкра̀шиваться   викрѝшуватися, вѝкришитися 
выкристаллизо̀вывать, вы̀кристаллизовать   
викристалізо `вувати, ви `кристалізувати 

выкристаллизо̀вываться   викристалізо̀вуватися, 
ви `кристалізуватися 

вы̀кройка   ви `крій,-рою 
вы̀крошенный   ви `кришений 
выкру̀чивание   гірн. викру `чування 
выкру̀чивать, вы̀крутить   викру `чувати, 
ви `крутити 

выкру̀чиваться, вы̀крутиться   викру̀чуватися, 
ви `крутитися 

вы̀лежавшийся   вѝлежаний, вле `жаний 
вылёживание   виле `жування, влѐжування 
вы̀лет   1. виліта̀ння, вѝліт,-льоту; 2. буд. 
ви `ступ,-пу 
в. консо̀ли   вѝступ консо `лі 
в. стрелы̀ кра̀на   ви `літ стріли ` зво̀ду 
в. частѝчки   фіз. виліта `ння частѝнки 

вылива̀ние   вилива `ння 
вылива̀ть вы̀лить   1. вилива `ти, ви `лити; 

2. виверта `ти, ви `вернути (перекидаючи) 
вы̀литый   мет. ви `литий, ли `тий 
вылу̀живание   вѝлуджування; вѝлудження 

(вкривання полудою) 
вылу̀живать, вы̀лудить   вилу `джувати, 
ви `лудити 

выма̀зывать   1. вима `зувати (глиною); 
2. вима̀щувати (мастилом) 

вы̀меренный   вѝміряний 
вымѐривание   вимі̀рювання, виміря `ння 
вымѐривать, вымеря̀ть; вы̀мерить, вы̀мерять   
вимі̀рювати, виміря `ти; ви `міряти 

вымерно̀й   вимі̀рювальний, вимірни `й 
вымола̀чивать, вы̀молотить   вимоло̀чувати, 
ви `молотити 

вы̀мощенный   вѝстелений, ви `брукований 
вынесѐние   ви `несення 
в. за ско̀бки   мат. ви `несення за дужки ` 
в. множѝтелей   мат. вѝнесення мно̀жників 

вынима̀емый   вийма `ний 
вынима̀ние   вийма̀ння (скла), вибира̀ння 

(ґрунту) 
вынима̀ть, вы̀нуть   вийма̀ти, вѝйняти; вибира̀ти, 
ви `брати 

вынима̀ющий   вийма `льний 
вы̀нос   вино̀шування; вѝнесення; вѝнос,-су 
выносѝмый   вино `шуваний, виносни `й 
выносѝть, вы̀нести   вино `сити, вѝнести 
выно̀сливость   витрива `лість,-лости, 
три `вкість,-кости 
в. вибрацио̀нная   витрива̀лість вібраці̀йна 

выно̀сливый   витрива `лий, тривкѝй 
выносно̀й   виносни `й; зо̀внішній 
вынося̀щийся   виносни `й; вино `шуваний 
вынужда̀емый   зму̀шуваний 
вынужда̀ть, вы̀нудить   зму̀шувати, зму̀сити 
вынужда̀ющий   зму̀шувальний 
вынуждѐние   зму̀шування, приму̀шування; 
зму̀шення, приму̀шення; приму `с,-су 

вы̀нужденный   зму̀шений, приму̀шений, 
ви `мушений 

вы̀нутый   ви `йнятий 
выпадѐние   випада̀ння; вѝпадення; осіда̀ння 

(осаду) 
выпа̀ривание   випа `рювання, відпа `рювання 
вы̀парка   випа `рювання; випарнѝк,-ка̀ 

(апарат) 
выпеча̀тывать, вы̀печатать   видруко̀вувати, 
ви `друкувати 

вы̀пиленный   вѝпиляний 
выпѝливать, вы̀пилить   випѝлювати, вѝпиляти 
вы̀плавка   вито `плювання; ви `топлення; 
ви `топ,-пу 

вы̀плавленный   ви `топлений 
выплавля̀емый   вито `плюваний; витопни `й 
выплавля̀ть, вы̀плавить   вито `плювати, 
ви `топити 

выплавля̀ющий   вито `плювальний 
выплавля̀ющийся   витопнѝй; вито̀плюваний 
вы̀плавщик   витопни `к,-ка `, плавѝльник,-ка 
выполнѐние   вико `нування, зді̀йснювання, 
випо `внювання; викона `ння, зді̀йснення, 
ви `повнення 

вы̀полненный   вѝконаний, зді̀йснений 
выполня̀емый   вико̀нуваний, зді̀йснюваний; 
викона `нний, здійсне `нний 

выполня̀ть, вы̀полнить   вико̀нувати, вѝконати; 
зді̀йснювати, здійсни `ти 

выполня̀ющий   викона̀льний, вико̀нувальний; 
викона `вець,-вця 
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выполняющийся                                                                                      выпячивающий 

выполня̀ющийся   викона̀нний, здійснѐнний; 
вико `нуваний, зді̀йснюваний 

выпора̀жнивание   випоро `жнювання; 
споро `жнювання; ви `порожнення; 
споро `жнення 

выпора̀жнивать, вы̀порожнить   
випоро `жнювати, ви `порожнити; 
споро `жнювати, спорожни `ти 

вы̀порожненный   ви `порожненний, 
споро `жнений 

вы̀правка   вѝправа,-ви, рихто̀вання, чиньба̀,-бѝ 
выправлѐние   1. виправля̀ння, вирі̀внювання; 
ви `правлення, вѝрівнення; 2. рихтува `ння, 
зрихтува `ння (кузова автомобиля); 
3. чиньбува `ння (шкіри) 

вы̀правленный   1. вѝправлений, вѝрівняний; 
2. вѝрихтуваний; 3. ви `чиньблений 

выправля̀емый   виправля̀ний, вирі̀внюваний, 
рихто `ваний, чиньбо̀ваний; виправни `й, 
вирівни `й, вирихто̀вний, вичиньбо̀вний

выправля̀ть, вы̀править   виправля `ти, 
ви `правити; вирі `внювати, ви `рівняти; 
рихтува `ти, відрихтува `ти; чиньбува `ти, 
ви `чиньбити 

выправля̀ющий   виправля `льний, 
вирі `внювальний, рихтува `льний, 
чиньбува `льний 

выправля̀ющийся   виправни `й, вирівни `й, 
вирихто̀вний, вичиньбо̀вний; виправля̀ний, 
вирі `внюваний, рихто̀ваний, чиньбо̀ваний 

выпрямѝтель   ел. випро `стувач,-ча, 
вирі `внювач,-ча 
в. вибрацио̀нный   випро̀стувач вібраці̀йний 
в. га̀зовый   випро `стувач га̀зовий 
в. двухполуперѝодный   випро `стувач 
двопівпері̀одний 

в. детѐкторный   випро̀стувач детѐкторний 
в. измерѝтельный   випро `стувач 
вимі̀рювальний 

в. ла̀мповый   випро `стувач ла `мповий 
в. механѝческий   випро̀стувач механі̀чний 
в. однополуперѝодный   випро `стувач 
однопівпері `одний 

в. полупроводнико̀вый   випро `стувач 
напівпровіднико̀вий 

в. рту̀тный   випро `стувач рту `тний 

в. селѐновый   випро `стувач селѐновий 
в. тиратро̀нный   випро̀стувач тиратро̀нний 
в. тирѝсторный   випро̀стувач тирѝсторний 
в. трёхфа̀зный   випро `стувач трифа `зний 
в. электрѝческий   випро̀стувач електрѝчний 
в. электро̀нный   випро̀стувач електро̀нний 

выпрямѝтельный   випрямля̀льний, випрямівнѝй 
выпрямлѐние   вѝпро̀стування, випрямля̀ння, 
вирі̀внювання; вѝпростання, вѝпрямлення, 
ви `рівнення 

вы̀прямленный   вѝпростаний, вѝрівняний, 
ви `рівнений 

выпрямля̀емый   випросто `вуваний, 
випрямля `ний, вирі `внюваний; 
випросто `вний, випрямни `й, вирівни `й 

выпрямля̀ть, вы̀прямить   випро `стувати, 
ви `простати; випрямля `ти, ви `прямити; 
вирі `внювати, ви `рівняти 

выпрямля̀ющий   випро `стувальний, 
випрямля `льний, вирі `внювальний 

выпрямля̀ющийся   випросто̀вний, вирівнѝй, 
випрямнѝй; випро̀стуваний, випрямля̀ний, 
вирі `внюваний 

вы̀пукло-во̀гнутый   опу `кло-вгну̀тий 
вы̀пуклость   опу̀клість,-лости 
вы̀пуклый   опу `клий, ви `пуклий 
вы̀пуск   випуска̀ння; випу̀щення; вѝпуск,-ку 
выпуска̀емый   випуска `ний; випускни `й 
выпуска̀ть, вы̀пустить   випуска̀ти, вѝпустити 
выпуска̀ющий   випуска `льний 
выпуска̀ющийся   випускни `й; випу `сканий 
выпускно̀й   випускни `й 
вы̀пученный   ви `пнутий 
вы̀пучиваемый   випина `ний, випинни `й 
выпу̀чивание, выпя̀чивание   випина `ння 

(стін); видима `ння, здима̀ння (землі) 
выпу̀чивать, вы̀пучить   випина `ти, вѝпнути 
выпу̀чивающий   випина `льний 
выпу̀чивающийся   випинни `й, випина `ний 
выпу̀чина   вѝпин,-ну, ви `дим,-му 
вы̀пущенный   вѝпущений, ви `роблений 
вы̀пяченный   вѝпнений, вѝпнутий, вѝп’ячений 
выпя̀чивание   випина `ння 
выпя̀чивать, вы̀пятить   випина `ти; ви `пнути, 
ви `п’ясти 

выпя̀чивающий   випина `льний 
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выпячивающийся                                                                                    высокомощный 

выпя̀чивающийся   випинни `й, випне `нний, 
вип’ясни `й; випѝнаний 

выраба̀тываемость   виро̀блюваність,-ности 
выраба̀тываемый   виро̀блюваний; виробнѝй 
выраба̀тывание   виробля̀ння, виро̀блювання; 
ви `роблення 

выраба̀тывать, вы̀работать   виробля `ти, 
ви `робити 

выраба̀тывающийся   виробнѝй; виро̀блюваний 
вы̀работанный   ви `роблений 
вы̀работка   виробля `ння, виро `блювання; 
ви `роблення; ви `робіток,-ку 

выра̀вниваемый   вирі `внюваний, рівня `ний; 
вирівня `нний 

выра̀внивание   вирі `внювання; ви `рівнення 
выра̀внивать, вы̀ровнять   вирі `внювати, 
ви `рівняти 

выра̀внивающий   вирі `внювальний 
выра̀внивающийся   вирівня̀нний; рівня̀ний, 
вирі `внюваний 

выража̀ть, вы̀разить   виража `ти, вѝразити 
выража̀ющий   виража `льний 
выражѐние   виража̀ння; вѝраження; вѝраз,-зу, 
ви `слів,-лову (словесно) 
в. аналитѝческое   вѝраз аналітѝчний 
в. арифметѝческое   ви `раз аритметѝчний 
в. логѝческое   вѝраз логі̀чний [ло̀гіковий] 
в. отвлечённое   ви `раз абстра `ктний 
в. сѝмвольное   ви `раз сѝмвольний 
в. тѐкстовое   ви `слів текстови `й 
в. цѐнностное   ек. ви `раження ці `ннісне 

вы̀раженный   вѝражений 
вырез   виріза̀ння, вирі `зування; ви `різання; 
ви `різ,-зу, вѝтин,-ки, карб,-бу 

выреза̀емый   вирі `зуваний; вирізни `й 
выреза̀ние   виріза̀ння; вирі̀зування; вѝрізання 
вы̀резанный   ви `різаний 
выреза̀ть, вы̀резать   виріза̀ти, вѝрізати; 
витина `ти, вѝтнути 

выреза̀ющий   виріза `льний, вирі̀зувальний 
выреза̀ющийся   вирізни `й; вирі `зуваний 
вырезно̀й   вирізни `й 
вырисо̀вывать, вы̀рисовать   вирисо `вувати, 
ви `рисувати; вимальо̀вувати, ви `малювати 
(фарбами) 

вырождѐние   виро `джування; вѝродження; 
дегенерува `ння, здегенерува `ння 

вы̀руб   зруб,-бу, по `руб,-бу 
выруба̀емый   виру `буваний; вирубни `й 
выруба̀ть, вы̀рубить   виру `бувати, вѝрубати 
выруба̀ющий   виру `бувальний 
вы̀рубленный   вѝрубаний 
вырубно̀й   вирубни `й 
вы̀садка   виса̀джування; вѝсадження; вѝсад,-ду 
вы̀садочный   виса `джувальний 
выса̀живать, вы̀садить   виса̀джувати, вѝсадити 
выса̀сываемый   висмо̀ктуваний, висиса̀ний; 
висмоктни `й, висисни `й 

выса̀сыватель   висмо `ктувач,-ча 
выса̀сывать, вы̀сосать   висмо̀ктувати, 
ви `смоктати; висиса `ти, ви `ссати 

выса̀сывающий   висмо `ктувальний 
выса̀сывающийся   висмоктни `й, висса `нний, 
висисни `й; висмо̀ктуваний, висиса̀ний 

вы̀сверленный   ви `свердлений 
высвѐрливание   висвѐрдлювання; вѝсвердлення 
высвѐрливать, вы̀сверлить   висвѐрдлювати, 
ви `свердлити; вивѐрчувати, ви `вертіти 

вы̀сечка   висіка `ння; вѝсічення; ви `сік,-ку 
выска̀бливаемый   вишкро̀буваний; вишкрібнѝй 
выска̀бливание   вишкріба̀ння 
выска̀бливать, вы̀скоблить   вишкра `бувати, 
ви `шкрабати 

выска̀бливающий   вишкра `бувальний 
выска̀бливающийся   вишкрібни `й; 
вишкро `буваний 

вы̀скобленный   ви `шкрабаний 
высо̀кий   висо `кий 
высокоактѝвный   високоакти `вний 
высокова̀куумный   високова `куумний 
высоково̀льтный   високово `льтний 
высоковя̀зкий   високов’язки `й 
высокодиспѐрсный   високодиспѐрсний 
высокоизбира̀тельный   високовибірни `й, 
високовибира `льний 

высококалорѝйный   висококалорі̀йний 
высокока̀чественный   високоя `кісний 
высококипя̀щий   висококипля `чий 
высококорозио̀нный   висококорозі `йний 
высоколегѝрованный   високозалего `ваний 
высокомолекуля̀рный   високомолекуля̀рний, 
макромолекуля `рний 

высокомо̀щный   високопо `тужний 
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высоконапорный                                                                                           вытаскивать 

высоконапо̀рный   високонапі `рний 
высокооборо̀тный   швидкооберто̀вий 
высокоогнеупо̀рный   високовогнетривки `й, 
вогненадтривки `й 

высокоокта̀новый   високоокта `новий 
высокопластѝчный   високопласти `чний 
высокопроизводѝтельный   високопродуктѝвний 
высокопроница̀емый   високопроникни `й 
высокопро̀чный   високоміцни `й 
высокорадиоактѝвный   високорадіоактѝвний 
высокоскоростно̀й   надшви `дкісний 
высокотемперату̀рный   високотемперату̀рний 
высокочасто̀тный   високочасто `тний 
высокоэластѝческий   високоеласти `чний, 
сильногну `чки `й 

высокоэффектѝвный   високоефекти `вний 
вы̀сосанный   вѝсмоктаний 
высота̀   висота̀,-тѝ; височі̀нь,-ні; височина̀,-нѝ 
в. ва̀куума   висота̀ ва̀куума 
в. вса̀сывания   висота ` всмо̀ктування 
в. давлѐния   висота ` ти `ску 
в. метацентрѝческая   
висота ` метацентри `чна 

в. нагнета̀ния   висота ` нагніта `ння 
в. напо̀ра   висота ` напо `ру 
в. опу̀щенная   висота ` опу `щена 
в. падѐния   висота̀ паді̀ння 
в. подъёма   висота̀ підняття ` 
в. полёта   висота̀ польо `ту 
в. предѐльная   висота̀ гранѝчна [межова̀] 
в. приведённая   висота ` звѐдена 
в. пьезометрѝческая   висота̀ п’єзометрѝчна 
в. сбро̀са   висота̀ ски `ду 
в. углова̀я   висота̀ кутова ` 
в. усту̀па   висота̀ усту `пу 
в. цѐнтров   висота̀ це `нтрів 

высо̀тный   висо `тний 
высото̀й   завви `шки 
вы̀сохший   ви `сохлий 
выставлѐние   виставля `ння, вистромля `ння, 
витика `ння; ви `ставлення, вистро `млення, 
вити `кнення 

вы̀ставленный   ви `ставлений 
выставля̀емый   виставля̀ний, вистро̀млюваний, 
витика `ний; виставни `й, вистромни `й, 
витични `й 

выставля̀ть, вы̀ставить   виставля `ти, 
ви `ставити; вистромля `ти, ви `стромити; 
витика `ти, ви `тикнути 

выставля̀ющий   виставля `льний, 
вистро `млювальний, витика `льний 

выставля̀ющийся   виставни `й, вистромни `й, 
витичнѝй; виставля̀ний, вистро̀млюваний, 
витика `ний 

выста̀ивание   висто `ювання 
выста̀ивать, вы̀стоять   висто̀ювати, вѝстояти 
вы̀стоявшийся   ви `стояний 
вы̀стояться   вѝсто̀ятися 
высту̀кивание   висту `кування 
высту̀кивать, вы̀стукать   висту̀кувати, вѝстукати 
вы̀ступ   ви `ступ,-пу; ви `пуст,-ту (даху) 
в. кирпѝчный   вѝступ цегляни `й 
в. опо̀рный   ви `ступ опо `рний 
в. про̀филя   ви `ступ про `філя 
в. резьбы̀   вѝступ рі̀зі 

выступа̀ние   виступа `ння (проводу, утулку) 
выступа̀ть, вы̀ступить   виступа̀ти, вѝступити 
выступа̀ть нару̀жу   виступа `ти назо `вні 

выступа̀ющий   виступа `льний, виступни `й 
выступно̀й   виступни `й 
вы̀сушенный   вѝсушений 
высу̀шивание   вису `шування 
высу̀шивать, вы̀сушить   вису̀шувати, вѝсушити 
высчѝтывание   вирахо̀вування, вирахува̀ння; 
обчисля `ння, обчѝслення 

высчѝтывать, вы̀считать   вирахо `вувати, 
ви `рахувати; обчисля `ти, обчѝслити 

вы̀сший   найвѝщий, вѝщий (про вищу школу) 
высыха̀емость   висиха `льність,-ности 
высыха̀ние   висиха `ння 
высыха̀ть, вы̀сохнуть   висиха `ти, ви `сохнути 
высыха̀ющий   висиха `льний 
выта̀лкивание   вишто̀вхування, випиха̀ння; 
ви `штовхнення, ви `пхнення 

выта̀лкиватель   вишто `вхувач,-ча 
выта̀лкивать, вы̀толкать, вы̀толкнуть   
вишто̀вхувати, вѝштовхати, вѝштовхнути; 
випиха `ти, ви `пхати, ви `пхнути 

выта̀лкивающий   вишто `вхувальний 
выта̀скивание   витяга̀ння; витя `гування; 
ви `тягнення 

выта̀скивать, вы̀тащить   витяга̀ти, вѝтягнути 
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вытачивание                                                                                                вычислитель 

выта̀чивание   вито `чування (на токарному 
верстаті); виго `стрювання 

выта̀чивать, вы̀точить   вито̀чувати, вѝточити; 
виго `стрювати, вѝгострити 

вы̀точенный   вѝточений; ви `гострений 
вы̀точка   вито̀чування; вѝточення; вѝточок,-чка 
в. внѐшняя   вѝточок зо̀внішній 
в. двусторо̀нняя   ви `точок двосторо `нній 

[двобі̀чний] 
в. кольцева̀я   вѝточок кільце `вий 
в. конѝческая   вѝточок коні̀чний 
в. ме `лкая   вѝточок дрібнѝй [неглибо̀кий] 
в. полукру̀глая   ви `точок напівкру̀глий 
в. разгружа̀ющая   
ви `точок розванта̀жувальний 

в. центрѝрующая   вѝточок центрува̀льний 
вы̀травка   вищавни `к,-ка̀ 
вы̀травленный   ви `щавлений 
вытра̀вливание   вищавля `ння, витравля̀ння, 
вибавля `ння; ви `щавлення, ви `травлення, 
ви `бавлення 

вытра̀вливающий   вища `влювальний, 
виба̀влювальний 

вытра̀вливающийся   вищавни `й, вибавни `й; 
вища `влюваний, виба `влюваний 

вытравля̀емый   вища̀влюваний, виба̀влюваний, 
вищавни `й; вибавни `й 

вытравля̀ть, вы̀травить   вищавля̀ти, вѝщавити; 
витравля `ти, ви `травити 

вытя̀гиваемый   витя `ганий; витяжни `й 
вытя̀гивание   витяга̀ння; вѝтягнення 
вытя̀гивать, вы̀тянуть   витяга̀ти; ви `тягти, 
ви `тягнути 

вытя̀гивающий   витяга̀льний 
вытягивающийся   витяжни `й; витя `ганий 
вы̀тяжка   1. витяга̀ння, витя `гування; 
ви `тягнення; вѝтяг,-гу; 2. вѝтяжка,-ки, 
екстра `кт,-ту (рослинний); 3. душни `к,-ка̀ 
(для витягання повітря) 
в. болта̀   витяга `ння прого `нича 
в. мета̀лла   витяга̀ння мета `лу 
в. пластѝческая   витяга `ння пласти `чне 
в. продо̀льная   витяга̀ння поздо `вжнє 
в. эфѝрная   вѝтяжка етѐрова, екстра `кт 
етѐровий 

вытяжно̀й   витяга̀льний, витяжни `й 

вы̀тянутый   вѝтягнений, ви `тягнутий 
вы̀хлоп   ви `пуск,-ку, вѝкид,-ду, вѝхлип,-пу 
выхлопно̀й   викидни `й, вихлипнѝй 
выхло̀пывание   випуска `ння 
выхло̀пывать, вы̀хлопнуть   випуска `ти, 
ви `пустити, вихлѝпувати, ви `хлипнути 

вы̀ход   ви `хід,-ходу; вида̀тність,-ности; 
добу̀ток,-тку; вида̀йність,-ности 
в. аварѝйный   вѝхід аварі `йний [рятівнѝй, 
запасни `й] 

в. га̀за   ви `хід га̀зу 
в. из стро̀я   ви `хід з ла̀ду 
в. механѝзма   вида `тність механі̀зму 
в. пла̀вки   вѝхід вито `пу 
в. проду̀кции   вѝхід проду `кції 
в. устро̀йства   вида `тність при `строю; 
ви `хід при `строю 

выходя̀щий   вихідни `й 
выцвета̀ние   знеба̀рвлювання; збля `кнення; 
линя `ння 

выцвета̀ть, вы̀цвести   знеба `рвлюватися, 
знеба̀рвитися; бля `кнути, збля `кнути; 
линя `ти, злиня `ти 

выцвета̀ющий   знеба̀рвний, линя̀вий, блякнѝй 
вы̀цветший   збля̀клий, знеба̀рвлений, злиня̀лий 
вычёркивать, вы̀черкнуть   викре `слювати, 
ви `креслити 

вычёркивающий   викреслюва `льний 
вы̀черкнутый   вѝкреслений 
вы̀черченный   накре `слений 
вычѐрчивание   кре `слення 
вычѐрчивать   крѐслити 
вычёсывать, вы̀чесать   вичі̀сувати, вѝчесати 
вычёсывающий   вичі̀сувальний 
вычёсывающийся   вичісни `й; вичі̀суваний 
вы̀чет   1. відрахо̀вування, вирахо̀вування; 
відрахува̀ння, вѝрахування; відраху̀нок,-нка, 
вираху `нок,-нка; 2. мат. ли `шок,-шку 
в. квадратѝчный   ли `шок квадрати `чний 
в. фу̀нкции   ли `шок фу `нкції 

вычислѐние   обчѝслювання; обчѝслення; 
вирахо `вування; ви `рахування 
в. контро̀льное   обчѝслення контро `льне 
в. приближѐнное   обчѝслення наблѝжене 

вы̀численный   обчи `слений, ви `рахуваний 
вычислѝтель   обчѝслювач,-ча, рахівнѝк,-ка̀ 
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вычислительный                                                                                                         вязь 

вычислѝтельный   обчѝслювальний, 
рахува `льний; лічѝльний 

вычисля̀ть, вы̀числить   обчисля̀ти, обчѝслювати, 
обчѝслити; вирахо `вувати, ви `рахувати 

вычистно̀й   вичисни `й (люк) 
вычита̀емое   від’є̀мник,-ка 
вычита̀емый   відні̀маний; віднімни `й 
вычита̀ние   мат. відніма̀ння 
вычита̀ть, вы̀честь   відніма̀ти, відня `ти 
вычита̀ющий   відніма̀льний 
вычѝтывать, вы̀читать   вичѝтувати, вѝчитати 
вы̀чтенный   відня `тий, ви `рахуваний 
вы̀ше   ви `щий; вѝща; ви `ще 
вышележа̀щий   вѐрхній, ви `щий, 
вищепокла `дений 

вышелу̀шивание   вилу `щування 
вышелу̀шивать, вы̀шелушить   вилу `щувати, 
ви `лущити 

вышестоя̀щий   ви `щий, вищепоста̀влений 
вышино̀й   завви `шки 
вы̀шка   вѐжа,-жі 
в. бурова̀я   вѐжа верті̀льна, верті̀льниця,-ці 
в. нефтя̀ная   вѐжа на `фто̀ва 
в. пожа̀рная   вѐжа поже `жна 
в. разбо̀рная   вѐжа розбірна ` 
в. эксплуатацио̀нная   вѐжа експлуатаці̀йна 

выщела̀чивание   вилуго̀вування, вимива̀ння, 
виполі̀скування, жлуктува `ння 

выщело̀чивать, вы̀щелочить   вилуго̀вувати, 
ви `лугувати 

выявлѐние   виявля `ння, розпізнава̀ння; 
ви `явлення, розпізна̀ння 

выяснѐние   з’ясо̀вування; з’ясува̀ння 
вы̀ясненный   з’ясо̀ваний 
выясня̀ть, вы̀яснить   з’ясо̀вувати, з’ясувати; 
розпізнава `ти, розпізна `ти 

вя̀жущие   буд. зв’язні `, в’я `жучі; 
тех. зв’я `зні,-нів 
в. автокла̀вного твердѐния   
зв’я `зні автокла `вного тве `рдення 

в. ангидрѝтовые   зв’я `зні ангідрѝтові 
в. бесклѝнкерные   зв’я `зні̀ безклі `нкерні 
в. бѝтумные   зв’я `зні бі̀тумні 
в. возду̀шные   зв’я `зні пові `тря `ні 
в. высокообжиго̀вые   зв’язні̀ високовѝпальні 

[високотемперату̀рного ви `палу] 

в. гидравлѝческие   зв’я `зні гідравлі̀чні 
в. гидратацио̀нные   зв’я `зні гідратаці̀йні 
в. гѝпсовые   зв’я `зні гі̀псові 
в. гипсоцементопуццола̀новые   зв’я `зні 
гіпсоцементопуцола `нові 

в. дёгтевые   зв’я `зні дьо̀гтеві 
в. известковосодержа̀щие   
зв’я `зні вапняновмі̀сні 

в. магнезиа̀льные   зв’я `зні магнезія `льні 
в. неорганѝческие   зв’я `зні неоргані̀чні 
в. низкообжиго̀вые   зв’я̀зні низьковѝпальні 

[низькотемперату̀рного ви `палу] 
в. органѝческие   зв’я `зні органі `чні 
в. поликонденсацио̀нные   
зв’я `зні поліконденсаці `йні 

в. фосфа̀тные   зв’я `зні фосфа `тні 
в. шла̀ковые   зв’я `зні жу `жільні 
в. шлакощёлочны̀е   зв’я̀зні лужножу̀жільні 
в. элементоорганѝческие   
зв’я `зні елементооргані̀чні 

вя̀жущий   зв’язни `й, в’я `жучий 
вя̀зкий   в’язкѝй, липкѝй, грузькѝй (дорога) 
вя̀зкостный   в’я `зкісний 
вя̀зкость   в’я `зкість,-кости 
в. абсолю̀тная   в’я `зкість абсолю `тна 
в. анома̀льная   в’я `зкість анома `льна 
в. виртуа̀льная   в’я `зкість віртуа `льна 
в. динамѝческая   в’я `зкість динамі̀чна 
в. жи `дкости   в’я `зкість рідини ` 
в. ка̀жущаяся   в’я `зкість позі̀рна 
в. кинематѝческая   в’я̀зкість кінематѝчна 
в. магнѝтная   в’я `зкість магне `тна 
в. объёмная   в’я `зкість об’є̀мна 
в. пластѝческая   в’я `зкість пластѝчна 
в. разрушѐния   в’я `зкість руйнува̀ння 
в. статѝческая   в’я `зкість стати `чна 
в. структу̀рная   в’я `зкість структу̀рна 
в. тиксотро̀пная   в’я `зкість тиксотро `пна 
в. уда̀рная   в’я `зкість уда̀рна 
в. циклѝческая   в’я `зкість циклі `чна 

вя̀зко-упру̀гий   в’я `зко-пру `жни `й 
вя̀знуть   в’я `знути 
вязь   в’язь,-зі, по̀в’язь,-зі (спосіб скріплювання 
дерев’яних частин будівлі врубуванням) 
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габарит                                                                                                             газовидный 

 
Г 

 
габарѝт   габари `т,-ту (окреслення, розміри, 
величина, зовнішні обриси предметів) 
г. гру̀за   зал. габари `т вантажу ` 

габарѝтный   габари `тний 
га̀битус криста̀лла   га̀бітус криста̀лу, фо̀рма 
криста `лу (зовнішний вигляд кристалу) 

гага̀т   гага `т,-ту (чорний бурштин, різновид 
кам’яного вугілля, має чорний колір з 
матовим блиском) 

гадолинѝй  Gd   ґадоліні `й,-нію (хемічний 
елемент, ат.н. 64, рідкісноземельний 
метал-лантаноїд; застосовують в 
ядерній техніці для захисту від нейтронів) 

га̀ечный   му̀тровий, га `йковий 
га`з   газ,-зу 
г. боло̀тный   газ боло `тний 
г. бытово̀й   газ побуто `вий 
г. вадо̀зный   газ вадо̀зний (утворюється 
у біосфері) 

г. взрывно̀й   газ вибухо `вий 
г.-восстановѝтель   
газ-відно̀вник,-зу-відно `вника 

г. генера̀торный   газ генера `торний 
г. горючий   газ пальни `й [горю `чий] 
г. до̀менный   газ до `мновий 
г. естѐственный   газ приро `дний [земни `й] 
г. жи `дкий   газ зрі̀джений [ріди `нний] 
г. идеа̀льный   газ ідеа̀льний 
г. инѐртный   газ іне `ртний 
г. ко̀ксовый   газ ко `ксовий 
г. колошнико̀вый   газ колошнико̀вий 

[до `мновий] 
г. конвертѝрованный   газ відконверто̀ваний 
г. крѐкинга   газ кре `кінгу 
г.-носѝтель   газ-носі̀й,-зу-носія ` 

(1. підіймач рідини стиснутим газом; 
2. компресорний спосіб добування нафти) 

г. осветѝтельный   газ світѝльний 
г. отбро̀сный   газ відхідни `й 
г. перманѐнтный   газ пермане `нтний 

[пості `йний, неконденсо `ваний] 
г. подзѐмный   газ підзе `мний 
г. попу̀тный   газ супрові `дний 

г. приро̀дный   газ приро `дний [земни `й] 
г. разрѐженный   газ розрі `джений 
г. реа̀льный   газ реа̀льний 
г. ру̀дничный   газ копа `льневий 
г. светѝльный   газ побуто̀вий [світѝльний, 
осві̀тлювальний] 

г. сжа̀тый   газ сти `снений [сти `снутий] 
г. сжѝженный   газ зрі̀джений [скра̀плений] 
г. сжима̀емый   газ стѝска̀ний [стѝскуваний, 
сти `сливий, стисни `й] 

г. сжима̀ющийся   газ стиснѝй [стѝсливий] 
г. совершѐнный   газ доскона `лий 
г. сухо̀й   газ сухѝй [мета̀новий] 
г. това̀рный   газ това̀рний 
г. то̀почный   газ паливне `вий [па `ливний, 
опа `лювальний] 

г. тяжёлый   газ важки `й 
г. уга̀рный  CO   газ ча̀дний 
г. углекѝслый  СО2   газ вуглеки `слий 

газго `льдер   газго̀льдер,-ра, газозбі̀рник,-ка 
газѝровать   нагазо̀вувати (насичувати газом) 
газифика̀тор   газифіка `тор,-ра (апарат для 
перетворення твердого або рідинного 
палива на паливний газ) 

газифика̀ция   1. згазо̀вування (твердого 
палива); 2. газифіка̀ція,-ції (проведення 
газових ліній в оселях) 
г. то̀плива   газифіка̀ція па `лива 
г. угля̀ подзѐмная   газифіка̀ція вугі̀лля 
підзѐмна 

газифицѝрованный   згазифіко `ваний 
газифицѝровать   газифікува `ти 
газифицѝруемый   газифіко `ваний; 
згазифіко `вний 

газифицѝрующий   газифікува `льний 
газифицѝрующийся   згазифіко `вний; 
газифіко `ваний 

газлѝфт   газлі̀фт,-та̀, газопідно `сник,-ка 
газоадсорбцио̀нный   газоадсорбці̀йний, 
газопоглина `льний 

газоанализа̀тор   газоаналіза̀тор,-ра (прилад 
для визначення якісного і кількісного складу 
суміші газу) 

газобето̀н   газобето̀н,-ну (легкий бетон 
ніздрюватої структури, виготовлений 
уведенням у бетонну суміш 
газоутворювальних домішок) 

газовѝдный, газообра̀зный   газоподі̀бний, 
га̀зовий 
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газовыделение                                                                                                              га`к 

газовыделѐние   газови `ділення 
га̀зовый   га̀зовий 
газогенера̀тор   газогенера `тор,-ра (апарат 
для виробництва газу через неповне 
спалювання твердого палива) 

газодинамѝческий   газодинамі̀чний 
газоду̀вка   газонагніта `ч,-ча̀ 
газозажига̀тель   газозапальни `к,-ка̀ 
газо̀йль   газо̀йль,-лю (соляровий олій 

[солярка], тмп.кип. 270-360 оС, 
застосовують як паливо для дизелів) 

газокалѝльный   газожарови `й, 
газорозжа `рювальний 

газолѝн   газолі `на,-ни (газова бензина, 
тмп.кип. 40-70 оС, застосовують як 
паливо для карбюраторних двигунів 
внутрішнього згоряння) 

газо̀мер   газомі̀р,-ра (газовий лічильник) 
газомѐтр   газомѐтер,-тра (вимірник газового 
об’єму) 

газонапо̀лненный   газонапо `внений 
газонепроница̀емый   газонепрони `кний 
газоно̀сный   газоно `сний, газовмі̀сний 
газообмѐн   газоо̀бмін,-ну 
газообразова̀тель   газоутво `рювач,-ча, 
газогенера `тор,-ра 

газоотделѝтель   газовідді̀льник,-ка, 
газовідбі̀рник,-ка газовідокре `млювач,-ча 

газоочистѝтель   газоочисни `к,-ка̀ 
газопла̀менный   газополумене `вий, 
газополум’я `ний 

газопоглотѝтель   газовбира `ч,-ча `, 
газопоглина `ч,-ча̀ 

газопрово̀д   газові `д,-во `ду, газогі̀н,-го̀ну 
газопрово̀дный   газопрові `дний 
газопроница̀емость   газопронѝкність,-ности 
газораспределѐние   газорозподіля `ння; 
газорозподі `лення; газорозпо `діл,-лу 
г. кла̀панное   газорозпо `діл хлипако `вий 
г. поршнево̀е   газорозпо `діл то̀локовий 

газоснабжѐние   газопостача `ння 
газотурбѝна   газотурбі `на,-ни 
газотурбѝнный   газотурбі `нний 
газотурбово̀з   газотурботя̀г,-гу (локомотив, 
двигуном у якого є газова турбіна) 

газоула̀вливающий   газовло `вний 
газофа̀зный   газофа̀зний 
газохо̀д   газохі `д,-хо `ду 

газохо̀дный   газохі `дний 
газохранѝлище   газосхо `вище,-ща 
га̀йка   на̀крутка,-ки, му `тра,-ри, 
наворо `тка,-ки, га̀йка,-ки, шру `бка,-ки 
(металева деталь різних форм з 
отвором посередині, що має ґвинтовий 
наріз для наґвинчування на що-небудь) 
г. бара̀шковая   на `крутка баранце `ва, 
баране `ць,-нця ` 

г. глуха̀я   на̀крутка [му̀тра] глуха̀ 
г. зажимна̀я   на̀крутка затисна ` 
г. замо̀чная   на̀крутка замко `ва 
г. зашплинто̀ванная   на̀крутка зашплінто̀вана 
г. квадра̀тная   на̀крутка квадра `тна 
г. колпачко̀вая   на `крутка ковпачко̀ва 
г. кольцева̀я   на̀крутка кільцева ` 
г. кру̀глая   на̀крутка кру `гла 
г. крыльча̀тая   на̀крутка крильча `ста 
г. ма `точная   на̀крутка ма `точна 
г. навёртная   на̀крутка навертна ` 
г. накидна̀я   на̀крутка накидна ` 
г. по̀лая   на `крутка порожни `ста 
г. предохранѝтельная   на̀крутка [га̀йка] 
запобі `жна 

г. прорезна̀я   на̀крутка прорізна ` 
г. разъёмная   на̀крутка рознімна̀ 
г. самоконтря̀щая   на̀крутка самоконтрівна̀ 
г. скользя̀щая   на̀крутка ковзна̀ [ковзька̀] 
г. соединѝтельная   на̀крутка [му̀тра] 
з’є̀днувальна 

г. специа̀льная   на `крутка спеція `льна 
г. сто̀порная   на̀крутка сто `порна 
г. стяжна̀я   на̀крутка стяжна ` 
г. удлинённая   на̀крутка подо `вжена 
г. устано̀вочная   на̀крутка устано̀вна 
г. фасо̀нная   на̀крутка фасо̀нна [обрисо̀ва] 
г. шайбообра̀зная   на̀крутка шайбоподі̀бна 

гайковёрт   накруткове `рт,-та 
гайковы̀садочный   накрутковисадни `й 
гайковыса̀живающий   накрутковиса̀джувальний 
гайконарезно̀й   накрутконарізнѝй 
гайконарѐзывающий   накрутконарі̀зувальний 
гайкорѐз   накруткорі `з,-за 
гайкорѐзный   накруткорі `зний 
га̀к   гак,-ка (металевий або дерев’яний 
стрижень, загнутий на одному кінці) 

Г 
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галактика                                                                                       гамма спектроскопия 

гала̀ктика   гала̀ктика,-ки (космічна система, 
що складається із зірок, зоряних скупчень, 
пилових і газових туманностей, розсіяного 
газу та пилу) 

галерѐя   1. галерѐя,-рѐї (довге й вузьке крите 
приміщення); 2. гірн. штрек,-ку 

га̀ллий  Ga   ґа `лій,-лію (хемічний елемент, 
ат.н. 31, метал, застосовують у 
виробництві легкотопких стопів, оптичних 
дзеркал та в напівпровідниковій електроніці) 

галло̀н   гало̀н,-на (міра об’єму рідин і сипких 
тіл в Англії, 1г = 4,546 л, в США для рідин 
1г = 3,785 л, для сипких тіл – 4,405 л) 

гало-   гало- (у складних словах за значенням 
відповідає поняттю сіль, солетвір) 

галогѐн, гало̀ид   галоге `н,-ну, гало̀їд,-ду 
(елемент 7А-групи періодичної системи 
елементів, флюор F, хлор Cl, бром Br, 
йод J, астат At) 

галогенѝд   галогені `д,-ду (сполука, до якої 
входить йон галогену (F, Cl, Br, J) 

галоѝд   див. галогѐн 
галтѐль   1. галтѐля,-лі (профільована рейка); 

2. жолобни `к,-ка̀ (столярний рубанок) 
галургѝя   галургі `я, солівни `цтво,-ва 

(одержання солей з природних або 
штучних водних розчинів) 

гальваниза̀ция   гальванізува `ння, 
гальваніза `ція,-ції (застосування 
постійного електричного струму 
низької напруги в техніці або медицині) 
г. погружѐнием   гальваніза̀ція зану̀рюванням 
г. соприкосновѐнием   гальваніза̀ція 
дотика `нням [до̀торком] 

гальванизѝрованный   загальванізо̀ваний 
гальванизѝровать   гальванізува `ти 
гальванизѝруемый   гальванізо `ваний; 
загальванізо `вний 

гальванизѝрующий   гальванізува̀льний 
гальванизѝрующийся   загальванізо̀вний; 
гальванізо `ваний 

гальванѝческий   гальвані `чний 
гальвано̀метр   гальваноме `тер,-тра 

(вимірювач електричного струму, напруги 
й кількости електрики) 
г. астатѝческий   гальваномѐтер астатѝчний 
г. баллистѝческий   гальваномѐтер балістѝчний 
г. вибрацио̀нный   гальваномѐтер вібраці̀йний 
г. дифференциа̀льный   гальваномѐтер 
диференці̀йний 

г. магнитоэлектрѝческий   гальваноме `тер 
магне `тоелектричний 

г. стрѐлочный   гальваномѐтер стрі̀лко̀вий 
г. строборезона̀нсный   гальваномѐтер 
строборезона `нсний 

г. стру̀нный   гальваноме `тер стру̀нний 
г. теплово̀й   гальваноме `тер теплови `й 
г. универса̀льный   гальваноме `тер 
універса `льний 

гальванопла̀стика   гальванопла `стика,-ки 
(виготовлення металевих копій виробів 
електролізом) 

гальваностѐгия   гальваносте `гія,-гії, 
гальванопокриття ` 

га̀лька   рінь,-ні, на̀рінок,-нка, га `лька,-ки 
(маленькі відшліфовані уламки гірських 
порід) 
г. кру̀пная   лоба̀к,-ка̀ 
г. ме `лкая   сѝтець,-тцю 

га̀мма   га̀ма (1. третя літера грецького 
алфавіту γ; 2. позасистемна одиниця 
маси, дорівнює 10-6 г (мікрограм); 3. назва 
стотисячної частини ерстеда) 

га̀мма-   га̀ма- (у складних словах означає 
стан речовин (напр. гама-залізо) або 
зв’язок з гама- промінням) 
г.-актѝвность   га̀ма-акти `вність,-ности 
г.-аппара̀т   га̀ма-апара `т,-та (апарат з 
радіоактивними ізотопами, що є 
джерелом гама-випромінювання) 

г.-дефектоскопѝя   га̀ма-дефектоскопі `я 
(сукупність методів виявлення дефектів 
металів і виробів за допомогою гама-
апарата) 

г.-желѐзо   га̀ма-залі̀зо,-за (структура 
заліза, якої воно набирає при 
температурі 910–14000С) 

г.-излучѐние   га `ма-випромі `нювання; 
га̀ма-промі `ння 

г.-карота̀ж   га̀ма-карота `ж,-жу (метод 
дослідження геологічного розрізу 
свердловини за радіоактивним 
випромінюванням порід) 

г.-лучѝ   га̀ма-промі̀ння 
г.-радиоактѝвность   га̀ма-радіоактѝвність, 

-ности 
г.-спектроскопѝя   га̀ма-спектроскопі `я 

(розділ ядерної спектроскопії, в якому 
досліджується енергетичний склад 
гама-проміння) 
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гамма-терапия                                                                                               гемоглобин 

г.-терапѝя   га̀ма-терапі `я (променева 
терапія гамма-випромінюванням 
радіоактивних ізотопів) 

г.-фу̀нкция   га̀ма-фу̀нкція,-ції 
гара̀ж   гара̀ж,-жа̀ (приміщення для зберігання 
та технічного обслуговування машин) 
г. бо̀ксовый   гара̀ж бо̀ксовий 
г.манѐжный   гара `ж мане `жний 

гарантѝрованный   загаранто `ваний 
гарантѝровать   гарантува `ти 
гарантиро̀вочный   гарантува̀льний, гарантівнѝй 
гарантѝруемый   гаранто̀ваний; загаранто̀вний 
гарантѝрующий   гарантува̀льний, гарантівнѝй 
гара̀нтия   гара `нтія,-тії, пору `ка,-ки, 
забезпѐчення 

гардѝна   гарди `на,-ни (завіса на вікно) 
гармонизѝрованный   згармонізо `ваний 
гармонизѝровать   гармонізува `ти, 
згармонізува `ти 

гармонизѝруемый   гармонізо `ваний; 
згармонізо `вний 

гармонизѝрующий   гармонізува `льний 
гармонизѝрующийся   згармонізо̀вний; 
гармонізо `ваний 

гармо̀ника   гармо̀ніка,-ки (1. фіз. коливання, 
частота якого кратна основній частоті 
складного коливання; 2. мат. складова 
періодичної функції Asin(ωχ+φ)) 
г. вы̀сшая   гармо̀ніка ви `ща 
г. нѝзшая   гармо̀ніка ни `жча 
г. оптѝческая   гармо̀ніка опти `чна 
г. основна̀я   гармо̀ніка основна ` 
г. периодѝческих колеба̀ний   гармо̀ніка 
періоди `чних колива `нь 

г. частоты̀ вращѐния   гармо̀ніка частоти ` 
оберта̀ння 

гармонѝческий   гармоні `чний 
гармонѝчность   гармоні `чність,-ности 
гармонѝчный   гармоні `чний 
гарниту̀р   гарніту̀р,-ра, гарніту `ра,-ри 

(комплекс, набір однотипних предметів 
певного призначення) 

га̀рь   згар,-ру 
гасѝльный, гасѝтельный   гасѝльний, га̀сний 
гасѝтель   гасни `к,-ка, пога `шувач,-ча 
г. колеба̀ний   гасни `к колива `нь 
г. электромагнѝтный   
гасни `к електромагне `тний 

гасѝтельный   див. гасѝльный 
гасѝть   гаси `ти 
г. ѝзвесть   люсува̀ти [гаси `ти] вапно ` 

гася̀щий   гаси `льний 
гася̀щийся   згасни `й, зга̀сливий 
га̀фний  Hf   га̀фній,-нію (хемічний елемент, 
ат.н. 72, сріблясто-білий метал; 
застосовується для виготовлення катодів 
рентґенівських і телевізійних трубок) 

гашѐние   га̀шення, гасі̀ння 
г. вибра̀ции динамѝческое   га̀шення вібра̀ції 
динамі̀чне 

г. колеба̀ний   га̀шення колива `нь 
г. ла̀мпы   га̀шення ля `мпи 

гвоздодёр   цвяхотя `г,-га, обцѐньки,-ків 
гвоздь   цвях,-ха, гвіздо̀к,-здка̀ 
г. без голо̀вки   шпень,-пня ` 
г. го̀нтовый   гонта̀ль,-ля 
г. деревя̀нный   ти `бель,-ля 
г. косты̀льный   бретна `ль,-ля 
г. кро̀вельный   дахна `ль,-ля 
г. обо̀йный   цвях шпале `рний 
г. подко̀вный   ухна `ль,-ля 
г. сапо̀жный   цвях шевськи `й 
г. штукату̀рный   цвях тинька `рський 

гексагона̀льный   гексагона̀льний, шестику̀тний 
гексо̀д   гексо `д,-да (електронна лампа з 
шістьма електродами (анод, катод і 4 
сітки); застосовують у радіоелектроніці 
для перетворення частот) 

гекта̀р   гекта̀р,-ра (одиниця земельної 
площі, що становить 100 ар, 10 000 м2) 

гекто-   гекто- (у складних словах означає 
“сто”, “у сто разів”) 

гектова̀тт   гектова̀т,-та (одиниця потужности, 
що становить 100 Вт) 

гектогра̀мм   гектогра `м,-ма 
(вага, що становить 100 г) 

гектолѝтр   гектолі̀тер,-тра (міра рідини 
або сипких тіл, що становить 100 л) 

гѐлий  Не   гѐлій,-лію (хемічний елемент, 
ат.н. 2, застосовується в електротехніці) 

гелиотѐхника   геліотѐхніка,-ки (промислове 
використання сонячної енергії) 

гель   жель,-лю, драглі `,-лі̀в, гель,-лю 
гельцемѐнт   гельцемѐнт,-ту 
гематѝт  Fe2O3   гематѝт,-ту (червоний залізняк) 
гемоглобѝн   гемоглобі̀н,-ну (дихальний 
пігмент крові людини і тварин, складова 
частина червоних кров’яних тілець) 
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гемолиз                                                                                           геология прикладная 

гемо̀лиз   гемо `ліз,-зу (процес руйнування 
еритроцитів – червоних кров’яних тілець 
крові людини і тварин) 

генѐзис   генѐза,-зи, похо̀дження, вѝникнення 
генера̀тор   генера̀тор,-ра витво `рювач,-ча 

(апарати, машини, які виробляють або 
перетворюють один вид енергії на 
інший) 
г. асинхро̀нный   генера `тор асинхро `нний 
г. волн   генера `тор хвиль 
г. высоково̀льтный   
генера `тор високово `льтний 

г. высокочасто̀тный   
генера `тор високочасто `тний 

г. задаю̀щий   генера `тор задава̀льний 
г. звуково̀й   генера `тор звукови `й 
г. ѝмпульсный   генера `тор і̀мпульсний 
г. индукцио̀нный   генера `тор індукці `йний 
г. ква̀нтовый   генера `тор ква `нтовий 
г. клистро̀нный   генера `тор клістро `нний 
г. колеба̀ний   генера `тор колива `нь 
г. компа̀удный   генера `тор компа̀вдний 
г. ла̀мповый   генера `тор ла `мповий 
г. магнитогидродинамѝческий   генера `тор 
магнетогідродинамі̀чний 

г. магнитострикцио̀нный   
генера `тор магнетострикці `йний 

г. механѝческий   генера `тор механі̀чний 
г. напряжѐния   генера `тор напру `ги 
г. перемѐнного то̀ка   генера `тор змі̀нного 
стру `му 

г. полупроводнико̀вый   
генера `тор напівпровіднико `вий 

г. постоя̀нного то̀ка   генера̀тор пості̀йного 
стру `му 

г. релаксацио̀нный   генера̀тор релаксаці̀йний 
г. с самовозбуждѐнием   
генера `тор самозбу̀дний 

г. сверхвысокочасто̀тный   
генера `тор надвисокочасто `тний 

г. светово̀й   генера `тор світлови `й 
г. синхро̀нный   генера `тор синхро̀нний 
г. станда̀ртных сигна̀лов   
генера `тор станда̀ртних сигна `лів 

г. теплово̀й   генера `тор теплови `й 
г. то̀ка   генера `тор стру `му 
г. транзѝсторный   генера̀тор транзѝсторний 

г. уда̀рный   генера̀тор уда `рний 
г. ультразвуково̀й   генера̀тор ультразвуковѝй 
г. униполя̀рный   генера `тор уніполя `рний 
г. электрѝческий   генера `тор електрѝчний 
г. электромашѝнный   
генера `тор електромаши `нний 

г. электростатѝческий   
генера `тор електростати `чний 

генера̀торный   генера `торний 
генера̀ция   1. генерува `ння, ви `никнення, 
витво `рення; 2. генера `ція,-ції, поколі̀ння 
г. зву̀ка   генера `ція зву `ку 
г. колеба̀ний   генера `ція колива `нь 

генерѝрование   генерува `ння, 
витво `рювання 

генерѝрованный   генеро̀ваний, витво̀рюваний; 
згенеро `вний, витвірни `й 

сгенерѝрованный   згенеро̀ваний, вѝтворений 
генерѝровать   генерува `ти, витво̀рювати 
генерѝруемый   генеро `ваний; згенеро `вний 
генерѝрующий   генерува `льний, 
витво `рювальний 

генерѝрующийся   згенеро̀вний; генеро̀ваний 
генѐтика   генѐтика,-ки (наука про спадковість 
і мінливість організмів) 

гео-   гео- (у складних словах відповідає 
поняттю “Земля”) 

геоаку̀стика   геоаку `стика,-ки (вчення про 
звукові, інфразвукові та ультразвукові 
явища у земній корі) 

геогра̀фия   геогра̀фія (низка наук, що 
вивчають поверхню Землі, природні 
умови, населення, економічні ресурси) 

геодезѝческий   геодези `чний 
геодѐзия   геодѐзія (наука про методи 
визначення форми, розмірів і гравітаційного 
поля Землі, зображення земної поверхні 
на планах і картах, а також про методи 
вимірювання на місцевості під час 
проведення наукових та інженерних 
робіт) 

геологѝческий   геологі `чний 
геоло̀гия   геоло `гія (наука про Землю, її 
речовинний склад, будову та розвиток) 
г. динамѝческая   геоло `гія динамі̀чна 
г. исторѝческая   геоло `гія істори `чна 
г. полева̀я   геоло̀гія польова ` 
г. прикладна̀я   геоло `гія прикладна ` 
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геология структурная                                                                                     гидравлика 

г. структу̀рная   геоло `гія структу `рна 
г. физѝческая   геоло `гія фізѝчна 
г. экономѝческая   геоло `гія економі̀чна 

геомагнетѝзм   геомагнети `зм,-му 
(магнетне поле Землі й навколоземного 
космічного простору) 

геомѐтрия   геоме `трія (наука, що вивчає 
просторові (і схожі за структурою з 
просторовими) відношення й форми 
реального світу) 
г. аналитѝческая   геомѐтрія аналітѝчна 
г. дифференциа̀льная   
геомѐтрія диференці `йна 

г. эвклѝдова   геоме `трія евклі `дівська 
г. издѐлия   геомѐтрія ви `робу 
г. начерта̀тельная   геоме `трія нарисна ` 
г. неэвклѝдова   геоме `трія неевклі̀дівська 
г. проектѝвная   геомѐтрія проєкти `вна 
г. сферѝческая   геоме `трія сферѝчна 
г. трѐщин   геомѐтрія трі̀щин 

геомеха̀ника   геомеха `ніка,-ки (наука про 
механічний стан земної кори й процеси, 
що відбуваються в ній внаслідок дії 
природних фізичних чинників (термічних, 
механічних)) 

геопотенциа̀л   геопотенція `л,-лу (потенціял 
сили тяжіння) 

геосфѐра   геосфе `ра,-ри (різні за хемічним 
складом і щільністю концентричні 
оболонки, на які поділяють земну кулю: 
атмосфера, гідросфера, земна кора, 
мантія Землі та ядро) 

геофѝзика   геофі̀зика,-ки (комплекс наук 
про фізичні властивості Землі й фізичні 
процеси, які відбуваються в атмосфері, 
гідросфері та літосфері під впливом 
внутрішніх сил Землі та космічних тіл) 

геохѝмия   геохе `мія (наука про хемічний 
склад та закони поширення й міграції 
хемічних елементів на Землі) 

герма̀ний  Ge   ґерма̀ній,-нію (хемічний 
елемент, ат.н. 32, легкий сріблясто-сірий 
метал; використовують як напівпровідник 
у радіо- та електротехніці) 

герметиза̀ция   герметиза `ція,-ції, 
ущі̀льнення (забезпечення непроникности 
стінок і з’єднань, що обмежують 
потрапляння рідин і газів у внутрішні 
об’єми апаратів, машин) 

герметѝчность   гермети `чність,-ности 
ге`рц   герц,-ца (одиниця частоти коливань 

– один цикл за секунду); Гц 

герцмѐтр   герцме `тер,-тра, частотомі̀р,-ра 
гѐтеро-   гетеро- (у складних словах означає 
різнорідність) 

гетерогѐнный   гетерогѐнний, неоднорі̀дний 
гетеродѝн   гетероди `н,-ну (малопотужний 
високочастотний генератор електричних 
коливань) 
г. клистро̀нный   гетероди `н клістро `нний 
г. когерѐнтный   гетероди `н когерѐнтний 

гетерополя̀рный   гетерополя `рний, 
різнополя `рний 

гетерострукту̀ра   гетерострукту `ра,-ри 
гетероциклѝческий   гетероциклі `чний 
гетина̀кс   гетина̀кс,-су (шаруватий пресований 
матеріял, що складається із целюлозного 
паперу, насиченого резольною смолою; 
застосовують як електроізоляційний і 
конструкційний матеріял) 
див. пла `стики сло̀истые 

гѐттер   гѐтер,-тра, поглина̀ч газу (речовина, 
яку вводять до електронної лампи, щоб 
витягнути рештки газу після його 
відсмоктування) 

гѝбкий   гнучки `й, пружни `стий 
гѝбко   гну̀чко 
гѝбкость   гну `чкість,-кости 
г. полимѐров   гну `чкість поліме `рів 
г. приведённая   гну `чкість зве `дена 
г. пружѝны   гну̀чкість пружи `ни 
г. стѐржня   гну `чкість стри `жня 

гѝбочный   згина `льний, вигина `льний 
гибрѝд   гібрѝд,-да, по `місь,-сі 
гибрѝдный   гібрѝдний 
гѝга-   гі̀га- (у метрології частина складного 
слова, що означає 109 даної одиниці) 

гигава̀тт   гігава `т,-а, ГВт 
гигао̀м   гігао̀м,-а, ГОм 
гигро̀метр   гігромѐтер,-тра (прилад для 
вимірювання вологости повітря) 

гигроскопѝческий   гігроскопі `чний 
гигроскопѝчность   гігроскопі `чність,-ности, 
вологовби `рність,-ности 

гѝдра-, гѝдро-   гі̀дра-, гі̀дро- (частина 
складного терміна, що означає зв’язок 
процесу, пристрою, апарата, явища з 
рідиною, головно з водою) 

гидра̀влика   гідра̀вліка,-ки (наука про закони 
рівноваги і руху рідини, прикладна механіка 
рідини) 
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гидравлический                                                                              гидролиния сливная 

гидравлѝческий   гідравлі̀чний (той, що діє 
за допомогою тиску або руху рідини) 

гидра̀нт   гідра̀нт,-та (водорозбірний 
пристрій на водопровідній мережі для 
подавання води, гасіння пожеж) 

гѝдро   див. гѝдра 
гидроавтома̀т   гідроавтома `т,-та 

(автоматично чинний пристрій, де 
водяний напір використовують для 
стиснення або розрідження повітря, а 
таке повітря – для піднімання води) 

гидроагрега̀т   гідроагрега `т,-та 
(агрегат, що складається з гідротурбіни 
і гідрогенератора) 
г. вертика̀льный   гідроагрега̀т вертика̀льний 

[прямови `сний, дозѐмний] 
г. горизонта̀льный   гідроагрега `т 
горизонта `льний [позе `мний] 

г. ло̀пастный   гідроагрега `т лопатѐвий 
г. прямото̀чный   гідроагрега̀т прямоті̀чний 

гидроаккумулѝрование   гідроакумулюва̀ння 
(нагромадження гідроенергії створенням 
запасів води у водосховищах верхнього 
б’єфу (греблі, шлюзу)) 

гидроаккумуля̀тор   гідроакумуля `тор,-ра 
г. грузово̀й   гідроакумуля `тор ванта `жний 
г. пружѝнный   гідроакумуля̀тор пружѝнний 

гидроаппара̀т   гідроапара̀т,-та, гідравлі̀чний 
апара `т 
г. кла̀панный   гідроапара `т хли `пако `вий 
г. кра̀новый   гідроапара `т кра `новий 
г. направля̀ющий   гідроапара̀т напрямнѝй 
г. регулѝруемый   гідроапара̀т урегульо̀вний 
г. регулѝрующий   гідроапара̀т регулюва̀льний 

[регулівни `й] 
гидроба̀к   гідрозбірни `к,-ка ` 
гидровытеснѝтель   гідровити `скувач,-ча 
гидрогенера̀тор   гідрогенера `тор,-ра, 
гідростру `мниця, -ці, гідровитві `рник,-ка ` 
(генератор змінного струму, який 
приводить у рух гідротурбіна) 

гидрогениза̀ция   гідрогеніза `ція,-ції 
(приєднання водню до простих та 
складних речовин, напр., нафти, олії, за 
наявності каталізаторів) 

гидро̀граф   гідро̀граф,-фа (графік зміни в 
часі витрат води в річці за рік чи сезон) 

гидродвѝгатель   гідродвигу `н,-на `, 
гідроруші̀й,-шія ` 

г. аксиа̀льно-поршнево̀й   гідродвигу `н 
аксія `льно-то `локовий 

г. лопастно̀й   гідродвигу `н лопатѐвий 
г. объёмный   гідродвигу `н об’є̀мний 
г. пластѝнчатый   гідродвигу `н 
пласти `нчастий [пласти `нковий] 

г. поворо̀тный   гідродвигу `н поворо `тний 
г. радиа̀льно-поршнево̀й   гідродвигу `н 
радія `льно-то `локовий 

г. ро̀торно-поршнево̀й   гідродвигу̀н 
ро `торно-то `локовий 

г. шестерённый   гідродвигу `н трѝбовий 
гидродина̀мика   гідродина `міка,-ки (розділ 
гідромеханіки, де вивчається рух рідин, 
механічну взаємодію між рідиною та 
твердим тілом під час їх відносного руху) 

гидродинамѝческий   гідродинамі̀чний 
гидродомкра̀т   гідродомкра `т,-та, 
гідроліва̀р,-ра (гідравлічний механізм для 
піднімання вантажів) 

гидрозатво̀р   гідрозамо̀к,-ка̀ 
гидрозолоудалѐние   гідропопелеусу̀нення, 
гідрозолоусу̀нення 

гидроизолѝрующий   гідроізолюва `льний 
гидроизоляцио̀нный   гідроізоляці `йний 
гидроизоля̀ция   гідроізолюва `ння, 
гідроізоля `ція,-ції (захист споруд і 
конструкцій від шкідливого впливу води) 

гидрокла̀пан   гідрохлипа `к,-ка ` 
г. давлѐния   гідрохлипа `к тѝску 
г. напо̀рный   гідрохлипа `к напі `рний 
г. обра̀тный   гідрохлипа `к зворо `тний 
г. переливно̀й   гідрохлипа `к переливни `й 
г. предохранѝтельный   
гідрохлипа `к запобі̀жний 

г. редукцио̀нный   гідрохлипа̀к редукці̀йний 
гидрокомпрѐссор   гідрокомпре `сор,-ра, 
гідронагніта̀ч,-ча̀ (гідравлічний компресор, 
який стискує гази за допомогою рідини) 

гидро̀лиз   гідро̀ліз,-зу (обмінна реакція між 
речовиною і водою) 

гидролѝния   гідролі `нія,-нії 
г. дрена̀жная   гідролі `нія дрена `жна 
г. напо̀рная   гідролі `нія напі `рна 
г. речна̀я   гідролі `нія річкова ` 
г. сливна̀я   гідролі `нія зливна ` 
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гидрология                                                  гидрораспределитель золотникового ти`па 

гидроло̀гия   гідроло `гія,-гії (наука про водну 
оболонку земної кулі; вивчає кругообіг води 
у природі, властивості водних басейнів 
Землі) 

гидролока̀ция   гідролока `ція,-ції 
(визначення за допомогою звукових хвиль 
місцезнаходження предметів у воді) 

гидромагистра̀ль   гідромагістра̀ль,-лі 
гидромашѝна   гідромаши `на,-ни 
г. аксиа̀льно-поршнева̀я   гідромаши `на 
аксія `льно-то `локова 

г. винтова̀я   гідромаши `на ґвинтова ` 
г. лопастна̀я   гідромаши `на лопатѐва 
г. объёмная   гідромаши `на об’є̀мна 

[шарува `та] 
г. пластѝнчатая   гідромашѝна пластѝнчаста 

[пласти `нкова] 
г. радиа̀льно-поршнева̀я   гідромаши `на 
радія `льно-то `локова 

г. ро̀торная   гідромаши `на ро `торна 
г. шестерённая   гідромаши `на три `бова 
г. шѝберная   гідромаши `на ши `берна 

гидрометаллу̀ргия   гідрометалу `ргія,-гії 
(видобування металів з руд, 
концентратів і відходів виробництва за 
допомогою водних розчинів відповідних 
речовин) 

гидро̀метр   гідро̀метер,-тра (прилад для 
визначення кількости та швидкости 
руху води у водному басейні) 

гидрометрѝя   гідрометрі̀я,-рі̀ї 
(розділ гідрології, що розробляє методи 
вивчення режиму водних об’єктів: рівня, 
глибини, рельєфу, дна, течій, термічного 
та льодового режимів) 

гидромеха̀ника   гідромеха `ніка,-ки (розділ 
механіки про рух і рівновагу рідин і газів 
та взаємодію з твердими тілами під час 
відносного їх руху або спокою) 

гидромонито̀р   гідромоніто `р,-ра (апарат 
для створення й спрямування 
компактної і потужної струмини води) 

гидромото̀р   гідромото `р,-ра 
г. безро̀торный   гідромото `р безро̀торний 
г. одноря̀дный   гідромото `р одноря `дний 
г. поршнево̀й   гідромото `р то̀локовий 
г. ро̀торный   гідромото `р ро `торний 
г. шѝберный   гідромото `р ши `берний 
г. эксцѐнтриковый   
гідромото `р ексцѐнтриковий 

гидрому̀фта   гідрозлу̀чник,-ка, гідрому̀фта,-ти 
гидронасо̀с   гідропо `мпа,-пи 
гидрообрабо̀тка   гідрообробля `ння, 
гідрообро `блювання; гідрообро `блення; 
гідрообробі̀ток,-тку 
г. сливна̀я   гідрообро `блення зливне `; 
гідрообробі̀ток зливни `й 

г. стру̀йная   гідрообро `блення струми `нне; 
гідрообробі̀ток струми `нний 

г. стру̀йно-абразѝвная   гідрообро̀блення 
струми `нно-абразѝвне; гідрообробі̀ток 
струми `нно-абразѝвний 

гидроочѝстка   гідроочѝщення, рафінува̀ння 
во `дне 

гидропереда̀ча   гідропереда `ча,-чі 
г. объёмная   гідропереда̀ча об’є̀мна 
г. раздѐльная   гідропереда `ча розді̀льна 

гидропрѝвод   гідропові̀дня,-ні, гідропо̀від,-воду 
г. автоматѝческий   гідропо̀від автоматѝчний 
г. аккумуля̀торный   гідропо̀від акумуля̀торний 
г. безнасо̀сный   гідропо `від безпо̀мповий 
г. враща̀тельного движѐния   гідропо `від 
оберто `вого ру `ху 

г. магистра̀льный   гідропо̀від магістра̀льний 
г. насо̀сный   гідропо `від по̀мповий 
г. нерегулѝруемый   гідропо̀від неврегульо̀вний 
г. объёмный   гідропо `від об’є̀мний 
г. поступа̀тельного движѐния   гідропо `від 
поступа `льного ру `ху 

г. регулѝруемый   гідропо̀від урегульо̀вний 
г. с за̀мкнутой систѐмой циркуля `ции   
гідропо `від зі за `мкненою систе `мою 
циркуля `ції 

г. с разо̀мкнутой систѐмой циркуля̀ции   
гідропо `від з розі̀мкненою систе `мою 
циркуля `ції 

г. следя̀щий   гідропо `від стѐжний 
г. стабилизѝрующий   
гідропо `від стабілізува `льний 

г. тормозно̀й   гідропо `від гальмови `й 
г. тормозо̀в   гідропо `від гальм 
г. управля̀емый   гідропо `від керо `ваний 

гидрораспределѝтель   гідророзподі̀льник,-ка 
г. двухпозицио̀нный   гідророзподі̀льник 
двопозиці `йний 

г. золотнико̀вого тѝпа   гідророзподі̀льник 
сувако `вого ти `пу 
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гидрораспределитель клапанный                                                                 гипербола 

г. кла̀панный   гідророзподі̀льник хлипако̀вий 
г. кра̀новый   гідророзподі̀льник кра̀новий 
г. реверсѝвный   гідророзподі̀льник 
реверси `вний 

г. с гидравлѝческим управлѐнием   
гідророзподі `льник з гідравлі `чним 
керува `нням 

г. с ручны̀м управлѐнием   
гідророзподі̀льник з ручнѝм керува̀нням 

г. с электрѝческим управлѐнием   
гідророзподі `льник з електри `чним 
керува `нням 

г. трёхпозицио̀нный   гідророзподі̀льник 
трипозиці `йний 

гидроста̀нция   гідроста `нція,-ції, 
гідроелектростанція,-ції (станція, на 
якій використовують енергію води для 
вироблення електроенергії) 
г. деривацио̀нная   гідроста̀нція дериваці̀йна 
г. приплотѝнная   гідроста̀нція пригрѐблева 
г. руслова̀я   гідроста `нція руслова̀ 
г. свободнопото̀чная   
гідроста̀нція вільнопото `кова 

гидроста̀тика   гідроста̀тика,-ки 
(розділ гідромеханіки, що вивчає закони 
рівноваги рідин, а також рівноваги тіл, 
занурених у рідини) 

гидротѐхника   гідроте `хніка,-ки (наука 
про використання водних ресурсів, про 
гідроспоруди, гідромеханізми тощо) 

гидрото̀рмоз   гідрогальмо `,-ма̀ 
гидротра̀нспорт   гідротра `нспорт,-ту 
гидротрансформа̀тор   гідротрансформа̀тор,-ра 

(механізм, що за допомогою рідини передає 
або перетворює обертальний рух) 
г. ко̀мплексный   гідротрансформа̀тор 
ко `мплексний 

гидротурбѝна   гідротурбі̀на,-ни (двигун, 
який обертається потоком води) 
г. поворо̀тно-лопастна̀я   
гідротурбі `на поворо `тно-лопате `ва 

г. радиа̀льно-осева̀я   
гідротурбі `на радія `льно-осьова ` 

гидроусилѝтель   гідропоси `лювач,-ча, 
гідропідсѝлювач,-ча 

гидроустро̀йство   гідропри `стрій,-рою 
г. встро̀енное   гідропри `стрій вбудо̀ваний 
г. мо `дульное   гідропри `стрій мо `дульний 

г. стыково̀е   гідропри `стрій стико̀вий 
г. тру̀бного присоединѐния   
гідропри `стрій трубно `го приєдна̀ння 

г. управля̀емое   гідропри `стрій 
керо `ваний 

гидрофѝльный   гідрофі̀льний (водолюбний, 
змочуваний водою) 

гидрофо̀бность   гідрофо `бність,-ности 
(водобоязнь, незмочуваність водою) 

гидрофо̀бный   гідрофо `бний, водобоязки `й 
(незмочуваний водою) 

гидроцилѝндр   гідроцилі `ндер,-дра (двигун, 
де статичний напір рідини надає веденій 
ланці обмеженого зворотно-поступального 
або зворотно-поворотного руху) 
г. враща̀ющийся   гідроцилі̀ндер оберто̀вий 
г. двухпозицио̀нный   
гідроцилі `ндер двопозиці `йний 

г. мембра̀нный   гідроцилі̀ндер мембра̀нний 
г. многопозицио̀нный   
гідроцилі `ндер багатопозиці `йний 

г. момѐнтный   гідроцилі `ндер момѐнтний 
г. односторо̀ннего дѐйствия   
гідроцилі `ндер однобі̀чної ді̀ї 

г. плу̀нжерный   гідроцилі̀ндер плу̀нжерний 
г. поворо̀тного двѝжения   гідроцилі `ндер 
поворо `тного ру `ху 

г. поршнево̀й   гідроцилі `ндер то `локовий 
г. прямолинѐйного двѝжения   
гідроцилі `ндер прямоліні̀йного ру̀ху 

г. с дѐмпфером   гідроцилі̀ндер з дѐмпфером 
г. сильфо̀нный   гідроцилі̀ндер сильфо̀нний 
г. телескопѝческий   гідроцилі `ндер 
телескопі̀чний 

гидроэлева̀тор   гідроелева `тор,-ра (помпа 
струминного типу для переміщення 
трубопроводом рідин чи гідросумішей) 

гидроэнергѐтика   гідроенерге `тика,-ки 
(енергетика, пов’язана з використанням 
енергії води) 

гѝльза   гі̀льза,-зи (назва деталі, що має 
форму трубки) 
г. вставна̀я   гі̀льза вставна ` 
г. двѝгателя   гі̀льза двигуна ` [рушія `] 
г. смѐнная   гі̀льза змі̀нна 

гѝпер-   гіпер- (префікс, що означає підвищення, 
надмірність) 

гипѐрбола   гіпе `рбола,-ли 
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гиперболизация                                                                                                   главный 

гиперболиза̀ция   гіперболіза `ція,-ції 
(надмірне перебільшення) 

гипо̀теза   гіпо `теза,-зи, припу `щення 
г. альтернатѝвная   гіпо̀теза альтернатѝвна 
г. большѝх перемещѐний   гіпо̀теза велѝких 
перемі `щень 

г. линѐйного суммѝрования повреждѐний   
гіпо̀теза ліні̀йного підсумо̀вування пошко̀д 

г. лока̀льной определённости   гіпо `теза 
лока `льної ви `значености 

г. нулева̀я   гіпо `теза нульова ` 
г. пло̀ских сечѐний   гіпо̀теза пло `ских 
пере `різів 

г. про̀чности   гіпо `теза мі̀цности 
г. прямы̀х норма̀лей   гіпо̀теза прями `х 
норма `лей 

г. рабо̀чая   гіпо `теза робо̀ча 
г. статистѝческая   гіпо̀теза статисти `чна 
г. упрочнѐния   гіпо `теза змі̀цнення 

[міцні `шання] 
гипо̀тезы предѐльных состоя̀ний   гіпо̀тези 
грани `чних ста `нів 

гипотену̀за   мат. гіпотену `за,-зи (сторона 
прямокутного трикутника навпроти 
прямого кута) 

гипотетѝческий   гіпотети `чний (заснований 
на гіпотезі) 

гипотрохо̀ида   мат. гіпотрохо `їда,-ди 
(замкнена крива, яку описує зовнішня або 
внутрішня точка круга, що котиться 
без ковзання по внутрішній стороні кола 
більшого радіуса) 

гипоцѐнтр   гіпоцѐнтер,-тра (місцина у 
надрах Землі, де виникає землетрус) 

гипоцикло̀ида   мат. гіпоцикло `їда,-ди 
(плоска крива, що описується довільною 
точкою кола, яке котиться без ковзання 
всередині іншого (нерухомого) кола) 

гипс  CaSO42H2O   гіпс,-су (мінерал класу 
сульфатів, зв’язна речовина) 
г. безво̀дный   гіпс безво̀дний 
г. высокообжиго̀вый   гіпс сильновѝпалений 
г. высокопро̀чный   гіпс високоміцни `й 
г. гидравлѝческий   гіпс гідравлі `чний 
г. медицѝнский   гіпс меди `чний 
г. мертвообожжѐнный   гіпс перепа `лений 
г. низкообжиго̀вый   гіпс слабковипа̀лений 
г. приро̀дный   гіпс приро `дний 
г. строѝтельный   гіпс будівѐльний 

г. формо̀вочный   гіпс формівни `й 
гипсобето̀н   гіпсобето̀н,-ну (бетон, в якому 
в’яжучим матеріялом є гіпс) 

гипсобето̀нный   гіпсобето `нний 
гипсова̀ть   гіпсува̀ти (1. вносити в ґрунт 
гіпс; 2. робити гіпсову пов’язку) 

гѝпсовый   гі̀псовий 
гипсомѐтрия   гіпсомѐтрія (метод вимірювання 
та відображення на карті рельєфу земної 
поверхні за допомогою горизонталей) 

гипсообжига̀тельный   гіпсовипа `лювальний 
гирля̀нда   разо̀к,-зка̀, гірля̀нда,-ди, китѝця,-ці, 
ни `зка,-зки 

гиро-   гіро- (у складних словах відповідає 
поняттю “обертовий рух”) 

гировертика̀ль   гіровертика `ль,-лі (пристрій 
для визначення напряму істинної вертикалі 
або площини горизонту, а також кутів 
нахилу об’єкта щодо цієї площини) 

гироско̀п   гіроско `п,-па, дзѝґа,-ґи (прилад у 
вигляді тіла, що обертається навколо 
вертикальної осі, положення якої 
практично стійко зберігається у 
просторі; застосовують для 
автоматичного керування рухом суден, 
літаків, ракет) див. жироско̀п 

гѝря   тягарѐць,-рця, важо̀к,-жка `, ги `ря,-рі 
(1. висячий важок, що урухомлює 
механізм або врівноважує що-небудь; 
2. металевий предмет певної ваги, який 
править при зважуванні) 
г. весова̀я   гѝря вагова ` 
г. вися̀чая   важо̀к висни `й [вися `чий] 
г. заводна̀я   тягаре `ць накрутни `й 
г. подвижна̀я   важо `к пересувни `й 

гистерѐзис   гістере `за,-зи, гістерѐзис,-су, 
припі̀знення (неоднозначна залежність 
змін фізичних характеристик тіла від 
зміни дії зовнішніх сил на нього) 
г. деформацио̀нный   гістерѐза деформаці̀йна 
г. диэлектрѝческий   гістерѐза діелектрѝчна 
г. магнѝтный   гістере `за магне `тна 
г. магнитомехани `ческий   
гістере `за магнетомехані `чна 

г. магнитострѝкции   гістерѐза магнетострѝкції 
г. термомагнѝтный   гістерѐза термомагнѐтна 
г. упру̀гий   гістерѐза пру `жна ` 
г. электрѝческий   гістере `за електри `чна 

гистерѐзисный   гістере `зний, гістере `зовий 
гла̀вный   головни `й, основни `й 
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гладильный                                                                                                     глянцевать 

гладѝльный   вигла̀джувальний 
гла̀дкий   гладки `й, гладѐнький 
глаз   о̀ко,-ка 
г. невооружённый   о̀ко неозбро̀єне [го `ле] 
г. приведённый   о̀ко звѐдене 

глазо̀к   ві̀чко,-ка 
глазурова̀ние   поливува `ння (покривання 
поливою) 

глазуро̀ванный  поли `в’яний 
глазу̀рь   полѝва,-ви, склѝво,-ва (стоп глини, 
битого скла, польового шпату, залізної 
руди, склисте покриття на керамічних 
виробах, закріплене випалом, яке надає 
їм блиску, непроникности) 
г. атмосфероусто̀йчивая   
поли `ва атмосферостійка ` 

г. грунтова̀я   поли `ва ґрунтова ` 
г. декоратѝвная   поли `ва декорати `вна 
г. ма `товая   полѝва ма̀това [тьмя `на] 
г. покро̀вная   поли `ва покривна ` 
г. свинцо̀вая   полѝва плю̀мбієва [олѝв’яна] 
г. текстурѝрованная   полѝва текстуро̀вана 
г. тугопла̀вкая   поли `ва важкотопка ` 
г. фая̀нсовая   поли `ва фая `нсова 
г. фритто̀ванная   поли `ва фрито `вана 
г. цветна̀я   поли `ва кольоро `ва 
г. цеолѝтовая   поли `ва цеолі `това 

глет  PbO   ґле `йта,-ти (плюмбій-оксид) 
глѝна   глѝна,-ни, ґлей,-ю (багатомінеральна 
гірська порода осадного походження, яка 
з водою утворює пластичну масу. Ця маса 
після висихання зберігає надану їй форму, 
а після випалювання набирає твердости 
каменю) 
г. активѝрованная   гли `на активо̀вана 
г. гонча̀рная   глѝна гонча̀рна 
г. желѐзистая   гли `на залі̀зиста 
г. жи `рная   гли `на масна̀ 
г. известко̀вая   гли `на вапни `ста 
г. квасцо̀вая   глѝна галуно `ва 
г. кирпѝчная   глѝна цеге `льна 
г. огнеупо̀рная   гли `на вогнетривка̀ 
г. отбѐливающая   глѝна відбі̀лювальна 
г. сукнова̀льная   гли `на сукнова ` 

[знеба̀рвлювальна, вибі̀лювальна], 
земля ` фу̀лерова 

г. то̀щая   глѝна пісна ` 
г. формо̀вочная   гли `на формівна̀ 

глѝнистый   глинѝстий, глиня̀стий, ґлеюва̀тий 
(в’язкий) 

глинѝт-портландцемѐнт   
глині `т-портландцемѐнт,-ту 

глинобето̀н   глинобето `н,-ну 
глинозѐм  Al2O3   глинозе `м,-му, алюмі̀ній 
окси `д, гли `нка,-ки 

глинозёмистый   глинозе `мний (із високим 
вмістом алюміній-оксиду) 

глѝняный   гли `няний; череп’я `ний 
глицерѝн   гліцери `н,-ну (органічна сполука, 
триатомний [тригідроксильний] спирт, 
застосовують у виробництві вибухових 
речовин, а також у поліграфії, текстильній, 
паперовій промисловості) 

глоба̀льный   глоба̀льний, зага̀льний, всесві̀тній 
гло̀була   гло̀була,-ли, ку̀лька,-ки 
глобуля̀рный   глобуля `рний, куля `стий 
глубина̀   глибина `,-ни ` сту̀пінь,-пеня 
г. вда̀вливания   глибина ` втиска `ння 
г. зака̀лки   сту̀пінь гартува `ння [га̀рту] 
г. захо̀да   глибина ` захо `дження 
г. модифика̀ции   глибина ` [сту `пінь] 
модифіка̀ції [перетво `рення] 

г. надрѐза   глибина ` надрі̀зу 
г. превращѐния   глибина ` [сту̀пінь] 
перетво `рення [конве `рсії] 

г. проникновѐния   глибина ` проника `ння 
г. ско̀са   глибина̀ ско̀су 

глубино̀й   завглѝб, завгли `бшки 
глубиномѐр   глибиномі `р,-ра 
глубо̀кий   глибо `кий 
глуха̀рь   бретна `ль,-ля (великий ґвинт з 
шестигранною або квадратною головкою) 

глухо̀й   1. глухи `й; 2. тех. сліпи `й, закри `тий 
глушѐние   глу `шення, гамува̀ння 
глушѝтель   глушни `к,-ка̀ 
глушѝть   гаси `ти, пога `шувати (двигун) 
глы̀ба   брѝла,-ли 
глюко̀за  С6Н12О6   глюко̀за,-зи (виноградний 
цукор) 

глюкона̀т   глюкона `т,-ту (сіль глюконової 
кислоти) 

глянц   по̀лиск,-ку, ґлянс,-су, ґлянц,-цу (блиск 
начищеної, відполірованої або покритої 
лаком поверхні) 

глянцева̀ть   полірува `ти, ґлянсува̀ти 
(надавати блиску) 
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гнездо                                                                                             горизонт водоносный 

гнездо̀   тех. гніздо̀,-да ` (заглиблення або 
отвір, у який що-небудь вставляється, 
вкладається) 
г. кла̀панное   гніздо ` хлипако `ве 
г. ца̀пфенное   гніздо̀ чо `по `ве 
г. шѝшельное   мет. гніздо̀ ши `шельне 

[шишкува `те] 
гну̀ть   гну `ти, згина `ти, хили `ти 
гну̀ться   гну `тися 
гну̀щийся   гинкѝй, гнучки `й 
год   рік, ро `ку 
г. астрономѝческий   рік астрономі̀чний 
г. высоко̀сный   рік високо `сний 
г. календа̀рный   рік календа̀рний 
г. светово̀й   рік світлови `й 
г. хозя̀йственный   рік господа `рський 

годѝчный   річнѝй 
го̀дность   прида `тність,-ности 
го̀дный   прида̀тний 
годово̀й   річнѝй 
го̀ло-   го `ло- (у складних словах означає 

“весь”, “повний”) 
голо̀вка   голо̀вка,-ки 

(закруглене потовщення кінцевої частини 
чого-небудь (зубця, стрижня)) 
г. алма̀зная   голо̀вка алма `зна 
г. болта̀   голо `вка прого `нича 
г. болторѐзная   голо `вка прогоничорі `зна 
г. бу̀ра доло̀тчатая   голо `вка свердла̀ 
долотча̀ста 

г. винта̀   голо `вка ґвинта ` 
г. вса̀сывающая   голо `вка всмо `ктувальна 
г. глуха̀я   голо `вка сліпа ` 
г. делѝтельная   голо̀вка ділѝльна [поді̀льна] 
г. зажѝмная   голо̀вка затисна ` 
г. заклёпочная   голо̀вка заклепна̀ [ню̀това] 
г. залѝвочная   голо `вка залива `льна 
г. зу̀ба   голо `вка зу̀ба 
г. инструмента̀льная   
голо `вка інструмента `льна 

г. кантова̀льная   голо `вка кантува̀льна 
г. крепёжного издѐлия   
голо `вка кріпи `льного ви `робу 

г. магнѝтная   голо̀вка магне `тна 
г. поршнева̀я   голо `вка то̀локова 
г. потайна̀я   голо̀вка потайна̀ [заглѝблена] 
г. резцо̀вая   голо̀вка різце `ва 

г. универса̀льная   голо `вка універса `льна 
г. уто̀пленная   голо `вка загли `блена 
г. шарнѝрная   голо̀вка шарні̀рна [сугло̀бова] 
г. шарообра̀зная   голо `вка куля `ста 

гологра̀фия   гологра̀фія (спосіб записування 
просторової структури світлової хвилі 
й одержання об’ємного зображення 
об’єкта) 

гололёд   о̀желедь,-ді 
гололѐдица   ожелѐдиця 
голубо̀й   блаки `тний, голуби `й 
го̀льмий  Но   го `льмій,-мію (хемічний 
елемент, ат.н. 67, рідкісноземельний 
метал, належить до лантаноїдів) 

го̀мо-   го̀мо- (у складних словах означає 
«рівність», «однорідність», «єдність») 

гомогениза̀тор   гомогеніза `тор,-ра 
(апарат для одержання однорідних, 
дрібнодисперсних сумішей, а також 
емульсій високої дисперсности) 

гомогениза̀ция   гомогеніза `ція,-ції 
(надання однорідної структури металам, 
стопам, розчинам або емульсіям способом 
механічної, хемічної чи температурної дії 
на них) 

гомогѐнный   гомогенний, однорі̀дний 
го̀нка   перего `ни,-нів 
го̀ночный   перего̀нний 
гонча̀рный   череп’я `ний (посуд), гонча̀рний 
горбы̀ль   оба `піл,-пола 
горѐлка   пальни `к,-ка̀ 
г. га̀зовая   пальни `к га̀зовий 
г. инжѐкторная   пальни `к інже `кторний 

[впо `рскувальний] 
г. калѝльная   пальнѝк жаровѝй [гартівнѝй] 
г. пая̀льная   пальни `к лютува `льний 

[зва̀рювальний] 
г. сва̀рочная   пальни `к зварни `й 

[зва̀рювальний] 
горѐлочный   пальнико `вий 
горѐние   горі̀ння, згоря `ння 
г. безды̀мное   горі̀ння бездѝмне [недимлѝве] 
г. безпла̀менное   горі̀ння безполумене `ве 

горизо̀нт   горизо̀нт,-ту, о̀брій,-рію, рі̀вень,-вня, 
позе `м,-му 
г. вѝдимый   горизо `нт ви `димий [ви `дний], 
видноко `ло,-ла 

г. водоно̀сный   горизо̀нт [рі̀вень] водоно̀сний, 
рі̀вень води ` 
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горизонт водоотливной                                                             градиент температуры 

г. водоотливно̀й   горизо̀нт водовідливнѝй 
г. газонапо̀рный   горизо `нт газонапі̀рний 
г. газоно̀сный   горизо `нт газоно `сний 
г. грунто̀вых вод   рі̀вень ґрунто `вих вод 
г. ѝстинный   горизо `нт спра `вжній 
г. истощённый   горизо `нт ви `черпаний 

[ви `снажений] 
г. отка̀точный   горизо `нт відкотнѝй 
г. усло̀вный   горизо `нт умо̀вний 

горизонта̀ль   горизонта `ль,-лі, позѐма,-ми 
(1. пряма, паралельна площині горизонту; 
2. лінія на географічній карті або плані, 
що сполучає точки з однаковою висотою) 

горизонта̀льно   горизонта `льно, позе `мно, 
позе `мо 

горизонта̀льный   горизонта `льний, позе `мий 
(паралельний до поверхні Землі або до 
горизонту в певному місці) 

го̀рлышко   ши `йка,-ки (1. вузька частина 
якогось предмета; 2. верхня звужена 
частина посуду) 

горн   го̀рно,-на, горни `ло,-ла (1. відкрита 
піч для нагрівання або топлення металів; 
2. піч для обпалювання керамічних виробів) 
г. зака̀лочный   го̀рно гартівне ` 
г. калѝльный   го̀рно розжа `рювальне 

[жарівне `] 
г. кузнѐчный   го `рно кова `льське 
г. пла̀менный   го̀рно полумене `ве 
г. сва̀рочный   го̀рно зва `рювальне 

горнозаводско̀й   гірничозаводськи `й 
го̀рный   гірни `чий, гірськи `й 
горшо̀к плавѝльный   тѝг[ґ]ель,-ля, 
бритва `ль,-ля ` 

горю̀чее   па̀ливо,-ва, пальне `,-но̀го 
г. высокоокта̀новое   пальнѐ високоокта̀нове 
г. газообра̀зное   пальне ` га `зове 

[газоподі̀бне] 
г. жи `дкое   па̀ливо рідѝнне [рідкѐ] 
г. твѐрдое   па̀ливо тверде ` 
г. я̀дерное   пальне ` я `дерне 

горю̀чий   горю `чий, пальни `й, па `ливний 
горячека̀танный   гарячевальцьо `ваний 
горячело̀мкость   гарячела̀мкість,-кости 
горячештампо̀ванный   гарячештампо `ваний 
горя̀чий   гаря `чий 
готова̀льня   готова `льня,-ні, рисува `льня,-ні, 
кресля `рка,-ки 

гото̀вность   гото̀вність,-ности 
г. технологѝческая   гото̀вність технологі̀чна 

гофрѝрование   фалдува `ння, ґофрува `ння, 
брижува `ння (виробляння паралельних 
складок, вигинів) 

гофрѝрованный   пофалдо̀ваний, зґофро̀ваний, 
збрижо `ваний 

гофрѝровать   фалдува `ти, ґофрува̀ти, 
брижува `ти 

граб   граб,-ба, грабѝна,-ни (будівельний 
матеріял) 

гра̀бли   граблі̀,-лі̀в, гребкѝ,-кі̀в 
гравёр   ритівни `к,-ка̀, граве `р,-ра 
гравёрный   ритівни `й, граве `рний 
гра̀вий   на̀рінок,-нка, жорства `,-ви `, рінь,-ні 

(дрібний) 
гра̀вийно-щебёночный   нарінко̀во-щебінко̀вий, 
нарінко `во-скалльови `й 

гра̀вийный   нарінко̀вий, жо̀рствий, ріняко̀вий, 
жорство `вий 

гравимѐтр   гравімѐтер,-тра (прилад для 
вимірювання прискорення сили ваги, 
сили тяжіння) 

гравѝрование   ритува `ння, гравіюва `ння, 
висіка `ння, виріза̀ння 

гравирова̀ть   ритува̀ти, гравіюва̀ти, висіка̀ти, 
виріза `ти 

гравиро̀вщик   ритівни `к,-ка̀, гравіюва `ч,-ча̀, 
гравіюва `льник,-ка 

гравита̀ция   гравіта̀ція,-ції, тяжі̀ння 
(властивість тіл взаємно притягатися) 

гравю̀ра   рити `на,-ни, грав’ю `ра,-ри 
(вид графіки, в якому зображення є 
друкованим відбитком з малюнка, 
виконаного гравіюванням на дошці 
(друкарській формі)) 

гра̀д   град (одиниця виміру плоского кута, 
1 Г дорівнює 1/100 прямого кута) 

града̀ция   града̀ція,-ції (послідовність, 
поступовість у розміщенні чого-небудь 
під час переходу від одного до іншого) 

градиѐнт   градіє̀нт,-та, крок,-ку (міра 
зростання або спадання в просторі якоїсь 
фізичної величини за одиницю довжини) 
г. давлѐния   градіє̀нт ти `ску 
г. деформа̀ции   градіє `нт деформа̀ції 
г. напряжѐния   градіє̀нт напру `ги 
г. относѝтельный   градіє `нт відно̀сний 
г. ско̀рости   градіє `нт шви `дкости 
г. температу̀ры   градіє `нт температу `ри 
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градирня                                                                                                гра`ф сигнальный 

градѝрня   градѝрня,-ні, водоохоло̀дня,-ні, 
вѐжовий охоло `дник 

градѝровать   1. охоло `джувати; 
2. концентрува `ти сольови `й ро̀зчин 

градуѝрование, градуиро̀вка   градуюва `ння, 
поділкува `ння 

градуѝрованный   проградуйо `ваний, 
поділко `ваний; поділко̀вий 

градуѝровать   градуюва `ти, поділкува `ти 
градуѝруемый   градуйо `ваний; 
відградуйо `вний 

градуѝрующий   градуюва `льний 
градуѝрующийся   відградуйо `вний; 
градуйо `ваний 

гра̀дус   гра̀дус,-са (1. одиниця виміру кутів 
і дуг; 2. одиниця виміру температури; 
3. одиниця виміру алкоголю в напої) 
г. дугово̀й   гра `дус дугови `й 
г. Ке `львина   гра̀дус Ке `львіна, K 
г. Цѐльсия   гра̀дус Це `льсія, oC 
г. электрѝческий   гра `дус електрѝчний 

грамм   грам,-ма (1. одиниця маси; 2. одиниця 
сили, зокрема ваги) 
г.-а̀том   заст. грам-а̀том,-ма див. ма `сса 

а̀томная  
г.-кало̀рия   грам-кало̀рія,-рії 
г.-молѐкула   заст. грам-моле `кула,-ли 
див. ма `сса моля̀рная  

г.-эквивалѐнт   заст. грам-еквівалѐнт,-та 
гранѐние   гранкува `ння, гранува `ння 
гранёный   грано̀ваний 
гранецентрѝрованный   гранезцентро `ваний 
гранѝт   грані̀т,-ту (кристалічна магматична 
гірська порода зернистої будови) 

гранѝца   грани `ця,-ці, межа̀,-жі̀, кордо̀н,-ну 
г. возбуждѐния   межа ` збу̀дження 
г. доверѝтельная   грани `ця дові `рча 
г. погрѐшности   межа̀ по `хибки 
г. предупрежда̀ющая   межа̀ поперѐджувальна 
г. раздѐла   межа̀ по `ділу 
г. трѐщины   межа̀ трі̀щини 
г. чувстѝвельности   межа̀ чутли `вости 

гранѝчащий   межівни `й, сумі̀жний 
граничѐние   межува `ння 
гранѝчить   межува `ти 
гранѝчный   межови `й, грани `чний, кра̀йній, 
пограни `чний 

гра̀нула   гра̀нула,-ли, зерно̀,-на̀, крупѝнка,-ки 
гранулѝрование   гранулюва `ння, зѐрнення 
г. в “кипя̀щем” сло̀е   гранулюва `ння в 

“кипля `чому” ша̀рі 
г. вла̀жное   гранулюва `ння воло `ге 
г. ока̀тыванием   гранулюва̀ння обко̀чуванням 
г. прѐссовое   гранулюва `ння пре `сове 
г. сухо̀е   гранулюва `ння сухе ` 

гранулѝровать   гранулюва `ти, зернува `ти 
гранулѝруемый   гранульо̀ваний; угранульовнѝй 
гранулѝрующий   гранулюва `льний 
гранулѝрующийся   угранульо `вний; 
гранульо `ваний 

грануломѐтрия   грануломе `трія,-рії 
(визначення відсоткового вмісту різних 
за величиною зерен або їх кількости в 
гірських породах, ґрунтах) 

грануля̀рность   грануля `рність,-ности 
грануля̀тор   грануля `тор,-ра 
г. бараба̀нный   грануля `тор бараба̀нний 
г. прѐссовый   грануля `тор пре `совий 
г. тарѐльчатый   грануля `тор тарі̀лковий 

[сходинко `вий] 
грануля̀ция   гранулюва `ння, грануля̀ція,-ції, 
зернува `ння 

гранча̀тый   гранча̀стий 
гра̀нь   фіз., мат. грань,-ні, пруг-га, руб,-ба 

(1. лінія поділу; 2. плоска поверхня 
предмета, що утворює кут з іншою 
такою ж поверхнею) 
г. бокова̀я   грань бічна̀ 
г. вѐрхняя   грань вѐрхня 
г. единѝчная   грань одини `чна 
г. многогра̀нного угла̀   грань многогра̀нного 
кута ` 

г. нѝжняя   грань нѝжня 
г. таутозона̀льная   грань тавтозона `льна 

гра̀ф   мат. граф (математична система 
об’єктів довільної природи і зв’язків, що 
сполучають будь-які пари цих об’єктів) 
г. антисимметрѝческий   
граф антисиметри `чний 

г. вторѝчный   граф втори `нний 
г. напра̀вленный   граф спрямо `ваний 
г. ненапра̀вленный   граф неспрямо `ваний 
г. оптима̀льный   граф оптима `льний 
г. первѝчный   граф перви `нний 
г. сигна̀льный   граф сигна `льний 
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гра`ф симметрический                                                                                  громоздкий 

г. симметрѝческий   граф симетрѝчний 
г. частѝчный   граф частко̀вий 

гра̀фик   гра `фік,-ка (1. наочне зображення 
кількісної залежности різних процесів, 
явищ; 2. докладний розклад виконання 
виробничого плану; 3. мат. графік функції 
– крива, що зображає залежність функції 
від незалежної змінної) 
г. завѝсимости   гра `фік зале `жности 
г. нагру̀зки   гра̀фік наванта `ження; 
ел. гра `фік обтя `ження [наванта `ги] 

г. почасово̀й   гра̀фік погоди `нний 
г. произво̀дственный   гра̀фік виробни `чий 
г. рабо̀ты   гра̀фік робо̀ти 
г. сетево̀й   гра `фік сіткови `й 
г. статистѝческий   гра̀фік статисти `чний 
г. фу̀нкции   гра `фік фу̀нкції 

гра̀фика   гра̀фіка,-ки (1. вид образотворчого 
мистецтва, основним зображальним 
засобом якого є однотипний малюнок, 
виконаний переважно на папері олівцем, 
пером, пензлем, вуглем, чи друковані 
художні зображення витиснені на папері 
зі спеціяльно підготовленої форми (гравюри); 
2. наука про письмо, яка досліджує 
співвідношення між літерами і звуками) 
г. инженѐрная   гра `фіка інжене `рна 
г. промы̀шленная   гра̀фіка промисло `ва 

графѝт   графі `т,-ту; пи `сень,-ню (в олівцях) 
(проста речовина вуглецю, кристалічної 
будови, чорного, сірого кольору, 
використовують у виробництві 
вогнетривів, електротехнічного 
обладнання) 

графитиза̀ция   графітиза̀ція,-ції (утворення 
чи виділення графіту в металевих стопах, 
де вуглець міститься у вигляді нестійких 
карбідів) 

графитѝрованный   зграфіто `ваний 
графитѝрование   графітува `ння, 
графітиза `ція,-ції 

графитѝровать   графітува `ти 
графѝтный   графі̀тний, графі `товий 
графитопла̀ст   графітопла `ст,-ту 
графитоподо̀бный   графітува `тий 
графѝть   графи `ти, розгра `флювати 

(розкреслювати на графи) 
графѝчески   графі `чно 
графѝческий   графі̀чний (зображений у 
вигляді графіка) 

графлѐние   гра̀флення (розкреслювання на 
графи), лініюва `ння 

графлённый   гра̀флений, ліно `ваний 
гра̀фленый   розгра `флений, розліні̀єний, 
розліно `ваний 

графомѐтр   графомѐтер,-тра 
графомеханѝческий   графомехані̀чний 
гребёнка   гребі̀нка,-ки, гребіне `ць,-нця ` 

(довгаста пластинка з зубцями для 
розчісування волосся, куделі) 
г. алма̀зная   гребі̀нка алма `зна 
г. винторѐзная   гребі̀нка ґвинторі̀зна 
г. гайконарезна̀я   гребі̀нка накрутконарізна̀ 
г. зуборѐзная   гребі̀нка зуборі̀зна 

[зуборі̀зальна] 
г. резьбова̀я   гребі̀нка різьбова ` [різьова̀] 

гребёночный   гребінце `вий, гребінко `вий 
гребѐнчатый   гребі̀нчастий, гребі̀нчатий 
грѐбень   гре `бінь,-беня 
гребешо̀к   гребіне `ць,-нця ` 
гребо̀к   гребо̀к,-ка, розгріба̀чка,-чки 
грѐйдер   ґрѐйдер,-ра (землерийна машина 
для профілювання земельних насипів, 
переміщування і розрівнювання ґрунту) 
г. прицепно̀й   ґрѐйдер причіпни `й 
г. самохо̀дный   ґрѐйдер самохі̀дний 

грѐйфер   гра̀йфер,-ра, захо̀пник,-ка 
(пристрій вантажопіднімальних машин та 
екскаваторів, призначений для захоплювання 
(зачерпування) та вантаження грудкових і 
сипких матеріялів) 
г. вибрацио̀нный   гра `йфер вібраці̀йний 
г. винтово̀й   гра `йфер ґвинтови `й 
г. многочелюстно̀й   
гра `йфер багатощеле `повий 

г. роюще-подрыва̀ющий   
гра `йфер ри `йно-підрива `льний 

г. самозахва̀тывающий   
гра `йфер самозахо `пний 

грѐйферный   ґра̀йферний (звід) 
грѐлка   грійни `к,-ка `, грі̀лка,-ки 
гро̀вер   ґро̀вер,-вера (про шайбу) 
гроза̀   гроза `,-зи ` 
громкоговорѝтель   гучномо `вець,-вця 
гро̀мкость   гу̀чність,-ности 
громо̀здкий   громіздки `й, зава `листий, 
невкла `дистий (вантаж, споруда), 
здорове `нний 
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громоздкость                                                                                              грунтовочный 

громо̀здкость   громі̀здкість,-кости, 
зава `листість, -тости, накла̀дистість,-тости, 
невкла `дистість,-тости 

громоотво̀д   громозві̀д,-во `ду, 
блискавковідві̀д,-во `ду 

грот   грот,-ту, яски `ня,-ні (печероподібна 
заглибина чи порожнина в Землі природного 
чи штучного походження, що має 
широкий вхід та склепінчасту стелю) 

гро̀хот   сѝто,-та, ре `шето,-та, пересіва `ч,-ча̀, 
си `товий класифіка̀тор 
г. бара̀банный   сѝто бараба̀нове [цилі̀ндрове] 
г. вибрацио̀нный   си `то вібраці `йне 
г. враща̀ющийся   си `то оберто `ве 
г. инерцио̀нный колоснико̀вый   
си `то інерці `йне руштове ` 

г. кача̀ющийся   си `то хитне ` [коливне `] 
г. лѐнточный   сѝто стрічкове ` 
г. резона̀нсный   сѝто резона `нсне 
г. ро̀ликовый колоснико̀вый   сѝто ва̀льцеве 
руштове ` 

г. сотряса̀тельный   си `то стру̀шувальне 
г. щелево̀й   сѝто щіли `нне 

грохота̀ть   пересіва̀ти 
грохото̀ванный   пересівни `й; пересі̀юваний 
грохочѐние   пересіва̀ння, просі `ювання, 
грохо `чення (розділювання за розміром 
зерен або шматків) 
г. избира̀тельное   пересіва `ння вибірко `ве 
г. ме `лкое   пересіва̀ння дрібне ` 
г. срѐднее   пересіва̀ння сере `днє 
г. то̀нкое   пересіва̀ння тонке ` 

гру̀ббер   с.г. гру̀бер,-бера (культиватор 
для глибокого розпушування ґрунту без 
вивертання його) 

грубодиспѐрсный   грубодиспе `рсний 
грубозернѝстый   грубозерни `стий, 
грубозерне `ний 

гружѐние   ванта̀ження 
гружёный   ванта̀жений 
гру̀женый   наванта `жений 
груз   1. ванта `ж,-жу̀ (поклажа); 2. тяга̀р,-ря ` 

(вага) 
г. большегабарѝтный   
ванта `ж великогабари `тний 

г. весово̀й   ванта̀ж вагови `й 
г. крупномѐрный   ванта `ж великомі̀рний 
г. па̀дающий   ванта `ж упадни `й [падни `й] 

г. передвижно̀й   ванта `ж пересувни `й 
г. транспортѝруемый   ванта̀ж транспорто̀вний 
г. уравновѐшивающий   
тяга̀р зрівнова `жувальний 

г. эксцентрѝческий   ванта̀ж позацентро̀вий 
[ексцентри `чний] 

грузѝмый   ванта̀жений, наванта̀жуваний 
грузѝть   ванта `жити, наванта `жувати 
грузовѝк   вантажі̀вка,-ки, тягарі̀вка,-ки 
грузовместѝмость   вантажомі̀сткість,-кости 

(вагона, судна) 
грузозахва̀тный   вантажозахопнѝй 
грузооборо̀т   вантажоо `біг,-гу 
грузоперево̀зка   вантажопереве `зення 
грузоперерабо̀тка   вантажопереро `блення; 
вантажопереробі̀ток,-тку 

грузоподъёмник   вантажопідо `йма,-ми 
грузоподъё̀мность   вантажопідійма̀льність, 

-ности 
г. ба̀зовая   вантажопідійма̀льність ба̀зова 
г. динамѝческая   вантажопідійма̀льність 
динамі̀чна 

г. номина̀льная   вантажопідійма̀льність 
номіна `льна 

г. статѝческая   вантажопідійма̀льність 
стати `чна 

грузопото̀к   вантажопоті `к,-то̀ку 
гру̀зчик   ванта `жник,-ка 
грузя̀щий   заванта̀жувальний 
гру̀нт   ґрунт,-ту (1. верхній шар земної кори, 
земельний наділ; 2. те, що становить 
основу чого-небудь) 
г. насыпно̀й   ґрунт насипни `й 
г. неодноро̀дный   ґрунт неоднорі̀дний 
г. однозернѝстый   ґрунт однозерни `стий 

[однозерни `нний] 
г. песча̀ный   ґрунт піща `ний [піскови `й] 
г. ры̀хлый   ґрунт пухки `й 
г. утеплённый   ґрунт уте `плений 

грунтова̀ние   ґрунтува `ння 
(покриття предмету, полотна, картини 
речовиною, що є основою, на яку наносять 
інші речовини, фарби) 

грунто̀ванный   ґрунто `ваний 
грунтова̀ть   ґрунтува `ти 
грунто̀вка   ґрунтува `ння 
грунтово̀й   ґрунтови `й 
грунто̀вочный   ґрунтува `льний 
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группа                                                                                                        давление пара 

гру̀ппа   гру̀па,-пи (сукупність предметів) 
г. оператѝвная   гру `па операти `вна 
г. простра̀нственная   гру̀па просторо `ва 
г. симметрѝческая   гру `па симетри `чна 
г. структу̀рная   гру `па структу `рна 
г. то̀чечная   гру `па точко `ва 

группѝрование   групува `ння; об’є̀днування 
в гру `пу, згрупо `вування; згрупо `вання 

группѝрованный   групо `ваний; згрупо `вний 
сгруппѝрованный   згрупо `ваний 
группѝровать   групува `ти, згрупува `ти 
группиро̀вка   групува `ння; угрупо̀вування; 
згрупо `вування; згрупо `вання 

группиру̀емый   групо `ваний; згрупо `вний 
группиру̀ющий   групува `льний, групівни `й 
группиру̀ющийся   згрупо `вний; групо `ваний 
группово̀й   групови `й 
гру̀ша   гру̀ша,-ші 
грушевѝдный   грушоподі̀бний 
гря̀диль   с.г. гря `діль,-ля (частина плуга – 
подовжений брус, до якого причіплюється 
ніж, упряжний гак тощо) 

грязевѝк   шлямови `к,-ка̀, наму `льник,-ка 
грязево̀й   шлямови `й, наму̀льний 
грязь   шлям,-му, наму̀л,-лу (осад); бруд,-ду, 
твань,-ні (болото) 

губа̀   кри `си,-сів (труби), фла̀нець,-нця, 
губа̀,-би ` 

гу̀бчатый   губкува̀тий, губча `стий 
гудѐть   гуді̀ти, стугоні `ти (про машину) 
гудро̀н   гудро `н,-ну (асфальтовий залишок 
дестиляції нафти, використовують як 
мастило у шляховому будівництві) 
г. кѝслый   гудро̀н кѝслий, дьо̀готь кѝслий 
г. кро̀вельный   гудро `н покріве `льний 

гудрона̀тор   гудрона `тор,-ра (машина для 
розливання нагрітих гудронових матеріялів) 

гужево̀й   возовѝй 
гул   сту̀гін,-гону (проводів); гуготі̀ння; 
гу̀ркіт, -коту 

гу̀лкий   гучнѝй, голоснѝй; лункѝй (з сильним 
резонансом) 

гу̀лкость   гу̀чність,-ности 
гу̀мми   ґу `мі (лат. gummi), каме `дь,-ді, 
смола̀,-ли ` 

гуммиара̀бик   ґуміара̀бік,-ку (прозора 
аморфна, швидкотужавійна смола, яку 
виділяють аравійська й африканська 

акації; використовують у текстильній 
промисловості, медицині, друкарській 
справі) 

гуммѝровать   ґумува̀ти 
гу̀сеница   гу̀сениця,-ці, плазу `н,-на̀, трак,-ка 

(трактора) 
густѐть   густі `ти, гу `снути, тужа `віти 
густо̀й   густи `й 
густота̀   густота `,-ти `, гу `стість,-тости 

 
Д 

 
дава̀ть, дать   дава̀ти, да̀ти 
давѝльный   давѝльний, ти `сковий 
давлѐние   ти `снення; тиск,-ку 
д. абсолю̀тное   тиск абсолю `тний 
д. атмосфѐрное   тиск атмосфе `рний 
д. аэродинамѝческое   тиск аеродинамі̀чний 
д. барометрѝческое   тиск барометрѝчний 
д. внѐшнее   тиск зо̀внішній 
д. вну̀треннее   тиск вну `трішній 
д. всесторо̀нное   тиск всебі `чний 
д. высо̀кое   тиск висо `кий 
д. гидравлѝческое   тиск гідравлі̀чний 
д. гидростатѝческое   тиск гідростатѝчний 
д. динамѝческое   тиск динамі `чний 
д. допустѝмое   тиск допустни `й 
д. зву̀ка   тиск зву `ку 
д. избы̀точное   тиск надлишко `вий 

[надмі̀рний] 
д. излучѐния   тиск випромі `нювання 
д. капилля̀рное   тиск капіля `рний 
д. конта̀ктное   тиск конта `ктний 
д. критѝческое   тиск крити `чний 
д. манометрѝческое   тиск манометрѝчний 
д. нару̀жное   тиск зо̀внішній 
д. насыщѐния   тиск наси `чення 
д. норма̀льное   тиск норма̀льний 
д. осмотѝческое   тиск осмоти `чний (тиск 
розчину на напівпроникну перетинку, 
яка відокремлює його від розчинника 
або розчину меншої концентрації) 

д. оста̀точное   тиск залишко `вий 
д. отрица̀тельное   тиск від’є̀мний 
д. па̀ра   тиск па `ри 
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давление парциальное                                                                          дверь откидная 

д. парциа̀льное   тиск парція `льний 
д. повѐрхностное   тиск поверхнѐвий 
д. понѝженное   тиск зни `жений 
д. пульсацио̀нное   тиск пульсаці̀йний 
д. рабо̀чее   тиск робо̀чий 
д. радиацио̀нное   тиск радіяці̀йний 
д. свѐта   тиск сві `тла 
д. статѝческое   тиск стати `чний 
д. удѐльное   тиск пито `мий 
д. установѝвшееся   тиск уста `лений 

да̀вящий   дави `льний, ти `сковий 
дальнестру̀йный   далекострумене `вий, 
далекоструми `нний 

да̀льний   далѐкий 
дальнобо̀йный   далекося̀жний, далекоді̀йний 
дальнодѐйствие   далекоді `я,-ді̀ї, 
далекоді̀йність,-ности, далекося̀жність,-ности 

дальнодѐйствующий   далекоді̀йний; 
далекося `жний 

дальнозо̀ркий   далекозо `рий 
дальнозо̀ркость   далекозо `рість,-рости 
дальномѐр   відстанемі̀р,-ра, віддалемі̀р 
д. оптѝческий   віддалемі̀р опти `чний 
д. стереоскопѝческий   
віддалемі̀р стереоскопі `чний 

да̀льность   далѐкість,-кости 
д. бо̀я струѝ   далѐкість бо̀ю стру̀меня, 
далекося `жність струми `ни 

д. вѝдимости   далѐкість ви `димости 
[видноти `] 

д. дѐйствия   далекося `жність,-ности 
дальтонѝзм   дальтоні `зм,-му (часткова 
колірна сліпота) 

да̀мба   га̀тка,-ки, да̀мба,-би, грѐбля,-лі 
д. оградѝтельная   га̀тка захисна̀ 

[загоро `джувальна] 
д. опоя̀сывающая   га̀тка ото `чувальна 
д. струеотво̀дная   га̀тка водовідхи `льна 

[струменевідвідна `] 
д. фильтру̀ющая   га̀тка фільтрівна ` 

да̀нные   да̀ні, відо̀мості 
д. вспомога̀тельные   да̀ні допоміжні̀ 
д. достовѐрные   да̀ні правдѝві [достові̀рні] 
д. исхо̀дные   да̀ні початко `ві 
д. о̀пытные   да̀ні до̀слідні 
д. предварѝтельные   да̀ні поперѐдні 

д. таблѝчные   да̀ні таблѝчні 
д. эксперимента̀льные   
да `ні експеримента `льні [до̀слідні] 

да̀тчик   дава̀ч,-ча̀ 
д. вибра̀ции   дава̀ч вібра `ції 
д. давлѐния   дава̀ч тѝску 
д. ёмкостный   дава̀ч є̀мнісний 
д. ѝмпульсов   дава̀ч і̀мпульсів 
д. индуктѝвный   дава `ч індукти `вний 
д. индукцио̀нный   дава̀ч індукці `йний 
д. конта̀ктный   дава̀ч конта `ктний 
д. мембра̀нный   дава `ч мембра `нний 
д. механѝческий   дава̀ч механі `чний 
д. мо `щности   дава̀ч поту `жности 
д. напряжѐния   дава̀ч напру̀ження [напру̀ги] 
д. перемещѐния   дава̀ч перемі `щення 
д. полупроводнико̀вый   
дава̀ч напівпровіднико `вий 

д. про̀волочный   дава̀ч дротяни `й 
д. пьезоэлектрѝческий   
дава̀ч п’єзоелектри `чний 

д. реоста̀тный   дава̀ч реоста `тний 
д. реохо̀рдный   дава̀ч реохо `рдний 
д. ско̀рости   дава̀ч шви `дкости 
д. сопротивлѐния   дава `ч о̀пору 
д. температу̀ры   дава `ч температу̀ри 
д. удлинѐния   дава̀ч ви `довження 
д. у `ровня   дава̀ч рі̀вня 
д. ускорѐния   дава̀ч приско `рення 
д. электрѝческий   дава `ч електрѝчний 
д. электро̀нный   дава `ч електро `нний 

двѐрка, двѐрца   дверця `та,-ця `т; две `рі,-рѐй 
дверно̀й   двернѝй 
двѐрчатый   двѐрчастий 
дверь   двѐрі,-рѐй 
д. враща̀ющаяся   двѐрі оберто̀ві 
д. двойна̀я   двѐрі подві̀йні 
д. двухство̀рчатая   двѐрі двопі `льні 

[двосту `лкові] 
д. задвижна̀я   две `рі засувні ` 
д. нару̀жная   две `рі зо̀внішні [надві̀рні] 
д. несгора̀емая   две `рі вогнетривкі̀ 
д. одноство̀рчатая   двѐрі однопі̀льні 

[односту `лкові] 
д. откидна̀я   двѐрі відкидні ` 

Д 
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дверь раздвижная                                                                 двигатель электрический 

д. раздвижна̀я   две `рі розсувні ` 
д. распашна̀я   двѐрі двосту `лкові 
д. решётчатая   две `рі ґра `тчасті 
д. скользя̀щая   двѐрі ковзні ` 
д. филёночная   двѐрі тахльо̀вані 
д. шѝрмовая   двѐрі парава `нні 

двѝгаемый   ру `ханий; рухо `мий 
двѝгание   ру̀хання 
двѝгатель   двигу̀н,-на `, руші̀й,-шія ` 
д. асинхро̀нный   
двигу `н [руші `й] асинхро `нний 

д. а̀томный   двигу̀н [руші `й] а̀томний 
д. балансѝрный   
двигу `н [руші `й] баланси `рний 

д. ветрово̀й [ветряно̀й]   двигу `н [руші `й] 
вітрови `й 

д. вну̀треннего сгора̀ния   двигу `н [руші `й] 
вну̀трішнього згоря̀ння [серединопа̀льний] 

д. водяно̀й   двигу̀н [руші `й] водянѝй 
д. высокооборо̀тный   двигу `н [руші `й] 
швидкооберта `льний 

д. га̀зовый   двигу̀н [руші `й] га̀зовий 
д. газотурбѝнный   
двигу `н [руші `й] газотурбі `нний 

д. гидравлѝческий   
двигу `н [руші `й] гідравлі̀чний 

д. Дѝзеля [дѝзельный]   двигу `н [руші `й] 
дѝзельний [стискови `й] 

д. жѝдкостно-реактѝвный   двигу̀н 
[руші `й] рідѝнно-реакти `вний 

д. заглу̀шенный   двигу `н [руші̀й] 
захи `щений 

д. закры̀тый   двигу `н [руші `й] закри `тий 
д. карбюра̀торный   
двигу `н [руші `й] карбюра `торний 

д. компа̀ундный   двигу̀н [руші̀й] компа̀ундний 
(зі змішаним збу `дженням) 

д. компрѐссорный   
двигу `н [руші `й] компре `сорний 

д. конденса̀торный   
двигу `н [руші `й] конденса `торний 

д. короткоза̀мкнутый   двигу `н [руші `й] 
короткоза `мкнений 

д. кра̀новый   двигу `н [руші `й] зводо̀вий 
[кра̀новий] 

д. многоцилиндро̀вый   двигу `н [руші `й] 
багатоцилі `ндровий 

д. парово̀й   двигу̀н [руші `й] парови `й 
д. пла̀зменный   двигу̀н [руші̀й] пла̀змовий 
д. пневматѝческий   
двигу `н [руші `й] пневмати `чний 

д. поршнево̀й   двигу `н [руші̀й] то̀локовий 
д. прямото̀чный   
двигу `н [руші `й] прямотѐчний 

д. радиоизото̀пный   
двигу `н [руші `й] радіоізото̀пний 

д. ракѐтный   двигу `н [руші `й] ракѐтний 
д. р. жи `дкостный   
двигу `н [руші `й] раке `тний ріди `нний 

д. р. химѝческий   
двигу `н [руші `й] раке `тний хемі `чний 

д. р. я̀дерный   двигу̀н [руші̀й] ракѐтний 
я `дерний 

д. реактѝвный   двигу̀н [руші̀й] реактѝвний 
д. реверсѝвный   двигу̀н [руші̀й] реверсѝвний 
д. репульсио̀нный   
двигу `н [руші `й] репульсі `йний 

д. ротатѝвный   двигу̀н [руші̀й] ротатѝвний 
д. сериѐсный   двигу `н [руші̀й] сѐрієсний 

(з послідовним збудженням) 
д. синхро̀нный   
двигу `н [руші `й] синхро `нний 

д. стациона̀рный   
двигу `н [руші `й] стаціона `рний 

д. судово̀й   двигу̀н [руші `й] суднови `й 
д. теплово̀й   двигу `н [руші `й] теплови `й 
д. термохимѝческий   двигу `н [руші `й] 
термохемі `чний 

д. тихохо̀дный   
двигу `н [руші `й] повільнохі `дний 
[повільнобі `жний, повільнору `шний] 

д. трёхфа̀зный   двигу̀н [руші̀й] трифа̀зний 
д. турбовинтово̀й   
двигу `н [руші `й] турбоґвинтови `й 

д. турбокомпрѐссорный   двигу `н [руші `й] 
турбокомпре `сорний 

д. турбореактѝвный   
двигу `н [руші `й] турбореакти `вний 

д. четырёхта̀ктный   
двигу `н [руші `й] чотирита `ктний 

д. шунтово̀й   двигу `н [руші `й] шунтови `й 
[узбі̀чний] (з паралельним збудженням) 

д. электрѝческий   
двигу `н [руші `й] електри `чний 
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двигатель электрический коллекторный                             движение турбулентное 

д. э. коллѐкторный   двигу `н [руші `й] 
електри `чний колѐкторний 

д. э. короткоза̀мкнутый   двигу̀н [руші̀й] 
електри `чний короткоза `мкнений 

д. э. перемѐнного то̀ка   двигу `н [руші̀й] 
електри `чний змі̀нного стру `му 

д. э. постоя̀нного то̀ка   двигу `н [руші̀й] 
електри `чний пості̀йного стру `му 

д. э. с фа̀зным ро̀тором   двигу̀н [руші̀й] 
електри `чний з фа̀зним ро `тором 

д. я̀дерный   двигу̀н [руші `й] я `дерний 
двѝгательный   1. двигу `нний, руші `йний; 

2. рухови `й 
двѝгать, двѝнуть   ру `хати, ру̀хнути; руша̀ти, 
ру `шити 

двѝгающий   ру̀хальний 
двѝгающийся   рухо `мий; рухли `вий 
движѐние   рух,-ху 
д. адиабатѝческое   рух адіяба̀тний 
д. беспреры̀вное   рух безпере `рвний 

[непере `рвний] 
д. бро̀уновское   рух бро `унівський 

(невпорядкований безперервний рух 
дрібних частинок (до 5 мк), завислих у 
рідині або газі, спричинений тепловим 
рухом молекул довкілля) 

д. винтово̀е   рух ґвинтови `й 
д. вихрово̀е   рух вихрови `й 
д. возвра̀тно-поступа̀тельное   
рух зворо `тно-поступа `льний 

д. волнообра̀зное   рух хвиля `стий 
д. враща̀тельное   рух оберто `вий 
д. встрѐчное   рух зустрі `чний 
д. вы̀нужденное   рух ви `мушений 
д. гармонѝческое   рух гармоні `чний 
д. двухмѐрное   рух двови `мірний 
д. деформацио̀нное   рух деформаці̀йний 
д. завѝхренное   рух зави `хрений 
д. замедлѐнное   рух спові `льнений 
д. затуха̀ющее   рух згасни `й 
д. изотермѝческое   рух ізотермі̀чний 
д. ка̀жущееся   рух позі `рний [уя `вний] 
д. каса̀тельное   рух доти `чний 
д. колеба̀тельное   рух коливни `й 
д. криволинѐйное   рух криволіні `йний 
д. кругово̀е   рух колови `й 
д. ламина̀рное   рух ламіна̀рний [шарува̀тий] 

д. линѐйное   рух ліні̀йний 
д. механѝческое   рух механі `чний 
д. неравномѐрное   рух нерівномі̀рний 
д. нестациона̀рное   рух нестаціона `рний 
д. неустановѝвшееся   рух неуста̀лений 
д. обра̀тное   рух зворо `тний 
д. однонапра̀вленное   рух односпрямо̀ваний 
д. относѝтельное   рух відно̀сний 
д. перемѐнное   рух змі̀нний 
д. перено̀сное   рух переносни `й 
д. пла̀вное   рух пла `вний 
д. плавноизменя̀ющееся   рух плавнозмі̀нний 
д. пло̀ское   рух пло `ский 
д. плоскопараллѐльное   
рух плоскопарале `льний 

д. поступа̀тельное   рух поступа `льний 
[поступни `й] 

д. потенциа̀льное   рух потенці `йний 
д. преры̀вистое   рух перери `вчастий 
д. принудѝтельное   рух примусо̀вий 
д. простра̀нственное   рух просторо `вий 
д. прямолинѐйное   рух прямоліні̀йний 
д. пульсѝрующее   рух пульсівнѝй 
д. равномѐрное   рух рівномі `рний 
д. равномѐрно-замедлѐнное   
рух рівномі̀рно-спові `льнений 

д. равномѐрно-перемѐнное   
рух рівномі `рно-змі̀нний 

д. равномѐрно-уско̀ренное   
рух рівномі̀рно-пришви `дшений 

д. равноперемѐнное   рух рівнозмі `нний 
д. результѝрующее   рух вислідни `й 
д. скачкообра̀зное   рух стрибка `ми 
д. сквозно̀е   рух наскрі `зний 
д. скоростно̀е   рух швидкісни `й 
д. сло̀жное   рух складни `й 
д. со̀бственное   рух вла `сний 
д. стру̀йчатое   рух струменя `стий, течія ` 
струмени `ста [ламіна̀рна] 

д. теплово̀е   рух теплови `й 
д. толчкообра̀зное   рух по `штовхами 
д. тра̀нспорта правосторо̀ннее   
рух тра `нспорту правобі `чний 

д. турбулѐнтное   рух турбуле `нтний 
[вихрови `й] 
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движение упорядоченное                                                                                           де- 

д. упоря̀доченное   рух упорядко `ваний 
д. уско̀ренное   рух пришви `дшений 
д. установѝвшееся   рух уста `лений 
д. циклѝческое   рух циклі `чний 

движѝмость   руші `йність,-ности, 
рухо `мість,-мости 

двѝжимый   ру `ханий, рухо `мий 
двѝжитель   руші `й,-ія ` 
д. водомётный   руші̀й водомета `льний 
д. гу̀сеничный   руші̀й гу `сеничний 
д. судово̀й   руші `й суднови `й 
д. шага̀ющий   руші `й кроку `ючий 

движо̀к   повзу̀н,-на `, пере `су `вень,-вня 
(частина механізму) 

двѝжущий   руші `йний, ру̀хальний 
двѝжущийся   рухо `мий; ру `ханий 
двоѝчный   мат. двійко `вий 
двойнѝк   1. двоя `к,-ка̀, двійни `к,-ка̀ (труба); 

2. ретурбѐнт,-та, поворо `тник,-ка 
двойникова̀ние   двійникува `ння 
двойно̀й   подві̀йний, двійча̀стий (з двох 
частин), двої̀стий 

дво̀йственность   подві `йність,-ности, 
дво̀їстість,-тости 

дво̀йственный   двої̀стий 
двор   двір,-во̀ру; подві̀р’я 
д. грузово̀й   двір ванта `жний 
д. литѐйный   двір лива `рний 
д. ру̀дничный   двір копа `льневий 

двояково̀гнутый   подвійновгну `тий, 
двовгну `тий, двовві̀гнутий 

двояковы̀пуклый   подвійноопу `клий, 
двоопу `клий 

двоякопреломля̀ющий   подвійнозало `мний, 
двозало `мний 

двугра̀нный   двогра `нний 
двузна̀чный   двозна `чний 
двукана̀тный   двокодо `ловий, дволи `нвовий 
двуколёсный   двоколі `сний 
двукра̀тный   дворазо `вий, двокра̀тний, 
подві̀йний 

двумѐрный   фіз. двови `мірний 
двуо̀кись   діоксѝд,-ду, двоокси `д,-ду 
двуо̀сный   двові `сний, двоосьови `й 
двуплѐчий   двопле `чий, дворамѐнний 
двупо̀лый   двопі̀льний, двосту `лковий 

двусмы̀сленный   двозна `чний 
двуство̀рчатый   двосту `лковий, двопі `льний, 
двійча̀тий 

двусторо̀нний   двобі̀чний, двосторо `нній 
двууглекѝслый   бікарбона `т,-ту, 
гідрокарбона `т,-ту, гідрогенкарбона `т,-ту 

двуха̀томный   двоа `томний 
двухвалѐнтный   двовале `нтний 
двухвенцо̀вый   двовінце `вий 
двухгра̀нный   двогра `нний 
двухжѝльный   двожи `льний, двоста̀лковий 
двухколѐнчатый   двоколі `нчастий 
двухконѐчный   двокінце `вий 
двухконсо̀льный   двоконсо `льний 
двухкоро̀мысловый   двокоро `мисловий 
двухкра̀тно   дворазо `во 
двухкривошѝпный   двоко `рбовий 
двухопо̀рный   двоопі `рний, двоопо `рний 
двухплѐчий   двораме `нний 
двухпозицио̀нный   двопозиці `йний, 
двопу `нктовий 

двухполо̀сный   двосмуго `вий 
двухпо̀лостный   двопорожни `нний 
двухпролѐтный   двопрогі `нний 
двухпро̀фильный   двопро `фільний 
двухрѐльсовый   дворе `йковий 
двухря̀дный   дворя `дний 
двухска̀тный   двоспадни `й, двосхѝльний 

(дах, покрівля) 
двухсло̀йный   двошаро `вий 
двухство̀рчатый   двопі̀льний, двостулко̀вий, 
двійча̀стий (вікно, двері) 

двухсто̀ечный   двостояко `вий 
двухсторо̀нний   двобі̀чний, двосторо `нній 
двухта̀вровый   двота̀вровий, двотѐтний 
двухходово̀й   двоходо `вий, двопрохідни `й, 
двостві̀рний 

двухчлѐнный   двочле `нний 
двухшкѝвный   двошкі̀вний, двокрутне `вий 
двухшла̀нговый   двошла `нговий 
двухэксцѐнтриковый   двоексце `нтриковий 
двучлѐн   двочлѐн,-на 
де-, дѐз-   де-, дез- (префікс, що означає: 

1. звільнення або відділення від об’єкта; 
2. зміну характеру процесу на протилежний; 
3. рух униз) 
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дебет                                                                                                                          дека- 

дѐбет   дѐбет,-ту (ліва сторона 
бухгалтерського рахунку, на якій 
відображаються господарські операції) 

дебѝт   дебі̀т,-ту, вида `тність,-ности 
(кількість води, нафти, газу, що надходить 
з джерела за одиницю часу) 

девиа̀ция   девія `ція,-ції (1. відхилення 
стрілки компаса під впливом великих 
мас заліза; 2. відхилення від правильного 
напряму руху літака, корабля тощо) 
д. оста̀точная   девія `ція залишко `ва 
д. полукру̀глая   девія `ція напівкру̀гла 
д. четвертна̀я   девія̀ція чвертна̀ [чвертко̀ва] 

дегаза̀тор   дегаза̀тор,-ра, відгазува̀льник,-ка 
дегаза̀ция   відгазува `ння, знегазува `ння; 
дегаза̀ція,-ції 

дегазѝрованный   здегазо̀ваний, відгазо̀ваний; 
газові `льний 

дегидрата̀ция   водоусу̀нення, знево̀днення, 
дегідрата `ція,-ції (усунення води) 

дегидра̀тор   знево̀дник,-ка, знево̀днювач,-ча, 
дегідра `тор,-ра 

дёготь   дьо̀готь,-тю, ді̀готь,-тю (смоляниста 
рідина від сухого перегону дерева, торфу, 
вугілля) 

деграда̀ция   деграда̀ція,-ції, занѐпад,-ду, 
погі `ршення 

дезактива̀ция   деактива `ція,-ції, 
знезара `жування 
д. сорбцио̀нная   деактива `ція сорбці̀йна 
д. стру̀йная   деактива `ція струми `нна 
д. суха̀я   деактива̀ція суха̀ 
д. термѝческая   деактива `ція термі̀чна 
д. ультразвукова̀я   
деактива `ція ультразвукова ` 

д. электрохимѝческая   
деактива `ція електрохемі `чна 

дезактивѝрование   деактивува `ння, 
здеактивува `ння 

дезактивѝрованный   здеактиво `ваний 
дезактивѝровать   деактивува̀ти, здеактивува̀ти 
дезактивѝруемый   деактиво `ваний; 
здеактиво `вний 

дезактивѝрующий   деактивува `льний 
дезактивѝрующийся   здеактиво `вний; 
деактиво `ваний 

дезинтегра̀тор   дезінтегра `тор,-ра, 
подрі̀бнювач,-ча (1. машина для подрібнення 

крихких матеріялів; 2. апарат для очищення 
промислових газів від дрібних, твердих або 
рідинних частинок) 
д. литѐйный   дезінтегра `тор лива̀рний 

дезинтегра̀ция   дезінтегра `ція,-ції 
(розподіл цілого на складові частини) 

дезодора̀ция   дезодора `ція,-ції (усунення 
неприємних запахів) 

дезоксида̀ция   дезоксида̀ція,-ції, розкѝснення 
(віднімання кисню) 

деиониза̀ция   дейоніза `ція,-ції 
дѐйственность   діє̀вість,-вости, чѝнність, 

-ности 
дѐйственный   діє̀вий, чи `нний, акти `вний 
дѐйствие   ді̀я, чин,-ну; ді̀яння; вплив,-ву 
д. вѐнтильное   ді̀я ве `нтильна [закрутна `] 
д. взаѝмное   ді̀я взає̀мна 
д. внѐшнее   ді̀я зо̀внішня 
д. выпрямля̀ющее   ді̀я випрямна̀ 
д. да̀льнее   ді̀я далѐка 
д. замѐдленное   ді `я спові `льнена 
д. замедля̀ющее   ді `я спові̀льнювальна 
д. защѝтное   ді̀я захисна ` 
д. излучѐния   ді̀я випромі̀нювання 
д. истира̀ющее   ді̀я стира `льна 
д. магнѝтное   ді̀я магне `тна 
д. меша̀ющее   ді̀я перешко `дна 
д. напра̀вленное   ді̀я скеро̀вана [спрямо̀вана] 
д. непосрѐдственная   ді̀я безпосере `дня 
д. обра̀тное   ді̀я зворо `тна [обѐрнена] 
д. по̀ля   ді̀я по̀ля 
д. радиа̀ции   ді̀я радія `ції 
д. размагнѝчивающее   ді̀я розмагнѐчувальна 
д. разрушѝтельное   ді̀я руйнівна̀ 
д. расклѝнивающее   ді̀я розкли `нювальна 
д. светово̀е   ді̀я світлова ` 
д. сма̀зочное   ді̀я масти `льна 
д. совместѝмое   співді̀я,-ді `ї 
д. терморегулѝрующее   ді̀я терморегулюва̀льна 
д. химѝческое   ді `я хемі̀чна 
д. электрохимѝческое   ді̀я електрохемі̀чна 

действѝтельность   ді̀йснійсть,-ности 
действѝтельный   ді `йсний, спра `вжній 
дѐйствовать   ді̀яти, чини `ти 
дѐйствующий   ді̀ючий, чѝнний, діє̀вий 
дейтѐрий   дейтѐрій,-рію 
дѐка-   де `ка- (у складних словах означає 
десять, у десять разів більше) 
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дека                                                                                                              деноминация 

дѐка   дѐка,-ки, по `крив,-ву 
декагра̀мм   декагра `м,-ма (10 г), дкг 
декалѝтр   декалі̀тер,-тра (10 л), дкл 
декамѐтр   декамѐтер,-тра (10 м), дкм 
деканта̀тор   деканта `тор,-ра, відсті̀йник,-ка, 
згу̀щувач,-ча (осадник) 

деканта̀ция   деканта `ція,-ції, злива̀ння, 
зці̀джування (зливання рідини з осаду 
після відстоювання або центрифугування) 

декантѝровать   декантува̀ти (зливати розчин 
з осаду) 

декапѝрование   декапірува `ння (виведення 
плівки оксидів на поверхні металу 
щавленням її слабким розчином кислоти) 

декарбониза̀ция   декарбоніза̀ція,-ції, 
зневуглецюва̀ння (звільнення якого-небудь 
матеріялу від вуглецю) 

декатѝрование   декатирува̀ння, пропа̀рювання 
(обробляння вовняних та інших тканин 
парою чи гарячою водою для збереження 
їх та поліпшення якости) 

декоратѝвный   декорати `вний, оздо̀бний 
декремѐнт   декремѐнт,-та (кількісна 
характеристика ослаблення згасних 
коливань) 
д. затуха̀ния   декремѐнт згаса `ння 
д. колеба̀ний   декреме `нт колива̀нь 
д. логарифмѝческий   
декремѐнт логаритмі̀чний 

д. энѐргии   декремѐнт ене `ргії 
дѐлать, сдѐлать   роби `ти, зробѝти 
делѐние   1. ді̀лення; поді̀лення; по `діл,-лу; 

2. по̀ділка,-ки (одне ділення на шкалі) 
д. вы̀нужденное   по `діл ви `мушений 
д. ритмѝческое   ді̀лення ритмі `чне 
д. самопроизво̀льное   по̀діл самові̀льний 

[самочѝнний, спонта `нний] 
д. сокращѐнное   ді `лення скоро `чене 
д. я̀дерное   ді̀лення я `дерне 

делённый   ді̀лений 
делѝмость   поді `льність,-ности 
делѝмый   поді̀льний 
делѝтель   мат. дільнѝк,-ка; фіз. поді̀льник,-ка 
д. напряжѐния   поді̀льник напру̀ги 
д. о̀бщий   дільнѝк спі `льний 
д. потенциа̀льный   поді̀льник потенці̀йний 

д. электрѝческий   поді̀льник електрѝчний 
делѝтельный   поді̀льний, поді̀льчий, ділѝльний 
делѝть   діли `ти, поділи `ти 
д. попола̀м   ділѝти на `впіл 

делѝться, поделѝться   ділѝтися, поділѝтися 
дѐло   спра `ва,-ви, ді `ло,-ла 
д. го̀рное   гірни `цтво,-ва 

деля̀щий   діли `льний, поді `льчий 
деля̀щийся   поді̀льний 
демодуля̀тор   демодуля `тор,-ра 
демодуля̀ция   демодуля `ція,-ції 

(виділення низькочастотних коливань з 
високочастотних модульованих коливань) 

демонта̀ж   демонта `ж,-жу̀; розбі̀р,-бо̀ру 
(розбирання на окремі частини машин, 
апаратів, споруд, а також зняття їх з 
фундаменту) 

демонтѝровать   демонтува `ти, розбира `ти 
дѐмпфер   дѐмпфер,-ра, вгамівнѝк,-ка̀ 

(пристрій для зменшення розмаху 
механічних коливань) 

демпфѝрующий   демпфува `льний, 
угамо `вувальний, демпфівни `й, гамівни `й 

демпфѝрующийся   здемпфо̀вний, угамо̀вний; 
демпфо `ваний, гамо̀ваний, угамо̀вуваний 

демпфѝрование   демпфува `ння, гамува `ння 
д. вибра̀ции   демпфува `ння [гамува `ння] 
вібра̀ції 

д. колеба̀ний   демпфува `ння [гамува̀ння] 
колива `нь 

д. относѝтельное   демпфува̀ння [гамува̀ння] 
відно̀сне 

демпфѝрованный   здемпфо̀ваний, угамо̀ваний 
демпфѝровать   демпфува `ти, здемпфува `ти; 
гамува `ти, угамо̀вувати угамува `ти 

демпфиро̀вочный   демпфува̀льний, гамівнѝй 
демпфиру̀емый   демпфо `ваний, гамо̀ваний, 
угамо `вуваний; здемпфо `вний, угамо̀вний 

денатура̀ция   денатура `ція,-ції, затро `єння 
(позбавлення природних якостей) 

денатурѝрованный   зденатуро `ваний, 
затру `єний 

дендрѝтный   дендри `тний, деревцюва `тий 
деномина̀ция   фін. деноміна `ція,-ції (зміна 
номінальної вартости грошових знаків з 
метою впорядкування грошового обігу і 
спрощення розрахунків) 
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денсиметрия                                                                                                           деталь 

денсимѐтрия   денсиме `трія,-рії  
(сукупність методів вимірювання 
відносної густини рідин і твердих тіл) 

денситомѐтрия   денситоме `трія,-рії 
(вимірювання поглинання і розсіювання 
світла проявленими фотографічними 
шарами) 

депо̀   депо `, склад,-ду, схо `вище,-ща 
депозѝт   фін. депози `т,-ту (гроші або цінні 
папери, що їх вносять до кредитних 
установ для зберігання) 

деполяриза̀тор   деполяриза `тор,-ра 
(речовина, яка попереджає поляризацію 
електродів у гальванічному елементі) 

деполяриза̀ция   деполяриза `ція,-ції 
(зменшення ступеня поляризації) 

депонѐнт   фін. депоне `нт,-та (особа або 
організація, яка є власником депозиту) 

депонѝрованный   здепоно `ваний 
депонѝровать   депонува `ти, вклада̀ти 

(робити внески); здепонува `ти, вкла̀сти 
депонѝруемый   депоно̀ваний; здепоно̀вний 
депонѝрующий   депонува̀льний, депонівнѝй 
депонѝрующийся   здепоно̀вний; депоно̀ваний 
депресса̀нт   депреса `нт,-та (додаток, що 
знижує температуру застигання олію) 

депрѐссия   депрѐсія, пригні `чення 
депрѐссор   депрѐсор,-ра (флотаційний 
реагент – поверхнево-активна речовина, 
яка під час вибіркової флотації одних 
мінералів перешкоджає флотації інших) 

дёргаемый   сі̀паний, сми `каний 
дёргание   сі `пання, сми `кання, вирива `ння 
дёрганный   сі `паний, сми `каний, вири `ваний 
дёрганый   сіпнѝй, смикни `й, виривни `й 
дёргать, дёрнуть   сі̀пати, сіпну `ти; сми `кати, 
смикну `ти; вирива̀ти, ви `рвати 

дёргающий   сі `пальний, сми `кальний, 
вирива `льний 

дёргающийся   сіпни `й, смикни `й 
деревенѐть   дерев’яні̀ти 
дѐрево   дѐрево,-ва, деревина `,-нѝ 
д. берёзовое   бере `зина,-ни 
д. берѐстовое   берести `на,-ни 
д. бу̀ковое   бучѝна,-ни 
д. вѐрбовое   вербѝна,-ни 
д. вя̀зовое   в’язѝна,-ни 
д. гра̀бовое   грабѝна,-ни 
д. дубо̀вое   дубѝна,-ни 

д. ело̀вое   яли `на,-ни 
д. желѐзное   дѐрево залі `зне 
д. каучу̀ковое   дѐрево кавчуко `ве 
д. ольхо̀вое   вільши `на,-ни 
д. орѐховое   горі̀шина,-ни 
д. осѝновое   осѝчина,-ни 
д. резно̀е   де `рево рі̀зьблене 
д. ры̀хлое   дѐрево дірча̀сте 
д. сосно̀вое   сосни `на,-ни 
д. то̀полевое   тополи `на,-ни 
д. ту̀товое   шовко `виця,-ці 
д. хво̀йное   дѐрево хво `йне 
д. шелковѝчное   шовко `виця,-ці 
д. я̀воровое   явори `на,-ни 
д. я̀сеневое   ясени `на,-ни 

деревообрабо̀тка   деревообробля `ння; 
деревообро `блювання; деревообро̀блення; 
деревообробі `ток,-тку 

деревя̀нный   дерев’я `ний 
держа̀тель   трима̀ч,-ча̀; держа̀к,-ка̀ (руків’я) 
дерива̀ция   тех. дерива `ція,-ції; відвѐдення 

(підведення води з водоймищ до 
гідроелектростанцій, а також 
відведення її з них (каналами)) 

дерю̀га, дерю̀жина   рядни `на,-ни 
десенсибилиза̀ция   десенсибіліза̀ція,-ції 

(зменшення світлочутливости 
фотографічного матеріялу) 

десо̀рбция   десо̀рбція,-ції (усунення 
адсорбованих речовин з поверхні 
адсорбента) 

дестру̀кция   дестру `кція,-ції, руйнува `ння 
д. меха̀но-химѝческая   
дестру̀кція меха̀но-хемі `чна 

д. радиацио̀нная   дестру̀кція радіяці̀йна 
д. термѝческая   дестру `кція термі̀чна 

десублима̀ция   десубліма `ція,-ції 
(безпосереднє перетворення пари на 
тверду речовину) 

десульфура̀ция   десульфура `ція,-ції, 
сіркоочи `щення 

деся̀тѝна   деся `тѝна,-ни 
десятѝчный   десятко̀вий 
детализѝрованный   здетальо̀ваний 
детализѝровать   деталюва `ти (докла̀дно 
розробля `ти) 

детализѝрующий   деталівнѝй, деталюва̀льний 
дета̀ль   дета̀ль,-лі (складова частина 
машини, механізму) 
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деталь армированная                                                                         дефект точечный 

д. армѝрованная   дета̀ль армо̀вана 
д. ба̀зовая   дета̀ль ба̀зова 
д. вѝльчатая   дета̀ль вилкува̀та [вѝлчаста] 
д. дѝсковая   дета̀ль ди `скова 
д. закладна̀я   дета̀ль закладна ` 
д. заменя̀емая   дета̀ль замі̀нна 
д. запира̀щая   дета̀ль запі̀рна 
д. ко̀ваная   дета̀ль відку `та [ви `кована] 
д. консо̀льная   дета̀ль консо `льна 
д. конструктѝвная   дета̀ль конструкти `вна 
д. коро̀бчатая   дета̀ль коро `бчаста 
д. ко̀рпусная   дета̀ль ко̀рпусна 
д. крепёжная   дета̀ль кріпи `льна 
д. лита̀я   дета̀ль вили `вана 
д. машѝны   дета̀ль маши `ни 
д. металлѝческая   дета̀ль металѐва 
д. насадна̀я   дета̀ль насадна ` 
д. оболо̀чковая   дета `ль оболо `нкова 
д. пластма̀ссовая   дета̀ль пластма̀сова 
д. по̀лая   дета `ль порожни `ста 
д. равножѐсткая   дета̀ль рівноцупка ` 
д. разъёмная   дета̀ль рознімна ` 
д. резѝновая   дета̀ль ґумо `ва 
д. резьбова̀я   дета̀ль нарізна ` 
д. скѝдывающая   дета̀ль скида̀льна 
д. смѐнная   дета̀ль змі̀нна 
д. соединѝтельная   дета̀ль з’є̀днувальна 
д. сопряжённая   дета̀ль спря `жена 
д. составна̀я   дета̀ль складова ` 
д. ступѐнчатая   дета̀ль ступі̀нчаста 

[східча̀ста] 
д. тру̀бчатая   дета̀ль трубча̀ста 
д. фасо̀нная   дета̀ль фасо̀нна [обрисо `ва] 
д. цельноко̀ванная   дета̀ль цілови `кована 
д. цилиндрѝческая   дета̀ль циліндри `чна 
д. ча̀шечная   дета̀ль ча̀шкова 

дета̀льный   дета̀льний, докла `дний 
дета̀ндер   дета̀ндер,-ра, відпру `жник,-ка 

(1. хлипак, що зменшує тиск пари; 
2. машина для охолодження та 
скраплення газу) 

детектѝрование   детектува `ння, ви `явлення 
детѐктор   детѐктор,-ра, виявни `к,-ка `, 
виявля `ч,-ча̀ (прилад для виявлення 
фізичних явищ, частинок і проміння) 
д. координа̀тный   детѐктор координа̀тний 
д. кристаллѝческий   детѐктор кристалі̀чний 

д. ла̀мповый   детѐктор ла `мповий 
д. полупроводнико̀вый   
детѐктор напівпровіднико `вий 

д. резона̀нсный   дете `ктор резона̀нсний 
д. сцинтилляцио̀нный   
детѐктор сцинтиляці̀йний 

д. трѐковый   детѐктор тре `ковий 
д. фа̀зовый   детѐктор фа `зовий 
д. фотолюминесцѐнтный   
детѐктор фотолюмінесце `нтний 

д. фотоэлектрѝческий   
детѐктор фотоелектри `чний 

д. частѝц   детѐктор части `нок 
д. часто̀тный   детѐктор часто `тний 

детѐкторный   детѐкторний 
детергѐнт   детерге `нт,-ту, мѝйник,-ка 
детермина̀нт   детерміна̀нт,-та, визначнѝк,-ка̀ 
детермина̀ция   детерміна̀ція,-ції, вѝзначення 
детона̀тор   детона̀тор,-ра, вибухо̀ва речовина̀ 
детона̀ция   детона `ція,-ції, ви `бух,-ху 
д. мото̀рного то̀плива   детона̀ція мото̀рного 
па `лива 

детонѝрование   детонува `ння 
детонѝровать   детонува `ти 
детонѝрующий   детонівни `й 
дефека̀ция   дефека̀ція,-ції (очищення від 
бруду, сторонніх домішок) 

дефѐкт   дефѐкт,-та, хи `ба,-би, ва̀да,-ди, 
пошко `дження, ґандж,-джу 
д. конструктѝвный   дефѐкт конструктѝвний 
д. кристаллѝческий   дефѐкт кристалі̀чний 
д. критѝческий   дефѐкт крити `чний 
д. линѐйный   дефѐкт ліні̀йний 
д. ма `ссы   дефѐкт ма `си 
д. мета̀лла   дефѐкт мета̀лу 
д. неустранѝмый   дефѐкт неусувни `й 
д. объёмный   дефѐкт об’є̀мний 
д. повѐрхностный   дефе `кт поверхне `вий 
д. произво̀дства   дефе `кт виробнѝцтва 
д. прочностно̀й   дефе `кт мі̀цнісний 
д. радиацио̀нный   дефе `кт радіяці̀йний 
д. сва̀рочный   дефѐкт зва̀рювальний 

[зва̀рювання] 
д. скры̀тый   дефѐкт прихо `ваний 
д. технологѝческий   дефѐкт технологі̀чний 
д. то̀чечный   дефѐкт точко `вий 
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дефект упаковки                                                                      деформация усадочная 

д. упако̀вки   дефѐкт уклада̀ння [пакува̀ння] 
д. устранѝмый   дефе `кт усувни `й 
д. функциона̀льный   дефѐкт функці `йний 
д. эксплуатацио̀нный   
дефѐкт експлуатаці̀йний 

д. я̀вный   дефѐкт я `вний 
дефѐктность   дефѐктність,-ности 
д. исхо̀дная   дефѐктність початко `ва 
д. структу̀ры   дефѐктність структу̀ри 

дефѐктный   дефѐктний, пошко `джений 
дефектоскопѝя   дефектоскопі `я,-пі `ї 

(сукупність методів виявлення внутрішніх 
і прихованих дефектів матеріялів і виробів) 
д. инфра̀красная   
дефектоскопі̀я інфрачерво `на 

д. люминесцѐнтная   
дефектоскопі̀я люмінесце `нтна 

д. магнѝтная   дефектоскопі `я магне `тна 
д. рентгѐновская   
дефектоскопі̀я рентґѐнівська 

д. термоэлектрѝческая   дефектоскопі `я 
термоелектри `чна 

д. ультразвукова̀я   
дефектоскопі̀я ультразвукова ` 

д. электростатѝческая   дефектоскопі `я 
електростати `чна 

дефицѝт   дефіцѝт,-ту, не[до]ста̀ча,-чі, 
недобі̀р, -бо̀ру 
д. вла̀жности   дефіци `т воло `гости 
д. мо `щности   дефіци `т поту `жности 
д. ско̀рости   дефіци `т шви `дкости 

дефлѐктор   дефлѐктор,-ра, відхѝльник,-ка 
(1. пристрій, яким змінюють напрям 
потоку рідини, газу тощо; 2. прилад, за 
допомогою якого вимірюють та усувають 
девіяцію магнетних стрілок компаса) 
д. магнѝтный   дефлѐктор магне `тний 

дефля̀ция   дефля `ція,-ції (1. ек. вилучення 
із обігу частини паперових грошей та 
нерозмінних на золото банкнотів, 
випущених в обіг у період інфляції; 
2. геол. руйнування й розвіювання 
гірських порід і ґрунтів під дією вітру) 

деформатѝвность   деформатѝвність,-ности 
деформацио̀нный   деформаці̀йний 
деформа̀ция   деформува̀ння; здеформо̀вування; 
здеформува `ння; деформа `ція,-ції 
д. волочѐнием   деформува̀ння протяга̀нням 

д. вы̀нужденно-эластѝческая   
деформува `ння зму̀шено-еласти `чне 

д. допустѝмая   деформа̀ція допустна ` 
д. естѐственная   деформа `ція приро `дна 
д. зака̀лочная   деформа̀ція гартува `льна 
д. изгѝба   деформа̀ція зги `ну 
д. изгѝбная   деформа `ція згинна̀ 
д. ко̀вкая   деформа̀ція ковка ` 
д. кручѐния   деформа `ція скру `чування 

[закруто `ва] 
д. линѐйная   деформа `ція ліні̀йна 
д. лока̀льная   деформа̀ція лока̀льна [місцѐва] 
д. ме `стная   деформа̀ція місце `ва 
д. недопустѝмая   деформа̀ція недопустна̀ 
д. необратѝмая   деформа `ція необоро `тна 
д. непреры̀вная   деформа `ція непере `рвна 
д. обратѝмая   деформа `ція оборо̀тна 
д. объёмная   деформа `ція об’є̀мна 
д. осева̀я   деформа̀ція осьова ` 
д. оста̀точная   деформа `ція залишко `ва 
д. относѝтельная   деформа `ція відно `сна 
д. пластѝческая   деформа `ція пласти `чна 
д. пло̀ская   деформа̀ція пло `ска 
д. повѐрхностная   деформа̀ція поверхнѐва 
д. ползу̀чести   деформа `ція повзу̀чости 
д. по̀лная   деформа̀ція по `вна 
д. поперѐчная   деформа̀ція попере `чна 
д. предѐльная   деформа̀ція грани `чна 

[межова `] 
д. продо̀льная   деформа̀ція поздо̀вжня 
д. прока̀ткой   деформа `ція вальцюва `нням 
д. равномѐрная   деформа `ція рівномі `рна 
д. разруша̀ющая   деформа̀ція руйнівна ` 
д. растяжѐния   деформа̀ція розтяго̀ва 

[ро̀зтягу] 
д. сдвѝга   деформа̀ція зсу `ву 
д. сжа̀тия   деформа̀ція сти `скова ` [сти `ску] 
д. скольжѐния   деформа̀ція поско `взна 

[ко̀взання] 
д. температу̀рная   деформа̀ція температу̀рна 
д. теплова̀я   деформа `ція теплова̀ 
д. уда̀рная   деформа̀ція уда̀рова [уда `ру] 
д. упру̀гая   деформа̀ція пру `жна ` 
д. упругопластѝческая   
деформа̀ція пружнопласти `чна 

д. уса̀дочная   деформа `ція зсіда̀льна 
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деформация циклическая                                                                                   диаметр 

д. циклѝческая   деформа̀ція циклі `чна 
деформѝрование   деформува `ння, 
здеформо̀вування; здеформува `ння 

деформѝрованный   здеформо̀ваний; 
здеформо̀вний 

деформѝровать   деформува̀ти, здеформува̀ти 
деформиро̀вочный   деформівни `й, 
деформува `льний 

деформѝруемый   деформо̀ваний; 
здеформо̀вний 

деформѝрующий   деформува `льний, 
деформівни `й 

деформѝрующийся   здеформо `вний; 
деформо̀ваний 

дѐци-   де `ци- (складова частина слова, що 
означає десяту частину) 

децибѐл   децибѐл,-ла, дБ (1 дБ дорівнює 
0,1 Бела; логаритмічна одиниця відношень 
напруг, струмів, потужностей у 
радіотехніці, електротехніці) 

децимѐтр  дм   дециме `тер,-тра (0,1 м) 
д. квадра̀тний  дм2   децимѐтер квадра̀тний 
д. кубѝческий  дм3   дециме `тер кубі̀чний 

джо̀уль  Дж   джо̀уль (одиниця виміру енергії) 
диагно̀стика   діягно̀стика,-ки, розпізнава̀ння 
д. вибрацио̀нная   діягно `стика вібраці̀йна 
д. температу̀рная   діягно̀стика температу̀рна 
д. технѝческая   діягно `стика техні̀чна 
д. шумова̀я   діягно `стика шумова̀ 

диагностѝрование   діягностува `ння, 
розпізнава `ння 
д. программѝруемое   діягностува̀ння 
програмо `ване 

д. тѐстовое   діягностува `ння тѐстове 
д. функциона̀льное   діягностува̀ння 
функці `йне 

диагностѝрованный   здіягносто `ваний 
диагностѝровать   діягностува `ти, 
здіягностува `ти 

диагностиро̀вочный   дія `гности `чний, 
діягностува `льний 

диагностѝруемый   діягносто `ваний; 
здіягносто `вний 

диагностѝрующий   діягностува `льний 
диагностѝрующийся   здіягносто `вний; 
діягносто `ваний 

диагностѝческий   діягности `чний 

диагона̀ль   діягона `ль,-лі, косина̀,-нѝ, 
переку `тня,-ні (відрізок прямої, що з’єднує 
вершини двох кутів многокутника, не 
прилеглих до однієї сторони) 

диагона̀льный   діягона `льний, коси `нний, 
навскі `сний 

диагра̀мма   діягра̀ма,-ми, креслѐник,-ка 
(один із способів графічного зображення 
співвідношень між величинами) 
д. вѐкторная   діягра̀ма вѐкторна 
д. деформѝрования   діягра̀ма деформува̀ння 
д. изгѝба   діягра̀ма згѝну 
д. изно̀са   діягра̀ма зно̀су [зно `шування] 
д. индика̀торная   діягра̀ма індика̀торна 
д. кручѐния   діягра `ма закру `чування 
д. напра̀вленности   діягра̀ма спрямо̀ваности 
д. напряжѐний   діягра̀ма напру `ги 
д. плавлѐния   діягра̀ма то̀плення 
д. про̀чности   діягра̀ма мі̀цности 
д. разрушѐния   діягра̀ма руйнува̀ння 
д. растворѝмости   діягра̀ма розчѝнности 
д. растяжѐния   діягра̀ма ро̀зтягу 
д. резона̀нсная   діягра `ма резона̀нсна 
д. сдвѝга   діягра̀ма зсу̀ву 
д. сжа̀тия   діягра̀ма стѝску 
д. скоростѐй   діягра̀ма шви `дкостѐй 
д. состоя̀ния   діягра̀ма ста̀ну 
д. тормозна̀я   діягра̀ма гальмівна̀ 
д. точностна̀я   діягра `ма то `чности 
д. усѝлий   діягра̀ма зусѝль 
д. усло̀вная   діягра `ма умо̀вна 
д. фа̀зовая   діягра `ма фа̀зова 
д. энтропѝйная   діягра `ма ентропі̀йна 

[тепловмі `сности] 
диа̀лиз   дія `ліз,-зу (відокремлення колоїдних 
розчинів і розчинів високомолекулярних 
сполук від низькомолекулярних сполук 
(електролітів) за допомогою напівпроникної 
мембрани) 

диализа̀тор   діяліза̀тор,-ра 
диамагнетѝзм   діямагнетѝзм,-му (магнетизм, 
що виникає у речовині (діямагнетику) 
назустріч напрямові зовнішнього 
магнетного поля, що діє на неї) 

диамагнѝтный   діямагнѐтний 
диа̀метр   дія `метер,-тра, попере `чник,-ка 

(відрізок прямої, що проходить через 
центер кола і сполучає дві його точки, 
а також довжина цього відрізка) 
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диаметр внутренний                                                                                           динамит 

д. вну̀тренний   дія `метер вну `трішній 
д. гла̀вный   дія `метер головни `й 
д. делѝтельный   дія `метер поді `льчий 

[поді̀льний, ділѝльний] 
д. единѝчный   дія `метер одини `чний 
д. нару̀жный   дія `метер зо `внішній 
д. нача̀льный   дія `метер початко `вий 
д. номина̀льный   дія `метер номіна̀льний 
д. приведённый   дія `метер звѐдений 
д. равновѐсный   дія `метер рівнова̀жний 
д. сопряжённый   дія `метер спря `жений 
д. срѐдний   дія `метер сере `дній 

диаметра̀льный   діяметра̀льний 
(розміщений на кінці діяметра) 

диапазо̀н   діяпазо̀н,-ну; о `бсяг,-гу (межі 
поширення або розмір чого-небудь) 
д. безопа̀сный   діяпазо `н безпе `чний 
д. значѐний   діяпазо `н зна̀чень 
д. напряжѐний   діяпазо `н напру `г 
д. показа̀ний   діяпазо̀н по `казів 
д. рабо̀чий   діяпазо̀н робо `чий 
д. регулѝрования   діяпазо `н регулюва `ння 
д. часто̀т   діяпазо̀н часто `т 
д. эффектѝвный   діяпазо `н ефекти `вний 

диапазо̀нный   діяпазо `нний 
диапозитѝв   діяпозити `в,-ву, про̀зірка,-ки 

(фотографічне позитивне зображення 
на прозорій основі, склі або плівці, що 
його розглядають на просвіт або 
проєкціюють на екран) 

диапроѐктор   діяпроє̀ктор,-ра (ліхтар для 
проєктування діяпозитивів на екран) 

диафра̀гма   діяфра̀гма,-ми, перегоро̀дка,-ки, 
пере `тинка,-ки (1. перепони між двома 
середовищами (між рідинами, рідиною і 
газом); 2. пристрій у фотоапараті, що 
ним регулюють розмір отвору, крізь 
який проходить світло на фотоплівку) 
д. воронкообра̀зная   діяфра̀гма лійкоподі̀бна 
д. скру̀гленная   діяфра̀гма скру `глена 

диафра̀гменный   діяфра `гмовий, 
перегоро `дковий, перепо `нний 

диафрагмѝровать   діяфрагмува `ти, 
перегоро `джувати 

диафра̀гмовый   діяфра̀гмовий, перепо̀нний 
дивергѐнция   дивергѐнція,-ції, розхо̀дження 

(число, що характеризує зміну векторного 
потоку в кожній точці векторного поля) 

дѝзель   дѝзель,-ля (різновид двигуна 
внутрішнього згоряння) 

дѝзельный   ди `зельний 
дизъю̀нкция   лог. диз’ю `нкція,-ції 
дикт   дѝкта,-ти, форні̀р,-ру (тонкі пластинки 
дерева, які застосовують для обклеювання 
столярних виробів) 

дѝктовый   ди `ктовий,форні `рний 
диктофо̀н   диктофо `н,-на (апарат для 
записування і відтворення мовлення) 

дилато̀метр   дилато `метер,-тра, 
розширомі̀р,-ра (прилад для визначення 
зміни об’єму (рідин) або лінійних розмірів 
(твердих тіл) від нагрівання) 
д. весово̀й   дилато̀метер вагови `й 
д. дифференциа̀льный   дилато `метер 
диференці `йний 

д. ёмкостный   дилато `метер є̀мнісний 
д. интерференциа̀льный   дилато̀метер 
інтерференці `йний 

д. механѝческий   дилато̀метер механі̀чний 
дилатомѐтрия   дилатоме `трія 

(сукупність методів вимірювання 
теплового розширення тіл) 

диморфѝзм   диморфі̀зм,-му (наявність 
однієї і тієї самої речовини у двох 
різноманітних кристалічних формах) 

дѝна   ди `на,-ни (одиниця сили в системі 
SIS; сила, яка масі 1 г надає прискорення 
1 см/сек2) 

дина̀мик   дина `мік,-ка (електродинамічний 
гучномовець) 

дина̀мика   дина̀міка,-ки (1. розділ механіки, 
в якому вивчають рух тіл від дії 
прикладених до них сил; 2. хід розвитку, 
змін якогось явища) 
д. га̀за   дина `міка га̀зу 
д. жѝдкости   дина `міка рідини ` 
д. звёздная   дина `міка зо̀ряна 
д. материа̀льной то̀чки   
дина `міка матерія `льної то `чки 

д. машѝн   дина `міка маши `н 
д. механѝзмов   дина `міка механі `змів 
д. пу̀сковых пото̀ков   дина `міка пускови `х 
пото `ків 

д. систѐмы   дина̀міка систѐми 
д. твѐрдого тѐла   дина `міка твердо̀го ті̀ла 

динамѝт   динамі̀т,-ту, вибухі `вка,-ки 
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динамический                                                                                            дискриминант 

динамѝческий, динамѝчный   динамі̀чний 
динамѝчность   динамі̀чність,-ности 
динамѝчный   див. динамѝческий 
дина̀мо-   невідм. дина̀мо- (у складних словах 
за значенням відповідає поняттю “сила”) 

динамо̀граф   динамо `граф,-фа (прилад для 
автоматичного записування вимірів величини 
сили) 

динамомашѝна   динамомаши `на,-ни 
(застаріла назва електричного генератора 
струму) 

динамо̀метр   динамомѐтер,-тра, силомі̀р,-ра 
д. диференциа̀льный   
динамоме `тер диференці `йний 

д. крутѝльный   динамоме `тер крути `льний 
д. механѝческий   динамомѐтер механі̀чний 
д. поглоща̀ющий   динамомѐтер поглина̀льний 
д. пружѝнный   динамоме `тер пружи `нний 
д. тормозно̀й   динамоме `тер гальмівни `й 

динамометрѝческий   динамометри `чний 
динамото̀рмоз   динамогальмо `,-ма̀ 
дѝнас   дѝнас,-су (вогнетривка цегла) 
дио̀д   діо̀д,-да (електронна лампа або 
напівпровідниковий прилад з двома 
електродами, що пропускає струм лише 
в одному напрямі) 
д. герма̀ниевый   діо̀д ґерма̀нієвий 
д. кристаллѝческий   діо `д кристалі̀чний 
д. параметрѝческий   діо̀д параметрѝчний 
д. полупроводнико̀вый   
діо `д напівпровіднико `вий 

д. туннѐльный   діо `д туне `льний 
дѝполь   дѝполь,-ля, двопо `люсник,-ка 
д. магнѝтный   дѝполь магне `тний 
д. электрѝческий   ди `поль електри `чний 

дѝпольный   дѝпольний 
дис-, диз-   дис-, ди `з- (частина складного 
слова, що розділює, відділяє або заперечує) 

дисбала̀нс   дисбала̀нс,-су (неврівноваженість 
обертових деталей машини щодо їхньої 
осі) 
д. допустѝмый   дисбала̀нс допустни `й 
д. нача̀льный   дисбала `нс початко `вий 
д. оста̀точный   дисбала̀нс залишко `вий 
д. удѐльный   дисбала̀нс пито `мий 

диск   диск,-ка, кружа `ло,-ла 
д. ведо̀мый   диск вѐдений [тяжнѝй] 

д. веду̀щий   диск повідни `й [тягови `й] 
д. враща̀ющийся   диск оберто `вий 
д. магнѝтный   диск магне `тний 
д. пѝльный   диск пи `льний [пиля `льний] 
д. поворо̀тный   диск поворо `тний 
д. подаю̀щий   диск подава `льний 
д. полиро̀вочный   диск полірува `льний 
д. сма̀зочный   диск масти `льний 
д. тормозно̀й   диск гальмівни `й 
д. фрикцио̀нный   диск фрикці `йний 

[тертьови `й] 
д. электро̀нный   диск електро `нний 

дискѐта   диске `та,-ти 
дискѐтка   диске `тка,-ки 
дискова̀ние   с.г. дискува `ння (обробляння 
землі дисковим культиватором, дисковою 
бороною) 

диско̀ванный   диско `ваний 
дискова̀ть   дискува `ти 
дѝсковый   дѝсковий, кружа `льний 
диско̀нт   диско̀нт,-та (купівля банками векселів 
до закінчення їхнього терміну; процент, 
що його стягують банки за цю операцію) 

дискообра̀зный   дископоді̀бний 
дискретиза̀ция   дискретиза `ція,-ції, 
поді `льність,-ности (перетворення 
неперервної величини на дискретну – 
роздільну, перервну) 
д. вариацио̀нно-ра̀зностная   
дискретиза `ція варіяці̀йно-різнице `ва 

д. конѐчно-ра̀зностная   дискретиза̀ція 
скінчѐнно- різнице `ва 

д. конѐчно-элемѐнтная   дискретиза̀ція 
скінче `нно-елемѐнтна 

дискретизѝрованный   здискретизо `ваний 
дискретизѝровать   дискретизува̀ти, 
здискретизува `ти 

дискретизѝруемый   дискретизо `ваний; 
здискретизо `вний 

дискретизѝрующий   дискретизува `льний 
дискретизѝрующийся   здискретизо̀вний; 
дискретизо `ваний 

дискрѐтность   дискре `тність,-ности 
дискрѐтный   дискре `тний 
дискримина̀нт   мат. дискриміна̀нт,-та 
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дислокация                                                                                                     дисциплина 

дислока̀ция   дислока̀ція,-ції, розташува̀ння, 
розмі̀щення 
д. краева̀я   дислока `ція крайова ` 
д. линѐйная   дислока `ція ліні̀йна 

дислоцѝрованный   здислоко `ваний 
дислоцѝровать   дислокува̀ти, здислокува̀ти 
дислоцѝруемый   дислоко̀ваний; здислоко̀вний 
дислоцѝрующий   дислокува `льний 
дислоцѝрующийся   здислоко `вний; 
дислоко `ваний 

дисперга̀тор   дисперга̀тор,-ра, роздрі̀бник,-ка, 
розсі̀йник,-ка 

диспергѝрование   диспергува `ння; 
здиспергува `ння (тонке подрібнення 
твердих або рідинних речовин з 
утворенням суспензій або емульсій) 

диспергѝрованный   здисперго `ваний, 
розсі̀яний, роздрі `бнений; здисперго `вний 

диспергѝровать   диспергува̀ти, здиспергува̀ти; 
роздрі̀бнювати, роздрібни `ти 

дисперсио̀нный   дисперсі `йний, розсі̀яний 
диспѐрсия   1. диспе `рсія,-сії; 2. розсі̀яння 

(1. ступінь подрібнення речовини; 
2. мат. міра розсіювання випадкової 
величини навколо її середнього значення; 
3. фіз. розклад світла за допомогою 
призми на окремі кольорові промені) 
д. волн   диспе `рсія хвиль 
д. враща̀тельная   диспе `рсія оберто `ва 
д. вы̀борочная   диспе `рсія вибірко `ва 
д. зву̀ка   диспе `рсія зву `ку 
д. космѝческая   диспе `рсія космі̀чна 
д. линѐйная   диспе `рсія ліні̀йна 
д. магнѝтной проница̀емости   диспе `рсія 
магне `тної пронѝкности 

д. накло̀нная   диспе `рсія похи `ла 
д. относѝтельная   диспе `рсія відно `сна 
д. простра̀нствернная   диспѐрсія просторо̀ва 
д. свѐта   диспе `рсія сві̀тла 
д. случа̀йной величины̀   
диспе `рсія випадко `вої величини ` 

д. спектра̀льного прибо̀ра   
диспе `рсія спектра̀льного при `ладу 

диспѐрсность   диспѐрсність,-ности (1. ступінь 
подрібнення речовини; 2. питома поверхня 
частинки дисперсної фази у дисперсній 
системі) 

диспѐрсный   диспе `рсний, розсі `яний 

диспѐтчер   диспе `тчер,-ра, розпоря `дник,-ка 
диспетчериза̀ция   диспетчериза `ція,-ції 

(система організаційно-технічних 
заходів, що забезпечує централізований 
оперативний контроль і координацію 
управління виробничими процесами) 

дисплѐй   дисплѐй,-лѐю, моніто̀р,-ра (пристрій 
для виведення інформації на екран, який 
забезпечує візуальне зображення даних) 
д. алфа̀витно-цифрово̀й   
диспле `й лі̀терно-цифрови `й 

д. графѝческий   диспле `й графі̀чний 
диспропорционѝрование   диспропорціюва̀ння 
диспропо̀рция   диспропо̀рція,-ції (відсутність 
пропорції) 

диссипатѝвный   дисипати `вний 
диссипа̀ция   дисипа̀ція,-ції (перехід частини 
енергії впорядкованого процесу в енергію 
невпорядкованого процесу) 
д. энѐргии   дисипа `ція ене `ргії 

диссона̀нс   дисона `нс,-су (відсутність у 
чомусь гармонії) 

диссоциа̀ция   дисоція `ція,-ції, ро̀зпад,-ду, 
ро `зклад,-ду 
д. термѝческая   дисоція `ція термі̀чна 

(розпад при високих температурах) 
д. электролитѝческая   
дисоція `ція електроліти `чна (розпад під 
впливом молекул води) 

диссоциѝрованный   здисоційо `ваний 
диссоциѝровать   дисоціюва̀ти, здисоціюва̀ти 
диссоциѝрующий   дисоціюва `льний 
дистанцио̀нный   дистанці `йний, ві̀ддальний 
диста̀нция   диста̀нція,-ції, ві̀ддаль,-лі, 
ві̀дстань,-ні (між чим-небудь у просторі 
і часі) 

дистиллѝровать   дестилюва `ти (стікати 
краплинами, переганяти) 

дистилля̀т   дестиля̀т,-ту (продукт перегону) 
дистилля̀тор   дестиля `тор,-ра (перегінний 
апарат) 

дистилля̀торный   дестиляці̀йний, перегі̀нний 
дистилля̀ция   дестиля̀ція,-ції, перегі̀н,-го̀ну 
дистрибутѝвность   дистрибутѝвність,-ности, 
розподі `льність,-ности 

дистрибутѝвный   дистрибутѝвний, розподі̀льний 
дистрибу̀тор   дистрибу `тор,-ра, 
розподі `льник,-ка 

дисциплѝна   дисциплі̀на,-ни 
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дисциплина производственная                                            длина движущегося тела 

д. произво̀дственная   дисциплі̀на виробнѝча 
д. технологѝческая   дисциплі̀на технологі̀чна 

дисциплинѝрованный   здисципліно `ваний 
дисциплинѝровать   дисциплінува̀ти, 
здисциплінува `ти 

дисциплинѝруемый   дисципліно `ваний; 
здисципліно `вний 

дисциплинѝрующий   дисциплінува `льний 
дифмано̀метр   дифмано `метер,-тра, 
диференці `йний мано `метер 

дифра̀кция   дифра̀кція,-ції, зало̀млення 
(огинання хвилями зустрічних перешкод) 
д. волн   дифра̀кція хвиль 
д. микрочастѝц   дифра̀кція мікрочастѝнок 
д. радиово̀лн   дифра `кція радіохви `ль 
д. рентгѐновских лучѐй   
дифра `кція рентґѐнівських про `менів 

д. свѐта   дифра `кція сві̀тла 
д. частѝц   дифра̀кція части `нок 

дифференциа̀л   1. диференція `л,-ла; 
2. різни `ця,-ці, відмі̀нність,-ности 
(1. мат. довільний приріст незалежної 
змінної величини; 2. тех. механізм в 
трансмісії колісних машин, який забезпечує 
повідним колесам потрібну різницю у 
швидкості обертання на поворотах) 
д. самоблокѝрующийся   диференція `л 
самозаблоко `вний 

д. самодвѝжущийся   диференція `л 
самохі̀дний [самору `шний] 

дифференциа̀льный   диференція `льний 
(механізм), диференці `йний (рівняння) 

дифференциа̀ция   диференція `ція,-ції 
(поділ, розчленування цілого на якісно 
відмінні частини) 

дифференцирова̀ние   диференціюва `ння 
(операція знаходження диференціялів 
або похідних функцій) 
д. аналитѝческое   диференціюва̀ння 
аналіти `чне 

д. графѝческое   диференціюва̀ння графі̀чне 
д. ковариа̀нтное   диференціюва `ння 
коварія `нтне 

д. объёмное   диференціюва `ння об’є̀мне 
д. почлѐнное   диференціюва̀ння почлѐнне 
д. приближѐнное   диференціюва̀ння 
набли `жене 

д. сигна̀лов   диференціюва `ння сигна `лів 

д. фу̀нкций   диференціюва `ння фу̀нкцій 
д. чѝсленное   диференціюва̀ння чисѐльне 

дифференциро̀ванный   здиференційо̀ваний 
дифференцѝровать   диференціюва `ти, 
здиференційо `вувати; здиференціюва `ти 

дифференцѝруемый   диференційо `ваний; 
здиференційо `вний 

дифференцѝрующий   диференціюва `льний 
дифференциру̀ющийся   здиференційо̀вний; 
диференційо `ваний 

диффузио̀нный   дифузі `йний 
диффу̀зия   дифу̀зія (взаємне проникнення 
речовин, зумовлене тепловим рухом їхніх 
молекул) 
д. вака̀нсий   дифу̀зія вака `нсій 
д. вну̀тренняя   дифу `зія вну `трішня 
д. га̀зовая   дифу̀зія га̀зова 
д. повѐрхностная   дифу `зія поверхне `ва 
д. прѝмесей   дифу̀зія до̀мішок 

диффу̀зный   дифу̀зний 
диффузо̀р   дифузо `р,-ра (1. канал змінного 
поперечного перерізу, за допомогою 
якого сповільнюють рух газу або рідини; 
2. конічний висилач звуку з гучномовця; 
3. апарат для добування розчинних 
речовин методом дифузії з подрібненої 
сировини) 

диффундѝровать   дифундува̀ти (просочуватися, 
зміщуватися внаслідок дифузії) 

дихроѝзм   дихрої̀зм,-му, двоколі̀рність,-ности 
(властивість деяких тіл виявляти різне 
забарвлення залежно від напряму розгляду) 
д. враща̀тельный   дихрої `зм оберто `вий 
д. магнѝтный   дихрої `зм магне `тний 
д. электрѝческий   дихрої `зм електри `чний 

диэлѐктрик   діелѐктрик,-ка, непровіднѝк,-ка̀, 
ізоля `тор,-ра (матеріял з дуже малою 
питомою електропровідністю) 
д. жѝдкий   діелѐктрик ріди `нний 
д. неодноро̀дный   діелѐктрик неоднорі̀дний 
д. неполяризо̀ванный   
діеле `ктрик неполяризо `ваний 

д. одноро̀дный   діеле `ктрик однорі̀дний 
д. поляризо̀ванный   діелѐктрик поляризо̀ваний 
д. фольгѝрованный   діелѐктрик сфольго̀ваний 

длина̀   довжина `,-ни ` 
д. волны̀   довжина ` хви `лі 
д. двѝжущегося тѐла   довжина ` рухо `мого 
ті̀ла 
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длина конечная                                                                                                 доданный 

д. конѐчная   довжина ` скінче `нна 
д. обмѐрная   довжина ` обмірна ` 
д. пого̀нная   довжина̀ подовжѝнна [пого̀нна] 
д. пролёта   довжина ` прого `ну 
д. приведённая   довжина ` звѐдена 
д. пробѐга   довжина ` пробі̀гу 
д. путѝ   довжина̀ шля `ху 
д. расчётная   довжина ` розрахунко `ва 
д. свобо̀дного пробѐга   довжина ` ві̀льного 
про `бігу 

д. свя̀зи   довжина ` зв’язку̀ 
д. устано̀вочная   довжина ` устано̀вна 
д. фа̀кела   довжина̀ фа̀келу [вогнеструмѝни] 
д. фундамента̀льная   
довжина ` фундамента̀льна 

д. характеристѝческая   
довжина ` характеристи `чна 

д. эффектѝвная   довжина ` ефектѝвна 
длинноволново̀й   довгохвильовѝй 
длѝнный   до̀вгий 
длино̀й   завдо̀вж, завдо̀вжки 
длиномѐр   довжиномі `р,-ра 
длѝтельность   трива `лість,-лости, 
довгоча̀сність,-ности 

длѝтельный   трива `лий 
длѝтельный   трива `лий, довготрива `лий, 
довгоча̀сний 

длѝться   трива `ти 
днѝще   дни `ще,-ща, дѐнце,-нця 
д. котла̀   дни `ще казана ` 
д. резервуа̀ра   дни `ще резервуа `ра 
д. сфѐро-конѝческое   днѝще сфероконі̀чне 
д. съёмное   днѝще знімне ` 

дно   дно, дна, дни `ще,-ща, спі `д,-по `ду 
д. впа̀дины   дно запа̀дини 
д. двухска̀тное   дно двосхи `ле 
д. кача̀ющееся   дно хитне ` 
д. надрѐза   дно надрі̀зу 
д. накло̀нное   дно похи `ле 
д. подвѝжное   дно рухо `ме 
д. решётчатое   дно ґратча̀сте 

до отка̀за   до відмо `ви, допо `вна 
доба̀вка   дода̀ток,-тка, дода̀ча,-чі 
добавлѐние   додава̀ння; додання̀; дода̀ток,-тка 
доба̀вленный   до̀даний, докла `дений 

добавля̀емый   дода̀ваний, докла̀даний; 
дода `нний, докладѐнний 

добавля̀ть, доба̀вить   додава̀ти, дода̀ти; 
доклада̀ти, докла̀сти 

добавля̀ющий   додава̀льний, доклада̀льний 
добавля̀ющийся   дода `нний, докладѐнний; 
дода̀ваний, докла̀даний 

доба̀вочный   див. дополнѝтельный 
доброка̀чественный   доброя `кісний 
добро̀тность   добро̀тність,-ности 
д. колеба̀тельной систѐмы   добро `тність 
коливно `ї систѐми 

добро̀тный   добро `тний 
добыва̀емый   добувни `й 
добыва̀ть, добы̀ть   добува̀ти, добу̀ти 
добыва̀ющий   добува `льний 
добывно̀й   добувни `й 
добы̀тый   добу̀тий, ви `добутий 
добы̀ча   1. добува̀ння; видобува `ння; 
вѝдобу̀ток,-тку; 2. здобува̀ння; здобу̀ток,-тку 
д. ме `лких руд вскры̀тием   добува̀ння 
дрібни `х руд розрива `нням 

д. нѐфти   добува̀ння [ви `добуток] на̀фти 
д. н. компрѐссорная   добува `ння на `фти 
компре `сорне 

д. н. фонта̀нная   добува̀ння на `фти 
фонта̀нне, вѝдобуток на̀фти фонта̀нний 

д. н. ша `хтная   
добува̀ння на `фти копа `льневе, 
ви `добуток на `фти копа `льневий 

доведѐние   доводі̀ння, викі `нчування; 
довѐдення, вѝкінчення 

доведѐнный   довѐдений 
доверѝтельный   1. дові̀рчий; 2. наді̀йний, 
пе `вний 

до̀верху   вщерть, до само̀го вѐрху 
довѝнченный   доґви `нчений 
дово̀дка   доводі̀ння, викі̀нчування; довѐдення, 
ви `кінчення; довѐденість,-ности, 
ви `кінченність,-ности 

дого̀нка   1. добива̀ння (палі); 2. надолу̀жування 
догоня̀ть   1. добива `ти 2. надолу `жувати 
догружа̀тель   дованта `жувач,-ча 
догружа̀ть, догрузѝть   дованта `жувати, 
дованта `жити 

догру̀женный, догружённый   дованта̀жений 
до̀данный   до̀даний 
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додекаэдр                                                                                            доламывающийся 

додека̀эдр   мат. додека̀едер,-ра, 
дванадцятигра `нник, -ка (правильний 
додекаедер, обмежений 12-ма 
правильними п’ятикутниками) 

додра̀бливание   додрі̀бнювання 
дождева̀льный   с.г. дощува `льний 
дождемѐр   дощомі `р,-ра 
дожига̀ние   допа̀лювання; допа̀лення 
дожига̀ть, дожѐчь   допа `лювати, допали `ти 
дожима̀ть, дожа̀ть   дотиска̀ти, дотѝскувати, 
дотисну `ти 

до̀за   до̀за,-зи, по `рція,-ції 
д. (ионизѝрующего)  излучѐния   до `за 

(йонізаці `йного)  випромі `нювання 
д. облучѐния   до̀за опромі `нення 
д. объёмная   до̀за об’є̀мна 
д. предѐльно допустѝмая   до `за грани `чно 
допустна ` 

д. су̀точная   до̀за добова ` 
д. удѐльная   до̀за пито `ма 
д. экспозицио̀нная   до̀за експозиці `йна 

доза̀тор   доза̀тор,-ра, дозува `ч,-ча̀ 
дозѝметр   дози `метер,-тра 
д. индивидуа̀льный   
дозѝметер індивідуа `льний 

д. карма̀нный   дози `метер кишенько̀вий 
д. плёночный   дози `метер плі `вковий 
д. широкодиапазо̀нный   
дозѝметер широкодіяпазо `нний 

дозимѐтрия   дозимѐтрія,-рії (сукупність 
методів вимірювання дози 
йонізувального, радіоактивного, 
рентґенівського випромінювання) 

дозѝрование   дозува `ння, здозува̀ння 
дозѝрованный   здозо̀ваний 
дозѝровать   дозува `ти, здозува `ти 
дозѝруемый   дозо̀ваний; здозо̀вний 
дозѝрующий   дозува `льний 
дозѝрующийся   здозо̀вний; дозо̀ваний 
дозрева̀ние   дозріва̀ння, достига̀ння, 
доспіва `ння 

дозрева̀ть, дозрѐть   дозріва `ти, дозрі̀ти; 
доспіва̀ти, доспі̀ти; достига̀ти, достѝгнути 

дозрѐлость   дозрі̀лість,-лости, доспі̀лість,-лости, 
дости `глість,-лости 

дозрѐлый   дозрі̀лий, доспі `лий, дости `глий 
дока̀занный   довѐдений 

доказа̀тельность   дові̀дність,-ности, 
доказо̀вість,-вости, слу̀шність,-ности 

доказа̀тельство   1. довѐдення; 2. до̀каз,-зу, 
до̀від,-ду 

доказу̀емость   дові̀дність,-ности 
доказу̀емый   довідни `й 
дока̀зываемый   дово̀джуваний; довіднѝй 
дока̀зывание   доводі̀ння; довѐдення 
дока̀зывать, доказа̀ть   дово `дити, дове `сти 
дока̀зывающий   доводи `льний, доказо `вий 
дока̀ливание   догарто̀вування; догартува̀ння 
дока̀ливать, докалѝть   догарто `вувати, 
догартува `ти 

докладно̀й   доповідни `й 
докла̀дываемый   доповідни `й 
докла̀дывать, доложѝть   доповіда̀ти, 
допові `стѝ 

докла̀дывающий   допові `дник,-ка 
докру̀ченный   докру `чений 
докру̀чивать, докрутить   докру `чувати, 
докрути `ти 

докумѐнт   докумѐнт,-та 
д. досы̀лочный   докумѐнт досильни `й 
д. исполнѝтельный   докумѐнт викона̀вчий 
д. констру̀кторский   
докумѐнт констру `кторський 

д. оправда̀тельный   докумѐнт виправда̀льний 
д. програ̀ммный   докуме `нт програ̀мний 
д. проѐктный   докуме `нт проє `ктний 
д. сопроводѝтельный   докумѐнт супрові̀дний 
д. технологѝческий   докумѐнт технологі̀чний 

документѝрованный   задокументо̀ваний 
документѝровать   документува `ти, 
задокументува `ти 

документѝруемый   документо `ваний 
документѝрующий   документува̀льний 
дола̀мываемый   дола̀муваний, доло̀млюваний; 
доламни `й, доломни `й 

дола̀мывание   дола̀мування, доло̀млювання; 
дола̀мання, доло̀млення 

дола̀мывать, долома̀ть, доломѝть   дола̀мувати, 
долома̀ти, доломѝти 

дола̀мывающий   дола̀мувальний, 
доло̀млювальний 

дола̀мывающийся   доламни `й, доломни `й; 
дола̀муваний, доло `млюваний 
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долбёж                                                                                              дорога просёлочная 

долбёж   довба̀ння, видо `вбування 
долбёжный   довба̀льний 
долбѝть   довба̀ти 
долблѐние   довба̀ння 
до̀лгий   до `вгий, трива `лий 
долговѐчность   довгові `чність,-ности 

(термін служби) 
д. издѐлия   довгові̀чність ви `робу 
д. огранѝченная   довгові̀чність обмѐжена 
д. уста̀лостная   довгові `чність вто̀мна 
д. циклѝческая   довгові `чність циклі `чна 

долговѐчный   довгові `чний, довгоча̀сний 
долгово̀й   боргови `й 
долговрѐменный   довгоча̀сний, довготрива̀лий 
доломѝт   мін. доломі̀т (мінерал класу 
карбонатів, який використовують як 
вогнетрив і топник (флюс)) 

до̀лото   долото `,-та, руби `ло,-ла 
д. алма̀зное   долото ` алма `зне 
д. долбёжное   долото ` довба `льне 
д. ло̀пастное   долото̀ лопатѐве [лопатко̀ве] 
д. нава̀ренное   долото ` нава `рне 
д. пикообра̀зное   долото ` пікоподі̀бне 
д. по̀лое   долото̀ порожни `сте 
д. шаро̀шечное   долото ` фре `зове 
д. шипо̀вое   долото ` шипове ` 

доло̀тчатый   долотча̀стий 
до̀лька   ча `сточка,-ки 
до̀льчатый   часточко `вий 
до̀ля   ча̀стка,-ки, частѝна,-ни 
д. ма `ссовая   ча̀стка ма̀сова 

дом   дім, до `му; будѝнок,-нку (житлова 
споруда) 
д. жило̀й   дім [будѝнок] житло `вий 
д. панѐльный   дім [будѝнок] пане `льний 
д. разбо̀рный   дім [будѝнок] розбі̀рний 
д. ру̀бленый   дім [будѝнок] ру `блений 
д. сбо̀рный   дім [буди `нок] збірнѝй 

дома̀шний   дома̀шній, ха̀тній, сві̀йський 
домѐн   домѐн,-на, володі̀ння 
доминѝровать   домінува `ти, панува `ти, 
переважа `ти 

доминѝрующий   домінува `льний, панівни `й, 
переважа `льний 

домкра̀т   домкра̀т,-та, підо̀йма,-ми, лі̀вар,-ра 
(переносний або пересувний механізм для 
піднімання важких предметів на невелику 
висоту) 

д. гидравлѝческий   домкра̀т гідравлі̀чний 
д. пневматѝческий   домкра̀т пневматѝчний 

до̀мна   до̀мна,-ни, горн,-на, горни `ло,-ла 
домово̀дство   домозна `вство,-ва, 
господарюва `ння 

домостроѝтельство   домобудівни `цтво,-ва 
до̀нор   до̀нор,-ра, давѐць,-вця ` 
до̀норно-акцѐпторный   до̀норно-акцѐпторний, 
дава̀льно-прийма̀льний 

доочѝстка   доочѝщення, додатко̀ве очѝщення, 
додатко̀ва рафіна̀ція 

дополнѐние   допо `внювання; допо `внення; 
дода̀ток,-тка 

дополнѝтельный   доповня̀льний, додатко̀вий 
дополня̀емый   допо `внюваний 
дополня̀ть, допо̀лнить   доповня `ти, 
допо `внювати, допо `внити 

до̀пуск   до `пуск,-ку, до `пуст,-ту 
д. измерѐния   до̀пуск вимі̀рювання 
д. на изно̀с   до̀пуск на спрацюва̀ння 

[зно `шування] 
д. на обрабо̀тку   до `пуск обро `блення 
д. по температу̀ре   до̀пуск температу̀рний 
д. часто̀тный   до̀пуск часто `тний 

допуска̀емый   допустни `й, припускни `й 
допуска̀ющий   допуска̀льний, допуска̀льник,-ка 
допустѝмый   допустни `й, припускни `й 
допущѐние   допуска `ння, припуска̀ння; 
допу `щення, припу `щення; до̀пуск,-ку 

допу̀щенный   допу `щений, припу̀щений 
дораба̀тываемый   докі `нчуваний, 
доро `блюваний 

дораба̀тывать, дорабо̀тать   допрацьо̀вувати, 
допрацюва `ти, доробля `ти, доробѝти 

дорабо̀тка   доробля `ння; доро `блювання, 
доопрацьо `вування; доро `блення, 
доопрацюва `ння 

доро̀га   доро `га,-ги, шлях,-ху 
д. возду̀шная   доро̀га пові̀тря̀на [надзѐмна] 
д. грунтова̀я   доро `га ґрунтова ` 
д. желѐзная   залізни `ця 
д. кана̀тная   доро `га лѝнвова 
д. мощёная   доро `га бруко `вана, шлях 
бруко `ваний 

д. подвесна̀я   доро `га підвісна̀ [почіпна `] 
д. просёлочная   доро̀га польова̀ [степова̀], 
путіве `ць,-вця ` 
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дорога столбовая                                                                           дробилка вальцовая 

д. столбова̀я   доро `га би `та 
д. уха̀бистая   доро `га вибо̀їста, 
шлях вибо `їстий 

доро̀жка   дорі̀жка,-ки, стѐжка,-ки 
д. бегова̀я   дорі `жка бігова̀ 
д. поса̀дочная   дорі̀жка посадна̀ 

[призе `млення] 
доска̀   до̀шка,-ки 
д. выдвижна̀я   до̀шка висувна ` 
д. обрезна̀я   до̀шка обрізна ` 
д. панѐльная   до̀шка пане `льна 
д. подоко̀нная   до̀шка підвіко `нна 
д. распределѝтельная   до̀шка розподі̀льна 
д. чертёжная   до̀шка кресля `рська 

досмо̀тр   о̀гляд,-ду 
д. провѐрочный   о̀гляд переві `рювальний 
д. тамо̀женный   о̀гляд мѝтний 

досро̀чный   дотерміно `вий 
достава̀ть, доста̀ть   дістава `ти, діста̀ти; 

(з)добува `ти, (з)добу̀ти 
доста̀вка   доставля `ння; доста `влення; 
доста̀ва,-ви 

доставлѐние   доста `влення 
доста̀вленный   доста̀влений 
доставля̀емый   доста̀влюваний; доста `вни `й 
доставля̀ть, доста̀вить   доставля `ти, 
доста̀вити; постача̀ти, поста `чити 

доставля̀ющий   доставля̀ч,-ча̀, постача̀льник,-ка 
доста̀вочный   доста `вни `й 
доста̀точно   до̀сить, доста `тньо, вдо̀сталь, 
дово̀лі 

доста̀точность   доста̀тність,-ности 
доста̀точный   доста `тній 
достига̀емый   дося `ганий; дося `жний 
достига̀ть, достѝнуть, достѝчь   досяга̀ти, 
досягну `ти, досягти ` 

достига̀ющий   досяга̀льний 
достѝгнутый   дося `гнений, дося `гнутий 
достижѐние   1. досяга `ння; дося `гнення; 

2. здобува `ння; здобуття `; здобу `ток,-тка; 
3. набува̀ння; набуття `; набу̀ток,-тка 

достижѝмый   дося `жни `й 
достѝжность   дося `жність,-ности 
достовѐрность   вірогі `дність,-ности, 
впе `вненість,-ности (цілковита) 

достовѐрный   вірогі `дний, пе `вний (цілком) 

достра̀иваемый   добудо̀вуваний; добудо̀вний 
достра̀ивание   добудо̀вування; добудува̀ння 
достра̀ивать, достро̀ить   добудо̀вувати, 
добудува `ти 

достра̀ивающий   добудо̀вувальний 
достра̀ивающийся   добудо̀вний; добудо̀вуваний 
достро̀енный   добудо̀ваний 
до̀ступ   до̀ступ,-пу (повітря) 
д. послѐдовательный   до̀ступ послідо̀вний 
д. произво̀льный   до̀ступ дові̀льний 

досту̀пный   досту̀пний 
досяга̀емость   дося `жність,-ности 
дота̀чивать, доточѝть   дото̀чувати, доточѝти 
дото̀ченный   дото̀чений 
дотра̀гиваться   доторка `тися 
дотя̀гивать, дотяну̀ть   дотяга̀ти, дотягти;` 
дотя `гувати, дотягну̀ти (мутру, прогонич) 

дохо̀д   ек. прибу̀ток,-тку 
д. ва̀ловый   прибу̀ток гуртови `й 
д. национа̀льный   прибу̀ток націона̀льний 

дохо̀дность   прибутко `вість,-вости 
дохо̀дный   прибутко `вий 
драгоцѐнный   кошто `вний 
дра̀нка   дра̀нка,-ки (тоненькі дощечки для 
оббивання стін і стелі) 

дрань   див. дра̀нка 
дребезжа̀ние   деренча `ння 
древесѝна   деревина `,-ни ` 
древесѝнный   дереви `нний 
древѐсно-волокнѝстый   деревноволокнѝстий 
древѐсно-сло̀истый   деревношаро `вий 
древѐсный   деревни `й, дереви `нний 
дрѐвко   держа̀к,-ка̀ 
дрейф   дрейф,-фу, перемі̀щення (пасивний 
рух пливучого тіла під дією течії, вітру, 
хвиль) 

дрейфова̀ть   дрейфува `ти 
дрейфу̀ющий   дрейфу̀ючий, дрейфува̀льний 
дрѐль   дриль,-ля (інструмент для свердління 
отворів у металах, деревині) 

дрена̀ж   дренува̀ння, відво `днення; 
дрена `ж,-жу, водості̀к,-то̀ку 

дробѝлка   1. дроба̀рка,-ки, дробѝло,-ла 
(загальна назва), 2. кри `шник,-ка 
(для зерна, кори) 
д. валко̀вая   дроба̀рка валкова ` 
д. вальцо̀вая   дроба̀рка вальцьова ` 

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 117
дробилка молотковая                                                                      дутьё кислородное 

д. молотко̀вая   дроба̀рка молотко `ва 
д. шнѐковая   дроба̀рка шне `кова 
д. щѐковая   дроба̀рка що `кова 

дробѝмость   подрі̀бнюваність,-ности 
дробѝмый   подрі̀бнюваний 
дробѝть   дроби `ти, дрібни `ти, подрі̀бнювати 
дроблѐние   дрі̀бнення, подрі̀бнення 
дроблённый   дрі̀бнений,  подрі `бнюваний, 
роздрі̀бнюваний 

дроблёный   подрібни `й, роздрібни `й 
дро̀бный   1. роздрі̀бнений; 2. дрібни `й; 

3. мат. дробови `й 
дробь   1. мат. дріб,-ро̀бу; 2. шріт,-ро̀ту 

(зброя) 
д. бесконѐчная   дріб нескінче `нний 
д. ветвя̀щаяся   дріб розгалу `жений 
д. десятѝчная   дріб десятко `вий 
д. кру̀пная   шріт гру̀бий 
д. непра̀вильная   дріб непра `вильний 
д. непреры̀вная   дріб непере `рвний 
д. периодѝческая   дріб періоди `чний 
д. пра̀вильная   дріб пра `вильний 
д. проста̀я   дріб прости `й 
д. цепна̀я   дріб ланцюго `вий 

дробя̀щий   подрі̀бнювальний 
дробя̀щийся   подрібни `й; подрі̀бнюваний 
дро̀гнуть   здригну `тися 
дрожа̀ние   тремті̀ння, миг(о)ті̀ння (про образ), 
мерехті̀ння 

дрожа̀ть   тремті̀ти 
дрожа̀щий   тремтлѝвий, тремтя `чий 
дро̀жжи пивны̀е   дрі̀жджі пивова̀рські 

[пивова `рні] 
дросселѝрование   дроселюва `ння 
дро̀ссель   дро `сель,-ля (1. тех. пристрій 
для регулювання тиску пари або газу; 
2. навій з електричного провідника, що 
має великий індуктивний опір і 
вмикається в електричне коло для 
регулювання сили струму) 
д. винтово̀й   дро̀сель ґвинтови `й 
д. иго̀льчатый   дро̀сель го `лчастий 
д. пакѐтный   дро̀сель паке `тний 
д. щелево̀й   дро `сель щіли `нний 

дро̀ссельный   дро `сельний 
дуалѝзм   дуалі̀зм,-му, двої `стість,-тости 

(роздвоєння чогось) 

дуа̀льность   дуа `льність,-ности, двої̀стість, 
-тости 

дуб ко̀рковый   дуб ко̀рко `вий (вічнозелене 
дерево, з кори якого виготовляють корки) 

дубѝльный   чиньбови `й, гарбнико̀вий 
дубѝтель   чиньба̀р,-ра `, гарбни `к,-ка ` 
дубѝть   чиньбува̀ти, чиньби `ти, гарбува `ти 
дублѐние   чиньбува̀ння, гарбува̀ння; 
чѝньба,-би, чиньба `рство,-ва 
д. жирово̀е   чиньба ` то `вщова 
д. минера̀льное   чиньба ` мінера `льна 
д. растѝтельное   чиньба ` росли `нна 
д. хро̀мовое   чиньба̀ хро `мова 

дублѐный   чѝньблений, гарбо `ваний 
дублёр   дублѐр,-ра, двійни `к,-ка ` 
дублѐтный   дублѐтний, подві̀йний 
дублика̀тор   дубліка̀тор,-ра, подво̀ювач,-ча 
дублѝрование   дублюва `ння, подво̀єння 
дублѝровать   дублюва `ти, подво̀ювати 
дуга̀   дуга `,-гѝ, лук,-ка 
д. во̀льтовая   дуга ` во `льтова 
д. враща̀ющаяся   дуга̀ оберто̀ва 
д. вспы̀хивающая   дуга ` спала `хувальна 
д. кру̀га   дуга̀ кру `га 
д. неусто̀йчивая   дуга̀ нестійка ` 
д. окру̀жности   дуга̀ ко̀ла 
д. перемежа̀ющаяся   дуга̀ переміжна̀ 
д. пла̀менная   дуга ` полумене `ва 
д. рефлѐкторная   дуга̀ рефле `кторна 
д. сва̀рочная   дуга ` зва `рювальна 
д. усто̀йчивая   дуга ` стійка ` 
д. электрѝческая   дуга ` електри `чна 

дугово̀й   дугови `й 
дугогася̀щий   дугогаси `льний 
дуктѝльность   дукти `льність,-ности, 
тягу̀чість, -чости, розтя `жність,-ности 

ду̀мпкар   ду̀мпкар,-ра (перевертна вагонетка) 
ду̀плекс   ду̀плекс,-са (1. двосторонній 
зв’язок по одному каналу одночасно в 
обох напрямах; 2. здвоєна машина для 
чесання льону) 
д.-насо̀с   по̀мпа двоцилі `ндрова 

дуро̀метр   дуро̀метер,-тра, твердомі̀р,-ра 
дуть (стекло)   видима̀ти, ду̀ти (скло) 
дутьё   дуття `, дму̀хання (з перервами) 
д. горя̀чее   дуття ` гаря `че 
д. кислоро̀дное   дуття ` кисне `ве 
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дутьё магни`тное                                                                               единицы основные 

д. магнѝтное   дуття ` магне `тне 
д. обогащѐнное   дуття ` збага `чене 
д. парово̀е   дуття ` парове ` 
д. увлажнѐнное   дуття ` зволо `жене 

дутьево̀й   дуттьови `й, видима̀льний 
духѝ   парфу `ми,-мів 
душѝстый   паху̀чий, духмя `ний, запашни `й 
душнѝк   проду `хвина,-ни, про `дух,-ху 
ду̀шный   заду `шливий, заду̀шний, важки `й 
ды̀м   дим,-му 
дымѝть   димѝти 
дымѝться   димѝтися, кури `тися 
ды̀мка   серпа `нок,-нку 
ды̀мник   кагла `,-ли `, димовѐ вікно (отвір 
для пропускання диму) 

дымохо̀д   дима̀р,-ра̀ 
д. подъѐмный   дима `р догі `рний 

ды̀мчатый   ди `мчастий, серпанко̀вий 
дымя̀щий   димля `чий, дими `льний 
дыра̀   діра `,-ри ` 
ды̀рка   ді̀рка,-ки 
дыродавѝльный   дірковитиска `льний 
дыропробивно̀й   діропробивни `й 
дырорѐзный   дірорі `зний 
дыросверлѝльный   діросвердлѝльний 
дырча̀тый   дірча̀стий 
дыха̀ние   пульсува `ння, дѝхання 
дыша̀ть   ди `хати 
дю̀бель   дю `бель,-ля, за̀кріпка,-ки 

(стрижень, гострий кінець якого 
забивають у кам’яну стіну) 

дюйм   дюйм,-ма (міра довжини, що 
дорівнює 2,54 см або 1/12 фута), заст. 
цаль,-ля 

дюймо̀вый   дюймо̀вий, заст. ца `левий 
дю̀кер   дю `кер,-ра (напірний водовід або 
газовід, що прокладається під руслом 
річки або під залізницею) 

дюралюмѝний   дюралюмі `ній,-нію, 
дюралюмі `н,-ну (стоп алюмінію з міддю, 
магнієм і манґаном) 

 
Е, Ё 

 
евро̀пий  Eu   евро̀пій,-ію (хемічний елемент, 
ат.н. 63, метал групи лантаноїдів – 

рідкоземельних металів, застосовують 
у виробництві нержавійних, жароміцних, 
швидкорізальних сталей) 

единѐние   єдна̀ння; є̀дність,-ности 
единѝть   єдна `ти 
единѝца   одини `ця (умовна величина, яку 
приймають за основу вимірювання, 
визначенні однорідних з нею величин) 
е. абсолю̀тная   одини `ця абсолю `тна 
е. весова̀я [ве `са]   одини `ця вагова̀ [ваги `] 
е. внесистѐмная   одини `ця позасисте `мна 
е. врѐмени   одини `ця ча̀су 
е. давлѐния   одини `ця тѝску 
е. длины̀   одини `ця довжини ` 
е. измерѐния   одини `ця вимі `рювання 
е. измерѝтельная   одинѝця вимі̀рювальна 
е. информа̀ции   одини `ця інформа̀ції 
е. квадра̀тная   одини `ця квадра `тна 
е. когерѐнтная   одини `ця когере `нтна 
е. коррѐкции   одини `ця коре `кції 
е. кубѝческая   одини `ця кубі̀чна 
е. линѐйная   одини `ця ліні̀йна 
е. ма̀ссы   одини `ця ма̀си 
е. масшта̀ба   одини `ця масшта `бу 
е. междунаро̀дная   одини `ця міжнаро `дна 
е. мо̀щности   одини `ця поту `жности 
е. нормѝрованная   одини `ця нормо̀вана 
е. объёмная   одини `ця об’є̀мна 
е. окта̀новая   одини `ця окта `нова 
е. относѝтельная   одини `ця відно̀сна 
е. приведѐнная   одини `ця зве `дена 
е. проду̀кции   одини `ця проду̀кції 
е. произво̀дная   одини `ця похідна̀ 
е. рабо̀ты   одинѝця робо `ти 
е. радиацио̀нная   одини `ця радіяці̀йна 
е. расцѐночная   одини `ця розці `нна 
е. сѝлы   одини `ця си `ли 
е. теплова̀я   одини `ця теплова ` 
е. усло̀вия   одини `ця умо `ви 
е. неприводѝмая   одини `ця незвідна̀ 

единѝцы   одини `ці 
е. двоѝчные   одини `ці двійко `ві 
е. до̀льные   одини `ці частко̀ві 
е. кра̀тные   одини `ці кра̀тні 
е. магнѝтные   одини `ці магнѐтні 
е. механѝческие   одини `ці механі̀чні 
е. основны̀е   одини `ці основні ` 
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единицы производные                                                                                              ЕЭС 

е. произво̀дные   одини `ці похідні̀ 
е. радиоактѝвные   одини `ці радіоакти `вні 
е. систѐмные   одини `ці систе `мні 
е. физѝческих величѝн   одинѝці фізѝчних 
величи `н 

е. электрѝческие   одини `ці електри `чні 
е. электромагнѝтные   
одини `ці електромагне `тні 

е. электростатѝческие   
одини `ці електростати `чні 

единѝчный   одини `чний, поодино̀кий, 
одина `рний (окремий) 

единоврѐменный   1. одноча `сний; 
2. однора `зовий (однократний) 

единолѝчный   одноособо `вий, одноосі `бний 
единообра̀зие   1. одномані̀тність,-ности; 

2. одна̀ковість,-вости 
единообра̀зный   1. одномані̀тний; 2. одна̀ковий 
едѝнственность   єдѝність,-ности 
едѝнственный   єдѝний, оди `н 
едѝный   єди `ний 
ѐдкий   їдкѝй 
ѐдкость   ї̀дкість,-кости 
ежего̀дно   щорі̀чно, щоро `ку 
ежего̀дный   щорі `чний 
ежедека̀дно   щодека̀ди, щодека̀дно 
ежеднѐвно   щодня `, щодѐнно, повсякдѐнно 
ежеднѐвный   щодѐнний 
ежекварта̀льный   щокварта `льний, 
покварта `льний 

ежеме `сячно   щомі `сяця, щомі̀сячно 
ежеме `сячный   щомі `сячний 
ежемину̀тно   щохвили `ни, щохвили `нно 
еженедѐльно   щоти `жня, щотижне `во 
еженедѐльный   щотижне `вий, тижне `вий 
ежесеку̀ндно   щосеку `нди, щосеку `ндно 
ежесеку̀ндный   щосеку `ндний 
ежесу̀точно   щодобѝ 
ежесу̀точный   щодобо `вий 
ежеча̀сно   щогодѝни, щогоди `нно 
ежеча̀сный   щогоди `нний 
ель   ялѝна,-ни 
ёмкий   містки `й, є̀мний, є̀мкий 
ёмко   мі̀стко, є̀мно 
ёмкость   ел. є̀мність,-ности, мі̀сткість,-кости 

ё. аккумуля̀тора   є `мність акумуля `тора 
ё. взаѝмная   є̀мність взає̀мна 
ё. входна̀я   є̀мність вхідна̀ 
ё. выходна̀я   є̀мність вихідна ` 
ё. загру̀зочная   мі̀сткість заванта̀жувальна 
ё. замѐрная   є̀мність замі̀рна 
ё. информацио̀нная   мі̀сткість інформаці̀йна 
ё. ка̀жущаяся   є̀мність позі̀рна 
ё. компенсѝрующая   є̀мність компенсува̀льна 
ё. конденса̀тора   є `мність конденса̀тора 
ё. насыщѐния   є̀мність наси `чення 
ё. па̀мяти   мі̀сткість па̀м’яті 
ё. поглощѐния   є̀мність вбира `ння 

[поглина `ння] 
ё. погру̀зочная   мі̀сткість заванта̀жувальна 
ё. полѐзная   мі̀сткість ко̀рисна 
ё. разделѝтельная   є̀мність розді̀льна 
ё. разря̀дная   є̀мність розря `дна 
ё. распределённая   є̀мність розподі̀лена 
ё. распределѝтельная   є̀мність 
розподі `льна [розподі̀льча] 

ё. регулѝруемая   є `мність регульо̀вана 
ё. регулѝрующая   є̀мність регулюва `льна 
ё. систѐмы   є̀мність систе `ми 
ё. со̀бственная   є̀мність вла̀сна 
ё. сосредото̀ченная   є̀мність 
зосере `джена [ску̀пчена] 

ё. удѐльная   є̀мність пито `ма 
ё. цилиндра   мі̀сткість цилі `ндра 
ё. электростатѝческая   

є̀мність електростати `чна 
ёмностный   мі̀сткісний, є̀мнісний, є̀мкісний 
ендова̀   буд. розжоло `бок,-бка (на даху) 
еру̀нок   єру̀нок,-нка (столярний інструмент) 
ёрш   буд. йорж,-жа̀; кі̀шка,-ки (для ловлення 
кодоли), їжачо `к (щітка) 

естѐственно-радиоактѝвный   приро `дно-
радіоакти `вний 

естѐственный   1. приро `дний, натура `льний; 
2. природни `чий (про науку) 

ЕЭС   див. систѐма едѝная электроэнергетѝческая 

 
 

Е 
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жалюзи                                                                                                           жёлобление 

 
Ж 

 
жа̀люзи   жа̀люзі (1. віконниці або штори для 
регулювання світла і повітряного потоку 
в приміщенні; 2. пристрій у вигляді 
вентиляційних ґрат з нерухомими або 
обертовими стулками для регулювання 
повітряного потоку) 
ж. нама̀тывающиеся   жа̀люзі навивні ` 
ж. подъёмные   жа̀люзі піднімні̀ 
ж. с лопастя̀ми   жа̀люзі лопате `ві 

жар   жар,-ру (1. сильне тепло, що йде від 
чого-небудь нагрітого або розжареного; 
2. розжарене вугілля, що горить без полум’я) 

жа `рить   жа̀рити, розпіка `ти 
жа `ркий   жаркѝй, гаря̀чий, пеку̀чий; спеко̀тний 
жаро̀вня   жарівни `ця,-ці, жарі̀вня,-ні 
жаровыно̀сливость   жаровитрива̀лість,-лости 
жаровыно̀сливый   жаровитрива `лий, 
жаротривки `й 

жаропонижа̀ющий   жарозба̀вний, 
жарозни `жний 

жаропро̀чность   жаромі `цність,-ности 
жаропро̀чный   жароміцни `й 
жаросто̀йкость   жаротри `вкість,-кости, 
вогнетри `вкість,-кости 

жаротру̀бный   вогнетру̀бний, жаротру̀бний 
жароупо̀рность   жаротри `вкість,-кости, 
вогнетри `вкість,-кости 

жа `тка   с.г. жнива̀рка,-ки 
ж. ря̀довая   жнива `рка ря `дова 
ж. широкозахва̀тная   
жнива `рка широкозахо `пна 

жать   1. ти `снути, стѝскувати; 2. жа `ти 
(збирати врожай) 

жгут   1. джгут,-та̀, джут,-та̀; 2. скру̀тень,-тня 
(з трави, соломи) 

жгу `чий   пеку `чий, палю `чий 
жезл   жѐзло,-ла (паличка, стрижень) 
желатѝн   желатѝна,-ни (суміш білкових 
речовин тваринного походження) 

желе `   желѐ, драглі̀,-лі̀в 
железня̀к   залізня `к,-ку̀ (залізна руда) 

ж. хро̀мистый  Fe(CrO2)2   залізня̀к хро̀мистий, 
залі̀зо (ІІ) хромі̀т 

желе `зо  Fe   1. залі̀зо,-за (хемічний елемент, 
ат.н. 26, метал, основа чорної металургії); 
2. бля `ха,-хи 
ж. банда̀жное   залі `зо ши `нове 
ж. гофрѝрованное   бля `ха ґофро `вана 
ж. заклёпочное   залі̀зо зако̀вкове [нютовѐ] 
ж. кро̀вельное   бля̀ха дахова̀ [покрівѐльна] 
ж. листово̀е   бля `ха а̀ркушева 
ж. лѝтое   залі̀зо вѝлите 
ж. полосово̀е   залі `зо шта `бовѐ 
ж. про̀волочное   залі̀зо дро̀тове ` 
ж. прутко̀вое   залі̀зо прутко `ве, дріт,-ро `ту 
ж. рифлёное   залі `зо карбо̀ване 
ж. уголко̀вое   залі `зо куткове ` 
ж. фасо̀нное   залі̀зо фасо̀нне 
ж. швѐлерное   залі̀зо швѐлерне [коритува̀те] 
ж. электролитѝческое   залі̀зо електролітѝчне 

железобето̀н   залізобето̀н,-ну 
железобето̀нный   залізобето̀нний 
железоспла̀в   залізосто `п,-пу 
желеобра̀зный   драгли `стий, студени `стий, 
желеподі `бний 

жёлоб   жо̀лоб,-ба, ришта `к,-ка̀ (на даху), 
ри `нва,-ви (для стоку води) 
ж. вися̀чий   жо `лоб висни `й [вися `чий] 
ж. водоотво̀дный   ришта `к,-ка `, жо `лоб 
водовідвідни `й 

ж. водосто̀чный   ри `нва,-ви, жо `лоб 
водості̀чний 

ж. залѝвочный   жо `лоб залива `льний 
ж. коро̀бчатый   жо `лоб коро `бчастий 
ж. литѐйный   жо̀лоб лива `рний 
ж. мо `ечный   жо̀лоб мѝйний 
ж. отво̀дный   жо̀лоб відвідни `й 
ж. пита̀тельный   жо `лоб живи `льний 
ж. пневматѝческий   жо̀лоб пневматѝчний 
ж. сбросно̀й   жо̀лоб скидни `й 
ж. скребко̀вый   жо `лоб скребко `вий 
ж. сливно̀й   жо `лоб зливни `й 
ж. ссыпно̀й   жо̀лоб зсипни `й 
ж. сто̀чный   жо̀лоб стічни `й 
ж. шла̀ковый   жо̀лоб жу `желевий 

жёлобѝть   жоло̀бити, вижоло `блювати 
жёлоблѐние   жоло `блення, вижоло `блення 
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жёлобок                                                                                                                 жирный 

жёлобо̀к   жолобо̀к,-бка `, рівчачо̀к,-чка̀ 
жёло `бчатый   жолобча̀стий, жолобкува `тий 
жело `нка   нафточерпа̀к,-ка̀, вибірнѝк на̀фти 
же `мчуг   пѐрли,-лів, пѐрло,-ла, пѐрла,-рел 
жемчу̀жина   перли `на,-ни 
жемчу̀жный   перло `вий, перли `стий 
жердь   1. жердѝна,-ни, тѝчка,-ки; 2. жѐрдка,-ки 
же `рло   ги `рло,-ла, же `рло,-ла (вихідний 
отвір печі) 

жерно̀в   жо̀рно,-на, жо̀рна,-рен (плескатий 
круглий камінь, призначений для лущення 
і розмелювання зерна; ручний млин) 

жёсткий   твердѝй, жорстки `й, цупки `й (про 
тканину) 

жёсткость   твѐрдість,-дости, жо `рсткість, 
-кости, цу `пкість,-кости, рі̀зкість,-кости 
ж. воды̀   тве `рдість водѝ 
ж. в. врѐменная (карбона̀тная)   
твѐрдість водѝ тимчасо̀ва (карбона̀тна) 

ж. в. о̀бщая   твѐрдість води ` зага̀льна 
ж. в. постоя̀нная   твѐрдість водѝ пості̀йна 

ж. динамѝческая   твѐрдість динамі̀чна 
ж. изгѝба   твѐрдість зги `ну 
ж. излучѐния   твѐрдість випромі̀нювання 
ж. ко̀мплексная   тве `рдість ко `мплексна 
ж. констру̀кции   твѐрдість констру `кції 
ж. крутѝльная   твѐрдість крути `льна 
ж. нагружѐния   твѐрдість наванта̀жування 
ж. пластѝнки   твѐрдість пласти `нки 

[платі̀вки] 
ж. плиты̀   тве `рдість плити ` 
ж. простра̀нственная   твѐрдість просторо̀ва 
ж. секториа̀льная   твѐрдість се `кторна 
ж. стѐржня   тве `рдість стри `жня 
ж. удѐльная   твѐрдість пито `ма 
ж. цилиндрѝческая   твѐрдість циліндрѝчна 

жесть   бля `ха,-хи 
ж. волнѝстая   бля `ха хвиля `ста 
ж. кро̀вельная   бля `ха покріве `льна 
ж. оцинко̀ванная   бля `ха оцинко `вана 
ж. перфорѝрованная   бля̀ха перфоро̀вана 

жестя `нка   бляша̀нка,-ки 
жестяно̀й   бляша `ний 
жечь   пали `ти, спа `лювати 
жже `ние   палі̀ння, па̀лення, випа `лювання 
жжёный   па̀лений, ви `палений 
жи `вость   жва̀вість,-вости 

живо `тный   тварѝнний 
живу `честь   живу̀чість,-чости 
живу `щий   живу `чий 
жи `дкий   рідкѝй, теку `чий, течни `й, пли `нний 

(метал під навантагою) 
жидкова̀тый   рідкува `тий, ріде `нький 
жи `дкостный   рідѝнний 
жи `дкость   рідина `,-ни `; плин,-ну, тѐчиво,-ва 

(середовище з властивостями рідини) 
ж. вя `зкая   рідина ` в’язка̀ 
ж. зака̀лочная   рідина ` гартівна ` 
ж. запо̀рная   рідина ` закривна ` 
ж. ка̀пельная   рідина ` крапли `нна 
ж. несжима̀емая   рідина ` нестисна ` 

[нести `скувана] 
ж. охлажда̀ющая   рідина ` охоло `дна 

[охоло `джувальна] 
ж. промы̀вочная   рідина ` промивна ` 
ж. рабо̀чая   рідина ` робо̀ча 
ж. сжима̀емая   рідина̀ стѝскувана [стисна̀] 
ж. сжима̀ющаяся   рідина ` стислѝва 
ж. сма̀зывающе-охлажда̀ющая   рідина ` 
мастѝльно-охоло̀дна 

ж. сма̀чивающая   рідина ` змо̀чувальна 
ж. тормозна̀я   рідина ` гальмівна ` 
ж. уплотня̀ющая   рідина ` ущі̀льнювальна 
ж. чѝстящая   рідина ` чисти `льна 

жидкотеку̀честь   рідинопли `нність,-ности, 
рідиноте `чкість,-кости 

жидкофа̀зный   рідинофа `зний 
жѝжа [жѝжица]   тѐчність,-ности, рідо̀та,-ти 
жизнеспосо̀бный   життєзда̀тний 
жиклѐр   жикле `р,-ра, розпи `льник,-ка 

(деталь з отвором або сам отвір для 
пропускання рідкого палива чи повітря) 

жи `ла   1. жѝла,-ли (про гірську породу); 
2. серцеви `на,-ни, осѐрдя (про кабель) 

жилѝще   поме `шкання, житло̀,-ла̀, осѐля,-лі 
жильё   житло `,-ла̀ 
жир   1. жир,-ру, товщ,-щу (загальна назва); 

2. лій, ло̀ю (яловичий, овечий); 3. ма̀сло,-ла 
(коров’яче); 4. олі̀я,-лі̀ї (рослинна) 
ж. ко̀стный   товщ кісткови `й 
ж. пищево̀й   товщ харчови `й 

жѝрность   то̀вщевість,-вости, ма̀сність,-ности, 
жи `рність,-ности 

жи `рный   масни `й, то̀вщовий, жѝрний 

Ж 
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жироскоп                                                                                                         завёрнутый 

жироско̀п [гироско̀п]   жироско `п,-па, 
гіроско `п,-па (прилад у вигляді дзиґи, що 
обертається навколо вертикальної осі, 
положення якої практично стійко 
зберігається у просторі; застосовують 
для автоматичного керування рухом 
суден, літаків) 

жмыхѝ   с.г. жмѝхи,-хів, маку `ха,-хи 
(від насіння олійних рослин) 

жом   1. жмаки `,-кі̀в (витиски); 
2. дави `льня,-ні, леща `та,-ща `т (апарат) 

жужжа `ние   1. дзижча `ння, брині `ння; 
2. туркоті `ння 

жужжа `ть   дзижча̀ти, брині `ти 
журна̀л   1. журна̀л,-лу (періодичне видання); 

2. журна `л,-лу (для записів) 
ж. ва̀хтенный   журна `л ва `хтовий 
ж. лаборато̀рный   журна `л лаборато `рний 
ж. рабо̀чий   журна `л робо̀чий 

журча̀ть   дзюрча̀ти, дзюркоті `ти, брині `ти 

 
З 

 
заасфальтѝрованный   заасфальто̀ваний 
забелённый   забі̀лений 
забѐливаемый   забі̀люваний; забільни `й 
забѐливание   забі̀лювання 
забѐливать, забелѝть   забі̀лювати, забілѝти 
забѐливающий   забі̀лювальний 
забѐливающийся   забільни `й; забі̀люваний 
забетонѝрованный   забетоно `ваний 
забетонѝровать   забетонува `ти 
забива̀емый   забѝваний; забивни `й 
забива̀ть, забѝть   забива `ти, забѝти; 
заглу `шувати, заглуши `ти 

забива̀ющий   забива̀льний 
забѝвка   забива `ння; забиття ` 
забира̀емый   забѝраний; забирни `й 
забира̀ть, забра̀ть   забира `ти, забра̀ти 
заблаговрѐменно   заздалегі̀дь, завча̀сно 
заблокѝрованный   заблоко `ваний 
заблокѝровать   заблокува `ти, перешко `дити 
забо̀ина   забійнѝна,-ни, забо `їна,-ни 

(1. заглибина на поверхні чого-небудь від 
удару; 2. замет, кучугура снігу) 

забо̀й   вѝбій,-бою (кінець гірничого виробітку, 
що постійно пересувається) 
з. веерообра̀зный   ви `бій віялоподі̀бний 
з. восстаю̀щий   ви `бій піднятко̀вий 
з. встрѐчный   вѝбій зустрі̀чний 
з. глухо̀й   ви `бій глухи `й [сліпи `й] 
з. диагона̀льный   ви `бій діягона `льний 
з. догоня̀ющий   ви `бій наздогі̀нний 
з. накло̀нный   вѝбій похи `лий 
з. очистно̀й   вѝбій очисни `й 
з. по поро̀де   вѝбій по поро `ді 
з. сплошно̀й   ви `бій суці `льний 
з. штрѐковый   вѝбій штре `ковий 

забо̀йщик   вибі̀йни `к,-ка̀ 
забо̀р   1. забира̀ння (води); 2. огоро `жа,-жі, 
тин,-ну, парка `н,-на 

за̀бранный   за̀браний 
забра̀сываемый   заки `дуваний; закидни `й 
забра̀сывать, забро̀сить   закида̀ти, закѝнути 
забра̀сывающий   закида `льний 
забра̀сывающийся   закидни `й; заки `дуваний 
забронѝрованный   опанцеро `ваний; 
зарезерво `ваний 

забро̀шенный   заки `нутий 
забу̀ривание   забу̀рювання, забуро `вування 
забу̀ривать, забурѝть   забу̀рювати, забурѝти; 
забуро `вувати, забурува `ти 

забуто̀вка   буд. забутува `ння (закладання, 
заповнювання бутом, будівельним каменем, 
головно для фундаменту) 

забу̀ченный   буд. забуто `ваний 
забу̀чивать, забу̀чить   забуто̀вувати, забутува̀ти 
зава̀лка   зава `лювання, закида̀ння 
зава̀лочный   закидни `й, зава̀льний 
завальцо̀вка   завальцьо̀вування; завальцюва̀ння; 
завальцюва `лка,-ки (інструмент) 

завальцо̀вывать, завольцева̀ть   
завальцьо `вувати, завальцюва `ти 

заведѐние   1. запрова̀джування; запрова̀дження; 
2. накру `чування; накру `чення; на `крут,-ту 
(механізму); 3. за̀клад,-ду, устано̀ва,-ви 
з. учѐбное вы̀сшее   за̀клад навча̀льний 
ви `щий 

завѐденный   1. запрова̀джений; 2. накру̀чений 
(про пружину) 

завёрнутый   заго̀рнений, заго̀рнутий 
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завёрточный                                                                                                   заводнение 

завёрточный   загортко `вий, обгортко `вий 
завёртываемый   заго `ртуваний; загортни `й 
завёртывать, заверну̀ть   загорта̀ти, загорну̀ти 
завёртывающий   загорта `льний 
завёртывающийся   загортнѝй; заго̀ртливий 
завива̀ть, завѝть   завива `ти, зави `ти 
завѝвка   замо̀тування, завива̀ння; замо̀тка,-ки, 
зави `вка,-ки 

завѝнченный   заґвѝнчений, закру `чений 
завѝнчиваемый   заґвѝнчуваний; заґвинтнѝй 
завѝнчивать, завинтѝть   заґви `нчувати, 
заґвинти `ти; закру `чувати, закрути `ти 

завѝнчивающий   заґви `нчувальний 
завѝнчивающийся   заґвинтнѝй; заґвѝнчуваний 
зависа̀ние   зависа̀ння, зави `снення 
завѝсеть   залѐжати 
завѝсимость   залѐжність,-ности 
з. асимптотѝческая   залѐжність асимпто̀тна 
з. дифференциа̀льная   
залѐжність диференці `йна 

з. линеаризо̀вання   
залѐжність злінеаризо `вана 

з. линѐйная   залѐжність ліні̀йна 
з. ма `тричная   зале `жність ма̀трична 
з. обра̀тная   зале `жність обѐрнена 
з. пряма̀я   залѐжність пряма̀ 
з. функциона̀льная   залѐжність функці̀йна 
з. экспоненциа̀льная   
залѐжність експоненці `йна 

з. эмпирѝческая   залѐжність емпіри `чна 
завѝсимый   залѐжний 
завѝсящий   зале `жний 
завито̀й   закру `чений 
завито̀к   за `круток,-тка 
завихрѐние   вихорува̀ння, завихоро̀вування; 
завихорува̀ння, вихоро̀вання; завѝхорення; 
ви `хор,-ру 

завѝхренность   зави `хореність,-ности, 
вихорува `тість, -тости 

завихрѝтель   вихри `ло,-ла, вѝхорник,-ка, 
турбуліза `тор,-ра 

заво̀д   заво `д,-ду (виробниче підприємство) 
з.-автома̀т   заво `д-автома `т,-ду-автома `та 
з. автомобѝльный   заво̀д автомобі̀льний 
з. виноку̀ренный   виня `рня,-ні 
з. во̀дочный   гура̀льня,-ні 

з. дроболитѐйный   шротолива `рня,-ні 
з. железопрока̀тный   
заво `д залізовальцюва `льний 

з.-изготовѝтель   
заво̀д-вигото̀влювач,-ду-вигото̀влювача, 
заво `д-виготівни `к, -ду-виготівника̀ 

з. кирпѝчный   цего `льня,-ні, цегѐльня,-ні 
з. лесопѝльный   тарта̀к,-ка, лісопѝльня,-ні 
з. литѐйный   лива̀рня,-ні, заво̀д лива̀рний 
з. маслобо̀йный   олі `йня,-ні, олія `рня,-ні 
з. маслодѐлательный   масля `рня,-ні 
з. машиностроѝтельный   
заво `д машинобудівни `й 

з. металлургѝческий   заво̀д металургі̀йний 
з. нефтеперего̀нный   нафтодестиля `рня,-ні, 
заво `д нафтоперегі̀нний 

з. нефтеперераба̀тывающий   нафтя̀рня,-ні, 
заво `д нафтопереро `бний 

з. пивно̀й   брова `рня,-ні 
з. пивова̀ренный   пивова̀рня,-ні, брова̀р,-ра 
з. рельсопрока̀тный   
заво `д рейковальцюва `льний 

з. са̀харный   цукрова `рня,-ні 
з. спиртово̀й   спиртзаво̀д,-во̀ду, гура̀льня,-ні 
з. сталелитѐйный   сталелива `рня,-ні, 
заво `д сталелива `рний 

з. станкоинструмента̀льный   
заво `д верстатоінструмента `льний 

з. станкосбо̀рочный   
заво `д верстатосклада̀льний 

з. станкостроѝтельный   
заво `д верстатобудівни `й 

з. стеклова̀рный   гу̀та скляна ` 
з. стеко̀льный   гу̀та,-ти, склозаво̀д,-ду 
з. телевѝзорный   заво `д телеві̀зорний 
з. хлопкоочистѝтельный   бавовноочѝсня,-ні 
з. электрола̀мповый   заво̀д електрола̀мповий 

заво̀д(ка)   1. заводі̀ння; заво̀дження, 
завѐдення; 2. накру `чування; накру `чення; 
накру `т,-ту (пружини годинника) 

заводѝмый   накру `чуваний, накрутни `й 
заводѝть, завестѝ   заво̀дити, завести `; 
накру `чувати, накрути `ти (пружину); 
запрова `джувати, запрова `дити 

заводнѐние   заво̀днювання; заво̀днення; 
зали `в,-ву 

З 
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заводной                                                                                             загромождённость 

заводно̀й   накрутни `й 
заводя̀щий   накру `чувальний 
заводя̀щийся   накрутни `й; накру `тливий 
завора̀чиваемый   заго̀ртуваний, заго̀ртаний; 
загортни `й 

завора̀чивать, заверну̀ть   загорта̀ти, загорну̀ти 
завора̀чивающий   загорта `льний 
завора̀чивающийся   загортнѝй; заго̀ртаний; 
самозагортни `й 

заворо̀т   за̀крут,-ту, за `верт,-ту 
завыша̀емый   зави `щуваний 
завыша̀ть   завѝщувати 
завыша̀ющий   зави `щувальний 
завыша̀ющийся   завище `нний 
завышѐние   завѝщування; зави `щення 
завы̀шенный   зави `щений 
загѝб   загина `ння; загнуття `; загѝн,-ну 
загиба̀емый   загѝна̀ний; загнѐнний, загиннѝй 
загиба̀ние   загина `ння; загнуття ` 
загиба̀тель   загина `ч,-ча̀ 
загиба̀ть, загну̀ть   загина `ти, загну `ти 
загиба̀ющий   загина `льний 
загиба̀ющийся   загнѐнний, загиннѝй; загѝна̀ний 
загѝбка   загина `ння; загнуття ` 
загибно̀й   заги `нний 
загѝбочный   загина `льний 
загла̀вный   тѝтульний 
заглоха̀ние   затиха̀ння (двигуна), загаса̀ння 
загло̀хнуть   стѝхнути, затѝхнути, зага̀снути 
заглублѐние   загли `блювання; заглѝблення; 
загли `бина,-ни 

заглуша̀емый   заглу `шуваний; заглушни `й 
заглуша̀ть, заглушѝть   заглуша `ти, 
заглуши `ти; затика̀ти, заткну `ти (трубу) 

заглуша̀ющий   заглуша `льний; затика `льний 
заглуша̀ющийся   заглушни `й 
заглу̀шка   глушни `к,-ка̀; за̀слінка,-ки, 
за̀тичка,-ки 

за̀гнутый   за̀гнений, за `гнутий 
загора̀емость   займи `стість,-тости 
загора̀живаемый   загоро̀джуваний; загоро̀дний 
загора̀живание   загоро `джування, 
перегоро `джування, затуля `ння 

загора̀живать, загородѝть   загоро `джувати, 
загороди `ти, заступа `ти, заступи `ти 

загора̀живающий   загоро `джувальний 

загора̀живающийся   загоро `дний; 
загоро `джуваний 

загора̀ние   займа̀ння (олії), засві̀чування 
(лампи), загоря̀ння, спала̀хування (палива) 

загора̀ться   загоря̀тися; займа̀тися; спала̀хувати 
загоро̀дка   загоро `жа,-жі, загоро `да,-ди 
загоро̀дный   загоро `дний 
загоро̀женный   загоро `джений 
загота̀вливаемый   загото̀влюваний; загото̀вний 
загота̀вливать   загото `влювати 
загота̀вливающий   загото `влювальний 
загота̀вливающийся   загото `вний; 
загото `влюваний 

заготовѝтель   заготівнѝк,-ка̀, заготівѐльник,-ка 
заготовѝтельный   загото̀вчий, заготівѐльний 
загото̀вка   заготовля `ння; загото `влювання; 
загото̀влення; заготі̀вля,-лі; загото̀вень,-вня 
(напівпродукт) 

заготовлѐние   заготовля̀ння; загото̀влювання; 
загото `влення 

загото̀вленный   загото `влений 
загото̀вщик   заготівни `к,-ка̀, заготува `ч,-ча̀, 
заготіве `льник,-ка 

заградѝтель   загоро `дник,-ка, 
загоро `джувач,-ча, запира `ч,-ча̀ 

заградѝтельный   загородни `й, запі̀рний 
загражда̀емый   загоро̀джуваний; загороднѝй 
загражда̀ть, заградѝть   загоро `джувати, 
загородѝти; перегоро̀джувати, перегородѝти 

загражда̀ющий   загоро `джувальний, 
перегоро `джувальний 

загражда̀ющийся   загоро `дний 
заграждѐние   загоро̀джування; загоро̀дження; 
загоро `д(к)а,-д(к)и 
з. про̀волочное   загоро `д(к)а дротяна̀ 

заграждённый   загоро̀джений, перегоро̀джений 
загроможда̀емый   зава̀люваний, 
захара `щуваний (речами) 

загроможда̀ть, загромоздѝть   зава̀лювати, 
завали `ти; захара̀щувати, захара `стити 

загроможда̀ющий   зава̀лювальний, 
захара `щувальний 

загромождѐние   зава̀лювання, захара̀щування; 
зава̀лення, захара̀щення (приміщення); 
зава̀л,-лу 

загромождённость   зава̀леність,-ности, 
захара `щеність,-ности 
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загромождённый                                                                                          заделанный 

загромождённый   зава̀лений, захара `щений 
загружа̀емый   заванта̀жуваний; заванта̀жний 
загружа̀ть, загрузѝть   заванта `жувати, 
заванта `жити; засипа `ти, заси `пати; 
напо `внювати, напо `внити 

загружа̀ющий   заванта̀жувальний, засипа̀льний 
загружа̀ющийся   заванта `жний, засипни `й 
загру̀женность   заванта `женість,-ности, 
обтя `женість,-ности 

загру̀женный, загружённый   заванта `жений, 
заси `паний 

загру̀зка   заванта̀жування; заванта `ження; 
засипа `ння, за̀вантаж,-жу 

загру̀зочный   заванта `жувальний, засипнѝй, 
запо `внювальний 

загру̀зчик   заванта `жувач,-ча 
з.-толка̀тель   заванта̀жувач-штовха̀льник, 

-ча-штовха `льника 
загрязнѐние   1. забру̀днювання; забру̀днення; 

2. забру `дненість,-ности 
загрязнённый   забру̀днений 
загрязня̀емый   забру̀днюваний; забрудни `й 
загрязня̀ть, загрязнѝть   забру `днювати, 
забрудни `ти 

загрязня̀ющий   забру̀днювальний 
загрязня̀ющийся   забруднѝй; забру̀днюваний 
загустева̀ние   гу̀снення, загуса̀ння, 
тужаві̀ння; затужа̀влення, загу̀снення 

загустева̀ть, загустѐть   загуса̀ти, загу̀снути; 
тужа `віти, затужа̀віти 

загустѐлый   загу̀сний, загусті̀лий; затужа̀вілий, 
стужа `вілий 

загустѐние   гу̀снення, загуса̀ння, тужа̀віння; 
загу `снення, затужа̀віння 

загустѝтель   загу̀сник,-ка, згу̀щувач,-ча 
загущѐние   загу̀щування, стужа̀влення 
задава̀емый   зада̀ваний; задавнѝй, зада̀тний 
задава̀ть, зада̀ть   задава̀ти, зада̀ти; 
ста̀вити, поста `вити; зага `дувати, загада̀ти 

задава̀ться   ста̀вити собі ` 
зада̀вливание   зада̀влювання, заду̀шування; 
зада `влення, заду̀шення 

зада̀вливаемый   заду̀шуваний; задушни `й 
зада̀вливать, задавѝть   заду `шувати, 
задуши `ти; зада̀влювати, задавѝти 

зада̀вливающий   заду̀шувальний, 
зада̀влювальний 

зада̀ние   задава̀ння, завда̀ння ` 
за̀данный   за̀даний, за `вданий 
з. наперёд   за̀даний напере `д, поперѐдньо 
за̀даний 

зада̀ток   завда `ток,-тку 
зада̀тчик   задава̀ч,-ча ` 
зада̀ча   1. зада `ча,-чі (питання, яке 
розв’язується шляхом обчислень за 
визначеною умовою); 2. дору `чення, 
завда̀ння `; 3. спра̀ва,-ви 
з. внѐшняя   зада̀ча зо̀внішня 
з. вну̀тренняя   зада `ча вну `трішня 
з. двухмѐрная   зада `ча двови `мірна 
з. классифика̀ции   зада `ча класифіка̀ції 
з. коррѐктная   зада̀ча коре `ктна 
з. краева̀я   зада̀ча крайова ` 
з. неопределённая   зада̀ча неви `значена 
з. обобщённая   зада̀ча узага `льнена 
з. одномѐрная   зада̀ча однови `мірна 
з. определённая   зада `ча ви `значена 
з. пла̀новая   зада̀ча пла̀нова 
з. простѐйшая   зада `ча найпрості̀ша 
з. смѐшанная   зада `ча змі̀шана 
з. статѝческая   зада `ча стати `чна 
з. трёхмѐрная   зада̀ча триви `мірна 
з. управлѐния   тех. зада̀ча керува `ння, 
зада `ча управлі `ння (адміністративна) 

з. учёта   зада̀ча о̀бліку 
задаю̀щий   задава̀льний 
задаю̀щийся   зада̀нний; зада `ваний 
задвига̀емый   засу `ваний; засувни `й 
задвига̀ть, задвѝнуть   засува̀ти, засо̀вувати, 
засу̀нути; закрива̀ти, закри `ти 

задвига̀ющий   засува `льний 
задвига̀ющийся   засувни `й; засу̀ваний 
задвѝжка   за̀сувка,-ки, за̀сув,-ву, шѝбер,-бра 
з. враща̀ющая   за̀сувка оберто̀ва [оберта̀льна] 
з. клинова̀я   за̀сувка кли `нова 
з. кольцева̀я   за̀сувка кільцева ` 

задвижно̀й   засувни `й 
задвѝнутый   засу̀нений, засу `нутий 
задева̀ть, задѐть   торка̀ти, торкну̀ти; зачіпа̀ти, 
зачепи `ти 

задѐл   зачи `н,-ну, почи `нок,-нку 
задѐланный   закла̀дений, впра `влений, 
закрі `плений, запра `влений 
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заделка                                                                                                  зазор клапанный 

задѐлка   заклада̀ння, виправля `ння, 
закрі̀плювання, запра̀влювання; закла̀дення, 
впра `влення, закрі̀плення, запра `влення; 
за̀кріп,-пу 

задѐлывать, задѐлать   заправля̀ти, запра̀вити; 
вправля̀ти, впра̀вити; закріпля̀ти, закріпѝти; 
заклада `ти, закла `сти 

задѐлывающий   заклада̀льний, 
впра `влювальний, закрі̀плювальний, 
запра `влювальний 

задѐлывающийся   закладни `й, вправни `й, 
закріпни `й, заправни `й 

задѐржанный   затри `маний 
задержа̀ться   затри `матися 
задѐрживаемый   затрѝмуваний; затримнѝй 
задѐрживать, задержа̀ть   затри `мувати, 
затри `мати 

задѐрживающий   затри `мувальний 
задѐрживающийся   затрѝмний; затрѝмуваний 
задѐржка   затрѝмування; затрѝмання; 
затри `мка,-ки 
з. временна̀я   затри `мка часова ` 
з. ро̀ста трѐщины   затри `мка зроста̀ння 
трі `щини 

з. теку̀чести   затри `мка пли `нности 
задѝр   за̀дирка,-ки 
задира̀ние   задира `ння 
задира̀ть, задра̀ть   задира `ти, задѐрти 
задо̀рина   за `дирка,-ки 
задрожа̀ть   затремті̀ти 
задубѐть, задубенѐть   задубі̀ти, одубі̀ти 
задува̀ние   задува̀ння, завіва̀ння, заві̀ювання, 
гасі `ння 

задымѝть   задимѝти, задимі̀ти, закури `ти 
зады̀мленность   зади `мленість,-ности 
заеда̀ние   1. затина `ння; за̀тнення; 
за̀тин,-ну; 2. закли `нювання; закли `нення; 
за̀клин,-ну; 3. пригора `ння 
з. по̀ршневых колѐц   пригора `ння 
то̀локових кіле `ць 

заеда̀ть   мех. затина `тися, закли `нюватися 
заезжа̀ть   заїжджа̀ти, заїзди `ти 
зажа̀тие   затиска̀ння, зати `скування; 
зати `снення; за̀тиск,-ку 

зажа̀тый   зати `снений, зати `снутий 
зажжёный   запа̀лений 

зажига̀емый   запа `люваний; запальни `й 
зажига̀лка   запальни `чка,-ки, креса `ло,-ла 
зажига̀ние   1. запа `лювання (вогню), 
підпа̀лювання; 2. засві̀чування (лампи) 

зажига̀тель   запальни `к,-ка̀ 
зажига̀ть, зажѐчь   запа `лювати, запали `ти; 
засві̀чувати, засвіти `ти (лампу) 

зажига̀ющий   запа̀лювальний, засві̀чувальний 
зажига̀ющийся   запальни `й; запа `люваний 
зажѝм   затѝскування; затѝснення; за̀тиск,-ку; 
затиска `ч,-ча̀ (виробу) 
з. винтово̀й   затиска `ч ґвинтови `й 
з. изолѝрующий   затиска `ч ізолюва̀льний 
з. кана̀тный   затиска̀ч кодо̀ловий [лѝнвовий] 
з. патро̀нный   затиска `ч патро `нний 
з. предохранѝтельный   затиска̀ч запобі̀жний 
з. присоединѝтельный   
затиска `ч приє `днувальний 

з. пружѝнный   затиска̀ч пружѝновий [Мо̀ра] 
з. самозатя̀гивающийся   
затиска `ч самозатяжни `й 

з. соединѝтельный   затиска̀ч з’є̀днувальний 
з. фиксѝрующий   затиска `ч фіксува `льний 
з. центѝрующий   затиска̀ч центрува̀льний 

зажима̀емый   затиска `ний, зати `скуваний; 
затисни `й 

зажима̀ть, зажа̀ть   затиска `ти, затѝскувати, 
затисну `ти 

зажима̀ющий   затиска `льний 
зажима̀ющийся   затисни `й; затиска̀ний, 
зати `скуваний 

зажимно̀й   затиско `вий 
заземлѐние   ел. узѐмлювання, зазѐмлювання; 
узѐмлення, зазѐмлення; зазѐма,-ми, узѐма,-ми 

заземлѝть   уземлѝти, заземли `ти 
заземля̀емый   узе `млюваний; уземни `й 
заземля̀ющий   узѐмлювальний, 
зазѐмлювальний 

заземля̀ющийся   узе `мний, зазе `мний; 
узе `млюваний, зазе `млюваний 

зазо̀р   1. про `зір,-зору, про `світ,-ту, 
про `міжок,-жку; 2. щіли `на,-ни, люз,-зу 
з. внѐшний   про̀зір зо̀внішній 
з. вну̀тренний   про `зір вну `трішній 
з. диаметра̀льный   про `зір діяметра `льний 
з. кла̀панный   про `зір хлипако `вий 
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зазор окружной                                                                                          заклинивание 

з. окружно̀й   про̀зір колови `й 
з. осево̀й   про̀зір осьови `й 
з. радиа̀льный   про `зір радія `льний 
з. углово̀й   про `зір кутови `й 

зазу̀бренный   вѝщерблений, зазу̀блений 
зазу̀бривать, зазубрѝть   вище `рблювати, 
ви `щербити; зазу̀блювати, зазубли `ти 

зазу̀брина   щербѝна,-ни, за̀зубень,-бня, 
ви `зубень,-бня 

заѝмствование   запозѝчування; запозѝчення 
заѝмствовать   запози `чувати, запози `чити 
зака̀з   замовля `ння; замо̀влення 
з. сро̀чный   замо̀влення терміно̀ве 

заказно̀й   замо̀вний, рекомендо̀ваний (лист) 
зака̀зываемый   замовля `ний; замовни `й 
зака̀зывать, заказа̀ть   замовля̀ти, замо̀вити 
зака̀л   гартува `ння, загарто `вування; 
загартува `ння; гарт,-ту 

закалённый   загарто `ваний 
зака̀ливаемый   загарто̀вуваний; загарто̀вний 
зака̀ливать, закалѝть   гартува̀ти, загартува̀ти 
зака̀ливающий   гартува `льний, гартівни `й 
зака̀ливающийся   загарто `вний; 
загарто `вуваний 

закалѝться   загартува `тися 
зака̀лка   гартува `ння; загарто `вування; 
загартува `ння; гарт-,ту 
з. водяна̀я   гартува `ння водяне ` 
з. возду̀шная   гартува `ння пові `тря `не 
з. высокочасто̀тная   
гартува `ння високочасто `тне 

з. изотермѝческая   гартува̀ння ізотермі̀чне 
з. индукцио̀нная   гартува `ння індукці `йне 
з. масля̀нная   гартува `ння мастѝльне 

[олі̀йне, оли `вне] 
з. пла̀зменная   гартува `ння пла `змове 
з. пла̀менная   гартува `ння полуменѐве 
з. повѐрхностная   гартува̀ння поверхнѐве 
з. с охлаждѐнием   
гартува `ння з охоло `дженням 

з. с самоо̀тпуском   
гартува `ння з самовідпуска `нням 

з. сквозна̀я   гартува `ння наскрі `зне 
з. стру̀йчатая   гартува `ння струменѐве 
з. ступѐнчатая   гартува `ння ступене `ве 
з. частѝчная   гартува `ння частко `ве 

зака̀лочный   гартува `льний 
зака̀льный   гартови `й 
закаля̀ть, закалѝть   загарто̀вувати, гартува̀ти, 
загартува `ти 

закаля̀ться   загарто `вуватися, гартува `тися 
закаменѐлый   скам’яні `лий, скамені̀лий 
зака̀танный   зако̀чений 
зака̀тка   зако `чування, закру `чування; 
зако̀чення, закру̀чення; зако̀тина,-ни (місце) 

зака̀тываемый   зако `чуваний; закотни `й 
зака̀тывание   зако `чування, закру̀чування; 
зако `чення, закру̀чення 

заква̀ска   1. заква̀шування; заква̀шення; 
2. розчѝна,-ни, запа `ра,-ри (для хліба) 

заква̀шенный   заква `шений, розчѝнений 
заква̀шивание   заква `шування, розчиня `ння 
закипа̀ние   закипа `ння 
закиса̀ть, закѝснуть   закиса `ти, заки `снути 
закладно̀й   закладни `й, заставни `й 
закла̀дывание   заклада̀ння 
закла̀дывать, заложѝть   заклада̀ти, закла̀сти 
заклеймѝть   затаврува `ти 
заклёпанный   закле `паний, занюто `ваний 
заклёпка   заклѐп,-па, нют,-та; склѐпок,-пка, 
зако `вка,-ки 
з. винтова̀я   закле `п [нют] ґвинтови `й 
з. закладна̀я   закле `п [нют] закладни `й 
з. многосрѐзная   заклѐп [нют] багатозрі̀зний 
з. писто̀нная   закле `п [нют] пісто̀нний 
з. по̀лая   закле `п [нют] порожни `стий 
з. потайна̀я   заклѐп [нют] загли `блений 
з. пустотѐлая   заклѐп [нют] порожнѝстий 
з. с пло̀ской голо̀вкой   закле `п [нют] з 
пло `скою голо `вкою 

з. стержнева̀я   закле `п [нют] стри `жневий 
з. тру̀бчатая   заклѐп [нют] тру `бчастий 

заклёпываемый   закле `пуваний, 
нюто `ваний; заклепни `й, занюто `вний 

заклёпывание   закле `пування, нютува `ння; 
заклепа `ння, занютува `ння 

заклёпывать, заклепа̀ть   закле `пувати, 
заклепа `ти; нютува̀ти, занютува `ти 

заклѝниваемый   закли `нюваний, 
заплі̀шуваний; заклинни `й, заплішни `й 

заклѝнивание   заклѝнювання, заплі̀шування; 
закли `нення, заплі̀шення 
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заклинивать                                                                                              закрепляемый 

заклѝнивать, заклѝнить   закли `нювати, 
закли `нити; заплі̀шувати, заплі `шѝти 

заклѝнок   за̀плішка,-ки 
заключа̀емый   завѐршуваний; укла̀даний; 
вмі̀щуваний 

заключа̀ть, заключѝть   замика `ти, 
замкну `ти; уклада̀ти, укла `сти; вмі̀щувати, 
вмістѝти 
заключа̀ть в ско̀бки   бра̀ти в ду̀жки 

заключѐние   уклада̀ння, закі `нчування, 
завѐршування; укла `дення, закі `нчення, 
завѐршення; вѝсновок,-ку 

заключѝтельный   заклю `чний, підсумко̀вий, 
остато `чний, кінце `вий, заверша `льний 

зако̀н   зако `н,-ну (основні правила в певній 
галузі людської діяльности, що випливають 
із самої суті справи) 
з. ассоциатѝвности [ассоциатѝвный]   
мат. зако̀н асоціятѝвности [асоціятѝвний, 
сполу `чности, сполу `чний] 

з. большѝх чѝсел   зако `н вели `ких чѝсел 
з. взаимосвя̀зи ма̀ссы и энѐргии   зако `н 
взаємозв’язку̀ ма̀си та ене `ргії 

з. всемѝрного тяготѐния   зако̀н всесві̀тнього 
тяжі̀ння 

з. га̀зовый   зако `н га̀зовий 
з. Гу `ка при растяжѐнии [сжа̀тии]   зако̀н 
Гу̀ка про ро `зтяг [сти `ск] 

з. дѐйствующих масс   зако̀н ді̀ючих мас 
з. дистрибутѝвности [дистрибутѝвный]   
зако̀н дистрибутѝвности [дистрибутѝвний, 
розподі `льности, розподі̀льний] 

з. затуха̀ния   зако `н згаса̀ння 
з. инвѐрсии   зако̀н інвѐрсії 
з. инѐрции   зако `н інѐрції 
з. исключѝтельный   зако `н винятко `вий 
з. коммутатѝвности [коммутатѝвный]   мат. 
зако `н комутати `вности [комутатѝвний, 
переставни `й] 

з. кра̀тных отношѐний   зако̀н кра̀тних 
відно̀шень 

з. Куло̀на   зако `н Куло `на 
з. логѝческий   зако `н ло̀гіковий 
з. нагружѐния   зако `н наванта `ження 
з. обобщённый   зако `н узага̀льнений 
з. периодѝческий   зако̀н періодѝчний 

з. подо̀бия   зако `н поді̀бности 
з. показа̀тельный   зако̀н показнико `вий 
з. постоя̀нства соста̀ва   хем. зако̀н ста̀лости 
скла `ду 

з. распределѐния   зако̀н розпо `ділу 
з. распределѝтельный   зако̀н розподі̀льний 
з. сложѐния   зако `н додава `ння 
з. сопротивлѐния   зако̀н о `пору 
з. сохранѐния и превращѐния энѐргии   
зако̀н зберѐження і перетво̀рення енѐргії 

з. сохранѐния колѝчества движѐния   
зако `н збере `ження кі̀лькости ру `ху 

з. сохранѐния ма̀ссы   зако̀н зберѐження ма̀си 
з. сочета̀тельный   див. зако̀н ассоциатѝвный 
з. теплоёмкости Деба̀я   
зако `н теплоє `мности Деба̀я 

з. экспоненциа̀льный   
зако `н експоненці̀йний 

закономѐрность   закономі̀рність,-ности 
з. о̀бщая   закономі̀рність зага̀льна 
з. основна̀я   закономі `рність основна ` 

закономѐрный   закономі `рний 
зако̀нченность   закі̀нченість,-ности, 
ви `кінченість,-ности, заве `ршеність,-ности 

зако̀нченный   закі `нчений 
закопчённый   зако `пчений; закопті̀лий 
закора̀чивание   закоро `чування 
закра̀ина   ві̀нця,-ців 
закра̀ска   зафарбо̀вування; зафарбува `ння 
закра̀шенный   зафарбо̀ваний 
закра̀шиваемый   зафарбо `вуваний 
закра̀шивать, закра̀сить   зафарбо̀вувати, 
зафарбува `ти 

закра̀шивающий   зафарбо̀вувальний 
закрепѝтель   закрі̀плювач,-ча, фікса̀ж,-жу ` 

(фото) 
закрепѝтельный   закріпни `й 
закреплѐние   закрі̀плювання; закрі̀плення; 
за̀кріп,-пу 
з. анкѐрное   закрі̀плення анке `рне 

[фунда̀ментове] 
з. перестано̀вочное   закрі̀плення переставнѐ 
з. шарнѝрное   закрі̀пленння сугло̀бове 

закреплённый   закрі̀плений 
закрепля̀емый   закрі `плюваний; закріпни `й 
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закреплять                                                                                                      заменимый 

закрепля̀ть, закрепѝть   закрі `плювати, 
закріпля `ти, закріпи `ти 

закрепля̀ющий   закрі̀плювальний 
закрепля̀ющийся   закріпнѝй; закрі̀плюваний 
закро̀йщик   розкрі `йник,-ка, кра `яльник,-ка 
закро̀м   за̀сік,-ку, комо̀ра,-ри 
закруглѐние   закругля̀ння, заокру̀глювання; 
закру `глення, заокру `глення; за̀круг,-гу 

закру̀гленность   заокру `гленість,-ности 
закруглённый   окру̀глений, за(о)кру̀глений; 
за(о)кругле `нний 

закругля̀емый   закругля̀ний, заокру̀глюваний; 
за(о)кругле `нний 

закругля̀ть, закруглѝть   закругля `ти, 
закругли `ти; заокру `глювати, заокру `глити 

закругля̀ющий   заокру `глювальний 
закругля̀ющийся   за(о)кругле `нний; 
закругля `ний, заокру `глюваний 

закру̀тка   за̀крут,-ту, за̀крутень,-тня 
закру̀ченный   закру `чений 
закру̀чиваемый   закру `чуваний; закрутни `й 
закру̀чивать, закрутѝть   закру̀чувати, закрутѝти 
закру̀чивающий   закру `чувальний 
закру̀чивающийся   закрутнѝй; закру̀чуваний 
закрыва̀ть, закры̀ть   1. закрива `ти, закри `ти; 

2. заслоня̀ти, заслонѝти (робити невидимим); 
3. зачиня̀ти, зачинѝти (двері); 4. замика̀ти, 
замкну `ти; 5. затика `ти, заткну `ти (пляшку) 

закупо̀ренный   забѝтий, заткну `тий, 
закорко `ваний 

закупо̀риваемый   забѝваний, затика `ний, 
закорко `вуваний; забивни `й, затикни `й, 
закорко `вний 

закупо̀ривание   забива̀ння, затика̀ння, 
закорко `вування 

закупо̀ривать, закупо̀рить   забива̀ти, забѝти; 
затика `ти, заткну̀ти; закорко `вувати, 
закоркува `ти 

закупо̀ривающий   затика `льний, 
закорко `вувальний 

закупо̀ривающийся   забивни `й, затикни `й, 
закорко `вний; забѝваний, затика `ний, 
закорко `вуваний 

заку̀порка   затика̀ння, забива̀ння, 
закорко `вування; затка `ння, забиття `, 
закоркува `ння 

залега̀ние   заляга̀ння 
залега̀ть, залѐчь   заляга̀ти, залягтѝ; вклада̀тися, 
вкла `стися; уло `жуватися, уложи `тися 

за̀лежный   с.г. перело `говий 
за̀лежь   зло `жище,-ща, по `клад,-ду 
залива̀емый   зали `ваний; заливнѝй 
залива̀ние   залива̀ння 
залива̀ть, залѝть   залива `ти, залѝти 
залива̀ющий   залива `льний 
залива̀ющийся   заливни `й; залѝваний 
залѝвка   залива `ння; залиття `; зали `в,-ву 
заложѐние   заклада̀ння; закла̀дення; 
закла `дини,-дин 

зало̀женный   закла̀дений 
заложѝть   закла̀сти, заста̀вити 
зама̀занный   зама̀заний 
зама̀зка   зама̀зування, зама̀щування; 
зама̀зання; зама̀зка,-ки, ущі `льник,-ка 
(речовина); кит,-ту (для вікон) 
з. огнеупо̀рная   ущі `льник вогнетривки `й 
з. о̀кон   китува `ння ві̀кон, кит,-ту 
з. уплотня̀ющая   зама̀зка ущі̀льнювальна, 
ущі `льник,-ка 

зама̀зываемый   зама `зуваний, кито `ваний 
зама̀зывать, зама̀зать   зама̀зувати, зама̀зати; 
китува `ти, закитува `ти 

замедлѐние   спові̀льнювання, упові̀льнювання, 
гальмува̀ння; спові̀льнення, упові̀льнення, 
загальмува `ння 

замѐдленный   спові `льнений, упові̀льнений 
замедлѝтель   спові `льнювач,-ча, 
упові `льнювач,-ча, інгібі̀тор,-ра 
з. ваго̀нный   спові̀льнювач ваго̀нний 
з. графѝтовый   спові `льнювач графі̀товий 
з. нейтро̀нов   спові̀льнювач нейтро `нів 

замедля̀емый   спові̀льнюваний; спові̀льний; 
упові `льний 

замедля̀ть, замѐдлить   спові `льнювати, 
сповільнѝти; упові̀льнювати, уповільнѝти; 
затри `мувати, затри `мати 

замедля̀ющий   спові `льнювальний, 
упові `льнювальний 

замедля̀ющийся   сповільнѝй, упові̀льний; 
спові `льнюваний, упові `льнюваний 

замѐна   замі̀нювання; замі̀нення; замі̀на,-ни 
заменѝмый   замі̀нний 
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заменитель                                                                                             запаздывающий 

заменѝтель   замі̀нник,-ка 
з. ко̀жи   замі̀нник шкі `ри 

заменя̀емость   замі̀нність,-ности, 
замі̀нюваність, -ности 

заменя̀емый   замі̀нюваний; замі̀нний 
заменя̀ть, заменѝть   заміня `ти, замі̀нювати, 
замінѝти 

заменя̀ющий   замі̀нювальний 
заменя̀ющийся   замі̀нний; замі̀нюваний 
замѐр   вимі̀рювання, замі̀рювання; вѝмі̀рення, 
замі̀рення; вѝмір,-ру, за̀мір,-ру 

замѐренный   ви `міряний, замі̀ряний 
замеря̀ть, замѐрить   вѝміряти, вимі̀рювати, 
заміря `ти, замі̀рити 

заместѝтель   замісни `к,-ка (тимчасово), 
засту̀пник,-ка (постійно), хем. субституѐнт,-та 

замѐтить   помі̀тити, заува `жити, зазна `чити 
замѐтный   помі̀тний 
замѐченный   помі̀чений 
замѐшивание   замі̀шування 
замеща̀емый   замі̀щуваний; замісни `й 
замеща̀ть, заместѝть   заміща `ти, замістѝти; 
заміня `ти, замінѝти; заступа `ти, заступи `ти 

замеща̀ющий   замі̀щувальний, заступа̀льний 
замещѐние   заміща `ння, замі̀щування, 
заступа `ння; замі̀щення, засту `плення 

замещённый   замі̀щений, засту `плений, 
замі `нений 

за̀мкнутость   за̀мкненість,-ности 
за̀мкнутый   за̀мкне `ний 
замо̀к   замо̀к,-мка̀ (1. пристрій для замикання 
дверей у приміщенні, дверцят, шухляд; 
2. тех. пристрій для з’єднування рухомих 
частин механізму, машини) 
з. автоматѝческий   замо̀к автомати `чний 
з. вися̀чий   замо̀к вися `чий [звисни `й], 
коло `дка,-ки 

з. глухо̀й   замо̀к глухи `й 
з. дверно̀й   замо̀к дверни `й 
з. захва̀тывающий   замо̀к захо̀плювальний 
з. лопа̀точный   замо̀к лопа `тковий 
з. навесно̀й   замо̀к висни `й 
з. нажимно̀й   замо̀к натисни `й 
з. отко̀сный   замо̀к скісни `й 
з. соединѝтельный   замо̀к з’є̀днувальний 
з. стрѐлочный   замо̀к ви `личний 
з. стропѝльный   замо `к кро̀квовий 

з. торцево̀й   замо̀к чолови `й [іверо `вий] 
з. цепно̀й   замо̀к ланцюго `вий 
з. цилѝндровый   замо̀к цилі `ндровий 
з. шипово̀й   замо̀к чопо `вий 

замора̀живаемый   заморо `жуваний 
замора̀живание   заморо `жування 
замора̀живать, заморо̀зить   заморо `жувати, 
заморо `зити 

замора̀живающий   заморо̀жувальний 
замора̀живающийся   заморо `зний; 
заморо `жуваний 

за̀мша   за̀мша,-ші (шкіра вівці, оленя, 
вичинена товщевим гарбуванням) 

замыка̀ние   замика `ння; за `мкнення 
з. геометрѝческое   замика̀ння геометрѝчне 
з. жёсткое   замика `ння жо̀рстке [цупке `] 
з. коро̀ткое   замика `ння коро `тке 
з. силово̀е   замика `ння силове ` 
з. транзицио̀нное   замика̀ння транзиці̀йне 
з. фо̀рмы   замика̀ння фо `рми 
з. электрѝческое   замика `ння електри `чне 

замыка̀тель   замика `ч,-ча̀ 
замыка̀ть, замкну̀ть   замика `ти, замкну `ти 
замыка̀ться   замика `тися (про струм); 
стуля `тися (про деталі) 

замыка̀ющий   замика `льний 
замыка̀ющийся   замкни `й; замика̀ний 
замы̀чка   за̀скочка,-ки, за `сувка,-ки 
за̀навес   заві̀са,-си, запо̀на,-ни 
занавѐска   заві̀са,-си, фіра `нка,-ки 
занижа̀емый   зани `жуваний 
занижа̀ть, занѝзить   занижа `ти, зни `жувати, 
зани `зити 

занижѐние   занѝжування; зани `ження 
занѝженный   зани `жений 
занима̀ть   займа̀ти, позича `ти 
зано̀с   1. зане `сення; 2. замѐт,-ту (сніговий) 
з. снѐжный   замѐт снігови `й 

за̀нятость   за̀йнятість,-тости 
за̀пад   за̀хід,-ходу 
запа̀дина   запа `дина,-ни, я `ма,-ми 

(заглиблене місце на чому-небудь) 
запа̀здывание   запі̀знювання, спі̀знювання, 
зага̀ювання; запі̀знення, спі̀знення, зага̀яння 

запа̀здывать   запі̀знюватися 
запа̀здывающий   запі̀знюваний, запі̀знений, 
запізні̀лий 
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запаивание                                                                                           заправляющийся 

запа̀ивание   1. залюто̀вування; залюто̀вання 
(металу); 2. запа̀ювання (скляної трубки) 

запа̀ивать, запая̀ть   1. залюто `вувати, 
залютува `ти; 2. запа `ювати, запая `ти 

запа̀ивающий   залютува̀льний, запа̀ювальний 
запа̀л   запальнѝк,-ка̀, запа̀л,-лу 
запа̀с   запа `с,-су, резе `рв,-ву 
з. воды̀   запа `с водѝ 
з. золото̀й   запа `с золоти `й 
з. мо `щности   запа `с поту `жности 
з. надёжности   запа `с наді̀йности 
з. неприкосновѐнный   запа̀с недото̀рканий 
з. про̀чности   запа `с мі̀цности 
з. усто̀йчивости   запа `с сті̀йкости 

запасно̀й, запа̀сный   запасни `й, резѐрвний 
запа̀янный   залюто `ваний, запа `яний 
запира̀ние   замика̀ння, запира̀ння, защіпа̀ння, 
засува `ння 

запира̀ть, заперѐть   замика `ти, замкну `ти; 
запира `ти, запе `рти; защіпа `ти, защіпну `ти; 
засува `ти, засу̀нути (на засув) 

запира̀ющий   замика `льний, запира `льний 
запира̀ющийся   замкнѝй, замикнѝй, запирнѝй 
запѝсанный   запи `саний 
запѝска   запи `ска,-ки 
запѝсываемый   запи `суваний; записни `й 
запѝсывать, записа̀ть   запѝсувати, записа̀ти 
запѝсывающий   запи `сувальний 
запѝсывающийся   записни `й; запи `суваний 
за̀пись   запи `сування; за̀пис,-су 
з. зву̀ка   за̀пис зву `ку 
з. изображѐния   за̀пис зобра `ження 
з. магнѝтная   за̀пис магне `тний 
з. ма `тричная   за̀пис ма `тричний 
з. механѝческая   за̀пис механі `чний 
з. на пластѝну   за̀пис на пла `тівку 
з. на плёнку   за `пис на плі `вку 
з. оптѝческая   за̀пис опти `чний 
з. предыду̀щая   запи `сування попере `днє, 
за̀пис попере `дній 

з. теку̀щая   запѝсування пото `чне, за̀пис 
пото `чний 

з. физѝческая   за̀пис фізи `чний 
з. фотографѝческая   за̀пис фотографі̀чний 
з. цифрова̀я   за `пис цифрови `й 

запланѝрованный   заплано `ваний 

запланѝровать   запланува `ти 
запла̀та   ла̀тка,-ки 
заплесневѐлый   цві̀лий 
заплеснѐть   1. зацвістѝ (про хліб), заплі̀сня̀віти, 
вкри `тися цві̀ллю; 2. вкри `тися пля `мами 
(про метал, скло); 3. зазелені `ти, вкри `тися 
зѐленню (про воду) 

заплета̀ть, заплѐсть   запліта̀ти, заплѐсти 
заплета̀ющий   запліта `льний 
заплета̀ющийся   заплітни `й 
заплетённый   запле `тений 
заподлицо̀   врі `вень (з чим) 
запозда̀лый   запізні̀лий, запі `знений 
заполнѐние   запо̀внювання; запо̀внення 
запо̀лненный   запо `внений 
заполнѝтель   запо `внювач,-ча 
з. вспу̀ченный   запо `внювач зду `тий 
з. естѐственный   запо `внювач приро `дний 
з. иску̀сственный   запо `внювач шту `чний 
з. минера̀льный   запо̀внювач мінера̀льний 
з. огнеупо̀рный   запо̀внювач вогнетривкѝй 
з. пло̀тный   запо̀внювач щі `льний 
з. по̀ристый   запо̀внювач порува `тий 

[по `ристий] 
з. шла̀ковый   запо `внювач жу `жельний 

заполня̀емый   запо `внюваний 
заполня̀ть, запо̀лнить   заповня̀ти, запо̀внити 
заполня̀ющий   запо `внювальний 
заполня̀ющийся   заповни `й, заповне `нний; 
запо `внюваний 

запомина̀емый   запам’ято̀вуваний; запам’ятнѝй 
запомина̀ть, запо̀мнить   запам’ято̀вувати, 
запам’ята̀ти 

запомина̀ющий   запам’ято `вувальний 
запомина̀ющийся   запа `м’ятни `й 
запо̀р   запо `ра,-ри, запі̀р,-по `ру, за̀сув,-ву, 
за̀кривка,-ки 

запо̀рный   закривни `й, запірнѝй (про запір); 
замика `льний, запира `льний (призначення) 

запотева̀ть   запріва̀ти 
запра̀вка   заправля `ння; запра `влення 
запра̀вленный   запра `влений 
заправля̀ть, запра̀вить   заправля̀ти, запра̀вити; 
набира `ти, набра̀ти 

заправля̀ющий   запра `влювальний 
заправля̀ющийся   заправни `й 
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заправляемый                                                                                                  засекание 

заправля̀емый   запра `влюваний; заправни `й 
запра̀шиваемый   запи `туваний; запитни `й 
запра̀шивать   запи `тувати 
запра̀шивающий   запи `тувальний 
запра̀шивающийся   запитни `й; запѝтуваний 
запрессо̀ванный   запресо `ваний 
запрессо̀вочный   запресо `вувальний 
запрессо̀вывать, запрессова̀ть   
запресо `вувати, запресува `ти 

запрессо̀вывающий   запресува `льний 
запрѐт   заборо `на,-ни 
запретѝть, запреща̀ть   забороня̀ти, заборонѝти 
запрѐтный   заборо `нений 
запреща̀емый   заборо `нюваний 
запреща̀ющий   заборо `нний 
запрещённый   заборо `нений 
запрокѝдывание   закида `ння 
запро̀с   за̀пит,-ту 
запро̀шенный   запи `таний 
запру̀да   зага `та,-ти, грѐбля,-лі, га `тка,-ки 
запрудѝть   загати `ти 
за̀пуск   запуска `ння; запу `щення; за̀пуск,-ку, 
ро `зрух,-ху 

запуска̀емый   запускни `й 
запуска̀ть, запустѝть   запуска̀ти, запустѝти, 
розру `хати 

запу̀танный   заплу̀таний 
запу̀тать   заплу `тати 
запу̀тываемый   заплу `туваний; заплутни `й 
запу̀тывающий   заплу `тувальний 
запу̀тывающийся   заплутни `й 
запы̀ленность   запоро `шеність,-ности; 
запи `леність,-ности 

запы̀ленный   запоро `шений; запѝлений 
запы̀ливание   запѝлювання, запоро̀шування; 
запи `лення, запоро `шення 

зараста̀ть   зароста̀ти 
зарегистрѝрованный   зареєстро `ваний 
зарегистрѝровать   зареєструва `ти 
зарешёченный   заґрато̀ваний 
заржавѐлый   заіржа̀ві̀лий, іржа̀вий 
заржавѐть   заіржа̀віти 
заржа̀вина   іржа̀,-жі̀ 
заро̀дыш   за̀родок,-дка 
з. трѐщины   за̀родок трі̀щини 

зарожда̀ться   заро `джуватися 

зарождѐние   заро `джування; заро `дження 
з. разрушѐния   заро̀джування руйнува̀ння 

зару̀бка   зару `бина,-ни 
зарыва̀емый   зако `пуваний; зако `пний 
зарыва̀ние   зако̀пування 
зарыва̀ть, зары̀ть   зако `пувати, закопа `ти 
зарыва̀ющий   зако `пувальний 
зарыва̀ющийся   закопни `й 
заря̀д   1. заря `д,-ду (кількість електрики, 
наявної в якому-небудь тілі); 2. технол. 
споря `дження (заливання, засипання); 
3. військ. набі̀й,-бо̀ю (зброя) 
з. ио̀нный   заря `д йо `нний 
з. магнѝтный   заря `д магне `тний 
з. объёмный   заря `д об’є̀мний 
з. одноимённый   заря `д однойме `нний 
з. оста̀точный   заря `д залишко `вий 
з. отрица̀тельный   заря `д негати `вний 
з. повѐрхностный   заря `д поверхне `вий 
з. положѝтельный   заря `д позитѝвний 
з. то̀чечный   заря `д точко̀вий 
з. удѐльный   заря `д пито `мий 
з. электрѝческий   заря `д електрѝчний 
з. элемента̀рный   заря `д елемента `рний 
з. ядра̀   заря `д ядра̀ 

заря̀дка   заряджа̀ння; заря̀дження; ладува̀ння 
(зброї); заря `дка,-ки 

заряжа̀емый   заря `джуваний, ладо̀ваний; 
заря `дний,  наладо̀вний 

заряжа̀ть, зарядѝть   1. заряджа̀ти, зарядѝти; 
2. технол. насна `жувати, споряджа `ти; 
насна `жити, споряди `ти; 3. набива̀ти, 
ладува `ти; наби `ти, наладува `ти (зброю) 

заряжа̀ющий   заряджа `льний; набива̀льний, 
ладува̀льний (про зброю); насна̀жувальний 
(прилад) 

заряжа̀ющийся   зарядни `й, набивни `й 
заря̀женный, заряжённый   заря `джений; 
наладо `ваний; насна `жений 

заса̀сывание   засмо̀ктування, всиса `ння 
заса̀сывающий   засмо̀ктувальний (вентилятор), 
всисни `й (помпа) 

засвѐрливание   засве `рдлювання (отвору) 
засверлѝть   засвердли `ти 
засека̀ние   зару `бування 
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засечка                                                                                               затвор оптический 

засѐчка   за̀рубка,-ки, зарі `з,-зу, зріз,-зу, 
по `значка,-ки 

заслонённый   засло `нений 
засло̀нка   за̀слінка,-ки; за̀ста `вка,-ки, 
за̀ту̀лка,-ки (в апаратах) 
з. вентиляцио̀нная   за̀слінка вентиляці̀йна 
з. враща̀ющаяся   за̀слінка поворо `тна 
з. дро̀ссельная   за̀слінка дро `сельна 

[відпру `жнико `ва] 
з. отража̀тельная   за̀слінка відбивна ` 
з. па̀дающая   за̀слінка спадна ` 
з. регулиро̀вочная   за̀слінка регулівна ` 

[регулюва `льна] 
з. шѝберная   за̀слінка ши `берна [засувна `] 

засло̀ночный   заслінко `вий 
заслоня̀емый   засло `нюваний; засло `нний 
заслоня̀ть, заслонѝть   заслоня̀ти, заслонѝти, 
затуля `ти, затулѝти 

заслоня̀ть, заслонѝть   заслоня̀ти, заслонѝти; 
затуля `ти, затулѝти; заступа `ти, заступи `ти 

заслоня̀ющий   засло̀нювальний, заступа̀льний 
заслоня̀ющийся   засло `нний, заступни `й 
засорѐние   засмі̀чування; засмі̀чення 
засо̀ренность   засмі̀ченість,-ности 
засо̀ренный   засмі̀чений 
засорѝтель   засмі `чувач,-ча 
засоря̀емый   засмі̀чуваний; засмі̀тний 
засоря̀ть, засорѝть   засмі̀чувати, засміти `ти 
засоря̀ющий   засмі̀чувальний 
засоря̀ющийся   засмі̀тний; засмі̀чуваний 
засо̀с   засмо̀ктування, заси `сування; 
засмокта `ння, засиса `ння; засмо `к,-ку, 
за̀сис,-су 

заста̀вить   приму̀сити, приси `лувати 
застёгиваемый   засті̀буваний; застебни `й 
застёгивать, застегну̀ть   застіба̀ти, застебну̀ти 
застёгивающий   застіба̀льний 
застёгивающийся   застебнѝй; засті̀буваний 
застёгнутый   застѐбнений 
застёжка   за̀стібка,-ки 
застеклѝть   заскли `ти 
застеклѐние   засклі̀ння, зісклі `ння 
застила̀ть, засла̀ть   застеля ``ти, засла̀ти 
застѝлка   застеля̀ння; застѐлення; за̀стилка,-ки 
засто̀й   засті̀й,-то̀ю, стаґна `ція,-ції 

(відсутність розвитку) 

застра̀ивать, застро̀ить   забудо `вувати, 
забудува̀ти 

застудева̀ние   застига `ння, драглі̀ння, 
желатиніза̀ція,-ції 

за̀ступ   лопа `та,-ти, риска `ль,-ля ` 
застыва̀емость   застѝгливість,-вости 
застыва̀ние   мет. застига `ння, холо `нення 
застыва̀ть, засты̀ть, засты̀нуть   застига `ти, 
засти `гти; холо `нути, захоло `нути 

застыва̀ющий   застига `ючий, застига `льний, 
захолода `вий 

засты̀вший   засти `глий, захоло `лий 
засучѝть   засука̀ти, закача̀ти 
засыпа̀емый   заси `пуваний; засипни `й 
засыпа̀ние   засѝпування; засипа̀ння 
засы̀панный   заси `паний 
засыпа̀ть, засы̀пать   засипа `ти, заси `пати 
засыпа̀ющий   засипа `льний 
засыпа̀ющийся   засипни `й; заси `пуваний 
засы̀пка   засѝпування; засипа̀ння; за̀сип,-пу, 
за̀сипка,-ки (речовина) 

засыпно̀й   засипни `й 
зата̀лкивать   зашто `вхувати 
зата̀пливание   1. розпа̀лювання; розпа̀лення 

(печі); 2. зато̀плювання, зато̀плення (водою) 
зата̀чивать, заточѝть   зато̀чувати, заточѝти, 
заго `стрювати, загостри `ти 

затвердева̀ние, затвердѐние   1. фіз. твѐрднѐння, 
затвердне `ння; 2. буд., хем. тужа `влення, 
тужаві `ння; затужа̀влення, затужа̀віння 

затвердева̀ть, затвердѐть   тверді̀ти, затверді̀ти; 
твѐрднути, затвѐрднути; тужа̀віти, стужа̀віти 
(сохнучи) 

затвердѐлый   стверді̀лий, затве `рдлий; 
стужа `вілий 

затво̀р   за̀сув,-ва, за̀сувка,-ки, за̀щіпка,-ки, 
заслі̀нка,-ки; замо̀к,-мка̀, заслі̀н,-ло `ну 
з. аварѝйный   за̀сув аварі `йний 
з. автоматѝческий   за̀сув автомати `чний 
з. водяно̀й   за̀сув водянѝй 
з. возду̀шный   за̀сув пові `тря `ний 
з. гидравлѝческий   за̀сув гідравлі̀чний 
з. дѝсковый   за̀сув дѝсковий [кружа̀льний] 
з. колошнико̀вый   за̀сув колошнико `вий 

(у доменній печі, вагранці) 
з. оптѝческий   за̀сув опти `чний, заслі̀нка 
опти `чна 
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затвор предохранительный                                                                затягивающийся 

з. предохранѝтельный   за̀сув запобі̀жний 
з. решётчатый   за̀сув ґратча̀стий 
з. рту̀тный   за `сув рту `тний 
з. сифо̀нный   за̀сув сифо `нний 
з. скользя̀щий   за̀сув [замо̀к] ковзни `й 
з. сто̀ечно-пло̀ский   за̀сув [замо̀к] 
сто̀рчово-пло `ский [стояко `во-пло̀ский] 

з. шарово̀й   за̀сув кульови `й 
з. шѝберный   за̀сув ши `берний 
з. щелево̀й   за̀сув щіли `нний 

затворённый   зачѝнений 
затворѝть   зачини `ти 
затворя̀емый   зачѝнюваний; зачинни `й 
затворя̀ющий   зачѝнювальний 
затворя̀ющийся   зачинни `й; зачѝнюваний 
затемнѐние   зате `мнювання; затѐмнення 
затемнённый   затѐмнений 
затемнѝть   затемни `ти 
затеня̀ть, затенѝть   заті̀нювати, затіни `ти; 
затѐмнювати, затемни `ти; затьма `рювати, 
затьма̀рити 

затира̀ние   1. затира̀ння; 2. шпарува̀ння (щілин) 
затира̀ть, затерѐть   затира `ти, затѐрти; 
шпарува `ти, зашпарува `ти 

затиха̀ние   1. затиха `ння (коливань); 
2. ущуха `ння (вітру) 

затиха̀ть   затиха̀ти, ущуха `ти 
затмева̀емый   затѐмнюваний 
затмева̀ть, затмѝть   затѐмнювати, затемнѝти, 
затьма̀рити 

затмѐние   1. астр. затѐмнювання; затѐмнення; 
2. затьма̀рювання; затьма `рення 

зато̀р   загоро̀дження, загальмува̀ння (проїзду) 
заторма̀живание   загальмо `вування, 
затри `мування 

заторма̀живать, затормозѝть   загальмо̀вувати, 
загальмува `ти 

затормо̀женный   загальмо `ваний 
заторцо̀ванный   заторцьо `ваний 
заторцо̀вывать, заторцева̀ть   заторцьо̀вувати, 
заторцюва `ти 

зато̀ченный   зато̀чений, заго̀стрений 
зато̀чка   гострі `ння; заго̀стрювання; 
заго `стрення 

затра̀вка   заще `плення, побу `дження; 
ініціюва `ння; заще `па,-пи (кристалізації) 

затрамбо̀ванный   1. буд. забутино `ваний; 
2. мет. затрамбо̀ваний 

затра̀та   затра̀та,-ти, витра `та,-ти 
затра̀ты   затра̀ти,-ра̀т, витра `ти,-ра̀т 
з. капита̀льные   витра `ти інвестиці `йні 

[капіта `льні] 
з. ко̀свенные   затра̀ти непрямі̀ 
з. материа̀льные   витра `ти матерія `льні 
з. первонача̀льные   затра `ти початко `ві 
з. привѐденные   затра̀ти зве `дені 

затра̀ченный   вѝтрачений, затра̀чений 
затра̀чиваемый   витра̀чуваний, затра̀чуваний 
затра̀чивать, затра̀тить   затрача̀ти, затра̀тити; 
витрача `ти, ви `тратити 

затра̀чивающий   затра `тний, витра `тний 
затрѐбовать   зажада̀ти, ви `кликати 
затреща̀ть   затріща `ти, затріскоті̀ти, 
затріскота `ти 

затруднѝтельный   труднѝй, важкѝй, скрутнѝй 
затрудня̀ть   утрудня `ти, перешкоджа̀ти 
затуплѐние   зату̀плювання; зату̀плення; 
зату̀пленість,-ности 

зату̀пленный   зату̀плений 
затупля̀ть, затупѝть   зату̀плювати, затупля̀ти, 
затупи `ти 

затупля̀ющий   зату̀плювальний 
затупля̀ющийся   затупни `й; зату̀плюваний 
затуха̀ние   згаса̀ння, загаса̀ння; угамо̀вування 

(процесу); зга `снення, угамува `ння 
з. зву̀ка   згаса̀ння зву `ку 
з. колеба̀ний   згаса̀ння колива `нь 
з. ко̀нтура   згаса̀ння ко `нтура 
з. люминесцѐнции   згаса̀ння люмінесцѐнції 

затуха̀ть, зату̀хнуть   згаса `ти, зга `снути; 
угамо `вуватися, угамува `тися 

затуха̀ющий   згасни `й 
затушѝть   загасѝти 
за̀тхлость   сту̀хлість,-лости, за̀тхлість,-лости, 
засто `яність,-ности 

за̀тхлый   сту `хлий, за̀тхлий, засто̀яний 
заты̀чка   зати `чка,-ки, чіп,-чо̀пу, ка̀гла,-ли 
затя̀гивать, затяну̀ть   затяга `ти, затягтѝ; 
затя `гувати, затягну `ти 

затя̀гивающий   затяга̀льний, затя̀гувальний 
затя̀гивающийся   затяжни `й 
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затяжка                                                                                                            зачищение 

затя̀жка   1. затяга `ння; затя `гування; 
затя `гнення; 2. ба̀нтина,-ни (дерев’яна); 
3. стя `гель,-ля, стя `жка,-ки (металева) 
з. болта̀   затя `гування прого `нича 
з. осева̀я   затя `гування осьове ` 
з. предварѝтельная   затя̀гування поперѐднє 
з. пружѝны   затя `гування пружи `ни 
з. ручна̀я   затя `гування ручне ` 
з. соединѐний   затя `гування з’є̀днань 
з. сто̀пора   затя̀гування сто̀пора [затрѝмника] 
з. шпо̀ночная   затя `гування плішко `ве 

затяжно̀й   затяго̀вий, затяжни `й 
затя̀нутый   затя `гнений 
зау̀сеница [зау̀сенец]   1. за̀дирка,-ки (під час 
різання); 2. ру̀бчик,-ка (під час відливання); 
3. обло̀й,-ло̀ю, облі̀й,-ло `ю (під час 
штампування) 

заформо̀ванный   заформо `ваний 
заформо̀вывание   заформо `вування 
заформо̀вывать   заформо `вувати 
захва̀т   захо̀плювання; захо̀плення, 
порива `ння; захо̀плювач,-ча, зачѐпа,-пи 
(вантажозахоплювального пристрою) 
з. ва̀куумный   захо `плення ва `куумне 
з. радиацио̀нный   захо `плення радіяці̀йне 
з. резона̀нсный   захо̀плення резона `нсне 
з. телескопѝческий   захо̀плення телескопі̀чне 
з. цепно̀й   захо `плення ланцюго `ве 
з. электро̀нный   захо̀плення електро `нне 

захва̀тный   захопни `й 
захва̀тываемый   захо `плюваний; захопни `й 
захва̀тывать, захватѝть   захо `плювати, 
захопи `ти, забира̀ти, забра̀ти 

захва̀тывающий   захо `плювальний 
захва̀тывающийся   захопнѝй; захо̀плюваний 
захва̀ченный   захо `плений 
захлёбывание   захлина `ння, зато̀плення; 
за̀ли `в,-ву 

захлёстка   сплеті̀ння, за `шморг,-гу 
захлёстывание   спліта̀ння, зашмо̀ргування 
захлёстывать   спліта `ти, зашмо `ргувати 
захлёстывающий   спліта̀льний, 
зашмо `ргувальний 

захлёстывающийся   сплітни `й, зашмо `ргни `й 
захло̀пывание   затра `скування 
захло̀пывать, захло̀пнуть   затра `скувати, 
затра `снути 

зацѐпка   за̀чіпка,-ки 
зацеплѐние   зачі̀плювання; зачѐплення; 
за̀чіп,-па, за `чіпка,-ки 
з. беззазо̀рное   зачѐплення безпроміжко̀ве 
з. винтово̀е   зачѐплення ґвинтовѐ 
з. зу̀бчатое   зачѐплення зу̀бчасте 
з. колёс   зачѐплення [за̀чіп] колі̀с 
з. многопа̀рное   заче `плення багатопа `рне 
з. рѐечное   зачѐплення рѐйкове 
з. силово̀е   зачѐплення силове ` 
з. стано̀чное   зачѐплення верста `тне 
з. то̀чечное   зачѐплення точковѐ 
з. хра̀пово̀е   зачѐплення заско̀чне 
з. цѐвочное   зачѐплення цівко `ве 
з. цепно̀е   зачѐплення ланцюго `ве 
з. циклоида̀льное   зачѐплення цикло `їдне 
з. червя̀чное   зачѐплення шне `кове 

зацѐпленный   зачѐплений 
зацепля̀емый   зачі̀плюваний; зачепни `й 
зацепля̀ть, зацепѝть   зачіпля `ти, зачепи `ти 
зацепля̀ющий   зачі̀плювальний 
зацепля̀ющийся   зачепни `й 
зацепно̀й   зачепни `й 
зачека̀ненный   закарбо `ваний 
зачека̀нивание   закарбо̀вування; закарбува̀ння 
зачека̀нивать, зачека̀нить   закарбо̀вувати, 
закарбува `ти 

зачекова̀ть   загвіздкува̀ти (коліща, валець) 
зачѐрченный   накре `слений 
зачѐрчивание   крѐслення, накре `слювання 
зачѐрчивать, зачертѝть   накре `слювати, 
накре `слити 

зачехлённый   зачо̀хлений 
зачехлѝть   зачохли `ти 
зачислѐние   зарахо `вування, зарахува `ння 
зачѝсленный   зарахо `ваний 
зачисля̀емый   зарахо `вуваний; зарахо `вний 
зачисля̀ть, зачѝслить   зарахо̀вувати, зарахува̀ти 
зачисля̀ющий   зарахо `вувальний 
зачисля̀ющийся   зарахо̀вний; зарахо̀вуваний 
зачѝстка   зачища̀ння, вичища̀ння; зачѝщення, 
ви `чищення 

зачища̀ть, зачѝстить   зачища `ти, зачи `стити 
(шов); вичища `ти, вѝчистити (резервуар) 

зачищѐние   зачища̀ння, вичища̀ння; зачѝщення, 
ви `чищення 
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зачищенный                                                                                                          звонкий 

зачѝщенный   зачѝщений (шов), вѝчищений 
(резервуар) 

зашевелѝть   завору `шити 
зашлакова̀ние   зажужѐлювання; зажужѐлення 
зашлакова̀ть   зажуже `лити 
зашламова̀ть   відму̀лювати, зашламува `ти 
зашпаклёвывать, зашпаклева̀ть   
зашпакльо `вувати, зашпаклюва `ти; 
зашпадльо̀вувати, зашпадлюва `ти 

зашплинто̀вывать, зашплинтова̀ть   
зашплінто `вувати, зашплінтува `ти; 
затика `ти, заткну̀ти; заволіка `ти, заволікти ` 

заштампова̀ть   заштампува `ти 
заштифтова̀ть   заштифтува `ти 
заштрихо̀ванный   заштрихо̀ваний, пориско̀ваний 
заштрихова̀ть   заштрихува̀ти, порискува̀ти, 
зарискува `ти 

защела̀чивание   лугува `ння; налу̀жнення 
(промивання лужним розчином) 

защёлка   1. заско `чка,-ки, соба̀чка,-ки 
(частина замка); 2. за̀щіпка,-ки, кля̀мка,-ки 

защёлкивание   защіпа `ння; заска̀кування 
(автоматичне) 

защёлкивающий   защі `плювальний, 
заско `чувальний 

защёлкивающийся   защіпни `й, заскочни `й 
защемлѐние   затиска `ння, защи `кування; 
зати `снення; защѐкнення; за̀тиск,-ку, 
за̀щик,-ку 
з. ба̀лки   затиска̀ння ба̀лки 
з. ра̀мы   затиска̀ння ра `ми 

защемля̀ть, защемѝть   затиска̀ти, затѝснути; 
защи `кувати, защекну `ти 

защѝта   за̀хист,-ту, оберіга̀ння, запобіга̀ння 
з. аварѝйная   за̀хист аварі `йний 
з. вибрацио̀нная   за̀хист вібраці `йний 
з. водяна̀я   за `хист водяни `й 
з. индивидуа̀льная   за̀хист індивідуа̀льний 
з. като̀дная   за̀хист като `дний 
з. колло̀идная   за̀хист коло `їдний 
з. мета̀ллов   за̀хист мета `лів 
з. от корро̀зии   запобіга̀ння коро̀зії 
з. радиологѝческая   за̀хист радіологі̀чний 
з. теплова̀я   за̀хист теплови `й 
з. электростатѝческая   
за̀хист електростати `чний 

защѝтный   захисни `й 

защища̀емый   захища `ний, захи `щуваний; 
захисни `й 

защища̀ть, защитѝть   захища `ти, захисти `ти 
защища̀ющий   захища `льний 
защища̀ющийся   захисни `й; захища `ний, 
захи `щуваний 

защищённость   захи `щеність,-ности 
защищённый   захи `щений 
звезда̀   зі̀рка,-ки, астр. зоря ` 
звёздка [звёздочка]   коліща̀,-ща̀ти, трѝбик,-ка, 
зі̀рочка,-ки 
з. ведо̀мая   коліща ` тяжне ` [ве `дене] 
з. веду̀щая   коліща ` тя `гове [повіднѐ] 
з. направля̀ющая   коліща ` напрямнѐ 
з. натяжна̀я   коліща ` натяжне ` 
з. составна̀я   коліща ` скла̀дене 
з. тягова̀я   коліща ` тягове ` 
з. цепна̀я   коліща ` ланцюго `ве 

звёздный   зо̀ряний 
звёздообра̀зный   зірча̀стий, зіркоподі̀бний 
звёздочка   див. звёздка 
звенѐть   дзвені̀ти 
звено̀   ла̀нка,-ки; кільцѐ,-ця̀ (1. окрема деталь 
машини, механізму; 2. складова частина; 
3. кільце ланцюга) 
з. входно̀е   ла̀нка вхідна̀ 
з. выходно̀е   ла̀нка вихідна ` 
з. гѝбкое   ла̀нка гнучка ` 
з. гу̀сеничное   ла̀нка гу `сенична 
з. замыка̀ющее   ла̀нка замика `льна 
з. захва̀тывающее   ла̀нка захопна ` 
з. зубча̀тое   ла̀нка зубча̀ста [три `бова] 
з. интегрѝрующее   ла̀нка інтегрува `льна 
з. исполнѝтельное   ла̀нка викона̀вча 
з. механѝзма   ла̀нка механі `зму 
з. нача̀льное   ла̀нка початко `ва 
з. основно̀е   ла̀нка основна ` 
з. пла̀вающее   ла̀нка пла `вальна 
з. промежу `точное   ла̀нка проміжна ` 
з. самоустана̀вливающее   
ла̀нка самоустано `вна 

з. соединѝтельное   ел. ла `нка злучна `; 
мех. ла̀нка з’є̀днувальна 

з. цепѝ   кільце ` ланцюга ` 
звеносбо̀рочный   ланкосклада `льний 
зво̀нкий   дзвінкѝй; голоснѝй, гучнѝй; лункѝй 

(з резонансом) 
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звонкость                                                                                                    земли редкие 

зво̀нкость   дзві̀нкість,-кости (металу) 
звоно̀к   дзвіно̀к,-нка `, дзво `ник,-ка 
з. вызывно̀й   дзвіно `к виклични `й 

звук   фіз. звук,-ку 
з. просто̀й   звук прости `й 
з. свистя̀щий   звук свистя `чий 
з. сло̀жный   звук складни `й 
з. чѝстый   звук чѝстий 

звуковоспроизведѐние   звуковідтво̀рювання; 
звуковідтво `рення 

звукозапѝсывающий   звукозапи `сувальний 
звукоза̀пись   звукоза `пис,-су 
звукоизолѝрующий   звукоізолюва̀льний 
звукоизоля̀ция   звукоізолюва `ння; 
звукоізоля `ція,-ції 

звуконепроница̀емость   
звуконепрони `кність,-ности 

звуконепроница̀емый   звуконепроникни `й 
звукоотража̀тель   звуковідбива `ч,-ча̀ 
звукоотража̀тельный   звуковідбивни `й 
звукопоглотѝтель   звуковбира `ч,-ча̀ 
звукопоглотѝтельный   звуковбирни `й 
звукопоглощѐние   звуковбира `ння, 
звукопоглина `ння; звуковвібра `ння, 
звукопогли `нення 

звукопроводѝмость   звукопрові̀дність,-ности 
звукопроводя̀щий   звукопровіднѝй 
звукосигна̀льный   звукосигна `льний 
звукоснима̀тель   звукозніма̀ч,-ча ` 
звукоула̀вливатель   звуковло `влювач,-ча 
звукоула̀вливающий   звуковло `влювальний 
звукоусилѐние   звукопідси `лювання; 
звукопідси `лення 

звукоусилѝтель   звукопідси `лювач,-ча 
звуча̀ние   звуча̀ння, брині̀ння (про музичний 
інструмент) 

звуча̀ть   звуча̀ти, брині̀ти 
зву̀чность   зву̀чність,-ности 
зву̀чный   зву̀чний, дзвінкѝй, гучнѝй, голоснѝй 
зда̀ние   будѝнок,-нку; буді̀вля,-лі, будо̀ва,-ви 
з. администратѝвное   
будѝнок адміністрати `вний 

з. жило̀е   будѝнок житловѝй [помешканѐвий] 
з. промы̀шленное   будѝнок промисло̀вий 
з. руднѝчное   буді̀вля копа `льнева 
з. сейсмосто̀йкое   буді̀вля сейсмостійка ` 
з. силово̀е   буді̀вля силова ` 

з. фабрѝчное   буді̀вля фабри `чна 
зейгерова̀ние   зейгерува `ння (розділення 
твердого стопу, яке ґрунтується на 
різниці температур топлення його 
складових частин) 

зеленѝть   зеленѝти 
зелёный   зеле `ний 
зѐлень   зѐлень,-ні (1. зелені кущі, дерева, 
трави; 2. зелений наліт, цвіль на чому-небудь; 
3. фарба) 
з. брилья̀нтовая   зѐлень брилья `нтова 

[діяма `нтова] (аніліновий барвник, 
застосовується в медицині як 
антисептик (зеленка)) 

з. малахѝтовая   зѐлень малахі̀това 
з. ме `дная   зѐлень мі̀дна, мідя `нка,-ки 

земѐльный   земѐльний 
землевѐдение   землезна `вство,-ва 
земледѐлец   землеро `б,-ба, рільни `к,-ка̀ 
земледѐлие   землеро `бство,-ва, 
рільни `цтво,-ва 

земледѐльческий   землеро̀бський, рільнѝчий 
землеко̀п   землеко `п,-па 
землемѐр   землемі̀р,-ра 
землепо̀льзование   землекористува `ння 
з. арѐндное   землекористува `ння орѐндне 
з. коллектѝвное   землекористува̀ння 
колекти `вне 

з. общѐственное   землекористува̀ння 
грома `дське ` 

з. уравнѝтельное   землекористува `ння 
зрівня `льне 

з. ча̀стное   землекористува `ння прива `тне 
землепо̀льзователь   землекористува `ч,-ча̀ 
землесо̀с   землесмо̀к,-ка 
землеустроѝтель   землевпоря `дник,-ка 
землеустро̀йство   землевпорядкува `ння, 
землевпоря `джування 
з. внутрихозя̀йственное   землевпорядкува̀ння 
внутрішньогоспо̀дарське 

з. межхозя̀йственное   землевпорядкува̀ння 
міжгоспо `дарське 

землечерпа̀лка   землечерпа `к,-ка̀, 
землечерпа `чка,-ки 
з. ковшова̀я   землечерпа `к ковшѐвий 
з. самогру̀зная   землечерпа̀к самованта̀жний 
з. цепна̀я   землечерпа `к ланцюго̀вий 

зѐмли рѐдкие   зѐмлі рі `дкісні 
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земля                                                                                                      зигзагообразный 

земля̀   земля `, ґрунт,-ту (1. планета Земля; 
2. верхній шар земної кори; 3. спеціяльно 
оброблена земля) 
з. бросова̀я   невгі̀ддя 
з. за̀лежная   земля̀ перело̀гова, облі̀г,-ло̀гу 
з. инфузо̀рная   земля ` інфузо `рна 
з. кѝслая   земля ` кѝсла, ки `слий ґрунт 
з. отбѐливающая   земля ` відбі̀лювальна 

[знеба̀рвлювальна] 
з. па̀хотная   земля ` о `рна, рілля `,-лі̀ 
з. плодоро̀дная   земля ` родю `ча 
з. формо̀вочная   земля ` формува `льна 
з. целѝнная   земля ` ціли `нна 
з. щёлочная   земля ` лу `жна, лу̀жний ґрунт 

земляно̀й   землянѝй 
земно̀й   земни `й 
земснаря̀д   землекопа̀ч,-ча̀, земпрѝстрій,-рою 
зензу̀бель   зензу̀бель,-ля (столярний 
інструмент, деревообробний рубанок для 
стругання фасонних поверхонь, виймання 
ґар у дошках) 

зенѝт   астр. зені̀т,-ту (1. точка перетину 
вертикальних ліній з небесною сферою; 
2. найвища точка) 

зенѝтный   зені `тний (1. стосовно зеніту; 
2. призначений для стрільби по повітряних 
цілях) 

зѐнкер   зѐнкер,-ра, зенкі̀вка,-ки 
(металорізний інструмент для обробляння 
стінок отворів) 

зенкова̀ние   зенкува `ння (обробляння 
зенківкою вхідної частини отвору) 

зенко̀вка   зенкі̀вка,-ки 
з. направля̀емая   зенкі̀вка спрямо̀вувана 
з. цилиндрѝческая   зенкі̀вка циліндрѝчна 

зѐркало   дзѐркало,-ла, лю̀стро,-ра 
(1. відшліфована поверхня, що відображає 
предмети; 2. поверхня чого-небудь; 3. це, 
що є відображенням яких-небудь явищ, 
процесів) 
з. акустѝческое   дзѐркало акустѝчне 
з. во̀гнутое   дзѐркало уві `гнуте [вгну `те] 
з. враща̀ющееся   дзѐркало оберто̀ве 
з. вы̀пуклое   дзѐркало опу `кле [вѝгнуте] 
з. горѐния   дзѐркало горі `ння 
з. оптѝческое   дзѐркало опти `чне 
з. параболѝческое   дзѐркало параболі̀чне 
з. пло̀ское   дзѐркало пло `ске 
з. проекцио̀нное   дзѐркало проєкці̀йне 

з. рассѐивательное   дзѐркало розсі̀ювальне 
з. сферѝческое   дзѐркало сфери `чне 
з. цилиндрѝческое   дзѐркало циліндрѝчне 

зерка̀льный   дзерка `льний 
зернѐние, зернова̀ние   зерні̀ння, зернува̀ння 
зернѝстость   зерни `стість,-тости (вміст 
багатьох зерен) 

зернѝстый   зернѝстий, зерни `нний 
зернѝть   зерни `ти 
зерно̀   зерно `,-на̀; зерни `на,-ни (1. окрема 
дрібна часточка якої-небудь речовини, 
крупинка; 2. с.г. дрібний плід хлібних злаків) 
з. алма̀зное   зерно ` алма̀зне 
з. вальцо̀вое   зерно ` вальце `ве 
з. иго̀льчатое   зерно ` го̀лчасте 
з. кристаллѝческое   зерни `на криста `лова 

[кристале `ва] 
з. металлѝческое   зерни `на металѐва 
з. неравнопа̀дающее   зерно̀ нерівнопа̀дне 
з. парамагнѝтное   зерно ` парамагне `тне 
з. раздро̀бленное   с.г. зерно ` роздрі̀бнене 
з. стекловѝдное   зерно ` скли `сте 
з. у `гольное   зерно ` вугі `льне 
з. фотоэму̀льсии   зерно ` фотоему̀льсії 

зерново̀й   зернови `й 
зернодробѝлка   с.г. зернодроба `рка,-ки 
зернодробѝльный   зернодроби `льний 
зернолущѝлка   зернолуща `рка,-ки 
зерномо̀йка   зерноми `йниця,-ці 
зернообдира̀льный   зерношеретува `льний 
зерноотбо̀рник   зерновідбира `ч,-ча ` 
зерноочистѝтель   зерноочи `сник,-ка 
зернопогру̀зчик   зернонаванта `жувач,-ча 
зерносортирова̀ние   зерносортува̀ння 
зерносушѝлка   зерносуша `рка,-ки 
зернотёрка   зерноте `рка,-ки 
зерноубо̀рочный   зернозбира `льний (про 
машину) 

зернохранѝлище   зерносхо `вище,-ща 
зерноэлева̀тор   зерноелева `тор,-ра (велике 
зерносховище) 

зѐро   нуль,-ля `, нульове ` очко `, зеро ` 
зет   зет (остання літера латинського 
алфавіту на позначення приголосного 
звуку “z”) 

зетообра̀зный   зетоподі `бний 
зигза̀г   зиґза̀ґ,- ґа (ламана лінія) 
зигзагообра̀зный   зиґзаґоподі `бний 
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зловоние                                                                                                  зола топливная 

злово̀ние   смо̀рід,-роду 
злока̀чественный   злоя `кісний 
змеевѝдный   змії̀стий, змієподі̀бний 
змеевѝк   змійови `к,-ка `, скрутинѐць,-нця `, 
спіральни `к,-ка ` (зігнута у вигляді спіралі 
або П-подібних витків труба, призначена 
для поверхневого теплообміну) 
з. нагрева̀тельный   змійови `к нагрівни `й 
з. охладѝтельный   змійови `к охоло̀дний 
з. поглотѝтельный   змійови `к вбира `льний 
з. холодѝльный   змійови `к холодѝльний 

знак   знак,-ка, по `значка,-ки (зображення, 
які вказують на що-небудь, підтверджують 
щось) 
з. алгебраѝческий   знак алгебрѝчний 
з. астрономѝческий   знак астрономі̀чний 
з. водяно̀й   знак водяни `й (на папері) 
з. геодезѝческий   знак геодези `чний 
з. до̀пуска   знак до `пуску 
з. доро̀жный   знак доро̀жній [шляхови `й] 
з. зодиа̀ка   знак зодія `ка 
з. ка̀чества   знак я `кости 
з. математѝческий   знак математи `чний 
з. напряжѐний   знак напру `г [напру `жень] 
з. номерно̀й   знак номерни `й 
з. опознава̀тельный   знак розпізнава̀льний 
з. отличѝтельный   знак відмі̀тний 
з. отлѝчия   знак відмі̀нности, відзна̀ка,-ки 
з. печа̀тный   знак друко `ваний 
з. подо̀бия   знак поді̀бности 
з. предѐльный   знак грани `чний 
з. предостерега̀тельный   знак пересторо̀ги 
з. путево̀й   знак колі̀йний 
з. разлѝчия   знак розрі̀знення 
з. сто̀имости   знак ва̀ртости 
з. това̀рный   знак това `рний 
з. усло̀вный   знак умо̀вний 
з. фо̀рмы   знак фо̀рми 

знакоперемѐнный   мат. знакозмі̀нний 
знакоположѝтельный   знакодода̀тний, 
знакопозити `вний 

знакопостоя̀нный   знакоста `лий 
знакочереду̀ющийся   мат. знакопочерго̀вний, 
знакоперемі̀жний 

знамена̀тель   мат. знаме `нник,-ка 
з. о̀бщий   знамѐнник спі `льний 
з. ча̀стный   знамѐнник части `нний 

зна̀ния   знання ` (наявність відомостей про 
кого-, що-небудь) 
з. о̀пытные   знання ` до̀слідні 
з. перѐданные   знання ` пере `дані 
з. приобретённые   знання ` набу̀ті 
з. эмпирѝческие   знання ` емпіри `чні 

зна̀чащий   мат. зна̀чущий, пра `вильний 
(про цифру) 

значѐние   зна `чення, зміст,-ту (1. суть 
чого-небудь; 2. важливість) 
з. абсолю̀тное   зна̀чення абсолю `тне 
з. дѐйствующее   зна `чення ді̀юче [дієвѐ] 
з. дозво̀ленное   зна̀чення дозво̀лене 
з. допустѝмое   зна̀чення допустнѐ [допустѝме] 
з. конѐчное   зна `чення скінчѐнне 
з. критѝческое   зна̀чення крити `чне 
з. максима̀льное   зна̀чення максима̀льне 
з. минима̀льное   зна `чення мініма̀льне 
з. нача̀льное   зна̀чення початко `ве 
з. поро̀говое   зна̀чення поро `гове 
з. предѐльное   зна̀чення гранѝчне [межовѐ] 
з. приближённое   зна `чення набли `жене 
з. припѝсанное   зна̀чення на `дане 
з. равновѐсное   зна̀чення рівнова̀жне 
з. разрешѝтельное   зна̀чення дозві̀льне 
з. со̀бственное   зна̀чення вла `сне 
з. срѐднее   зна `чення сере `днє 
з. срѐднее квадратѝческое   зна̀чення 
сере `днє квадратѝчне [квадрато `ве] 

з. таблѝчное   зна̀чення таблѝчне 
з. усреднённое   зна̀чення усере `днене 
з. физѝческой величины̀   зна̀чення фізѝчної 
величини ` 

з. чѝсленное   зна̀чення числовѐ 
з. числово̀е   зна̀чення числовѐ 

з. экстрема̀льное   зна̀чення екстрема̀льне 
значѝмость   зна `чність,-ности, значу `щість, 

-щости 
зна̀чить   зна̀чити, означа̀ти 
значо̀к   значо `к,-чка̀ 
зола̀   по̀піл,-пелу, зола̀,-лѝ (незгорілі мінеральні 
рештки у вигляді пилу, що залишаються 
після спалювання якої-небудь речовини) 
з. вы̀щёлочная   по `піл вилуго `вувальний 
з. древѐсная   по̀піл деревни `й 
з. котѐльная   по `піл коте `льний 
з. то̀пливная   зола̀ па̀ливна 
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зола угольная                                                                                                   зу`б косый 

з. у `гольная   зола̀ вугі̀льна 
золѐние   золі̀ння, лу̀ження (парити білизну, 
заливши її спеціяльно для цього 
приготовленим розчином золи) 

золѝть   золи `ти, лу̀жити 
зо̀лка   див. золѐние 
золотнѝк   тех. сува `к,-ка `, розподі̀льник,-ка 

(пристрій для розподілу потоку рідини, 
пари або газу в парових, гідравлічних та 
пневматичних машинах) 
з. поршнево̀й   сува `к то̀локовий 
з. регулѝрующий   сува `к регулюва̀льний 

зо̀лото  Au   зо `лото,-та (хемічний елемент, 
ат.н. 79, метал жовтого кольору, 
гнучкий, тягучий і ковкий; складає 
золотий фонд держави, йде на 
виготовлення ювелірних виробів) 
з. саморо̀дное   зо̀лото саморо `дне 
з. суса̀льное  SnS2   сухозлі `тка,-ки, 
зо̀лото суса `льне, ста `ній (IV) сульфі̀д 
(тоненькі золотисто-жовті листочки, 
використовують для позолоти дерева) 

з. чѝстое   зо̀лото щи `ре [чѝсте] 
золотоно̀сный   золотовмі̀сний, золотоно̀сний 
золоудалѐние   попелеусу̀нення 
золоуловѝтель   зололовни `к,-ка̀, 
попелоло `вник,-ка 

золочѐние   позоло `чення, озоло `чення 
золь   золь,-лю (колоїдний розчин, у якому 
найдрібніші частинки будь-якої речовини 
розподілені в рідинному, твердому або 
газовому середовищі, як емульсія, суспензія) 

зо̀льник   тех. зо̀льник,-ка, попі `льник,-ка 
(нижня частина паливні (печі), що 
міститься під руштом) 

зо̀льность   зо̀льність,-ности, попі̀льність,-ности, 
золи `стість,-тости (вміст золи у паливі) 

зо̀льный   зо̀льний, попі `льний 
зо̀на   зо̀на,-ни, сму̀га,-ги 
з. актѝвная   зо̀на акти `вна 
з. беззву̀чная   зо̀на беззву `чна 
з. безъя̀дерная   зо̀на без’я `дерна 
з. возмущѐния   зо̀на збу̀рювання 
з. горѐния   зо̀на горі̀ння 
з. диффузио̀нная   зо̀на дифузі̀йна 
з. засто̀йная   зо `на мѐртва 
з. изло̀ма   зо̀на зла̀мування 
з. каса̀ния   зо̀на до `тику 
з. конвектѝвная   зо `на конвекти `вна 

[перене `сення] 

з. конвергѐнции   зо `на конверге `нції 
[збли `ження] 

з. конта̀кта   зо̀на конта `кту 
з. лока̀льная   зо `на лока `льна 
з. напряжённая   зо `на напру `жена 
з. облучѐния   зо `на опромі̀нювання 

[опромі `нення] 
з. переходна̀я   зо̀на перехідна ` 
з. плавлѐния   зо̀на то `плення 
з. пластѝчности   зо `на пласти `чности 
з. проводѝмости   зо̀на прові̀дности 
з. рабо̀чая   зо `на робо̀ча 
з. сва̀рки   зо̀на зва̀рювання 
з. сжа̀тия   зо̀на сти `ску 
з. спека̀ния   зо `на спіка̀ння 
з. цемента̀ции   зо̀на цемента `ції 
з. чувствѝтельности   зо̀на чутли `вости 
з. экономѝческая   зо̀на економі `чна 
з. энергетѝческая   зо̀на енергетѝчна 

зона̀льность   зона `льність,-ности 
(розташування зонами) 

зонд   зонд,-да, щуп,-па 
з. геологѝческий   зонд геологі `чний 

(металеве свердло для дослідження 
глибоких шарів ґрунту) 

з. метеорологѝческий   зонд метеорологі̀чний 
(повітряна куля з приладами для 
спостереження за метеорологічними 
явищами) 

з. электрѝческий   зонд електри `чний 
(металевий електрод для визначення 
електричного потенціялу в чому-небудь) 

зондѝрование   зондува `ння (дослідження 
якого-небудь середовища за допомогою 
спеціяльних приладів) 

зо̀нный   зо̀нний, зо `новий 
зонт   парасо̀ль,-ля 
зо̀нтик   парасо `лька,-ки 
зрачо̀к   зіни `ця 
з. гла̀за   зіни `ця о̀ка 

зрѐние   зір,-зо `ру 
зрѝтельный   зорови `й 
зу̀б   зуб,-ба, триб,-ба (гострий виступ на 
чому-небудь (у знарядді, машині)) 
з. ва̀ла   зуб ва̀ла 
з. винтово̀й   триб ґвинтови `й 
з. вту̀лки   зуб вту̀лки [ма `точини] 
з. калибру̀ющий   зуб калібрува `льний 
з. косы̀й   зуб ко `сий [скіснѝй, навскі̀сний] 
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зу`б круговой                                                                                игра бескоалиционная 

з. кругово̀й   зуб колови `й 
з. лѐвый   зуб лі̀вий 
з. периферѝйный   зуб перифері `йний 
з. пра̀вый   зуб пра̀вий 
з. прямо̀й   зуб прямѝй 
з. рѐжущий   зуб рі̀зальний 
з. торцо̀вый   зуб торце `вий [сторчови `й] 
з. упо̀рный   зуб упірни `й 
з. эвольвѐнтный   зуб евольве `нтний 

[розго `рнутий] 
зубѐц   зубѐць,-бця ` 
з. входя̀щий   зубѐць вхіднѝй 
з. выступа̀ющий   зубѐць виступни `й 
з. задѐрживающий   зубѐць затрѝмний 

[затри `мувальний] 
з. остано̀вочный   зубѐць зупи `нний 

зубѝло   зубѝло,-ла, шру `бель,-ля, 
ма̀йзель,-ля, рубѝло,-ла (ручний ударний 
інструмент для рубання металу або 
обробляння каменю) 
з. для кана̀вок   зубѝло для рівчакі̀в 
з. пло̀ское   зуби `ло пло `ске 
з. пневматѝческое   зубѝло пневматѝчне 

зубѝльный   зубѝльний 
зубовѝдный   зубоподі̀бний 
зубодолбёжный   зубодовба̀льний 
зубодолблѐние   зубодовба `ння 
зубоизмерѝтельный   зубовимірни `й, 
зубомі̀рчий 

зубонареза̀ние   зубонарі `зування 
зубообраба̀тывающий   зубообро̀бний 
зубоотдѐлочный   зубообро `бний 
зуборѐзный   зуборі̀зний 
зубострога̀льный   зубоструга `льний 
зубострога̀ние   зубоструга `ння 
зубофрѐзерный   зубофре `зерний 
зубохонингова̀ние   зубогонінгува̀ння, 
зубовигла `джування 

зубошлифова̀ние   зубошліфува `ння, 
зуболичкува `ння 

зубрѝна   щерби `на,-ни 
зубрѝть   1. зуби `ти, назуби `ти; 2. щерби `ти, 
ви `щербити 

зубцо̀вый   зубцѐвий, трибови `й 
зубча̀тка   зубча `к,-ка̀, триб,-ба 
зубча̀тый   зубча̀стий, зубцюва̀тий, зубцѐвий 
зу̀бья   зу̀би,-бів, три `би,-бів 

зу̀ммер   зу̀мер,-ра, дзижча `к,-ка̀, пи `щик,-ка 
(автоматичний електромагнетний 
переривач електричного струму) 

зу̀мпф   зу̀мпф,-фа (1. скриня для збирання 
жужелю під час промивання руд; 2. яма, 
куди по копальневому стовбуру стікає 
вода; 3. заглиблення перед ливником, у 
якому очищається й відстоюється метал) 

зы̀бкий   хистки `й, хитки `й 
зы̀бкость   хѝсткість,-кости, хѝткість,-кости 
зыбь   бри `жі,-жів, хви `лі,-ль 

 
И 

 
игла̀   го̀лка,-ки (загострений на кінці 
металевий стрижень різного вигляду і 
призначення) 
и. алма̀зная   го `лка алма̀зна 
и. вяза̀льная   го̀лка в’яза̀льна 
и. гравирова̀льная   го `лка рити `нна 

[гравіюва `льна] 
и. дозѝрующая   го̀лка дозува `льна 
и. запо̀рная   го̀лка запі̀рна 
и. захва̀тывающая   го `лка захопна ` 
и. карбюра̀торная   го̀лка карб’юра̀торна 
и. кла̀пана   го `лка хлипака ` 
и. кору̀ндовая   го̀лка кору `ндова 
и. поплавко̀вая   го̀лка поплавце `ва 
и. пробѝрная   го̀лка [пробірко̀ва] пробі̀рна 
и. про̀волочная   го̀лка дротяна ` 
и. распылѝтеля форсу̀нки   
го̀лка розпи `лювача при `скавки 

и. регистрѝрующая   го `лка реєструва `льна 
и. регулиро̀вочная   го `лка регулюва `льна 
и. то̀пливная   го `лка па `ливна 
и. у `шковая   го̀лка ву `шко `ва 
и. швѐйная   го̀лка шва `цька 
и. штампо̀ванная   го̀лка відштампо `вана 
и. язычко̀вая   го̀лка язичко `ва 

иглообра̀зный   голча̀стий, голкоподі̀бний 
иголка̀   див. игла̀ 
иго̀льчатый   голча̀стий 
игра̀   гра,-ри; грання ` (ігровий процес) 
и. антагонистѝческая   гра антагоністѝчна 
и. бескоалицио̀нная   гра некоаліці `йна 

И 

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 142
игра биметричная                                                                                                                   известковый 

и. бимѐтричная   гра бімѐтрична [двомѐтрична] 
и. бокова̀я   гра бокова ` 
и. валко̀в   гра валкі̀в 
и. вы `пуклая   гра опу `кла 
и. вы `рожденная   гра ви `роджена 
и. динамѝческая   гра динамі̀чна 
и. компью̀терная   гра комп’ю `терна 
и. кооператѝвная   гра кооператѝвна 
и. осева̀я [продо̀льная]   гра осьова ` 

[поздо̀вжня] 
и. позицио̀нная   гра позиці `йна 
и. рекурсѝвная   гра рекурси `вна 
и. стохастѝческая   гра стохасти `чна 

[хаоти `чна, нерегуля `рна] 
и. цвето̀в   гра кольорі `в 

игра̀ть   гра̀ти; міня̀тися, мінѝтися, блища̀ти, 
ся `яти; шумува `ти 

идеа̀льно   ідеа̀льно, доскона `ло 
и. пластѝческий   ідеа `льно пластѝчний 
и. упру̀гий   ідеа̀льно пру `жни `й 

идеа̀льный   ідеа̀льний, доскона `лий 
идентифика̀ция   ідентифіка `ція,-ції, 
отото `жнення 

идентѝческий   іденти `чний, тото `жний, 
утото `жнений, одна̀ковий 

идиоморфѝзм   ідіоморфі̀зм,-му (здатність 
мінералів, що кристалізуються, набувати 
властивих їм кристалографічних обрисів) 

идтѝ   іти ` 
иду̀щий ввѐрх   догі̀рний, висхідни `й 
иду̀щий вниз   доді̀льний, низхідни `й 
иерархѝческий   єрархі `чний 
иера̀рхия   єра̀рхія,-хії (розташування частин 
або елементів цілого в певному порядку) 

иждевѐние   утрѝмання 
из-, изо-   із-, ізо- (префікс, що у складних 
словах означає однаковість за формою 
чи призначенням) 

изаллоба̀ра   ізалоба̀ра,-ри (ізолінія зміни 
атмосферного тиску за певну одиницю 
часу на одну й ту саму величину) 

изаллотѐрма   ізалотѐрма,-ми (ізолінія зміни 
температури повітря за певну одиницю 
часу на одну й ту саму величину) 

изанома̀ла   ізанома̀ла,-ли (ізолінія відхилення 
величини певного метеорологічного 
елемента (атмосферного тиску, 
температури повітря) від значення, 
прийнятого за норму) 

изба̀   ха `та,-ти, хати `на,-ни 
избавля̀емый   позбу̀ваний; позбувни `й 
избавля̀ться, изба̀виться   збува̀тися, збу̀тися; 
позбува `тися, позбу̀тися 

избавля̀ющий   позбува `льний 
избавля̀ющийся   позбувни `й; позбу̀ваний 
избега̀ть   уника `ти 
избира̀емый   вибѝраний; вибирни `й 
избира̀тельность   ви `бірність,-ности, 
селекти `вність,-ности, вибірко̀вість,-вости 

избира̀тельный   вибірни `й, селекти `вний, 
вибірко `вий 

избира̀ть   вибира̀ти 
избира̀ющий   вибира `льний 
избира̀ющийся   вибірни `й; виби `раний 
избы̀ток   на̀дмір,-ру; на̀длишок,-шку; 
зайвина `,-ни ` 

избы̀точность   надмі̀рність,-ности, надмі̀р,-ру 
избы̀точный   надлишко̀вий, надмі̀рний, за̀йвий 
изверга̀емый   вики `даний, виве `рганий; 
викидни `й, вивержни `й 

изверга̀ть, извѐргнуть   виверга̀ти, вѝвергнути; 
викида `ти, ви `кинути 

изверга̀ющий   виверга `льний, викида̀льний 
изверга̀ющийся   вивержни `й, викидни `й; 
виве `рганий, викѝданий 

извѐргнутый   ви `вержений 
извержѐние   виверга `ння; викида̀ння; 
ви `верження; вѝкинення 

извѐрженный   вѝвержений, ви `кинений 
известегасѝльный   вапногаси `льний 
известегасѝтель   вапнога `сник,-ка 
известеобжига̀ние   вапновипа `лювання; 
вапнови `палення; вапнови `пал,-лу 

известеобжига̀тельный   вапновипа̀лювальний 
известѝтель   спові̀щувач,-ча, сповіснѝк,-ка̀ 
известѝтельный   сповіща `льний (сигнал), 
сповісни `й 

извёстка   1. див. известь; 2. му̀лярська запра̀ва 
известкова̀ние   вапнува `ння (1. обробляння 
вапном ґрунту для зменшення кислотности; 
2. покривання [білення] вапном) 

известко̀ванный   вапно `ваний 
известко̀вый   1. вапнови `й, вапня `ний 

(стосується вапна); 2. вапни `стий (що 
містить вапно) 
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известняк                                                                                                       изгибаемый 

известня̀к  CaCO3   мін. вапня̀к,-ку̀ (осадова 
порода, що містить кальцій карбонат та 
інші солі) 
и. глѝнистый   вапня `к глиня `стий 
и. крѐмнистый   вапня `к крем’янѝстий 
и. мѐргелистый   вапня `к мергели `стий 
и. песчанистый   вапня `к піскува `тий 
и. ра̀ковистый   вапня `к черепашкува `тий 
и. ту̀фовый   вапня `к ту̀фовий [осадо̀вий] 
и. фо̀сфористый   вапня `к фосфа̀тний 

известняко̀вый   мін. вапняко `вий 
ѝзвесть  CaO   вапно `,-на̀ (кальцій оксид, 
мінеральна речовина білого кольору, яку 
одержують випалюванням вапняку) 
и. белѝльная  CaOCl2   вапно ` біли `льне 

[хло `рне] 
и. возду̀шная   вапно ` пові `тря `не 

(із вмістом глини, до 6%) 
и. гашённая  Ca(OH)2   вапно ` га̀шене 

[люсо `ване], попільну `ха,-хи 
и. гидравлѝческая   вапно ` гідравлі̀чне 

(із вмістом глини, 6-20%) 
и. ѐдкая   вапно ` їдке ` 
и. жжёная  CaO   вапно̀ вѝпалене [па̀лене] 
и. жѝрная   вапно̀ маснѐ 
и. ко̀мовая   вапно ` грудкове ` [кускове `] 
и. на̀мертво обожжённая   вапно̀ перепа̀лене 
и. натро̀нная   вапно ` натро `нне [на̀трове `] 

(суміш вапна з гідроксидом натрію) 
и. нега̀шеная   вапно̀ нега̀шене [вѝпалене] 
и. пушо̀нка   вапно̀ порохня̀нка [пухня̀нка, 
розпу `шене] 

и. свобо̀дная   вапно ` ві̀льне [незв’я `зане] 
и. свя̀занная   вапно ` зв’я `зане 
и. то̀щая   вапно ` пісне ` 
и. хло̀рная  CaOCl2   вапно хло̀рне [білѝльне] 

(продукт дії хлору на гашене вапно) 
див. и `звесть белѝльная 

извеща̀емый   опові `щаний, спові̀щаний; 
оповісни `й, сповісни `й 

извещѐние   повідомля `ння, сповіща `ння; 
повідо `млення, спові `щення 

извещённый   спові̀щений 
извива̀ть, извѝть   звива̀ти, звѝти; скру̀чувати, 
скрути `ти 

извива̀ться, извѝться   звива `тися, вѝтися; 
зви `тися, скрути `тися 

извива̀ющий   звива `льний 

извива̀ющийся   звивнѝй, скрутнѝй; звѝваний, 
скру `чуваний 

извѝлина   звѝвина,-ни; за̀крут,-ту, колі̀но,-на 
(річки) 

извѝлистый   звѝвистий, звивнѝй; скрутнѝй 
извлека̀емый   добу̀ваний, витя̀ганий; добувнѝй, 
витяжни `й 

извлека̀ть, извлѐчь   витяга `ти, вѝтягти; 
видобува `ти, вѝдобути; вийма̀ти, вѝйняти; 
добува̀ти, добу̀ти; дістава `ти, діста̀ти 

извлека̀ющий   добува `льний, витяга̀льний 
извлека̀ющийся   добувни `й, витяжни `й; 
добу̀ваний, витя `ганий 

извлечѐние   витяга̀ння, видобува̀ння, 
вийма `ння, добува̀ння; ви `тягнення, 
видобуття `, вийняття ` 

извлечённый   вѝтягнений, добу̀тий, вѝдобутий 
извлѐчь ко̀рень   мат. добу̀ти ко `рінь 
извнѐ   ззо `вні 
изворо̀т   вѝкрут,-ту, ви `верт,-ту 
изга̀рь   жу̀желиця, жу `жіль,-желю 
изгѝб   згина̀ння; зі̀гнення; згѝн,-ну; вѝгин,-ну 

(вверх), уги `н,-ну (вниз) 
и. консо̀льный   згин консо̀льний, згина̀ння 
консо `льне 

и. косо̀й   згин скіснѝй, згина̀ння навскі̀сне 
и. неупру̀гий   згин непру `жни `й, згина `ння 
непру `жнѐ 

и. пло̀ский   згин пло̀ский, згина̀ння пло̀ске 
и. поперѐчный   згин поперѐчний, згина̀ння 
попере `чне 

и. продо̀льный   згин подо̀вжній, згина̀ння 
поздо `вжнє 

и. с кручѐнием   згин за `крутом, згина `ння 
закру `чуванням 

и. с растяжѐнием   згин з ро̀зтягом, згина̀ння 
з розтя `гуванням 

и. со сжа̀тием   згин зі сти `ском, згина `ння 
зі сти `сненням 

и. стеснённый   згин утру̀днений, згина̀ння 
утру `днене 

и. упру̀гий   згин пру̀жнѝй, згина̀ння пру̀жнѐ 
и. чѝстый   зі̀гнення чѝсте, згин чѝстий 
и., вызыва̀емый уда̀ром   згин уда̀рний 

изгиба̀емый   згѝнаний; згинни `й 
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изгибание                                                                               излучатель газоструйный 

изгиба̀ние   згина̀ння, вигина `ння; зі̀гнення 
изгиба̀ть, изогну̀ть   згина̀ти, зігну̀ти; вигина̀ти, 
ви `гнути 

изгиба̀ющий   згина `льний 
изгиба̀ющийся   згинни `й; згѝнаний 
изгѝбистый   гнучкѝй 
изгѝбчивость   гну `чкість,-кости 
изгѝбчивый   гнучки `й 
ѝзгородь жива̀я   живоплі `т,-ло̀ту 
изгота̀вливаемый   вигото `влюваний, 
виро `блюваний; вигото `вний, виробни `й 

изгота̀вливающий   вигото `влювальний, 
виро `блювальний 

изгота̀вливающийся   вигото̀вний, виробнѝй; 
вигото `влюваний, виро `блюваний 

изготовѝтель   вигото̀влювач,-ча, виробнѝк,-ка̀ 
изготовѝтельный   вигото `влювальний, 
виготівни `й 

изготовлѐние   гото̀влення, готува̀ння, ро̀блення; 
вигото̀влювання, виготовля̀ння, виробля̀ння; 
ви `готовлення, вѝготування, ви `роблення 

изгото̀вленный   вѝготовлений, вѝроблений, 
зро `блений 

изготовля̀емый   вигото `влюваний, 
виро `блюваний; вигото `вний, виробни `й 

изготовля̀ть, изгота̀вливать, изгото̀вить   
виготовля `ти, вигото̀влювати, ви `готувати; 
виробля `ти, виро `блювати, ви `робити 

издава̀емый   вида `ваний; вида̀нний 
издава̀ть, изда̀ть   видава `ти, вѝдати 
изда̀ние   видава̀ння; вида̀ння 
ѝзданный   вѝданий 
изда̀тельский   видавни `чий 
издаю̀щий   видава̀льний 
издаю̀щийся   вида `нний; вида̀ваний 
издѐлие   вѝріб,-робу, проду `кт,-ту 
и. дефѐктное   вѝріб дефе `ктний 
и. жестяно̀е   вѝріб бляша `ний 
и. кана̀тное   ви `ріб ли `нвовий [кодо̀ловий] 
и. картона̀жное   вѝріб картона `жний 
и. комплекту̀ющее   вѝріб комплектува̀льний 
и. крепёжное   вѝріб кріпи `льний 
и. кузнѐчное   ви `ріб кова `льський 
и. резѝновое   вѝріб ґу `мо `вий 
и. резьбово̀е   вѝріб нарізни `й 
и. стально̀е   ви `ріб стале `вий 

и. теплоизоляцио̀нное   
ви `ріб теплоізоляці̀йний 

издѐржки   вида `тки,-ків, витра `ти,-ра̀т 
и. обращѐния   вида `тки о `бігу 
и. произво̀дства   вида `тки виробни `цтва 
и. эксплуатацио̀нные   вида̀тки експлуатаці̀йні 

иззу̀бренность   ви `зубленість,-ности, 
ви `щербленість,-ности 

иззу̀бренный   вѝзублений, ви `щерблений 
иззу̀бривать, иззубрѝть   визу̀блювати, 
ви `зубити, вище `рблювати, ви `щербити 

излага̀емый    викла̀даний; викладни `й 
излага̀ть, изложѝть   виклада `ти, ви `класти 
излага̀ющийся   викладни `й; викла̀даний 
излѝшек   на̀длишок,-шку, на `дмір,-ру, 
зайвина `,-ни ` 

излѝшний   надмі̀рний, за `йвий 
изложѐние   вѝкладення, вѝклад,-ду 
изло̀жница   виливнѝця,-ці (чавунна форма) 
и. сливна̀я   виливни `ця злива `льна 
и. центробѐжная   виливнѝця відцентро̀ва 

изло̀м   лама̀ння, ло `млення, зла `мування, 
зло̀млювання; злама̀ння, зло̀млення; 
зла̀м,-ла `му, зло `м,-ло `му 
и. волокнѝстый   злам волокни `стий 
и. гла̀дкий   злам рі̀вний [гладки `й] 
и. жилкова̀тый   злам жилкува `тий 
и. зернѝстый   злам зернѝстий [зернѝнний] 
и. иглообра̀зный   злам голча̀стий 
и. крупнозернѝстый   злам грубозернѝстий 

[грубозерни `нний] 
и. крупнокристаллѝческий   
злам грубокристалі̀чний 

и. мелкозернѝстый   злам дрібнозернѝстий 
[дрібнозерни `нний] 

и. пластѝческий   злам пласти `чний 
и. раковѝстый   злам сказува `тий 
и. слоѝстый   злам шарува `тий 
и. стекловѝдный   злам склѝстий 
и. уста̀лостный   злам уто̀мний 
и. хру̀пкий   злам кри `хкий 

изло̀манный   зла̀маний, зло̀маний, пола̀маний 
излуча̀емый   випромі̀нюваний; випромі̀нний 
излуча̀тель   випромі̀нювач,-ча 
и. акустѝческий   випромі̀нювач акустѝчний 
и. газостру̀йный   
випромі̀нювач газоструми `нний 
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излучатель гидродинамический                                         измерение прецизионное 

и. гидродинамѝческий   випромі̀нювач 
гідродинамі̀чний 

и. зву̀ка   випромі̀нювач зву `ку 
и. пьезоэлектрѝческий   випромі̀нювач 
п’єзоелектри `чний 

излуча̀тельность   випромі̀нюваність,-ности 
излуча̀ть, излучѝть   випромі̀нювати, 
ви `променити 

излуча̀ющий   випромі `нювальний 
излуча̀ющийся   випромі̀нний; випромі̀нюваний 
излучѐние   випромі̀нювання; випромі̀нення 
и. избира̀тельное   випромі̀нювання вѝбірне 
и. индуцѝрованное   
випромі̀нювання індуко `ване 

и. напра̀вленное   випромі̀нювання спрямо̀ване 
и. невѝдимое   випромі̀нювання невѝдиме 
и. оптѝческое   випромі̀нювання опти `чне 
и. па̀дающее   випромі̀нювання падне ` 
и. проника̀ющее   випромі `нювання 
проника `льне [проникне `] 

и. радиоактѝвное   
випромі̀нювання радіоакти `вне 

и. рассѐяное   випромі̀нювання розсі̀яне 
и. резона̀нсное   випромі̀нювання резона̀нсне 
и. релѝктовое   випромі̀нювання релі̀ктове 
и. рентгѐновское   
випромі̀нювання рентґе `нівське 

и. светово̀е   випромі `нювання світлове ` 
и. селектѝвное   випромі̀нювання селектѝвне 
и. со̀лнечное   випромі̀нювання со̀нячне 
и. теплово̀е   випромі `нювання теплове ` 
и. тормозно̀е   випромі̀нювання гальмівнѐ 
и. ультрафиолѐтовое   випромі `нювання 
ультрафіоле `тове 

и. электромагнѝтное   випромі `нювання 
електромагне `тне 

излу̀ченный   випромі `нений 
излу̀чина   зало `м,-му, за̀ворот,-ту 
излучѝтельный   випромінюва `льний 
измельча̀емый   подрі̀бнюваний, здрі̀бнюваний; 
подрібни `й 

измельча̀ть, измельчѝть   подрі̀бнювати, 
подрібни `ти; здрі̀бнювати, здрібни `ти; 
криши `ти, покриши `ти 

измельча̀ющий   подрі̀бнювальний, 
здрі̀бнювальний 

измельча̀ющийся   подрібнѝй; подрі̀бнюваний, 
здрі̀бнюваний 

измельчѐние   дрі̀бнення, здрі̀бнювання, 
подрі̀бнювання, кри `шення; здрі̀бнення, 
подрі̀бнення, покри `шення 

измельчённый   подрі̀бнений, здрі̀бнений, 
покри `шений 

измельчѝтель   подрі̀бнювач,-ча 
изменѐние   змі̀нювання; змі̀нення; змі̀на,-ни 
и. адиабатѝческое   змі̀на адіябати `чна 

[неперехідна `] 
и. аллотропѝческое   змі̀на алотропі `чна 

(перехід хемічного елемента від одної 
до другої простої речовини) 

и. дисбала̀нсное   змі̀на дисбала `нсна 
[неврівнова `жена] 

и. необратѝмое   змі̀на необоро `тна 
и. обратѝмое   змі̀на оборо `тна 
и. периодѝческое   змі̀на періодѝчна 
и. расчётное   змі̀на розрахунко̀ва 

изменённый   змі̀нений 
измѐнчивость   мінли `вість,-вости 
измѐнчивый   мінли `вий 
изменя̀емость   змі̀нність,-ности, 
змі̀нювальність,-ности 

изменя̀емый   змі̀нюваний; змі̀нний 
изменя̀ть, изменѝть   змі̀нювати, зміни `ти 
изменя̀ющий   змі̀нювальний 
изменя̀ющийся   змі̀нний; змі̀нюваний 
измерѐние   мі̀ряння; вимі̀рювання, виміря̀ння; 
ви `мірення; ви `мір,-ру 
и. автоматѝческое   вимі̀рювання автоматѝчне 
и. аэродинамѝческое   
вимі̀рювання аеродинамі `чне 

и. величѝн   вимі̀рювання величѝн 
и. деформа̀ции   вимі̀рювання деформа̀ції 
и. дистанцио̀нное   вимі̀рювання дистанці̀йне 
и. ко̀свенное   вимі̀рювання посере `днє 

[опосередко `ване] 
и. механѝческое   вимі̀рювання механі̀чне 
и. мо̀щности   вимі̀рювання поту `жности 
и. непосрѐдственное   
вимі̀рювання безпосере `днє 

и. относѝтельное   вимі̀рювання відно `сне 
и. повѐрочное   вимі̀рювання перевірне ` 
и. прецизио̀нное   вимі̀рювання прецизі̀йне 

[високото `чне] 
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измерение приблизительное                                               изображение негативное 

и. приблизѝтельное   вимі̀рювання наблѝжене 
и. расхо̀да   вимі̀рювання ви `трати 
и. ско̀рости   вимі̀рювання шви `дкости 
и. совоку̀пное   вимі̀рювання суку̀пне 
и. траекто̀рное   вимі̀рювання траєкто `рне 
и. цветово̀е   вимі̀рювання ко̀лірне 
и. эксперимента̀льное   
вимі̀рювання експеримента `льне 

измѐренный   вѝміряний 
измерѝмость   вимі̀рність,-ности 
измерѝмый   вимірни `й 
измерѝтель   вимірни `к,-ка `, вимі̀рювач,-ча 
мірни `к,-ка ` 
и. биѐний   вимі̀рювач биття ` 
и. вла̀жности   вимі̀рювач воло `гости 
и. гро̀мкости   гучномі̀р,-ра 
и. ёмкости   ел. вимі̀рювач є `мности; 
мех. вимі̀рювач мі̀сткости 

и. жёсткости   жорсткомі̀р,-ру, твердомі̀р,-ра 
и. тяжѐния   вимі̀рювач тяжі̀ння, 
гравімѐтер,-тра 

и. фа̀з   вимі̀рювач фа̀з 
и. частоты̀   ел. вимі̀рювач частоти `, 
частотомі̀р,-ра 

и. шумо̀в   вимі̀рювач шу̀мів, шумомі̀р,-ра, 
завадомі `р,-ра 

измерѝтельный   вимі̀рювальний 
измеря̀емый   вимі̀рюваний; вимірни `й 
измеря̀ть, измѐрить   вимі̀рювати, мі `ряти, 
ви `міряти 

измеря̀ющий   вимі̀рювальний 
измеря̀ющийся   вимірни `й; вимі̀рюваний 
изна̀нка   текс. ви `воріт,-роту, спід,-по `ду 
изна̀ночный   текс. виворітни `й 
изна̀шиваемость   зно `шуваність,-ности, 
спрацьо `вуваність,-ности 

изна̀шиваемый   зно̀шуваний; зно̀сний 
изна̀шивание   зно̀шування, спрацьо̀вування; 
зно `шення, спрацюва `ння 
и. абразѝвное   спрацьо̀вування абразѝвне 
и. коррозио̀нно-механѝческое   
спрацьо `вування корозі̀йно-механі̀чне 

и. механѝческое   спрацьо̀вування механі̀чне 
и. окислѝтельное   
спрацьо `вування оки `снювальне 

и. при заеда̀нии   спрацьо `вування у разі 
затина `ння 

и. уста̀лостное   спрацьо `вування вто̀мне 
изна̀шивать, износѝть   спрацьо `вувати, 
спрацюва `ти (інструмент); зно `шувати, 
зноси `ти (одяг); сто̀птувати, стопта `ти 
(взуття) 

изна̀шивающий   зно̀шувальний 
изна̀шивающийся   зно̀сний; зно `шуваний 
изно̀с   зно̀шування, спрацьо̀вування; зно̀шення, 
спрацюва `ння; зно `с,-су, спрацьо `вання 
и. абразѝвный   зно `шення абразѝвне 
и. допуска̀емый   спрацьо `вання допустне ` 
и. естѐственный   спрацьо̀вання приро̀дне 
и. коррозио̀нный   зно `шення корозі̀йне 
и. мѐстный   зно `шення місцѐве 
и. предѐльный   зно `шення грани `чне 
и. цепны̀х переда̀ч   зно̀шення ланцюго̀вих 
переда `ч 

износѝвшийся   зно `шений, спрацьо `ваний 
износосто̀йкий   зносотривкѝй, зносостійкѝй 
износосто̀йкость   зносотри `вкість,-кости, 
зносості `йкість,-кости 

износоупо̀рность   зносовідпі̀рність,-ности 
износоупо̀рный   зносовідпі `рний 
изно̀шенность   зно `шеність,-ности, 
спрацьо `ваність,-ности 

изно̀шенный   1. зно `шений (одяг); 
2. спрацьо `ваний (механізм); 3. стѐртий 
(взуття) 

изнурѐние   висна `жування; ви `снаження 
изнутрѝ   зсере `дини 
изоба̀ры   ізоба̀ри,-ба̀р (графіки процесів, 
які відбуваються під незмінним тиском) 

изобѝлие   доста̀ток,-тку, на `дмір,-ру 
изобража̀емый   зобра `жуваний; зобразни `й 
изобража̀ть, изобразѝть   зобража̀ти, 
зобра̀жувати, зобразѝти 

изобража̀ющий   зобра `жувальний 
изобража̀ющийся   зобразнѝй; зобра̀жуваний 
изображѐние   зобража `ння, зобра̀жування; 
зобра̀ження; о `браз,-зу 
и. геометрѝческое   зобра̀ження геометрѝчне 
и. графѝческое   зобра `ження графі̀чне 
и. действѝтельное   зобра̀ження ді̀йсне 
и. картографѝческое   зобра `ження 
картографі̀чне [мапографі `чне] 

и. линѐйное   зобра `ження ліні `йне 
и. негатѝвное   зобра̀ження негати `вне 
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изображение обратное                                                                                      изомеры 

и. обра̀тное   зобра `ження обѐрнене 
и. оптѝческое   зобра̀ження опти `чне 
и. отражённое   зобра̀ження відбѝте 
и. передава̀емое   зобра̀ження переда̀ване 
и. побо̀чное   зобра̀ження побі `чне 
и. позитѝвное   зобра `ження позити `вне 
и. проектѝруемое   зобра̀ження проєкто̀ване 
и. простра̀нственное   зобра̀ження просторо̀ве 
и. результѝрующее   зобра̀ження результа̀тне 
и. стереоскопѝческое   
зобра̀ження стереоскопі `чне 

и. фотографѝческое   
зобра `ження фотографі `чне 

и. электро̀нное   зобра̀ження електро `нне 
изображённый   зобра̀жений 
изобрета̀емый   винахо `джений 
изобрета̀тельный   винахі `дливий, 
винахі̀дницький 

изобрета̀тельство   винахі `дництво,-ва 
изобрета̀ть, изобрестѝ   винахо̀дити, вѝнайти 
изобретѐние   вѝнахід,-ходу (розроблення 
чого-небудь нового, досі невідомого) 

изобретённый   ви `найдений 
изогѝпсы   ізогі̀пси,-сів (ізолінії висоти земної 
поверхні над рівнем моря) 

изогну̀тый   зі̀гнутий 
изогона̀льный   ізогона `льний, рівноку `тний 
изого̀ны   ізого̀ни,-нів (ізолінії орієнтації 
певної фізичної величини, напр., у 
метеорології – напрям вітру, у земному 
мегнетизмі – напрям магнетного схилення) 

изодро̀м   ізодро `м,-ма (пристрій для 
забезпечення гнучкого зворотного 
зв’язку в автоматичних регуляторах) 

изоклѝна   ізоклі̀на,-ни (ізолінія магнетного 
нахилення) 

изоклина̀льный   ізокліна `льний 
изолѝрованный   заізольо `ваний 
изолѝровать   ізолюва `ти, заізолюва `ти; 
відокре `млювати, відокре `мити 

изолиро̀вочный   ізолюва `льний 
изолѝруемый   ізольо `ваний; заізольо `вни `й 
изолѝрующий   ізолюва `льний, 
відокремлюва `льний 

изолѝрующийся   заізольо̀внѝй; ізольо̀ваний 
изоля̀тор   ізоля `тор,-ра (речовина, що не 
проводить електричного струму, діелектрик; 
2. виріб для ізоляції та кріплення дроту) 
и. антѐнный   ізоля `тор анте `нний 

и. вводно̀й   ізоля `тор упускни `й 
и. высоково̀льтный   ізоля̀тор високово̀льтний 
и. линѐйный   ізоля `тор ліні̀йний 
и. подвесно̀й   ізоля `тор почіпни `й 
и. шарнѝрный   ізоля `тор сугло `бовий 
и. штырево̀й   ізоля `тор шпи `ньовѝй 
и. электрѝческий   ізоля `тор електри `чний 
и. ю̀бочный   ізоля `тор острішко `вий 

изоляцио̀нный   ізоляці̀йний, відокре `мний 
изоля̀ция   ізолюва `ння, відокре `млювання; 
заізолю̀вання, відокрѐмлення; ізоля̀ція,-ції, 
відді̀лення 
и. бума̀жная   ізоля `ція паперо `ва 
и. возду̀шная   ізоля `ція пові `тря `на 
и. волокнѝстая   ізоля `ція волокнѝста 
и. га `зовая   ізоля `ція га̀зова 
и. жѝдкостная   ізоля `ція рідѝнна 
и. защѝтная   ізоля `ція захисна ` 
и. звукова̀я   ізоля `ція звукова ` 
и. ка̀бельная   ізоля `ція ка `бельна 
и. лѐнточная   ізоля `ція стрічкова̀ 
и. лита̀я   ізоля `ція лѝта 
и. ма̀сляная   ізоля `ція оли `вна 
и. мастѝковая   ізоля `ція масти `вна 
и. междувитко̀вая   ізоля `ція міжвитко `ва 
и. слоѝстая   ізоля `ція шарува `та 
и. слюдяна̀я   ізоля̀ція лосняко̀ва [лищако̀ва] 
и. теплова̀я   теплоізоля `ція,-ції, ізоля `ція 
теплова ` 

и. термѝческая   ізоля `ція термі̀чна 
и. фа̀рфоровая   ізоля `ція порцеля `нова 
и. электрѝческая   ізоля `ція електри `чна 

изомериза̀ция   ізомериза `ція,-ції 
(перетворення одного ізомеру на інший) 

изомерѝя   ізомѐрія,-рії, ізомері̀я,-рі̀ї 
(явище, коли речовини з однаковим 
хемічним складом та молекулярною 
масою відрізняються будовою та 
фізико-хемічними властивостями) 
и. геометрѝческая   ізомѐрі̀я геометри `чна 
и. оптѝческая   ізомѐрі̀я опти `чна 
и. поворо̀тная   ізомѐрі̀я поворо `тна 
и. простра̀нственная   ізомѐрі̀я просторо̀ва 
и. структу̀рная   ізомѐрі̀я структу̀рна 

изомѐры   ізомѐри,-рів (хемічні сполуки, 
однакові за складом і молекулярною 
масою, але різні за будовою, фізичними 
та хемічними властивостями) 

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 148
изоморфизм                                                                              импульс вращательный 

изоморфѝзм   ізоморфі̀зм,-му (властивість, 
що виражає однаковість будови якихось 
сукупних елементів, незалежно від їх 
природи) 

изомо̀рфный   ізомо̀рфний (подібний за формою) 
изопериметрѝческий   ізопериметри `чний 

(однаковий за периметром) 
изотермѝческий   ізотермі̀чний (зі сталою 
температурою) 

изотѐрмы   ізоте `рми,-мів 
(ізолінії температури, повітря, води, 
ґрунту тощо) 

изотонѝческий   ізотоні `чний (з однаковими 
напруженнями, однаковим тиском) 

изото̀пы   ізото `пи,-ів (різновиди атомів 
хемічного елемента з однаковим 
зарядом ядра, але різною масою) 

изотропѝя, изотро̀пность   ізотропі `я,-пі `ї, 
ізотро̀пність,-ности (однаковість фізичних 
властивостей речовин (теплопровідність, 
електропровідність, пружність тощо) 
у всіх напрямах) 

изотро̀пный   ізотро `пний 
изохо̀ры   ізохо̀ри,-рів (лінії, що зображають 
процеси за сталого об’єму) 

изохроматѝческий   ізохромати `чний, 
однаковоко `лірний 

изохронѝзм   ізохроні `зм,-му, рівноча `сність, 
-ности, одноча `совість,-вости (однаковий 
проміжок часу між двома явищами) 

изразѐц [ка̀фель]   ка̀хель,-ля, ка̀хля,-лі 
израсхо̀дование   витрача `ння; ви `трачення; 
витра `та,-ти 

израсхо̀дованный   ви `трачений 
израсхо̀довать   ви `тратити 
изумру̀д   смара̀гд,-ду, ізмара̀гд,-ду 
изуча̀ть   вивча `ти 
изуча̀ющий   вивча̀льний 
изучѐние   вѝвчення, студіюва̀ння, дослі̀дження 
изу̀ченный   вѝвчений 
изъя̀н   ва̀да,-ди, ґа̀ндж,-жу, дефѐкт,-ту 
изыма̀емый   вилу̀чуваний; вилучни `й 
изыма̀ние   вилу `чування; ви `лучення 
изыма̀ющий   вилуча̀льний 
изыма̀ющийся   вилучни `й; вилу `чуваний 
изыска̀ние   шука `ння; вишу `кування; 
ви `шукання; по `шук,-ку 

изыска̀тельский   пошуко `вий 
изыскива̀ть, изыска̀ть   вишу̀кувати, вѝшукати 

ѝ̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀л   му̀л,-лу (дуже подрібнена, розтерта 
земля попелястого кольору, що відкладається 
на дні рік, озер, морів) 

иллюмина̀тор   ілюміна̀тор,-ра, осві̀тлювач,-ча 
(кругле із грубого скла вікно на кораблі, 
літаку) 

иллюстратѝвный   ілюстрати `вний, 
поя `снювальний 

иллюстрацио̀нный   ілюстраці `йний 
иллюстра̀ция   ілюстра `ція,-ції, висві `тлення, 
поя `снення 

иллюстрѝровать   ілюструва̀ти, висві̀тлювати, 
поя `снювати 

имено̀ванный   ймено `ваний 
именова̀ть   йменува `ти 
имену̀ющий   йменува `льний 
имитацио̀нный   імітаці `йний 
имита̀ция   підро̀блення, іміта̀ція,-ції, 
підро̀бка,-ки 
и. ко̀жи   іміта `ція [підро̀бка] шкі `ри 
и. резѝны   імі̀тація ґу̀ми 

имитѝровать   імітува̀ти, підробля `ти 
иммѐрсия   імѐрсія,-сії, зану̀рення (уведення 
рідини (вазеліни, водного розчину гліцерину) 
між розглядуваним предметом і об’єктивом 
мікроскопа, щоб підвищити освітленість 
зображення) 

импеда̀нс   імпеда̀нс,-су (повний опір 
електричного кола змінному струмові, 
зумовлений омічним, індуктивним або 
ємнісним опором кола) 
и. ко̀нтурный   імпеда̀нс ко `нтурний 
и. механѝческий   імпеда `нс механі̀чний, 
перешко `да механі̀чна 

и. опера̀торный   імпеда̀нс опера `торний 
и. повѐрхностный   імпеда̀нс поверхнѐвий, 
перешко `да поверхне `ва 

и. узлово̀й   імпеда̀нс вузлови `й 
импѐллер   імпѐлер,-ра (дисковий змішувач) 
ѝмпорт   і̀мпорт,-ту, ввіз,-во̀зу (ввіз товарів 
або капіталів з-за кордону) 

ѝмпортный   і̀мпортний, ввізни `й, довізни `й 
импрегнѝрование   імпрегнува̀ння, напо̀внення 

(просочування різних тканин, деревини 
тощо різними емульсіями або розчинами) 

импрегнѝровать   імпрегнува̀ти, просо̀чувати 
ѝмпульс   і̀мпульс,-су, по `штовх,-ху 
и. волново̀й   і̀мпульс хвильови `й 
и. враща̀тельный   і̀мпульс оберто̀вий 

[оберта̀льний] 
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импульс звуковой                                                                                            индикатор 

и. звуково̀й   і̀мпульс звукови `й 
и. напряжѐния   і̀мпульс напру `ги 
и. обобщённый   і̀мпульс узага `льнений 
и. пусково̀й   і̀мпульс пускови `й 
и. светово̀й   і̀мпульс світлови `й 
и. то̀ка   і̀мпульс стру̀му 
и. уда̀рный   і̀мпульс уда̀рний 
и. электромагнѝтного по̀ля   

і̀мпульс електромагне `тного по `ля 
импульса̀тор   імпульса `тор,-ра (генератор 
потужних електричних імпульсів) 

ѝмпульсный   і̀мпульсний 
иму̀щество   майно `,-на ` 
инва̀р   інва `р,-ру (стоп заліза з нікелем, який 
використовують для виготовлення деталей 
точних вимірювальних приладів) 

инвариа̀нт   інварія̀нт,-та, незмі̀нність,-ности 
инвариа̀нтность   інварія `нтність,-ности, 
незмі̀нність,-ности 

инвентариза̀ция   інвентариза `ція,-ції, 
о̀пис,-су (перевіряння наявности й 
стану матеріяльних цінностей та 
правильности використання наданих 
коштів на підприємствах, в установах) 

инвентаризѝрованный   зінвентаризо `ваний 
инвентаризѝровать   інвентаризува `ти, 
зінвентаризува `ти 

инвентаризѝруемый   інвентаризо̀ваний; 
зінвентаризо `вний 

инвентаризѝрующий   інвентаризува `льний 
инвента̀рь   інвента `р,-ря, ремане `нт,-ту 

(сукупність матеріяльних цінностей, 
майна установи чи підприємства) 

инверсио̀нный   інверсі `йний, переставни `й 
инвѐрсия   інве `рсія,-сії, переста `ва,-ви 

(1. порушення чи зміна властивости; 
2. зміна порядку чи напрямку на обернений) 
и. комбинѝрованная   інвѐрсія комбіно̀вана 
и. простра̀нственная   інвѐрсія просторо̀ва 
и. температу̀рная   інве `рсія температу `рна 

инвертѝрование   інвертува̀ння, перетво̀рення 
инвертѝрованный   зінверто `ваний 
инвертѝровать   інвертува `ти, зінвертува `ти 
инвѐртор   інве `ртор,-ра, перетво `рювач,-ча 

(пристрій для перетворення постійного 
електричного струму на змінний) 

инвестѝция   фін. інвести `ція,-ції, вклада̀ння 
(довготермінове вкладання капіталу 
[коштів] в економіку) 

инвѐстор   інве `стор,-ра, вкладни `к,-ка̀ 
ингибѝтор   інгібі̀тор,-ра, спові `льнювач,-ча 
и. корро̀зии   інгібі̀тор [спові̀льнювач] коро̀зії 
и. полимериза̀ции   інгібі̀тор полімериза̀ції 

ингредиѐнт   інгредіє̀нт,-та, складни `к,-ка ` 
компоне `нт,-та 

ѝндекс   і̀ндекс,-су, показнѝк,-ка̀, пока̀жчик,-ка 
и. агрега̀тный   стат. і̀ндекс агрега̀тний 
и. вя `зкости   і̀ндекс в’я `зкости 
и. дефѐктности проду̀кции   

і̀ндекс дефекти `вности проду `кції 
и. индивидуа̀льный   
стат. і̀ндекс індивідуа̀льний 

и. ка̀чества проду̀кции   і̀ндекс я `кости 
проду `кції 

и. корреля̀ции   і̀ндекс кореля `ції 
[співвідно `шення] 

и. о̀бщий   і̀ндекс зага̀льний 
и. постоя̀нный   і̀ндекс ста̀лий 
и. стоимостно̀й   і̀ндекс ва̀ртісний 
и. тра̀нспортный   і̀ндекс тра̀нспортний 

индекса̀ция, индексѝрование   індексува̀ння 
(проставляння індексу на певних документах, 
книгах з метою їх класифікації) 
и. библиографѝческое   індексува̀ння 
бібліографі `чне 

индексѝрованный   проіндексо `ваний 
индексѝруемый   індексо̀ваний; проіндексо̀вний 
индексѝрующий   індексува `льний 
индексѝрующийся   проіндексо `вний; 
індексо `ваний 

индѐнтор   індѐнтор,-ра 
(наконечник, вдавлюванням якого 
вимірюють твердість матеріялів) 

индивидуа̀льный   індивідуа̀льний, одноосі̀бний 
ѝндий  In   і̀ндій,-дію (хемічний елемент, 
ат.н. 49, сріблясто-білий м’який метал; 
використовують для антикорозійних 
покриттів у напівпровідниковій техніці, 
виробництві легкотопних стопів) 

индика̀тор   індика̀тор,-ра, пока `зувач,-ча 
(1. прилад для визначення, вимірювання, 
записування фізичних величин, напр., 
тиску, навантаження; 2. речовина, що 
після введення до розчину змінює свій 
колір або колір розчину і таким чином 
дає змогу визначити його хемічну природу; 
3. бібліотечна картотека [картка], яка 
показує, кому видано книжки) 
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индикатор аналоговый                                                                           инициирование 

и. ана̀логовый   індика `тор ана `логовий 
и. гибрѝдный   індика̀тор гібри `дний 
и. гидравлѝческий   індика̀тор гідравлі̀чний 
и. динамометрѝческий   
індика `тор динамометри `чний 

и. измерѝтельный   індика̀тор вимірни `й 
и. информацио̀нный   
індика `тор інформаці `йний 

и. микрометрѝческий   
індика `тор мікрометри `чний 

и. радиоактѝвный   індика̀тор радіоактѝвний 
и. светово̀й   індика `тор світлови `й 
и. термоэлектрѝческий   
індика `тор термоелектри `чний 

и. цифрово̀й   індика̀тор цифровѝй 
и. электроннолюминесцѐнтный   
індика `тор електроннолюмінесцѐнтний 

и. электроннопневматѝческий   індика `тор 
електроннопневматѝчний 

и. электронносветово̀й   
індика `тор електронносвітлови `й 

индика̀торный   індика `торний 
индифферѐнтный   індиферѐнтний, байду̀жий 
индуктѝвность   індукти `вність,-ности 

(фізична величина, що характеризує 
здатність провідника нагромаджувати 
енергію магнетного поля, коли в ньому 
протікає електричний струм) 
и. взаѝмная   індукти `вність взає̀мна 
и. динамѝческая   індуктѝвність динамі̀чна 
и. дифференциа̀льная   індукти `вність 
диференці `йна 

и. со̀бственная   індукти `вність вла̀сна 
и. статѝческая   індукти `вність стати `чна 
и. эквивалѐнтная   індуктѝвність еквівалѐнтна 

индуктѝровать   індукува `ти 
инду̀ктор   інду `ктор,-ра, збу `джувач,-ча 

(1. електрична машина з ручним 
приводом для одержання змінного 
струму; 2. магнет, який утворює в 
динамомашині магнетне поле, що 
збуджує індукційний струм) 

инду̀кция   інду̀кція,-ції, збу̀дження 
(1. наведення електрики і магнетизму; 
2. спосіб математичних доведень і 
визначень) 
и. взаѝмная   інду̀кція взає `мна 
и. магнѝтная   інду̀кція магне `тна 
и. оста̀точная   інду̀кція залишко̀ва 

и. униполя̀рная   інду `кція уніполя `рна 
и. фотохимѝческая   інду̀кція фотохемі̀чна 
и. электрѝческая   інду `кція електри `чна 
и. электромагнѝтная   
інду̀кція електромагне `тна 

и. электростатѝческая   
інду̀кція електростати `чна 

и. я̀дерная   інду `кція я `дерна 
индустриализа̀ция   індустріяліза̀ція,-ції 

(розвиток великої машинної промисловости) 
индустриализѝрованный   зіндустріялізо̀ваний 
индустриа̀льный   індустрія̀льний, промисло̀вий 

(який має розвинену промисловість) 
индустрѝя   індустрі̀я,-рі̀ї, промисло̀вість,-вости 
и. тяжёлая   індустрі̀я [промисло̀вість] важка̀ 

индуцѝрование   індукува `ння, збу̀дження 
индуцѝрованный   зіндуко `ваний 
индуцѝровать   індукува `ти, зіндукува `ти; 
збу̀джувати, збудѝти 

индуцѝруемый   індуко `ваний; зіндуко `вний 
индуцѝрующий   індукува `льний 
индуцѝрующийся   зіндуко̀вний; індуко̀ваний 
инѐртность   інѐртність,-ности, недія̀льність, 

-ности 
инѐрция   іне `рція,-ції, недія `ння, паси `вність, 

-ности, безвла `дність,-ности (відсутність 
активности, бездіяльний стан) 

инжектѝрование   інжектува̀ння, впо̀рскування 
инжектѝровать   інжектува `ти, впо `рскувати 
инжектѝруемый   інжекто `ваний, 
впо `рскуваний; зінжекто `вний, впорскни `й 

инжектѝрующий   інжектува `льний, 
впорскува `льний 

инжѐктор   інже `ктор,-ра, впо `рскувач,-ча 
(пароструминна помпа для нагнітання 
рідини в закритій посудині під тиском, а 
також для стискування газів і пари) 

инжѐкторный   інже `кторний, нагніта `льний 
инжѐкция   інжѐкція,-ції, впо `рскування 
инженѐр   інженѐр,-ра (фахівець із вищою 
технічною освітою) 

инженерѝя   інженері̀я,-рі̀ї (інженерна справа) 
инженѐрный   інжене `рний, техні `чний 
инициа̀тор   ініція `тор,-ра, зачина `тель,-ля, 
призві `дник,-ка, збу̀дник,-ка 

инициѝрование   ініціюва `ння, збу̀джування; 
зініціюва `ння, спонука `ння, збу̀дження 
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инклинатор                                                                                          интеграл кратный 

инклина̀тор   інкліна̀тор,-ра (прилад, яким 
вимірюють магнетне нахилення) 

инклино̀метр   інкліно `метер,-тра (прилад, 
яким вимірюють скривлення копальневої 
свердловини) 

инкогруэ̀нтный   інкогруѐнтний, невідпові̀дний, 
неодна `ковий, рі̀зний 

инкуба̀тор   інкуба̀тор,-ра, розплі `дник,-ка 
(апарат для штучного виведення 
молодняку з яєць птахів, з ікри риб) 

инкуба̀торный   інкуба `торний 
инкуба̀ция   інкуба̀ція,-ції, розплі̀днення 

(1. виведення пташенят і мальків риб; 
2. інкубаційний період) 

иноро̀дный   сторо `нній, чужорі `дний 
инсектицѝд   інсектицѝд,-ду, комахоотру̀та,-ти 
инспектѝрование   інспектува̀ння, нагляда̀ння 
инспектѝровать   інспектува `ти, нагляда̀ти 
инспѐкция   інспѐкція,-ції, на̀гляд,-ду, 
спостеріга `ння (система нагляду за 
правильністю дій і дотриманням 
встановлених правил) 
и. горнотехнѝческая   
інспе `кція гірничотехні `чна 

и. госуда̀рственная автомобѝльная   
держа `вна автоінспе `кція 

и. доро̀жная   інспе `кція шляхова̀ 
инстру̀кция   інстру `кція,-ції, настано `ва,-ви 

(керівні вказівки, детальні настанови, 
зведення правил для виконання якоїсь 
роботи) 

инструмѐнт   1. інструме `нт,-та (предмет як 
знаряддя для праці); 2. інструме `нт,-ту 
(сукупність знарядь) 
и. абразѝвный   інструме `нт абразѝвний 

[здирни `й] 
и. аварѝйный   інструме `нт аварі `йний 
и. алма̀зный   інструме `нт алма̀зний 
и. быстрорѐжущий   
інструме `нт швидкорі̀зальний 

и. геодезѝческий   інструмѐнт геодезѝчний 
и. зуборѐзный   інструме `нт зубонарізни `й 
и. измерѝтельный   інструме `нт вимірни `й 
и. кузнѐчный   інструме `нт кова `льський 
и. лѐзвийный   інструме `нт ле `зовий 
и. ловѝльный   інструме `нт лови `льний 
и. металлообраба̀тывающий   інструме `нт 
металообро `бний 

и. металлорѐжущий   
інструме `нт металорі `зальний 

и. механизѝрованный   
інструме `нт змеханізо `ваний 

и. монта̀жный   інструме `нт монта̀жний 
и. моторизѝрованный   
інструме `нт змоторизо `ваний 

и. обка̀тный   інструме `нт притирни `й 
и. обраба̀тывающий   інструмѐнт обро̀бний 
и. пасса̀жный   інструме `нт паса `жний, 
астр. зорова ` труба̀ 

и. пневматѝческий   інструмѐнт пневматѝчний 
и. пожа̀рный   інструме `нт поже `жний 
и. прецизио̀нный   інструмѐнт прецизі̀йний 

[високото `чний] 
и. рѐжущий   інструме `нт рі̀зальний 
и. резьбонарезно̀й   інструмѐнт різенарізнѝй 
и. ручно̀й   інструмѐнт ручни `й 
и. сверля̀щий   інструмѐнт свердлува̀льний 
и. слеса̀рный   інструме `нт слюса̀рний 
и. столя̀рный   інструме `нт столя `рний 
и. тока̀рный   інструме `нт тока̀рний 
и. уда̀рный   інструмѐнт уда `рний 
и. универса̀льный   інструмѐнт універса̀льний 
и. фасо̀нный   інструме `нт фасо̀нний 
и. формо̀вочный   інструмѐнт формува̀льний 
и. чертёжный   інструме `нт кресля `рський 
и. ша `нцевый   інструме `нт ша `нцевий 
и. шлифова̀льный   інструмѐнт шліфува̀льний 
и. электромузыка̀льный   
інструме `нт електромузи `чний 

инструмента̀льный   інструмента̀льний 
инструмента̀рий   інструмента `рій,-рію 

(сукупність [набір] інструментів або 
способів, що їх застосовують у певній 
галузі) 

интегра̀л   мат. інтегра `л,-ла, цілѝнка,-ки 
(ціла величина як сума нескінченно малих 
частин) 
и. вероя̀тности   інтегра `л імові `рности 
и. движѐния   інтегра `л ру̀ху 
и. двойно̀й   інтегра `л подві `йний 
и. дѐйствия   інтегра `л ді̀ї 
и. ко̀нтурный   інтегра `л ко̀нтурний 
и. конфигурацио̀нный   
інтегра `л конфігураці `йний 

и. кра̀тный   інтегра `л кра `тний 
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интеграл криволинейный                                                                 интерполирующийся 

и. криволинѐйный   інтегра̀л криволіні̀йний 
и. многокра̀тный   інтегра `л многокра `тний 
и. неопределённый   інтегра̀л невѝзначений 
и. несо̀бственный   інтегра `л невла̀сний 
и. обмѐнный   інтегра `л обмі̀нний 
и. о̀бщий   інтегра̀л зага `льний 
и. объёмный   інтегра `л об’є̀мний 
и. определённый   інтегра `л вѝзначений 
и. повѐрхностный   інтегра `л поверхне `вий 
и. поглощѐния   інтегра `л поглина `ння 
и. расходя̀щийся   інтегра `л розбі̀жний 
и. резона̀нсный   інтегра `л резона `нсний 
и. со̀бственный   інтегра `л вла `сний 
и. статистѝческий   інтегра̀л статистѝчний 
и. сходя̀щийся   інтегра `л збіжни `й 
и. тройно̀й   інтегра `л потрі̀йний 
и. фа̀зовый   інтегра `л фа `зовий 
и. эллиптѝческий   інтегра `л еліпти `чний 

интегра̀льный   інтегра `льний 
интегра̀тор   інтегра̀тор,-ра (обчислювальний 
пристрій для інтегрування деяких функцій) 

интегра̀ф   інтегра̀ф,-фа 
(прилад для креслення інтегральної кривої 
за заданим диференційним рівнянням) 

интегра̀ция   інтегра `ція,-ції (об’єднання в 
ціле будь-яких окремих частин) 

интегрѝрование   інтегрува̀ння (знаходження 
інтегралу) 
и. аналитѝческое   інтегрува̀ння аналітѝчне 
и. графѝческое   інтегрува `ння графі̀чне 
и. обобщённое   інтегрува̀ння узага̀льнене 
и. приближённое   інтегрува̀ння наблѝжене 
и. чѝсленное   інтегрува `ння чисе `льне 

интегрѝрованный   зінтегро `ваний 
интегрѝровать   інтегрува `ти, зінтегрува `ти 
интегрѝруемый   інтегро̀ваний; зінтегро̀вний 
интегрѝрующий   інтегрува `льний 
интегрѝрующийся   зінтегро̀вний, інтегро̀ваний 
интеллѐкт   інтелѐкт,-ту, розумі̀ння 
и. машѝнный   інтелѐкт маши `нний 

интенсѝвность   інтенси `вність,-ности 
(1. ступінь напруження, посилення; 
2. густина потоку енергії) 
и. восстановлѐния   інтенсѝвність відно̀влення 

[відбудо̀ви] 
и. деформа̀ции   інтенсѝвність деформа̀ції 
и. излучѐния   інтенсѝвність випромі̀нювання 

и. изна̀шивания   
інтенси `вність спрацьо `вування 

и. испуска̀ния   інтенси `вність випуска `ння 
[емі̀сії] 

и. нагру̀зки   інтенси `вність наванта `ження 
и. напряжѐния   інтенсѝвність напру̀ження 
и. отка̀зов   інтенси `вність відмо̀в 
и. поглощѐния   інтенсѝвність поглина̀ння 

[вбира `ння] 
и. произво̀дства   інтенсѝвність виробнѝцтва 
и. рассѐяния   інтенси `вність розсі̀ювання 
и. свѐта   інтенсѝвність сві `тла 

интенсѝвный   1. інтенси `вний, напру `жений, 
дійови `й, продукти `вний; 2. яскра̀вий, 
сокови `тий, густѝй (відносно кольору) 

интенсифика̀тор   інтенсифіка `тор,-ра, 
поси `лювач,-ча 

интенсифика̀ция   інтенсифіка̀ція,-ції, зусѝлля 
(збільшення продуктивности, дієвости) 

интенсифицѝровать   інтенсифікува `ти, 
поси `лювати 

интер-   інтер- (префікс, що означає 
перебування між, поміж, періодичність 
дії, скасування, зниження) 

интерва̀л   інтерва̀л,-лу, про `міжок,-жку, 
відтѝнок,-нка, ві̀дстань,-ні 
и. временно̀й   інтерва `л часови `й 
и. доверѝтельный   інтерва `л дові `рчий 
и. конта̀ктных то̀чек   інтерва̀л конта̀ктних 
то̀чок 

и. линѐйный   інтерва `л ліні̀йний 
и. простра̀нственный   інтерва̀л просторо̀вий 
и. рабо̀чий   інтерва `л робо̀чий [робі̀тний] 
и. сходѝмости   інтерва `л збі̀жности 
и. температу̀рный   інтерва̀л температу̀рний 
и. числово̀й   інтерва `л числови `й 

интерва̀льный   інтерва `льний 
интерметаллѝческий   міжметалѐвий, 
інтерметалі `чний 

интерполѝрованный   зінтерпольо̀ваний 
интерполѝровать   інтерполюва `ти, 
зінтерполюва `ти 

интерполѝруемый   інтерпольо `ваний; 
зінтерпольо `вний 

интерполѝрующий   інтерполюва̀льний 
интерполѝрующийся   зінтерпольо̀вний; 
інтерпольо `ваний 

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 153
интерполятор                                                                                             исключаемый 

интерполя̀тор   інтерполя `тор,-ра 
(обчислювальний пристрій для 
інтерполяції функції) 

интерполя̀ция   мат. інтерполюва̀ння; 
зінтерполюва `ння; інтерполя `ція,-ції 
и. квадратѝческая   інтерполя̀ція квадратѝчна 
и. линѐйная   інтерполя `ція ліні̀йна 
и. параболѝческая   інтерполя̀ція параболі̀чна 
и. тригонометрѝческая   інтерполя `ція 
тригонометри `чна 

интерпрета̀ция   інтерпретува̀ння, тлума̀чення; 
зінтерпретува `ння, ви `тлумачення; 
інтерпрета `ція,-ції 
и. причѝнная   інтерпрета `ція причѝнна 

интерпретѝровать   інтерпретува̀ти, 
витлума `чувати 

интерфѐйс   інтерфѐйс,-су, узго `дження, 
спря `ження 

интерферѐнция   інтерфере `нція,-ції 
(взаємонакла `дання хвиль, що веде до 
взаємного їх посилення або послаблення) 

интерферѝровать   інтерферува `ти 
интерферо̀метр   інтерфероме `тер,-тра 

(прилад, у якому використовують 
інтерференцію для вимірювання довжин 
хвиль світла) 

интоксика̀ция   інтоксика `ція,-ції, отру `єння 
интру̀зия   інтру̀зія,-зії, вто̀ргнення, втруча̀ння, 
встряга̀ння 

инфильтра̀ция   інфільтра `ція,-ції, 
прони `кнення, просо `чування 

информацио̀нный   інформаці `йний 
информа̀ция   інформа̀ція,-ції, повідо̀млення, 
ві̀домість,-мости (про щось) 
и. входна̀я   інформа̀ція вхідна̀ 
и. выходна̀я   інформа `ція вихідна ` 
и. дискрѐтная   інформа `ція дискрѐтна 
и. документа̀льная   інформа̀ція документа̀льна 
и. оператѝвная   інформа̀ція операти `вна 
и. произво̀дственная   інформа̀ція виробнѝча 
и. статистѝческая   інформа̀ція статистѝчна 

информѝрованный   п(р)оінформо̀ваний 
информѝровать   інформува̀ти, повідомля̀ти 

(про що-небудь), дово `дити до ві `дома; 
п(р)оінформува `ти, повідо̀мити 
(про що-небудь), довести ` до ві̀дома 

информѝруемый   інформо `ваний; 
п(р)оінформо `вний 

информѝрующий   інформува `льний, 
інформівни `й 

инфразвуково̀й   інфразвуковѝй, позазвуковѝй 
инцидѐнция   інциде `нція,-ції, збіг,-гу 
и. вершѝнная   інциде `нція вершѝнна, збіг 
верши `нний 

и. узлова̀я   інцидѐнція вузлова̀, збіг вузловѝй 
иод  J   йо̀д,-ду (хемічний елемент, ат.н. 53, 
кристалічна речовина чорно-сірого кольору 
з металевим блиском; застосовують у 
медицині, аналітичній хемії) 

иодѝд   йодѝд,-ду (сіль йодидної кислоти; 
застосовують у медицині і фотографії) 

ион   йо `н,-на (електрично заряджена 
частинка речовини, що утворюється з 
атома або групи атомів унаслідок 
втрати або приєднання до них електронів) 

иониза̀ция   йоніза̀ція,-ції 
(утворення електрично заряджених 
частинок – йонів з електрично 
нейтральних частинок середовища) 
и. га `за   йоніза `ція га̀зу 
и. оста̀точная   йоніза `ція залишко̀ва 
и. повѐрхностная   йоніза `ція поверхне `ва 
и. термѝческая   йоніза `ція термі̀чна 
и. уда̀рная   йоніза̀ція уда̀рна 

ионизѝровать   йонізува `ти; зйонізува `ти 
ионизѝруемый   йонізо `ваний; зйонізо `вний 
ионизѝрующий   йонізува `льний 
ионизѝрующийся   зйонізо̀вний; йонізо̀ваний 
ионѝты   йоні̀ти,-ів (тверді високомолекулярні 
природні, штучні або синтетичні матеріяли, 
здатні до обміну йонами в розчинах 
електролітів; застосовують для 
пом’якшення або зне[обез]солення води) 

ирѝдий  Ir   іри `дій,-дію (хемічний елемент, 
ат.н. 77, платиновий метал; застосовують 
для виготовлення еталонів мір, а також 
в термопарах) 

иррига̀ция   с.г. ірига `ція,-ції, зро `шення 
искажа̀емый   викрѝвля̀ний, спотво̀рюваний; 
викривле `нний, спотво `рний 

искажа̀ть, исказѝть   викривля̀ти, вѝкривити; 
спотво `рювати, спотво `рити 

искажа̀ющий   викривля̀льний, спотво̀рювальний 
искажа̀ющийся   викривлѐнний, спотворнѝй; 
викри `вля `ний, спотворюваний 

искажённый   вѝкривлений, спотво `рений 
исключа̀емый   вилу̀чуваний, виклю̀чуваний 
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исключать                                                                               испытание механическое 

исключа̀ть, исключѝть   вилуча̀ти, вѝлучити; 
виключа `ти, ви `ключити 

исключѐние   вилуча̀ння, виключа `ння, 
виво `дження; ви `лучення, ви `ключення, 
вѝведення; вѝняток,-тку (відхил від норми) 

исключённый   вѝлучений, ви `ключений 
исключѝтельно   ті `льки, винятко `во 
исключѝтельный   винятко̀вий, надзвича̀йний 
иско̀мое   мат. шу `кане,-ного 
иско̀мый   шу `каний 
ископа̀емое   копа `лина,-ни (викопний 
матеріял) 
и. полѐзное   копа `лина ко `ри `сна 

искра̀   і̀скра,-ри (найдрібніша світна 
частина тіла, що горить, жевріє) 
и. идукцио̀нная   і̀скра індукці̀йна 
и. колеба̀тельная   і̀скра колива `льна 
и. ла̀зерная   і̀скра ла̀зерна 
и. разря̀дная   і̀скра розря `дна 
и. электрѝческая   і̀скра електри `чна 

искрѐние   іскрі̀ння 
искривлѐние   викривля `ння, скрѝвлювання; 
ви `кривлення, скри `влення 
и. армату̀ры   ви `кривлення армату̀ри 
и. во `локон   ви `кривлення воло `кон 
и. осѝ   вѝкривлення о̀сі 
и. сечѐния   ви `кривлення пере `різу 

искривлённость   скри `вленість,-ности, 
ви `кривленість,-ности 

искривлённый   ви `кривлений, скри `влений 
искривля̀емый   скри `влюваний, 
викри `влюваний; скривни `й, викривни `й 

искривля̀ть, искрѝвить   вѝкривити, викривля̀ти; 
скриви `ти, скривля `ти 

искривля̀ющий   викри `влювальний 
искривля̀ющийся   викривле `нний; 
викри `влюваний 

искря̀щий   іскрѝльний 
искря̀щийся   іскри `стий 
иску̀сственный   шту̀чний; ро̀блений; уда̀ваний 
испарѐние   випаро `вування; ви `парення; 
ви `пар,-ру 
и. врѐдное   ви `пар шкідли `вий 
и. нефтяно̀е   ви `пар на `фтовий 
и. плёночное   випаро `вування плі̀вкове, 
випаро `вування в тонко `му ша `рі 

и. я̀дерное   ви `пар я `дерний 

испарѝтель   випарни `к,-ка ` (прилад) 
и. затопленный   випарни `к зато̀плений 
и. фитѝльный   випарни `к ґно̀товий 

испаря̀емость   випа `рність,-ности 
испаря̀емый   випаро `вуваний; випаро `вний 
испаря̀ть, испарѝть   випаро̀вувати, вѝпарувати 
испаря̀ющий   випарува `льний 
испаря̀ющийся   випаро̀вний; випаро̀вуваний 
испа̀чканный   забру̀днений 
испа̀чкать   забрудни `ти 
испа̀чкиваемый   забру̀днюваний; забруднѝй 
испа̀чкивающий   забру `днювальний 
испа̀чкивающийся   забрудний; забру̀днюваний 
исполнѐние   вико `нування; викона `ння 
исполнѝтель   викона `вець,-вця 
исполнѝтельный   викона `вчий 
исполня̀ть, исполнѝть   вико̀нувати, вѝконати 
исправѝмый   попра `вний 
исправлѐние   виправля `ння, ла̀годження; 
ви `правлення, пола̀годження 

испра̀вленный   ви `правлений 
исправля̀емый   випра̀влюваний; виправнѝй 
исправля̀ть, испра̀вить   ла̀годити, 
пола̀годити; поправля `ти, попра `вити; 
виправля `ти, ви `правити 

исправля̀ющий   випра `влювальний 
исправля̀ющийся   виправнѝй, випра̀влюваний 
испра̀вность   спра `вність,-ности 
испуска̀ние   випромі̀нювання (променів); 
випуска `ння, емі̀сія,-сії (частинок) 

испуска̀тельный   випуска `льний, емісі̀йний 
испуска̀ть, испустѝть   висила `ти, ви `слати; 
емітува̀ти, ви `емітувати; випромі̀нювати, 
ви `променити; випуска `ти, ви `пустити 

испыта̀ние   випро̀бува̀ння; випробо̀вування; 
ви `пробування; переві `рка,-ки (на досліді); 
про `ба,-би, спро `ба,-би, випро `ба,-би 
и. вибрацио̀нное   випро̀бування вібраці̀йне 
и. вы `борочное   випро `бування вибірко `ве 
и. гидравлѝческое   випро̀бування гідравлі̀чне 
и. динамѝческое   випро̀бування динамі̀чне 
и. контро̀льное   випро̀бування контро̀льне 
и. коррозио̀нное   випро̀бування коро̀зійне 
и. лаборато̀рное   випро̀бування лаборато̀рне 
и. материа̀ла   випро `бування матерія `лу 
и. механѝческое   випро̀бування механі̀чне 
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испытание на выносливость                                                             источник питания 

и. на выно̀сливость   випро `бування на 
витрива `лість 

и. на изгѝб   випро `бування на згина `ння 
и. на изно̀с   випро `бування на зно̀шення 
и. на кручѐние   випро̀бування на кру̀чення 
и. на надёжность   випро̀бування на наді̀йність 
и. на оса̀дку   випро̀бування на оса̀джування 
и. на про̀чность   випро̀бування на мі̀цність 
и. на разры̀в   випро `бування на розри `в 

[розрива `ння] 
и. на растяжѐние   випро̀бування на ро̀зтяг 

[розтяга `ння] 
и. на сдвѝг   випро̀бування на зсув [зру̀шення] 
и. на сжа̀тие   випро̀бування на стиска̀ння 
и. на ска̀лывание   випро `бування на 
ско `лювання 

и. на твёрдость   випро̀бування на твѐрдість 
и. на трещиносто̀йкость   випро `бування 
на тріщинотри `вкість 

и. на уда̀р   випро̀бування на уда `р 
и. на уста̀лость   випро `бування на вто `му 

[на вто `мленість] 
и. предварѝтельное   випро̀бування поперѐднє 
и. предпусково̀е   випро̀бування передпусковѐ 
и. приёмосда̀точное   
випро `бування прийма `льно-здава̀льне 

и. разруша̀ющее   випро̀бування руйнівнѐ 
и. статѝческое   випро `бування стати `чне 
и. стѐндовое   випро `бування стѐндове 
и. технлогѝческое   випро̀бування технологі̀чне 
и. уда̀рное   випро `бування уда̀рне 
и. уста̀лостное   випро `бування уто̀мне 
и. эксплуатацио̀нное   
випро `бування експлуатаці `йне 

испыта̀ния   випробо̀вування; вѝпробування; 
вѝпроба,-би 
и. полупромы̀шленные   вѝпробування 
напівпромисло `ві 

испы̀танный   ви `пробуваний; переві̀рений; 
дослі̀джений 

испыта̀тель   випро̀бувач,-ча, випро̀бувальник,-ка 
испыта̀тельный   випро̀бний, випро̀бувальний; 
переві `рчий 

испы̀тываемый   випробо̀вуваний; випробнѝй 
испы̀тывать, испыта̀ть   випробо `вувати, 
ви `пробувати; перевіря `ти, переві `рити 

испы̀тывающий   випро `бувальний 
испы̀тывающийся   випробнѝй; випро̀буваний 
исслѐдование   дослі̀джування; 
дослі̀дження; до `слід,-ду, ви `слід,-ду 
и. информацио̀нное   
дослі̀дження інформаці `йне 

и. математѝческое   дослі̀дження математѝчне 
и. теоретѝческое   дослі̀дження теоретѝчне 
и. эксперимента̀льное   дослі̀дження 
експеримента `льне 

исслѐдованный   дослі `джений 
исслѐдователь   дослі̀дник,-ка 
исслѐдовательский   до̀слідний (що стосується 
досліду); дослі `дницький (що стосується 
дослідника) 

исслѐдовать   дослі̀джувати, дослідѝти 
исслѐдуемый   дослі̀джуваний; дослідни `й 
исслѐдующий   дослі̀джувальний 
иссяка̀ние   1. вичѐрпування; 2. висиха `ння 

(джерела) 
исся̀кать, исся̀кнуть   1. висиха̀ти, вѝcохнути; 

2. вичѐрпуватиcя, вѝчерпатися 
иссяка̀ющий   вичѐрпний; виче `рпуваний 
исся̀кший   ви `черпаний 
истека̀ние   витіка̀ння 
истека̀ть, истѐчь   витіка `ти, вѝтекти 
истёртый   стѐртий 
истечѐние   витіка̀ння; вѝтечення; вѝтік,-току 
ѝстинность   спра̀вжність,-ности, і̀стинність, 

-ности 
ѝстинный   і̀стинний, ді̀йсний, спра̀вжній; 
пра `вильний (про результат) 

истира̀емость   сти `ра̀ність,-ности 
истира̀ние   стира̀ння; стертя̀; стѐртість,-тости 
исто̀к   джерело `,-ла̀, ви `тік,-току 
истолкова̀ние   тлума̀чення, ви `тлумачення 
истолко̀ванный   вѝтлумачений 
исто̀пка   палі̀ння; па̀лення,-ні; палѝльня,-ні 

(піч для спалювання) 
исто̀пник   спа̀лювач,-ча, кочега̀р,-ра 
исто̀чник   джерело `,-ла̀ 
и. газора̀зрядный   джерело ` газорозря `дне 
и. дислока̀ций   джерело ` дислока̀цій 
и. излучѐния   джерело ` випромі̀нювання 
и. ѝмпульсный   джерело ` і̀мпульсне 
и. колеба̀ний   джерело ` колива `нь 
и. пита̀ния   джерело ` жѝвлення 
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источник плазменный                                                               кабель уравнительный 

и. пла̀зменный   джерело ` пла̀змове 
и. свѐта   джерело̀ сві̀тла 
и. то̀ка   джерело̀ стру `му 
и. энѐргии   джерело ` енѐргії 

истоща̀емый   висна̀жуваний, вичѐрпуваний; 
виснажни `й, вичерпни `й 

истоща̀ть, истощѝть   висна̀жувати, вѝснажити 
истоща̀ющий   висна `жувальний 
истоща̀ющийся   вичерпни `й, виснажни `й; 
висна `жуваний, виче `рпуваний 

истощѐние   висна `жування, вичѐрпування; 
ви `снаження, ви `черпання; ви `черпаність, 
-ности 

истощённый   вѝснажений 
истра̀тить   ви `тратити 
истра̀ченный   вѝтрачений 
истра̀чиваемый   витра `чуваний; витратни `й 
истра̀чивающийся   витратнѝй; витра̀чуваний 
исхо̀д   ви `хід,-ходу, на̀слідок,-дку; 
результа `т,-ту 

исхо̀дный   вихідни `й, початко `вий 
исходя̀щий   вихідни `й, початко `вий 
исчеза̀ть, исчѐзнуть   зника `ти, знѝкнути 
исчеза̀ющий   зника `ючий, зникнѝй 
исчезновѐние   зника `ння; зни `кнення 
исчерпа̀ние   вичѐрпування; ви `черпання; 
ви `черпаність,-ности 

исчѐрпанный   вѝчерпаний 
исчѐрпать   вѝчерпати 
исчѐрпываемый   вичѐрпуваний; вичерпнѝй 
исчѐрпывающий   вичерпа `льний, 
виче `рпувальний 

исчислѐние   1. мат. чѝслення; 2. обчѝслювання, 
вичи `слювання; обчѝслення, вичѝслення 
и. вариацио̀нное   чѝслення варіяці̀йне 
и. ве `кторное   чѝслення вѐкторне 
и. дифференциа̀льное   
чѝслення диференці `йне 

и. интегра̀льное   чи `слення інтегра̀льне 
и. конѐчных ра̀зностей   чѝслення скінчѐнних 
різни `ць 

и. логѝческое   чѝслення логі̀чне 
и. ма̀тричное   чѝслення ма̀тричне 
и. опера̀торное   чи `слення опера `торне 
и. операцио̀нное   чѝслення операці̀йне 
и. прикладно̀е   чѝслення прикладнѐ 

и. ра̀зностное   чѝслення різнице `ве 
и. тѐнзорное   чѝслення тѐнзорне 
и. функциона̀льное   чѝслення функці `йне 

исчисля̀емый   обчѝслюваний, вичѝслюваний; 
обчислѐнний, вичисле `нний 

исчисля̀ть, исчѝслить   обчисля̀ти, 
обчѝслити; вичисля `ти, вѝчислити; лічѝти 

исчисля̀ющий   обчи `слювальний, 
вичи `слювальний 

исчисля̀ющийся   обчислѐнний, вичислѐнний; 
обчѝслюваний, вичи `слюваний 

итерацио̀нный   ітераці `йний, повто̀рюваний 
итера̀ция   ітера `ція,-ції, повто `рення 
ито̀г   пі̀дсумок,-мку; результа `т,-ту 
итого̀   ра̀зом 
ито̀говый   підсумко̀вий 
иттѐрбий   Yb   ітѐрбій,-бію (хемічний елемент, 
ат.н. 70, лантаноїд; застосовують для 
легування сталей) 

ѝттрий   Y   і̀трій,-рію (хемічний елемент, 
ат.н. 39, сірий легкий метал; застосовують 
для легування алюмінію) 

ифракра̀сный   інфрачерво̀ний, позачерво̀ний 

 
К 

 
ка̀бель   ка̀бель,-ля, жѝльник,-ка (один або 
кілька ізольованих електричних, телефонних 
або інших проводів, вміщених у захисну 
оболонку) 
к. бронѝрованный   ка̀бель опанцеро̀ваний 
к. вито̀й   ка̀бель звѝтий 
к. высокочасто̀тный   ка̀бель високочасто̀тний 
к. коаксиа̀льный   ка̀бель коаксія `льний 
к. многожѝльный   ка̀бель багатопро̀відний 

[багатожи `льний] 
к. опрессо̀ванный   ка̀бель опресо̀ваний 

[обтѝснений] 
к. пита̀ющий   ка̀бель живи `льний 
к. присоединѝтельный   ка̀бель прилучнѝй 

[приє `днувальний] 
к. радиочасто̀тный   ка̀бель радіочасто̀тний 
к. свя̀зи   ка̀бель зв’язку ` 
к. телефо̀нный   ка̀бель телефо `нний 
к. уравнѝтельный   ка̀бель зрі̀внювальний 
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кабель экранированный                                                              калибр комплексный 

к. экранѝрованный   ка̀бель заекрано̀ваний 
к. электрѝческий   ка̀бель електри `чний 

ка̀бельный   ка̀блевий, жи `льнико̀вий 
кабѝна   кабі `на,-ни, бу̀дка,-ки (приміщення 
у формі будки, переважно з круговим оглядом) 

каблу̀к   каблу `к,-ка, підбо̀р,-ра 
(тех. пристрій у вигляді кільця) 
к. шлифова̀льника   каблу̀к шліфува̀льника 

кавѐрна   каве `рна,-ни, порожни `на,-ни 
кавита̀ция   кавіта̀ція,-ції, поро `жнява,-ви 

(утворення порожнин у рідині) 
кага̀т   с.г. кага̀т,-ту (городина, відповідно 
укладена й прикрита соломою, землею 
для тривалого зберігання) 

кага̀тный   кага̀тний 
када̀стр   када `стер,-тру, спи `сок,-ску 

(систематизоване зведення відомостей 
про відповідний об’єкт) 
к. во̀дный   када `стер во `дний 
к. земѐльный   када `стeр земѐльний 
к. со̀лнечный   када `стeр со̀нячний 

када̀стровый   када `стровий 
ка̀дка   ді̀жка,-ки, ка̀діб,-доба 
ка̀дмий   Сd   ка̀дмій,-мію (хемічний 
елемент, ат.н. 48, м’який тягучий 
метал; застосовують як уповільнювач 
в ядерних реакторах, для виготовлення 
захисного покриття, лужних 
акумуляторів, легкотопких стопів) 

кадмѝрование   кадміюва `ння (покривання 
кадмієм) 

кадмѝрованный   покадмійо `ваний 
кадмѝровать   кадміюва `ти 
ка̀дочний   діжкови `й 
ка̀дочник   бо̀ндар,-ря 
ка̀др   кадр,-ру (окремий знімок на кіно- 
або фотоплівці) 

кадрѝрование   фото кадрува `ння 
кадрѝровать   кадрува `ти 
каду̀шка   ді̀жка,-ки 
кадь   ка̀діб,-доба, чан, ча̀на 
каёмка, кайма̀   кайма `,-мѝ, облямі̀вка,-ки, 
пруг,-га, о `бвідка,-ки 

каёмочний   облямівни `й 
ка̀жущийся   уя `вний, позі `рний 
каза̀н   каза̀н,-на `, коте `л,-тла̀ 
каза̀ться   здава `тися 
казна̀   держа̀вна скарбни `ця 

кайло̀   ка `йло,-ла (вигнутий і загострений 
з одного або обох кінців металевий молоток 
на довгому дерев’яному держакові, який 
використовують для відбивання гірської 
породи, розбивання каміння тощо) 
к. вру̀бное   ка̀йло врубне ` 
к. поро̀дное   ка̀йло поро `дне 
к. составно̀е   ка̀йло скла `дене 

каймѝть   облямо̀вувати, каймува̀ти 
кала̀ндр   кала̀ндер,-дра, гладни `к,-ка̀ 

(машина для надання тканині, паперу 
або ґумі блиску або нанесення малюнка, 
візерунка) 
к. дублиро̀вочный   кала̀ндер [гладни `к] 
дублюва `льний 

к. листова̀льный   кала `ндер [гладни `к] 
листува `льний 

к. прома̀зочный   кала `ндер [гладни `к] 
прома `щувальний 

к. сатинѝровальный   кала̀ндер [гладни `к] 
сатинува `льний 

к. тиснѝльный   кала̀ндер [гладнѝк] тиснѝльний 
кала̀ндрование   каландрува̀ння, вигла̀джування, 
ґлянсува `ння 

календа̀рь   календа̀р,-ря ` (1. покажчик усіх 
днів року; 2. cистема числення великих 
проміжків часу, що ґрунтується на 
періодичності явищ природи, пов’язаних 
з рухом небесних світил) 
к. астрономѝческий   календа̀р астрономі̀чний 
к. григориа̀нський   календа̀р григорія̀нський 

(уведений у 1582 р. папою Григорієм XIII 
– новий стиль) 

к. юлиа̀нский   календа `р юлія `нський 
(уведений у 46 р. до н.е. Юлієм Цезарем 
– старий стиль) 

калѐние   1. гартува `ння, загарто `вування; 
загартува̀ння; 2. розжа̀рювання, розпіка̀ння; 
розжа̀рення, розпѐчення; жар,-ру, ро̀зпік,-ку 
к. бѐлое   жар бі̀лий, розжа `рення бі̀ле 
к. кра̀сное   жар черво `ний, розжа̀рення 
черво `не, вогнесві`чення 

калённый   1. гарто̀ваний; 2. розжа̀рюваний, 
розпіка `ний 

калёный   загарто̀вний; розжа̀рний, розпечнѝй 
калѝбр   калі̀бер,-бра; ро `змір,-ру, мі̀ра,-ри 

(точно визначений розмір) 
к. га̀ечный   калі̀бер му `тровий 
к. ко̀мплексный   калі̀бер ко̀мплексний 

К 
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калибр контрольный                                                                       кальцинирующийся 

к. контро̀льный   калі̀бер контро `льний 
к. ко̀нусный   калі̀бер ко̀нусний 
к. листово̀й   калі `бер листови `й 
к. непроходно̀й   калі̀бер непрохідни `й 
к. нераздвижно̀й   калі̀бер нерозсувни `й 
к. прецизио̀нный   калі̀бер прецизі̀йний 
к. про̀фильный   калі̀бер про `фільний 
к. проходно̀й   калі̀бер прохідни `й 
к. рабо̀чий   калі̀бер робо̀чий 
к. раздвижно̀й   калі̀бер розсувнѝй 
к. резьбово̀й   калі̀бер нарізни `й 
к. сортиро̀вочный   калі̀бер сортува `льний 
к. уса̀дочный   калі̀бер усадни `й [осіднѝй] 
к. устано̀вочный   калі `бер устано `вний 
к. этало̀нный   калі̀бер етало̀нний 

калибра̀тор   калібра̀тор,-ра (вимірювальний 
прилад для перевірки розмірів, форми та 
взаємного розташування частин виробів) 

калиброва̀ние   калібрува `ння 
калибро̀ванный   калібро̀ваний, вѝміряний 

(має точно визначений розмір) 
калиброва̀ть   калібрува `ти, виміря `ти 

(перевіряти калібер чого-небудь, 
перевіряти шкалу поділок якого-небудь 
вимірювального приладу) 

калибромѐтр   калібромѐтер,-тра 
(інструмент для вимірювання діяметра 
дроту або товщини аркушевого металу) 

калибру̀емый   калібро̀ваний; калібрівнѝй 
калибру̀ющий   калібрува `льний 
калибру̀ющийся   калібрівнѝй; калібро̀ваний 
ка̀лий  К   ка̀лій,-лію, пота `с,-су 

(хемічний елемент, ат.н. 19; м’який, 
сріблясто-білий лужний метал) 
к. азотнокѝслый   ка̀лій нітра̀т, ка̀лієва салі̀тра 

(мінеральне, калієво-азотне добриво) 
калѝльный   1. гартівни `й; 2. жарови `й, 
розжа `рювальний 

калѝть   1. гартува̀ти, загарто `вувати; 
2. розжа `рювати, розпіка `ти 

калориза̀тор   калориза̀тор,-ра, запальнѝк,-ка̀ 
(частина циліндра внутрішнього згорання, 
в якій випаровується і запалюється паливо) 

калорѝйность   калорі `йність,-ности, 
теплотво̀рність,-ности, теплозда̀тність,-ности 
(кількість тепла, що його виділяють 
харчові чи кормові речовини в живому 
організмі) 

калорѝметр   калорѝметер,-тра, тепломі̀р,-ра 
(прилад для вимірювання кількости 
тепла в калоріях) 

калориметрѝя   калоримѐтрія,-рії, 
тепловимі `рювання 
к. электрѝческая   калоримѐтрія електрѝчна 

калорѝфер   калори `фер,-ра, підігріва `ч,-ча̀ 
(прилад для нагрівання повітря в системах 
опалення, вентиляцій та сушіння) 

кало̀рия   кало̀рія,-рії (одиниця кількости 
тепла, що дорівнює 4,1868 Дж) 

ка̀лька   ка̀лька,-ки, прозорі̀вка,-ки, 
про `зірка,-ки 

калькѝрование   калькува `ння (знімання за 
допомогою кальки точної копії креслення, 
малюнку, плану) 

калькѝровать   калькува `ти 
калькулѝрованный   калькульо `ваний; 
скалькульо `вний 

скалькулѝрованный   скалькульо̀ваний 
калькулѝровать   калькулюва `ти 

(підраховувати собівартість, купівельну 
чи продажну вартість чого-небудь) 

калькуля̀тор   калькуля̀тор,-ра, обчѝслювач,-ча 
калькуля̀ция   калькуля `ція,-ції (обчислення 
собівартости одиниці продукції, виконання 
робіт та послуг за елементами витрат) 

ка̀льций  Са   ка `льцій,-цію, вапнѐць,-цю ` 
(хемічний елемент, ат.н. 20, м’який 
сріблясто- білий лужноземельний 
метал, який входить до складу кісток 
живих істот та вапнякових порід) 
к. углекѝслый  СаСОз   ка̀льцій карбона `т, 
вапня `к,-ку `, кре `йда,-ди, ма̀рмур,-ру 

к. углеро̀дистый  CaC2   ка `льцій карбі̀д 
кальцина̀ция, кальцинѝрование   
кальцина `ція, -ції, кальцинува `ння 
(прожарювання вапняку, крейди, соди, 
солей, руд тощо для виділення з них летких 
речовин, напр., води, вуглекислого газу) 

кальцинѝрованный   скальцино `ваний, 
ви `палений, пропе `чений 

кальцинѝровать   кальцинува̀ти, скальцинува̀ти; 
випа̀лювати, вѝпалити; пропіка̀ти, пропектѝ 

кальцинѝруемый   кальцино `ваний; 
кальцинівни `ий 

кальцинѝрующий   кальцинува `льний 
кальцинѝрующийся   кальцинівнѝий; 
кальцино `ваний 
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камедь                                                                                       камнеобрабaтывающий 

камѐдь   камѐдь,-ді, живи `ця,-ці, ґлей,-лѐю 
(з черешні, вишні, сливи) 

каменѐть   кам’яні̀ти 
каменноу̀гольный   кам’янову `гільний 
ка̀менный   кам’янѝй, камі̀нний (зроблений 
з каменя) 

ка̀менщик   1. каменя `р,-ра̀; 2. му̀ляр,-ра 
ка̀мень   ка̀мінь,-меню, камі `ння (тверда 
гірська порода, що не розчиняється у 
воді і не кується) 
к. бордю̀рный   ка̀мінь окрайко `вий 
к. булы̀жный   ка̀мінь бру̀ковий, брукня̀к,-ку̀ 
к. бу `товый   бутня `к,-ка̀ 
к. драгоцѐнный   ка̀мінь кошто `вний 

[дорогоці `нний], самоцві̀т,-ту 
к. иску̀сственный   ка̀мінь шту `чний 
к. ключево̀й   ка̀мінь виверша `льний 
к. краеуго̀льный   ка `мінь нарі `жний 
к. облицо̀вочный   ка̀мінь личковѝй 
к. подво̀дный   ка̀мінь підво `дний 
к. подѐлочный   ка̀мінь виробни `й 
к. пустотѐлый   ка̀мінь порожни `стий 

[порожня `вий] 
к. строѝтельный   камі̀ння будіве `льне 
к. точѝльный   ка̀мінь точѝльний 

[гостри `льний] 
к. ювелѝрный   ка̀мінь ювелі̀рний 

ка̀мера   1. ка̀мера,-ри; 2. порожни `на,-ни 
(внутрішня порожниста частина 
якої-небудь споруди, машини, приладу; 
внутрішня ґумова оболонка, м’яка шина) 
к. бала̀нсная   ка̀мера бала̀нсна 
к. ва̀куумная   ка̀мера ва̀куумна 
к. ва̀рочная   ка̀мера вари `льна 
к. вентиляцио̀нная   ка̀мера вентиляці̀йна 

[прові `трювальна] 
к. вса̀сывающая   ка `мера всмо `ктувальна 
к. вулканизацио̀нная   ка̀мера вулканізаці̀йна 
к. га̀зовая   ка̀мера га̀зова 
к. гасѝльная   ка̀мера гаси `льна 
к. дезинфекцио̀нная   ка̀мера дезинфекці̀йна 
к. делѝтельная   ка̀мера ділѝльна [поді̀льча] 
к. диффузио̀нная   ка̀мера дифузі̀йна 
к. дождева̀льная   ка̀мера дощува̀льна 
к. звукопоглоща̀ющая   
ка̀мера звукопоглина `льна 

к. искроуловѝтельная   
ка̀мера іскровло `влювальна 

к. испарѝтельная   ка̀мера випарна ` 
к. испыта̀тельная   ка̀мера випробна̀ 
к. коксова̀ния   ка̀мера коксува `ння 
к. конденсацио̀нная   ка̀мера конденсаці̀йна 

[скра `плювальна] 
к. ла̀зерная   ка `мера ла̀зерна 
к. морозѝльная   ка̀мера морози `льна 
к. нагрева̀тельная   ка̀мера нагріва̀льна 
к. напо̀рная   ка̀мера напі `рна 
к. наса̀дочная   ка̀мера наса `джувальна 
к. насо̀сная   ка̀мера помпова ` 
к. оса̀дочная   ка̀мера осадна ` 
к. отсто̀йная   ка̀мера відсті̀йна 
к. охладѝтельная   ка̀мера охоло `дна 

[охоло `джувальна] 
к. очистѝтельная   ка̀мера очисна̀ 
к. парѝльная   ка̀мера парова `, паровѝк,-ка̀ 
к. переливна̀я   ка̀мера переливна ` 
к. плавлѐния   ка̀мера то̀плення [пла̀влення] 
к. пузырько̀вая   ка̀мера бульбашко `ва 
к. пылеоса̀дочная   ка̀мера пилооса̀джувальна 
к. распределѝтельная   ка̀мера розподі̀льна 
к. распылѐния   ка̀мера розпи `лення 
к. рентгѐновская   ка̀мера рентґе `нівська 
к. сгора̀ния   ка̀мера спа `лювання 
к. смесѝтельная   ка `мера змі̀шувальна 
к. телевизио̀нная   ка̀мера телевізі̀йна 
к. теплообмѐна   ка̀мера теплоо `бміну 
к. термоста̀тная   ка `мера термоста̀тна 
к. то̀почная   палени `ще,-ща, ка̀мера 
паливне `ва 

к. уравнѝтельная   ка̀мера зрівня `льна 
к. ускорѝтельная   ка̀мера приско̀рювальна 
к. успокоѝтельная   ка̀мера заспоко̀ювальна 
к. флотацѝонная   мет. ка̀мера флотаці̀йна 
к. фотографѝческая   ка̀мера фотографі̀чна 
к. холодѝльная   ка̀мера холоди `льна 
к. шлю̀зовая   ка̀мера шлю `зова [спускова̀] 

камерто̀н   камерто `н,-на, джерело̀ зву `ку 
(вилкоподібний сталевий інструмент з 
двома зубцями, який внаслідок удару 
видає звук певної висоти) 

камѝн   ватра `н,-ну 
камнедробѝлка   каменедроба `рка,-ки 
камнедробѝльний   каменедроби `льний 
камнедроблѐние   каменеподрі `блення 
камнеобрабàтывающий   каменеобро `бний 
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камнеобработка                                                                                   канат буксирный 

камнеобрабо̀тка   каменеобробля `ння, 
каменеобро̀блювання; каменеобро̀блення; 
каменеобробі `ток,-тку 

камнерѐз   каменері `з,-за 
камнерѐзальный   каменері `зальний 
камнерѐзный   каменері `зний 
камнетёс   каменя `р,-ра̀, каменоло̀м,-ма 
камы̀ш   очерѐт,-ту 
кана̀ва   кана̀ва,-ви, рів, ро̀ву (довга заглибина, 
викопана в землі) 
к. водоотво̀дная   кана `ва водовідвідна̀ 
к. для сто̀ка воды̀   ришта `к,-ка̀ 
к. прото̀чная   кана `ва прото `чна 

кана̀вка   рівча̀к,-ка̀, кана̀вка,-ки, жолобо̀к,-бка̀ 
(невелика довгаста напівкругла 
заглибина в чому-небудь) 
к. винтова̀я   рівча `к ґвинтови `й 
к. кольцева̀я   рівча `к кільце `вий 
к. маслоотка̀чивающая   
жолобо `к оливовідсмо `ктувальний 

к. маслораспеределѝтельная   жолобо `к 
оливорозподі̀льний 

к. маслоразда̀точная   
жолобо `к оливороздатни `й 

к. осева̀я   рівча̀к осьови `й 
к. отво̀дная   рівча `к відвідни `й 
к. продо̀льная   рівча `к поздо `вжній 
к. резьбова̀я   рівча `к різьбови `й 
к. сма̀зочная   рівча̀к мастѝльний 
к. стру̀жечная   рівча̀к стру `жковий 
к. штампо̀ванная   рівча `к штампо̀ваний 

канавокопа̀тель   рівчакокопа `ч,-ча ` 
к. плу̀жный   рівчакокопа `ч плу `жний 

кана̀л   кана `л,-лу; труба̀,-би `, жо `лоб,-ба, 
про `від,-ду (1. штучне річище (водовід) з 
безнапірним рухом води; 2. вузький, 
довгий порожнистий простір всередині 
чого-небудь; 3. сукупність пристроїв, 
якими передають сигнали інформації) 
к. водозбро̀сный   кана `л водоскидни `й 
к. водоотво̀дный   кана `л водовідві̀дни `й 
к. водоприёмный   кана̀л водоприйма̀льний 
к. водосбо̀рный   кана `л водозбі̀рний 
к. возду̀шный   кана `л пові `тря `ний 
к. входно̀й   кана `л вхідни `й 
к. выпускно̀й   кана `л випускни `й 
к. грузово̀й   кана̀л ванта `жний 

к. деривацио̀нный   кана `л дериваці̀йний 
[обвідни `й, відвідни `й] 

к. дымово̀й   димохі̀д,-хо `ду 
к. загру̀зочный   кана `л заванта `жувальний 
к. звуково̀й   кана `л звукови `й 
к. ирригацио̀нный   кана `л іригаці `йний 

[зро̀шувальний] 
к. лѝтниковый   кана `л ливнико `вий 
к. магистра̀льный   кана `л магістра̀льний 
к. межло `пастный   кана `л міжлопате `вий 
к. обводнѝтельный   кана̀л обво̀днювальний 
к. обво̀дный   кана̀л обвіднѝй [дериваці̀йний] 
к. оросѝтельный   кана `л зро̀шувальний 

[іригаці `йний] 
к. подводя̀щий   кана `л підвідни `й 
к. самотёчный   кана `л самопли `вний 
к. селѐкторный   кана `л селе `кторний 
к. соединѝтельный   кана `л сполучни `й 

[з’є̀днувальний] 
к. судохо̀дний   кана `л суднопла `вний 
к. телевизио̀нный   кана `л телевізі̀йний 
к. то̀пливный   кана `л па `ливний 
к. электросвя̀зи   кана `л електрозв’язку ` 
к. энергетѝческий   кана `л енергети `чний 

канализа̀тор   каналіза `тор,-ра 
канализацио̀нный   каналізаці `йний 
канализа̀ция   каналіза `ція,-ції 

(1. прокладання каналів; 2. розподіл 
електроенергії між споживачами; 
3. система труб, підземних каналів та 
інших санітарно-технічних споруд для 
видалення, очищення та знешкодження 
стічних вод) 
к. возду̀шная   каналіза `ція надзѐмна 
к. ка̀бельная   каналіза `ція ка̀бельна 
к. лѝвневая   каналіза `ція злѝвна 
к. общеспла̀вная   
каналіза `ція загальносплавна ` 

каналѝрование   каналюва `ння 
к. заря̀женных частѝц   каналюва̀ння 
заря `джених части `нок 

кана̀ловый   кана̀ловий, кана `льний 
кана̀льный   кана̀ловий, тунѐльо̀вий, кана̀льний, 
туне `льний 

кана̀т   лѝнва,-ви, кодо̀ла,-ли, кана `т,-ту 
(дуже міцний грубий мотузок із волокна 
або дроту) 
к. буксѝрный   лѝнва букси `рна [голівна `] 
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канат буровой                                                                                      каплеотделитель 

к. бурово̀й   ли `нва верті `льна [борува `льна, 
свердли `льна] 

к. веду̀щий   лѝнва тягова̀ [повідна `] 
к. грузово̀й   лѝнва ванта `жна 
к. грузоподъёмный   лѝнва вантажопідійма̀льна 
к. капро̀новый   лѝнва [кодо̀ла] капро̀нова 
к. лѐнточный   лѝнва [кодо `ла] стрічкова ` 
к. многопря̀дный   ли `нва багатоста̀лькова 
к. моча̀льный   лѝнва личана ` [ли `кова `] 
к. натяжно̀й   ли `нва натяжна ` [натяго̀ва] 
к. несу̀щий   ли `нва трима `льна 
к. пенько̀вый   лѝнва [кодо `ла] пряди `в’я `на 

[конопля `на] 
к. подвесно̀й   лѝнва почіпна ` 
к. подъёмный   лѝнва підійма `льна 
к. приводно̀й   лѝнва повідна ` 
к. про̀волочный   лѝнва дротяна ` 
к. сбега̀ющий   лѝнва збі̀жна 
к. спаса̀тельный   ли `нва рятува `льна 
к. та̀левой   лѝнва та̀лева [підійма̀льна] 
к. тормозно̀й   лѝнва гальмівна ` 
к. трансмиссио̀нный   лѝнва трансмісі̀йна 

[пересильна `] 
к. тягово̀й   лѝнва тягова ` 
к. удѐрживающий   лѝнва утри `мувальна 
к. хлопчатобума̀жный   лѝнва баво `вняна 
к. я̀корный   ли `нва я `кірна 

кана̀тный   лѝнвовий, коді̀льний [кодо̀ловий] 
канатопрядѐние   линвопряді `ння 
канатопрядѝльный   линвопряди `льний, 
линвопря `дний 

канатоукла̀дчик   линвоуклада̀ч,-ча̀, 
канатовклада `ч,-ча̀ 

канатохо̀дец   линвохо `дець,-хі̀дця 
канва̀   канва `,-вѝ (1. основа чого-небудь; 

2. сітчаста проклеєна бавовняна або 
льняна тканина, що вживається для 
вишивання чи гаптування) 

канѝстра   кані `стра,-ри (бак з герметичною 
закруткою для різних рідин) 

канифо̀ль   каніфо̀ль,-лі (кальфонська смола 
(каляфонія)) 

каннелю̀ра   арх. канелю `ра,-ри, 
жолобо `к,-бка ` (вертикальний жолобок 
на колоні або пілястрі) 

кант   1. кант,-ту, облямі̀вка,-ки; 2. ребро̀,-ра̀, 
пруг,-га (дошки, бруска тощо) 

кантова̀льный   кантува `льний 

кантова̀ние   кантува `ння (1. обтісування 
по краях дошки, бруса, яке створює кант; 
2. перевертання під час пересування 
вантажу 3. обшивання, облямовування 
кантом чого-небудь (коміра, мундира)) 

канто̀ванный   канто `ваний 
кантова̀тель   кантува `ч,-ча ` 
к. группово̀й   кантува `ч групови `й 
к. сва̀рочный   кантува `ч зва̀рювальний 

кантова̀ть   кантува `ти 
ка̀пать   кра `пати, ка `пати 
ка̀пельница   краплѝнник,-ка, кра̀пельниця,-ці, 
краплі `вка,-ки 

капельножѝдкий   краплиннорідѝнний 
ка̀пельный   крапли `нний, кра `пельний 
капилля̀р   фіз. капіля `р,-ра (1. трубочка з 
вузьким внутрішнім каналом; 2. найдрібніша 
кровоносна судина в тканинах та органах 
людини, тварини, через які відбувається 
обмін речовин і газообмін) 

капилля̀рность   капіля `рність,-ности, 
волоскова `тість,-тости (здатність рідини 
рухатися вгору або вниз по капілярах) 

капилля̀рный   капіля `рний, волоско `вий 
капита̀л   капіта `л,-лу (1. головна [значна] 
сума грошей; 2. головне майно, багатство; 
3. надбання) 
к. мёртвый   капіта̀л мѐртвий [незмі̀нний] 
к. оборо̀тный   капіта̀л обіго̀вий 
к. перемѐнный   капіта `л змі̀нний 
к. постоя̀нный   капіта `л пості̀йний 
к. резѐрвный   капіта̀л резе `рвний 
к. това̀рный   капіта̀л това̀рний [кра̀мовий] 
к. торго̀вый   капіта̀л торго̀вий [торговѐльний] 

капиталовложѐние   капіталовкла `дення, 
інвести `ція,-ції 

капита̀льный   1. капіта̀льний, основни `й, 
головни `й, ду `же важли `вий; 2.ґрунто `вний 

капитѐль   капітѐль,-лі (1. арх. верхня 
частина колони, пілястри або стовпа, 
на яку спирається балка або архітрав; 
2. полігр. друкарські букви, які мають 
обрис заголовних [прописних], а розміри 
малих букв) 

каплевѝдный   крапли `стий 
каплеобразова̀ние   каплетво `рення, 
каплеутво `рювання; краплеутво `рення 

каплеотделѝтель   краплевіддільни `к,-ка `, 
краплевідокре `млювач,-ча 
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каплеуловитель                                                                                  карта физическая 

каплеуловѝтель   краплезбира `ч,-ча̀ 
ка̀пля   крапли `на,-ни, кра `пля,-лі 
капо̀т   авт. капо̀т,-та, покріве `ць,-вця ` 
капро̀н   капро `н,-ну (синтетичне волокно, 
яке застосовують для виготовлення 
корду, трикотажних виробів) 

капюшо̀н   капюшо̀н,-на, капту̀р,-ра̀, відло̀га,-ги 
карава̀н   карава `н,-ну, ва̀лка,-ки 
каранда̀ш   олівѐць,-вця ` 
к. алма̀зный   олівѐць алма̀зний 
к. графѝтный   олівѐць графі `тний 
к. для стекла̀   олівѐць для скла ` 
к. отто̀ченный   оліве `ць застру̀ганий 
к. тушева̀льный   оліве `ць тушува̀льний 

каранда̀шный   олівце `вий 
кара̀т   кара̀т,-та (міра маси [ваги] коштовного 
каменю, що дорівнює 200 мг) 

карбамѝд   карбамі̀д,-ду (синтетична сечовина, 
яку використовують як добриво та для 
виробництва карбамідних смол) 

карбѝд   карбі̀д,-ду (сполука вуглецю з 
металом або неметалом) 

карбона̀т   карбона `т,-ту (сіль карбонатної 
(вугільної) кислоти) 

карбониза̀ция   карбоніза `ція,-ції (насичення 
розчинів вуглекислим газом) 

карбонѝл мета̀лла   карбоні `л мета̀лу 
(сполука металу, яка вміщує групу =С=0) 

карбору̀нд  SiC   карбору̀нд,-ду, карбі̀д силі̀цію 
(дуже тверда кристалічна речовина, 
яку використовують для шліфування 
сталевих виробів, каміння й виготовлення 
вогнетривких матеріялів) 

карботермия̀   карботермі̀я,-мі̀ї (одержання 
металів з їхніх сполук відновленням вуглецем 
або вуглецевмісними матеріялами при 
високих температурах) 

карбюра̀тор   карбюра̀тор,-ра, карбіра̀тор,-ра, 
згазівнѝк,-ка̀ (пристрій, у якому із рідинного 
палива і повітря утворюється пальна 
суміш для живлення двигуна внутрішнього 
згорання) 

карбюра̀ция   карбюра̀ція,-ції (приготування 
пальної суміші з рідинного палива і повітря 
для живлення двигуна внутрішнього 
згорання) 

ка̀рда   ка̀рда,-ди, вовнечеса `лка,-ки 
карда̀н   карда̀н,-на (механізм, що забезпечує 
обертання двох валів під змінним кутом) 

карда̀нный   карда̀нний, карда `новий 

кардина̀льный   кардина̀льний [найголовні̀ший, 
найважливі `ший], основни `й 

кардиогра̀мма   кардіогра `ма,-ми (графічне 
зображення роботи серця) 

кардио̀ида   мат. кардіо̀їда (епіциклоїда, у 
якої діяметри рухомого й нерухомого кіл 
однакові) 

карѐтка   карѐтка,-ки (рухома ковзна частина 
якого-небудь механізму, машини) 

карка̀с   1. ришту̀нок,-нка, карка̀с,-су (тримальна 
основа будь-якого виробу); 2.кістя `к,-ка ` 
к. железобето̀нный   
ришту `нок залізобето̀нний 

к. ку̀польный   ришту `нок ба̀невий 
к. несу̀щий   карка̀с трима `льний 
к. про̀волочный   ришту `нок дротянѝй 
к. сварно̀й   карка̀с зварни `й 

карка̀сно-панѐльнный   буд. карка̀сно-панѐльний 
карма̀н   1. кишѐня,-ні; 2. гніздо̀,-да ` 
к. для термопа̀ры   гніздо̀ для термопа `ри 
к. маслопроводя̀щий   кишѐня оливопрові̀дна 
к. сма̀зочный   кише `ня масти `льна 

карнѝз   карни `з,-за, кару `нка,-ки (1. виступ, 
що завершує горішню частину стіни або 
міститься над вікнами, дверима; 2. виступ, 
що пролягає вузькою смугою на схилі гори, 
кручі) 
к. венча̀ющий   карни `з вінце `вий 
к. междуэта̀жный   карнѝз міжповерхо̀вий 
к. тя̀нутый   карнѝз ви `тягнутий 

карнѝзный   буд. карни `зний 
карст   геол. карст,-ту (комплекс явищ, 
пов’язаний з розчиненням гірських порід 
водою, в результаті якого утворюються 
наземні западини і підземні порожнини) 

ка̀рта   ка̀рта,-ти, геогр. ма `па,-пи (1. бланк 
з переліком якихось відомостей; 2. зменшене 
узагальнене зображення земної, місячної 
поверхні, зоряного неба тощо) 
к. географѝческая   ма̀па географі̀чна 
к. земны̀х полуша̀рий   ма̀па земнѝх півку̀ль 
к. контро̀льная   ка̀рта контро `льна 
к. магнѝтная   ка̀рта магне `тна 
к. нормирова̀нная   ка̀рта нормо `вана 
к. перфорѝрованная   ка̀рта перфоро `вана 
к. синоптѝческая   метеор. ка̀рта синоптѝчна 
к. технологѝческая   ка̀рта технологі̀чна 
к. физѝческая   ма̀па фізѝчна 
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карта электрофицированная                                                               каска защитная 

к. электрофицѝрованная   
ка̀рта електрофіко `вана 

карт-бла̀нш   карт-бла̀нш,-шу (1. чистий бланк, 
підписаний особою, яка надає право іншій 
особі заповнити його; 2. необмежене 
повноваження) 

ка̀ртер   ка̀ртер,-тра (1. металевий корпус 
толокових машин, зубчастих передач тощо, 
у якому розміщені вали, осі й інше; 2. нижня 
частина автомобільного, авіяційного 
двигуна, що захищає шатуни і колінчастий 
вал від пошкоджень, бруду й пилу) 
к. двѝгателя   ка̀ртер двигуна ` 
к. прѝвода   ка̀ртер пові `дні [по `вода] 

картѝна   карти `на,-ни; стан,-ну (те, що 
можна побачити, охопити зором або 
конкретно уявити) 
к. повѐрхности ко̀нтурная   
карти `на пове `рхні ко̀нтурна 

к. разрушѐния   карти `на зруйнува `ння 
к. распредѐления   карти `на розпо̀ділу 

картѝрование   картува `ння, склада̀ння карт 
картогра̀мма   картогра `ма,-ми 

(географічна мапа або схема, на якій 
штрихами чи фарбами наочно зображені 
[подані] статистичні дані про певні явища) 

картографѝрование   картографува `ння, 
мапографува `ння 

картогра̀фия   картогра `фія,-фії (наука про 
створення географічних мап) 

карто̀н   карто `н,-ну, текту `ра,-ри (грубий 
цупкий папір особливого виготовлення) 
к. асбѐстовый   карто `н азбесто̀вий 
к. древѐсный   карто `н деревни `й 
к. жёсткий   карто̀н цупки `й 
к. переплётный   карто `н паліту `рний 
к. пресо̀ванный   карто `н спресо `ваний 
к. прокла̀дочный   карто `н прокладни `й 
к. просмо̀ленный   карто `н просмо̀лений 
к. слюдяно̀й   карто `н лищако `вий 

[лосняко `вий] 
к. термоизоляцио̀нный   
карто `н термоізоляці̀йний 

к. то̀левый   толь,-лю, карто̀н покрівѐльний, 
па `па,-пи 

картона̀ж   картона `ж,-жу (невеликий виріб 
із картону) 

картона̀жный   картона `жний, текту `рний 
карто̀нка   карто `нка,-ки (коробка з 
картону для легких речей) 

карто̀нный   карто̀нний, текту `рний 
ка̀рточка   ка̀ртка,-ки 
ка̀рточный   ка̀ртковий 
ка̀ртуш   арх. карту `ш,-ша (скульптурна 
ліпнина або графічна прикраса у вигляді 
декоративно облямованого завитками 
щита або сувою із загорнутими краями, 
на якій роблять написи, емблеми) 

карусѐль   карусе `ль,-лі, крути `лка,-ки 
(споруда, що швидко обертається 
навколо вертикальної осі) 

карьѐр   кар’є̀р,-ру, ко̀пня,-ні, ро̀зріз,-зу 
(відкрита копальня, розкопне добування 
копалин) 
к. вы̀работанный   кар’є̀р ви `браний 

[ви `роблений] 
к. глѝнистый   глѝнище,-ща, кар’є̀р глиня̀стий 
к. известко̀вый   вапнѝще,-ща, вапня̀рня,-ні, 
кар’є̀р вапняко `вий 

к. ка̀менный   каменело `мня,-ні 
к. мелово̀й   крѐйдище,-ща, крейдо̀вня,-ні, 
ко `пня крейдя `на 

к. песо̀чный   пісківнѝк,-ка̀, піско̀вище,-ща, 
піско `вня,-ні, піскі̀вня,-ні 

к. торфяно̀й   торф’янѝще,-ща, торфо̀вня,-ні, 
торфі̀вня,-ні 

карьѐрный   кар’є̀рний, копне `вий 
каса̀емый   дото `ркуваний 
каса̀ние   дотика `ння; до `тик,-ку 
к. внѐшнее   до̀тик зо `внішній, дотика `ння 
зо̀внішнє 

к. двойно̀е   до̀тик подві `йний 
к. линѐйное   до̀тик ліні `йний 
к. линѐйно-то̀чечное   до̀тик ліні̀йно-точко̀вий 
к. полосово̀е   до̀тик смужковѝй, дотика̀ння 
смужкове ` 

к. то̀чечное   до̀тик точко `вий, дотика `ння 
точко `ве; то `чка до̀тику 

каса̀тельная   мат. доти `чна,-ної 
к. возвра̀та   дотѝчна поворо `ту 
к. конта̀ктная   доти `чна конта `ктна 
к. про̀фильная   дотѝчна про `фільна 
к. сопряжѐнная   доти `чна спря `жена 

каса̀тельный   доти `чний 
каса̀ться   дотика̀тися, торка `тися 
ка̀ска   шо `лом,-му (захисний метале `вий 
головний убір) 
к. защѝтная   шо̀лом захисни `й 
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каска противопожарная                                                                                          катет 

к. противопожа̀рная   шо̀лом протипожѐжний 
к. противошу̀мная   шо̀лом протишу `мний 
к. шахтѐрская   шо `лом шахта `рський 

каска̀д   каска̀д,-ду (1. стрімкий невпинний 
потік великої кількости, маси чого-небудь; 
2. природний або штучний водоспад 
уступими, сходами) 
к. генера̀ции   каска̀д генера̀ції [генерува̀ння] 
к. гидроста̀нций   каска `д гідроста̀нцій 

(група гідроелектричних станцій, які 
розміщені за течією водяного потоку 
уступами) 

к. усилѐния   каска̀д підси `лення 
каска̀дный   каска̀дний 
ка̀сса   ка̀са,-си, схо `вище,-ща, скри `ня,-ні 
к. набо̀рная   полігр. ка̀са набі̀рна 

[склада̀льна] (скринька поділена 
перегородками на гнізда, в яких 
містяться набірні знаки – літери) 

к.-ко̀нто   ка̀са-ко̀нто, ка `са-раху `нок 
к. сберега̀тельная   ка̀са оща `дна 

касса̀ция   каса `ція,-ції, скасува `ння 
кассѐта   касе `та,-ти 

(фото- чи світлонепроникна коробка 
(футляр) для зберігання світлочутливих 
фото- й кіноплівок) 
к. магнитофо̀нная   касе `та магнетофо `нна 

(закрита плоска коробка, в якій 
розміщуюють магнетну стрічку) 

кассѐтный   касе `тний 
ката̀лиз   ката `ліз,-зу; збу̀дження 

(прискорення або сповільнення хемічних 
реакцій під впливом каталізаторів) 
к. гетерогѐнный   ката `ліз гетерогѐнний 

[різнорі `дний] (каталіз у таких умовах, 
коли каталізатор в одній фазі, напр., 
твердій, а реагувальні речовини в іншій 
фазі, напр., газовій) 

к. гомогѐнный   ката̀ліз гомоге `нний 
[однорі `дний] (каталіз у таких умовах, 
коли каталізатор і реагувальні речовини 
перебувають в однаковій фазі) 

к. отрица̀тельный   ката `ліз негатѝвний 
(каталіз сповільнення реакції) 

катализа̀тор   каталіза̀тор,-ра (хемічна 
речовина, що змінює швидкість хемічної 
реакції, а сама залишається хемічно й 
кількісно незмінною) 
к. гетерогѐнный   каталіза̀тор гетерогѐнний 
к. гомогѐнный   каталіза̀тор гомоге `нний 
к. отрица̀тельный   каталіза̀тор негатѝвний, 
інгібі̀тор,-ра 

к. полимериза̀ции   каталіза̀тор полімериза̀ції 
к. смѐшанный   каталіза̀тор змі̀шаний 
к. суспендѝрованный   каталіза̀тор 
зісуспендо̀ваний [завѝслий, пла̀вальний] 

катализѝровать   каталізува `ти (змінювати 
швидкість хемічної реакції); скаталізува̀ти 

каталитѝческий   каталіти `чний 
катало̀г   катало `г,-га 
к. библиотѐчный   катало `г бібліотѐчний 
к. звёздный   катало `г зо `ряний 
к. коренно̀й   катало `г корене `вий 
к. музѐйный   катало `г музе `йний 
к. промы̀шленных образцо̀в   катало `г 
промисло `вих зразкі `в 

к. теку̀щий   катало̀г пото `чний 
к. фа̀йловый   катало `г фа `йловий 

ката̀ние   1. мет. вальцюва `ння; 2. коті̀ння, 
ко `чення; 3. кача̀ння 

ка̀танный   1. ко̀чений; 2. ка `чаний 
ка̀таный   мет. звальцьо `ваний 
катапу̀льта   катапу `льта,-ти (1. пристрій, 
що надає початкової [стартової] 
швидкости апаратам, які злітають з 
невеликих майданчиків; 2. пристрій для 
автоматичного викидання людини, 
вантажу з літака) 

ката̀ть   1. мет. вальцюва `ти; 2. кача̀ти 
(надавати круглу форму) 

ката̀ющий  кача̀льний, розка `чувальний; 
коти `льний, розко̀чувальний; 
вальцюва `льний 

катаю̀щийся   розкачни `й (здатний 
розкачуватися); розкітни `й (здатний 
розкочуватися); ка̀чаний, розка `чуваний; 
ко `чений, розко `чуваний 

категорѝйность   категорійні̀сть,-ности 
категорѝческий   категори `чний, рішу `чий, 
безпере `чний 

катего̀рия   катего̀рія,-рії; гру̀па,-пи 
(розряд однорідних предметів, осіб або 
явищ, що відрізняються від інших певними 
ознаками) 
к. автоматиза̀ции   катего̀рія автоматиза̀ції 
к. ка̀чества проду̀кции   катего `рія я `кости 
проду `кції 

к. механиза̀ции   катего `рія механіза̀ції 
ка̀тет   мат. ка̀тет,-та (одна із двох сторін, 
що утворюють прямий кут у прямокутному 
трикутнику) 
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катион                                                                                                                       квази- 

катио̀н   катйо `н,-на, катійо `н,-на 
(позитивно заряджений йон, який під 
час електролізу рухається до катода) 

катионѝрование воды̀   катйонува̀ння води ` 
(вилучення із води на катйонообмінниках 
катйонів солей Ca2+,Mg2+, що зумовлюють 
твердість води) 

като̀д   като̀д,-да (1. негативний полюс джерела 
струму; 2. електрод приладу, з’єднаний 
з негативним полюсом джерела струму) 
к. актѝвный   като̀д актѝвний (розчинний 
під час електролізу) 

к. бло̀чный   като̀д бло `ковий 
к. самонака̀ливающийся   
като `д саморозжа̀рний 

като̀к   1. кото `к,-тка̀ (для білизни) 
(1. машина з масивним циліндром для 
вирівнювання та вкочування ґрунту 
шляхового покриття; 2. сільськогосподарське 
знаряддя для ущільнення ґрунту, руйнування 
ґрунтової кірки); 2. кача̀льня,-ні 
к. гла̀дкий   кото̀к рі̀вний 
к. звёздчатый   кото `к зірча `стий 
к.-трамбо̀вщик   бутина `рка,-ки 
к. фрикцио̀нный   кото `к фрикці̀йний 

[тертьови `й] 
к. цилиндрѝческий   кото `к циліндрѝчний 

кату̀шка   1. шпу `ля,-лі, шпу `лька,-ки, 
кружѐць, -жця̀; 2. навѝтка,-ки, наві̀й,-во̀ю; 
3. коту̀шка 
к. бифиля̀рная   шпу̀ля [шпу̀лька] двонитко̀ва 
к. дро̀ссельная   наві `й дро `сельний 
к. измерѝтельная   нави `тка вимі̀рювальна 
к. индуктѝвности   наві `й індукти `вности 
к. лѐнточная   наві `й стрічкови `й, шпу `ля 
стрічко `ва 

к. магнѝтная   нави `тка магнѐтна 
к. намагничѝвающая   навѝтка магнетува̀льна 
к. самоинду̀кции   наві `й самоінду̀кції 
к.сопротивлѐния   нави `тки о `пору 
к. со̀товая   наві `й стільнико `вий 

катя̀щийся   котни `й, котки `й 
каучу̀к   кавчу `к,-ку ` (смолиста речовина, 
яку добувають із молочного соку [латексу] 
кавчуконосних рослин або синтезом та з 
якої виготовляють ґуму) 
к. вулканизѝрованный   
кавчу `к звулканізо̀ваний (ґума) 

к. естѐственный   кавчу `к натура `льний 

к. натура̀льный   кавчу̀к натура `льний 
[приро `дний] 

к. синтетѝческий   кавчу `к синтетѝчний 
к. сыро̀й   кавчу̀к сирови `й [сири `й] 
к. хлоропрѐновый   кавчу̀к хлоропрѐновий 

каучу̀ковый   кавчу̀ковий 
ка̀фель [изразѐц]   ка̀хля,-лі, ка `хель,-ля 
качаѐмый   го̀йданий, хи `таний 
кача̀ние   1. гойда̀ння, колива `ння, хита `ння; 

2. помпува `ння (помпою) 
к. машѝны   колива `ння маши `ни 
к. свобо̀дное   гойда̀ння [хита `ння] ві̀льне 
к. со̀бственное   колива `ння вла̀сне 

кача̀тельный   гойда̀льний, колива `льний, 
хита `льний 

кача̀ть   1. го `йдати, колива `ти, хита̀ти 
(висячий предмет); 2. помпува̀ти (помпою) 

кача̀ющий   го̀йдальний, колива `льний, 
хита `льний 

кача̀ющийся   хитки `й, похитни `й, коливни `й, 
погойднѝй; хѝтаний, колѝваний, го̀йданий 

качѐли   го̀йдалка,-ки 
качѐльный   гойдалко̀вий 
качѐние   коті̀ння 
ка̀чественный   я `кісний, добро `тний 
ка̀чество   я `кість,-кости 
к. автоматиза̀ции процѐсса   

я `кість автоматиза̀ції проце `су 
к. механиза̀ции   я `кість механіза̀ції 
к. обрабо̀тки   я `кість обро `блення 
к. повѐрхностного сло̀я   я̀кість поверхнѐвого 
ша `ру 

к. проду̀кции   я̀кість [добро̀тність] проду̀кції 
к. процѐсса   я `кість проце `су 
к. сгора̀ния   я `кість спа̀лювання 
к.эксплуата̀ции   я `кість експлуата̀ції 

ка̀чка   хита `виця,-ці 
квадра̀нт   квадра̀нт,-та, чверть,-ті (четверта 
частина) 

квадра̀т   квадра̀т,-та (1. прямокутник з 
рівними сторонами; 2. друга степінь 
будь-якого числа) 

квадрату̀ра   квадрату̀ра,-ри (розмір площі, 
обчислений у квадратних одиницях) 

квадрильо̀н   мат. квадрильйо `н,-на (1015) 
ква̀зи-   ква `зі- (частина складних слів, що 
означає “ніби”, “несправжній”, “псевдо”) 
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квазикристаллический                                                                                       киловатт 

квазикристаллѝческий   квазікристалі `чний, 
псевдокристалі `чний 

квазистатѝческий   квазістати `чний 
квазиупру̀гий   квазіпру `жни `й 
квазичастѝцы   квазічасти `нки,-нок 
квалимѐтрия   квалімѐтрія,-рії (наука про 
методи кількісної оцінки якости продукції) 

квалитатѝвный   квалітати `вний, я `кісний 
квалифика̀ция   кваліфіка̀ція,-ції (1. ступінь 
придатности, підготовлености до якого- 
небудь виду праці; 2. фах, професія, 
спеціяльність) 

квалифицѝрованный   кваліфіко `ваний, 
досві̀дчений 

квант   квант,-та, по `рція,-ції (найменша 
кількість певної енергії) 
к. магнѝтного пото̀ка   квант магне `тного 
пото `ку 

к. рентгѐновский   квант рентґѐнівський 
к. свѐта   квант [по `рція] сві `тла 
к. энѐргии   квант енѐргії 

квантитатѝвный   квантитатѝвний, кі̀лькісний 
(стосується кількісних показників) 

квантова̀ние   квантува `ння, порціюва `ння 
(перетворення якоїсь величини з 
неперервною шкалою значень на 
величину з дискретною шкалою значень) 
к. изображѐний   квантува `ння зобра̀жень 
к. момѐнта колѝчества движѐния   
квантува `ння момѐнту кі̀лькости ру̀ху 

к. простра̀нственное   квантува̀ння просторо̀ве 
к. сигна̀ла   квантува `ння сигна `лу 

ква̀рта   ква̀рта,-ти, ку̀холь,-хля (неметрична 
одиниця місткости, міра сипких і рідинних 
тіл, дещо більша літра; 1,1364 л) 

квартова̀ние   квартува `ння (спосіб взяття 
проб суміші рідинних або сипких речовин 
послідовним поділом проб на чотири 
частини) 

кварц   кварц,-цу, гірськѝй кришта `ль,-лю, 
(кристалі `чний SiO2; чистий кварц – 
безбарвний прозорий гірський кришталь, 
від домішок має фіолетовий відтінок – 
аметист; виробний напівкоштовний 
камінь) 

квасцы̀   хем. галу̀н,-ну ` 
к. алюмѝниевые  KAl(SO4) 2·12H2O   галу̀н 
алюмі̀нієвий 

к. хро̀мовые  KCr(SO4) 2·12H2O   галу̀н 
хро̀мовий (використовують для галункової 
чиньби шкіри) 

кѐльма   кѐльня,-ні; ке `льма,-ми (ручний 
будівельний інструмент – металева 
трикутна лопаточка на короткому 
держаку) 

кенотро̀н   радіот. кенотро `н,-на 
(двоелектродна вакуумна лампа для 
випрямлення струму) 

керамзѝт   керамзѝт,-ту (пористий матеріял, 
який виробляють випалюванням глинястих 
порід) 

керамзитобето̀н   буд. керамзитобето̀н,-ну 
(будівельний матеріял) 

кера̀мика   кера `міка,-ки, гонча `рство,-ва 
(виготовлення гончарних виробів спіканням 
глиняної сировини, а також різних 
мінеральних сумішей) 
к. майо̀ликовая   кера̀міка майо `лікова 
к. террако̀товая   кера `міка терако̀това 
к. фая̀нсовая   кера `міка фая `нсова 
к. фарфо̀ровая   кера̀міка порцеля `нова 

керамѝческий   керамі̀чний 
керн   керн,-на, керно `,-на̀, че `рен,-на, 
серцеви `на,-ни, стри `жень,-жня 
(1. металева основа (осердя) катода 
електронної лампи; 2. циліндричний 
стовпчик гірської породи, який одержують 
при бурінні свердловини) 

кѐрнер   кѐрнер,-ра (короткий сталевий 
стрижень із загостреним конічним 
вістрям для розмічування деталей) 

кернѝровать   кернува̀ти (розмічувати деталі 
за допомогою керна) 

керосѝн   гас,-су (продукт перегону нафти) 
кессо̀н   буд. кесо̀н,-на, скри `ня,-ні 

(заглиблення квадратної або багатокутної 
форми на стелях, внутрішніх поверхнях 
арок і склепінь) 

кѐтгут   кѐтгут,-ту (нитка з кишок дрібної 
рогатої худоби, яку використовують 
для перев’язування судин і накладання 
внутрішніх швів) 

кибернѐтика   кіберне `тика,-ки 
(1. мистецтво керівництва; 2. наука про 
загальні закони одержання, зберігання, 
передавання і перетворення інформації 
у складних керувальних системах) 
к. технѝческая   кіберне `тика техні̀чна 

кибернетѝческий   кібернети `чний 
кѝло-   кі̀ло- (у складних словах означає 

“тисяча”) 
килова̀тт   кілова̀т,-та (одиниця потужности, 

1 кВт = 1000 Вт (~1,36 к.с.)) 
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киловатт-час                                                                                                          кислота 

к.-час   кілова `т-годи `на (одиниця роботи 
або енергії, 1 кВт год = 3,6 x 106 Вт с) 

килово̀льт   кілово `льт,-та (одиниця різниці 
електричних потенціялів, електричної 
напруги і електрорушійної сили, 1 кВ = 
1000 В) 
к.-ампѐр   кілово̀льт-ампе `р,-ра (одиниця 
вимірювання позірної потужности 
електричного струму) 

килогѐрц   кілогѐрц,-ца (одиниця частоти 
коливань) 

килогра̀мм-ма `сса   кілогра `м-ма̀са,-ма-ма̀си 
(дорівнює 1000 г) 

килогра̀мм-сѝла   кілогра `м-сѝла,-ма-сѝли 
(одиниця сили; сила, яка 1 кг маси надає 
нормального прискорення, що дорівнює 
9,80665 м/сек2 ~ 9,8 Н) 

килокало̀рия   кілокало `рія,-рії (одиниця 
кількости тепла, дорівнює 1000 калорій 
або 4,187 кДж) 

киль   кіль,-ля, трам,-му (1. мор. поздовжня 
балка нижньої частини судна, що є його 
головним кріпленням; 2. ав. вертикальна 
площина хвоста літака з прикріпленими 
до неї поворотними кермами) 

кинема̀тика   кінема̀тика,-ки 
(розділ механіки, у якому вивчається 
залежність механічного руху тіл лише 
від часу й не береться до уваги маса 
рухомих тіл та дія на них інших сил) 
к. механѝзмов   кінема `тика механі̀змів 
к. переда̀чи   кінема `тика переда `чі 

кинемато̀граф   кінемато̀граф,-фа (комплекс 
приладів і методів, які забезпечують 
знімання і показ на екрані кінофільмів) 

кинематогра̀фия   кінематогра `фія,-фії, 
кіномисте `цтво,-ва 

кинеско̀п   кінеско `п,-па (приймальна 
телевізійна електронно-променева 
трубка, що перетворює телевізійні 
сигнали на світлові зображення) 

кинѐтика   кіне `тика,-ки (вчення, в якому 
досліджуються явища, що змінюються 
з часом) 
к. биологѝческих процѐссов   кіне `тика 
біологі `чних проце `сів 

к. физѝческая   кіне `тика фізѝчна (розділ 
теоретичної механіки, що об’єднує 
статику й динаміку) 

к. химѝческая   кіне `тика хемі̀чна (розділ 
фізичної хемії, що вивчає швидкість і 
механізм хемічних реакцій залежно від 
концентрації, тиску, температури і 
наявности каталізаторів) 

кинетѝческий   кінети `чний, рухо `мий 
(пов’язаний з рухом) 

кино̀   кіно ` (невідм.), кінематогра̀фія,-фії, 
кіномисте `цтво,-ва 

кинова̀рь   чѐрвень,-ні, цино `бра,-ри (руда 
ртуті, червона фарба) 

киносъёмки   кінозніма̀ння 
кипѐлка   ви `палене вапно ` 
кипѐние   кипі `ння, вар,-ру 
кипятѝльник   ва̀рник,-ка, кипу `н,-на, 
кипі `льник,-ка 

кипятѝть   вари `ти, грі̀ти до кипі `ння 
кипято̀к   окрі `п,-ро `пу див. вода̀ кипя̀щая 
кипя̀щий   кипля `чий 
кѝрка   джаґа̀н,-на, ка̀йло,-ла 
кирпѝч   цѐгла,-ли (будівельне штучне 
каміння у вигляді прямокутних брусків 
з глини (переважно випаленої)) 
к. армѝрованный   цѐгла зармо `вана 

[проармо `вана] 
к. глазуро̀ванный   цѐгла полив’я `на 
к. доломѝтный   це `гла доломі `тна 
к. жароупо̀рный   це `гла жаротривка ` 
к. кислотоупо̀рный   це `гла кислототривка ` 
к. клѝнкерный   це `гла клі `нкерна 
к. легковѐсный   цѐгла легкова̀га [лека̀льна] 
к. лека̀льный   цѐгла обрисо `ва 
к. лицево̀й   цѐгла личкова ` 
к. мелкопо̀ристый   цѐгла дрібнопорува `та 

[дрібнопо `риста, дрібношпари `ста] 
к. многоды̀рчатый   цѐгла багатоді̀рчаста 
к. облегчённый   цѐгла поле `гшена 
к. облицо̀вочный   це `гла личкува `льна 
к. огнеупо̀рный   цѐгла вогнетривка ` 
к. подо̀вый   цегла черене `ва (для печі) 
к. пустотѐльный   це `гла порожни `ста 
к. силика̀тный   це `гла силіка̀тна 
к. шамо̀тный   цѐгла шамо̀тна [вогнетривка̀] 
к. шла̀ковый   цѐгла жу̀жельна [жу̀жільна] 

кирпѝчный   цегля `ний; цеге `льний 
(для виробництва цегли) 

кислоро̀д   ки `сень,-сню, оксиге `н,-ну 
кислоро̀дный   кисне `вий 
кислородосодержа `щий   кисневмі̀сний 
кислосто̀йкость   кислості `йкість,-кости 
кислота̀   кислота̀,-тѝ, квас,-су 
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кислота азотная                                                                     класс чистоты обработки 

к. азо̀тная   кислота̀ азо̀тна [нітра̀тна] 
к. аккумуля̀торная   кислота̀ акумуля̀торна 
к. карбо̀новая   кислота̀ карбо̀нова [органі̀чна] 
к. крѐмневая   кислота ` силіка `тна 
к. полиакрѝловая   кислота ` поліакри `лова 

(синтетичне волокно) 
к. разба̀вленная   кислота ` розве `дена 

[розво `днена] 
к. сѐрная   кислота̀ сірча̀на [сульфа `тна] 
к. синѝльная  HCN   кислота ` ціяні̀дна 

[ціяново `днева] 
к. у̀гольная   кислота̀ вугі̀льна [карбона̀тна] 
к. фо̀сфорная   кислота̀ фо̀сфорна [фосфа̀тна] 
к. ща̀велевая   кислота̀ щавлѐва [оксала̀тна] 

кисло̀тность   кисло `тність,-ности 
к. по̀чвы   кисло `тність ґру `нту 

кисло̀тный   кисло̀тний 
кислотосто̀йкий   кислостійки `й 
кислотоупо̀рный   кислототривкѝй 
кислотоупо̀ры   кислототри `ви,-вів 
кѝслый   кѝслий 
кѝсточка   пе `нзлик,-ка 
кисть   1. пе `нзель,-зля; 2. гро `но,-на (плодів, 
ягід); 3. ки `тиця (квітів) 

клавиату̀ра   клавіяту `ра,-ри (сукупність 
важелів [клавішів] у якому-небудь механізмі 
– друкарській, набірній, лічильній машині) 

кла̀виша   тех. кла̀віша,-ші (важіль у різних 
механізмах, натисканням якого надають 
йому рух) 

кла̀день   підва̀лина,-ни 
кла̀дка   мурува `ння, будува `ння, ста̀влення; 
мур,-ру, муро̀вання 
к. бето̀нная   мурува `ння бето̀нне, 
мур бето̀нний 

к. бу̀товая   мурува̀ння бу̀тове, мур бу̀товий 
к. ка̀менная   мурува `ння кам’янѐ, 
мур кам’яни `й 

к. кирпѝчная   мурува `ння цегляне `, 
мур цегляни `й 

к. крупнобло̀чная   мурува `ння кам’яне ` 
великобло `кове 

к. русто̀ванная   мурува̀ння русто̀ване, мур 
русто `ваний (з необтесаного каменю) 

к. фашѝнная   гідрот. мурува̀ння тара̀сове 
[очерѐтове], мур тара̀совий [очерѐтовий] 
(для греблі) 

к. цепна̀я   мурува `ння ланцюго `ве 
кла̀пан   хлипа̀к,-ка̀, за̀слінка,-ки, вѐнтиль,-ля 
к. ва̀куумный   хлипа `к ва̀куумний 
к. возвра̀тный   хлипа `к поворо `тний 
к. вса̀сывающий   хлипа̀к всмо̀ктувальний 
к. выхлопно̀й   вѝхлипак,-ка 
к. дифференциа̀льный   
хлипа `к диференці̀йний 

к. дро̀ссельный   хлипа `к дро̀сельний 
к. запо̀рный   хлипа̀к закривнѝй [запі̀рний], 
за̀кривка,-ки 

к. нагнета̀тельный   хлипа `к нагніта̀льний 
к. непрямо̀го дѐйствия   хлипа̀к непрямо̀ї ді̀ї 
к. обра̀тный   хлипа `к зворо `тний 
к. отсека̀ющий   хлипа `к відсіка̀льний 
к. отходно̀й   хлипа `к відхідни `й 
к. перекидно̀й   хлипа `к перекидни `й 
к. переливно̀й   хлипа `к переливни `й 
к. перепускно̀й   хлипа `к перепускни `й 
к. предохранѝтельный   хлипа̀к запобі̀жний 
к. прямо̀го дѐйствия   хлипа `к прямо̀ї ді̀ї 
к. реверсѝвный   хлипа `к реверси `вний 

[поворо `тний] 
к. регулѝрующий   хлипа `к регулюва `льний 
к. редукцио̀нный   хлипа `к реду `кційний, 
реду̀ктор,-ра 

к. рыча̀жный   хлипа `к ва̀жільний 
к. самозакрыва̀ющийся   
хлипа `к самозакривни `й 

к. смесѝтельный   хлипа `к змі̀шувальний 
к. уравнѝтельный   хлипа `к 
вирі `внювальний 

к. центробѐжный   хлипа `к відцентро `вий 
к. шарнѝрный   хлипа `к шарні `рний 

[сугло `бовий] 
к. шарово̀й   хлипа `к кульови `й 

кла̀панный   хлипако `вий 
клапанооткрыва̀тель   хлипаковідкрива̀ч,-ча̀ 
класс   клас,-су, гру̀па,-пи, суку̀пність,-ности 

(група предметів, що мають спільні ознаки, 
якість) 
к. криста̀ллов   клас криста `лів 
к. симмѐтрии   клас симѐтрії 
к. то̀чности   кла `с то̀чности 
к. чистоты̀ обрабо̀тки   клас чистоти ` 
обро `блення 
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классификатор                                                                                            клин врезной 

классифика̀тор   класифіка `тор,-ра 
(пристрій для сортування подрібнених 
руд, вугілля тощо) 
к. гидравлѝческий   
класифіка `тор гідравлі̀чний 

к. рѐечный   класифіка `тор рѐйковий 
к. ча̀шечный   класифіка `тор ча `шковий 

[ча̀шевий] 
классифика̀ция   класифіка̀ція,-ції (система 
розподілу предметів на класи, групи тощо 
за спільними ознаками, властивостями) 
к. двѝгателей   класифіка̀ція двигуні̀в [рушії̀в] 
к. машѝн   класифіка̀ція маши `н 
к. механѝзмов   класифіка `ція механі `змів 

классифицѝрованный   прокласифіко̀ваний 
классифицѝровать   класифікува `ти, 
прокласифіко `вувати, прокласифікува `ти 

классифицѝруемый   класифіко `ваний; 
прокласифіко `вний 

классифицѝрующий   класифікува̀льний 
классифицѝрующийся   прокласифіко `вний; 
класифіко `ваний 

кла̀ссный   кла `сний (1. стосовно класу в 
школі; 2. стосовно поїзда, пароплава) 

кла̀стер   кла̀стер,-тра, жму̀ток,-тка, пучо̀к,-чка̀ 
класть   кла̀сти; мурува̀ти; будува̀ти, ста̀вити 
клева̀ть   клюва `ти 
клееварѐние   клеєварі `ння 
клѐение   кле `єння, скле `ювання; склѐєння 
клеёнка   текс. воща `нка,-нки, цера `та,-ти 
клѐить   скле `ювати, клѐїти 
клей   1. клей,-лѐю (загальна назва); 

2. ґлей,-ле `ю, ка `медь,-ді (рослинний) 
к. ме `здровый   клей міздря `ний [шкі `рний] 
к. полиурета̀новый   клей поліуретано `вий 
к. полиэфѝрный   клей поліете `ровий 
к. силика̀тный   клей силіка `тний 
к. столя̀рный   кару `к,-ка ` 
к. универса̀льный   клей універса `льний 
к. эпоксѝдный   клей епокси `дний 

клѐйкий   клейкѝй, ґлейки `й 
клейковѝна   клейковина̀,-нѝ (клейка білкова 
речовина, що є в зернах злаків) 

клѐйкость   клѐйкість,-кости, лѝпкість,-кости 
клеймѝть   таврува `ти, клеймува `ти 
клеймлѐние   таврува `ння, клеймува̀ння 

клеймо̀   тавро `,-ра̀, клеймо `,-ма̀ (особливий 
знак, помітка на виробі, товарі, що вказує 
на сорт виробу, назву підприємства, яке 
виготовило товар) 

клѐйстер   клѐйстер,-тра (клей, виготовлений 
із крохмалю або борошна) 

клѐмма   кле `ма,-ми, затиска̀ч,-ча̀ (напр., для 
закріплення електричних проводів) 

клѐмный   кле `мний, затисни `й 
клепа̀ние   1. клепа `ння; 2. нютува̀ння 

(1. вирівнювання й загострення леза коси, 
ножа биттям по ньому молотком; 
2. з’єднування металевих частин 
чого-небудь заклепками – нютами) 

клёпанный   кле `паний, нюто `ваний 
клепа̀ть   клепа `ти, нютува `ти 
клёпка   клепа `ння, нютува `ння; склепа `ння, 
знютува `ння; нюто̀вання, кле `пка,-ки 
к. внакро̀й   нюто̀вання внакри `в 
к. горя̀чая   нюто̀вання гаря `че 
к. холо̀дная   нюто̀вання холо `дне 

клѐтка   буд. клі̀тка,-ки 
к. лѐстничная   клі̀тка сходова ` 

клетча̀тка   кліткови `на,-ни, целюло `за,-зи 
клеть   кліть,-ті (пристрій для спускання і 
піднімання по копальневому стовбуру 
людей, вантажу) 
к. блю̀минга   кліть блю `мінга 
к. прока̀тного ста̀на   кліть вальцюва̀льного 
верста `та 

к. руднѝчная   кліть копа `льнева 
к. ша̀хтная   кліть копа `льнева 

клѐщи   кліщі `,-щі̀в (металевий інструмент 
у вигляді щипців із загнутими всередину 
кінцями для захоплювання, тримання 
металевих виробів) 
к. волочѝльные   кліщі ` протяга `льні 
к. зажѝмные   кліщі ` затисні ` 
к. заклёпочные   кліщі ` ню `тові 
к. кузнѐчные   кліщі ` кова `льські 
к. столя̀рные   обцѐньки (для витягування 
цвяхів) 

к. электроизмери `тельные   
кліщі ` електровимірні̀ 

к. юстиро̀вочные   кліщі ` юстува `льні 
клѝмат   клі `мат,-ту (метеорологічні умови, 
властиві певній місцевості) 

клин   клин,-на, плі̀шка,-ки, заплі `шка,-ки 
к. врезно̀й   клин врізни `й 
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клин натяжной                                                                                           коаксиальный 

к. натяжно̀й   клин натяжни `й 
к. остроконѐчный   клин гострокінце `вий, 
плі̀шка,-ки 

к. прорубно̀й   клин прорубни `й 
к. раздвижно̀й   клин розсувни `й 
к. распо̀рный   клин розпі̀рний 
к. сжимно̀й   клин стисни `й 
к. сто̀порный   клин затримни `й 

клѝнкер   клі̀нкер,-керу, дзвінча̀к,-ку̀ 
(1. спечені глиняні вироби, звичайно у вигляді 
цегли; 2. спечена суміш вапняку й глини 
(жужелю), що є цементною сировиною) 
к. доро̀жный   клі `нкер доро `жній 

[шляхови `й] 
к. цемѐнтный   клі̀нкер цеме `нтний 

клиновѝдный   клинцюва `тий, клинча `стий 
клѝновый   кли `новий 
клиномѐтр   клиноме `тер,-тра (прилад для 
вимірювання нахилу укосів насипу) 

клиноремѐнный   клинопа `совий 
клиноремѐнь   клинопа `с,-са 
клино̀чный   клинко `вий 
клинцева̀ние   буд. клинцюва `ння 

(1. забивання клину у середину чогось; 
2. забивання клинців (кілочків) у стіну з 
обох боків, щоб підготувати її до 
обмазування глиною) 

клинцева̀ть   буд. клинцюва `ти 
клѝнышек   клинѐць,-нця ` 
клѝп   кліп,-па 
клѝренс   авт. клі̀ренс,-са; про `міжок,-жка 

(віддаль від найнижчих точок 
конструкції автомобіля до рівня землі) 

клѝринг   фін. клі̀ринг,-гу (безготівковий 
розрахунок) 

клистро̀н   клістро `н,-на 
(надвисокочастотна електронна лампа) 

клишѐ   полігр. клішѐ (невідм.), відбѝток,-тка 
клок   1. жмут,-та, ві̀хоть,-хтя (соломи); 

2. кла̀поть,-птя див. ло `скут 
клонѝмый   схи `люваний; схильнѝй 
клонѝть   хили `ти 
клоня̀щий   схи `лювальний 
клоня̀щийся   схѝльни `й 
кло̀пфер   кло̀пфер,-ра (найпростіший 
телеграфний апарат для приймання на 
слух звуків коду Морзе) 

клубо̀к   клубо̀к,-бка ` 

клупп   слюс., тех. клуп,-па (знаряддя для 
ручного нарізування зовнішньої різьби на 
металевих трубах, стрижнях) 
к. винторѐзный   клуп ґвинторізни `й 

клюз   мор. клюз,-за (отвір у борту судна 
для пропускання ланцюга) 

клюка̀   мет. клю `чка,-ки, клю `ка,-ки, 
ко `стур,-ра 

ключ   ключ,-ча̀ (1. знаряддя для замикання 
і відмикання замка; 2. знаряддя для 
заґвинчування і відґвинчування мутри, 
прогоничів; 3. знаряддя для накручування 
накрутних механізмів; 4. засіб для 
розуміння, розгадування чогось чи 
оволодіння чимось; 5. вимикач для 
замикання і розмикання електричного 
кола в телеграфному апараті або 
радіопередавачі) 
к. вѝлочный   ключ вилкови `й 
к. вставно̀й   ключ вставни `й 
к. вту̀лочный   ключ утулко `вий 
к. га̀ечный   ключ му̀тровий [наворо̀чний] 
к. динамометрѝческий   
ключ динамометри `чний 

к. накидно̀й   ключ накидни `й 
к.-прерыва̀тель   ключ-переривнѝк, 

-ча̀-перери `вника 
к. разводно̀й   ключ розсувнѝй [розвіднѝй] 
к. сверхпроводя̀щий   ключ надпрові `дний 
к. селѐкторный   ключ селе `кторний 
к. съёмный   ключ знімни `й [вийма̀нний] 
к. торцо̀вый   ключ сторчови `й 
к. цепно̀й   ключ ланцюго `вий 

ключево̀й   ключови `й 
кно̀пка   1. кно `пка,-ки, ел. натиска̀ч,-ча `, 
ґу̀дзик,-ка; 2. кресл. пришпи `лька,-ки, 
шпане `гель,-гля 
к. двухпозицио̀нная   натиска̀ч двопозиці̀йний, 
кно `пка двопозиці `йна 

к. нажимна̀я   натиска `ч,-ча̀, притиска̀ч,-ча̀ 
к. пускова̀я   натиска `ч пускови `й, кно `пка 
пускова ` 

кно̀почный   натисни `й, кно `пковий 
коагуля̀ция   коагулюва `ння, згу `щування, 
зсіда `ння; скоагулюва `ння, згу̀щення; 
коагуля `ція,-ції, згу̀сток,-тка (процес 
зсідання й випадання в осад частинок 
речовини з колоїдного розчину) 

коаксиа̀льный   коаксія `льний, співві̀сний 
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кобальт                                                                                                     ко`кс доменный 

ко̀бальт  Co   ко̀бальт,-ту 
(хемічний елемент, ат.н. 27, сріблястого 
кольору з рожевим відтінком; важкий 
метал, який застосовують для 
виробництва спеціяльних сталей, стопів 
та виготовлення емалей, фарб) 

ко̀ванный   ко̀ваний, підко `ваний 
ко̀ваный   ку̀тий, ко̀ваний 
кова̀ть   ку̀вати, підко̀вувати 
ко̀вка   кува `ння; вѝкування; ви `кова `ння, 
ко `вання 

ко̀вкий   ковки `й 
ко̀вкость   ко `вкість,-кости 
ко̀вочный   кува̀льний 
ковш   ківш, ковша `, черпа `к,-ка̀ 
к. вращаю̀щийся   ківш оберто `вий 
к. загру̀зочный   ківш заванта `жувальний 
к. залѝвочный   ківш заливни `й 
к. захва̀тывающий   
ківш [черпа `к] захо `плювальний 

к. литѐйный   ківш лива `рний 
к. опрокидно̀й   ківш перекидни `й 
к. разлѝвочный   ківш розлива `льний 
к. скребко̀вый   ківш скребко `вий 
к. чугуново̀зный   ківш чавунові̀зний 

ковшо̀вый   ківшовѝй, ківшѐвий, черпако̀вий 
когѐзия   коге `зія,-зії, зчѐпність,-ности 

(прилипання одна до одної частин того 
самого твердого тіла або рідини при 
їхньому контакті) 

когерѐнтность   когере `нтність,-ности, 
зчѐплення (здатність до взаємного 
посилення або ослаблення хвиль у разі 
накладання їх одна на одну) 
к. свѐта   когере `нтність сві `тла 

когерѐнтный   когерѐнтний, взаємозв’я̀заний 
когтево̀й   кігтьови `й 
ко̀гти   1. кі̀гті,-ів (1. залізний серповидний 
пристрій, який прикріплюють до взуття 
для вилізання на стовп); 2. па̀зурі,-рів 
(птахів, тварин) 

код   код,-ду (система умовних знаків або 
сигналів для передавання відомостей) 
к. двоѝчный   код двійко `вий 
к. десятѝчный   код десятко `вий 
к. известѝтельный   код сповіща̀льний 
к. опознава̀ния   код розпізнава `ння 
к. позицио̀нный   код позиці `йний 
к. семантѝческий   код семанти `чний 

к. телегра̀фный   код телегра `фний 
к. циклѝческий   код циклі `чний 
к. шестнадцатирѝчный   код шіснадцятко̀вий 

кодѝрование   кодува `ння (зашифровування 
повідомлення кодом) 

кодѝровать   кодува `ти, закодо `вувати 
кодѝруемый   кодо̀ваний; закодо `вний 
кодѝрующий   кодува̀льний 
кодѝрующийся   закодо̀вний; кодо̀ваний 
ко̀жа   шкі̀ра,-ри 
к. вы̀деланная   шкі `ра ви `чинена 
к. дублёная   шкі̀ра гарбо̀вана [чиньбо̀вана] 
к. за̀мшевая   шкі̀ра за̀мшева 
к. иску̀сственная   шкі `ра шту `чна 
к. ла̀йковая   шкі̀ра ла̀йкова 
к. синтетѝческая   шкі `ра синтети `чна 
к. сыромя̀тная   сири `ця 
к. хро̀мовая   шкі̀ра хро `мова 

ко̀жаный   шкірянѝй 
ко̀жух   тех. кожу `х,-ха, обго̀ртка,-ки 
к. защѝтный   кожу̀х захиснѝй [захисто̀вий] 
к. предохранѝтельный   кожу̀х запобі̀жний 
к. раскрыва̀ющийся   кожу `х розкривни `й 

ко̀жуховый   кожухо `вий 
козырёк   1. підда̀шок,-шка (даху); 

2. козиро̀к,-рка̀ (1. щиток головного убору 
[кашкета], який виступає півколом над 
чолом; 2. щиток для захисту очей) 
к. защѝтный   підда̀шок [козиро̀к] захиснѝй 

ко̀киль   мет. ко `кіль,-лю (розбірна форма 
з чавуну або сталі для відливання 
металевих виробів) 

ко̀кон   текс. коко̀н,-на, замо̀ток,-тку (щільна 
оболонка з тонких волокон, яку робить 
гусениця перед перетворенням у лялечку) 
к. шелковѝчного шелкопря̀да   
ко `кон шовкови `чного шовкопря `да 

ко̀конный   ко̀коновий, замо̀тковий 
коко̀ра   коко̀ра,-ри, колю `ба,-би 

(нижня частина хвойного дерева разом 
із перпендикулярним до нього великим 
коренем, що використовують у 
суднобудуванні) 

ко̀кс   кокс,-су (вид твердого палива, яке 
одержують нагріванням вугілля, торфу 
тощо до високих температур без доступу 
повітря) 
к. до̀менный (каменоу̀гольный)   кокс 
до̀менний [до̀мновий] (кам’янову̀гільний) 
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ко`кс литейный                                                                                  колесо крыльчатое 

к. литѐйный   кокс лива `рний 
к. металлургѝческий   кокс металургі̀йний 
к. пло̀тный   кокс щі̀льний [компа `ктний] 
к. торфяно̀й   кокс торфови `й 

коксова̀ние   коксува `ння (сухе переганяння) 
коксо̀ванный   коксо `ваний; скоксо̀вний 
скоксо̀ванный   скоксо `ваний 
коксова̀ть   коксува `ти (переганяти сухе 
вугілля, торф тощо при температурі 
10000 без доступу повітря) 

коксу̀емый   коксо̀ваний; коксівни `й 
коксу̀ющийся   коксівни `й; коксо `ваний 
кол   кіл, кола̀, кіло̀к,-ка̀, гострокі̀л,-ко̀ла 
ко̀лба   хем. ко `лба,-би 
к. выпарна̀я   ко `лба випарна ` 
к. двухго̀рлая   ко̀лба двоши `йкова 
к. для фильтрова̀ния   ко̀лба для фільтрува̀ння 
к. измерѝтельная   ко̀лба вимі̀рювальна 
к. круглодо̀нная   ко `лба круглодо̀нна 
к. ме `рная   ко̀лба мі̀рна [мі̀рча] 
к. отса̀сывающая   ко̀лба відсмо̀ктувальна 
к. перего̀нная   ко̀лба перегі `нна 
к. плоскодо̀нная   ко `лба плескатодо̀нна 

[плоскодо `нна] 
к. трёхго̀рлая   ко̀лба триши `йкова 
к. широкого̀рлая   ко̀лба з широ̀кою шѝйкою 

колеба̀ние   колива `ння, хита `ння, гойда `ння 
колеба̀ния   колива `ння, хита `ння, гойда `ння 
к. акустѝческие   колива `ння акусти `чні 
к. антирезона̀нсные   
колива `ння антирезона `нсні 

к. антифа̀зовые   колива `ння антифа `зні 
к. возрастаю̀щие   колива `ння зроста `льні 
к. вы̀нужденные   колива `ння ви `мушені 
к. гармонѝческие   колива `ння гармоні `чні 
к. затуха̀ющие   колива̀ння згаса̀льні [загасні̀] 
к. звуковы̀е   колива `ння звукові ` 
к. изгѝбные   колива `ння згинні ` 
к. крутѝльные   колива̀ння крутні̀ [крутѝльні] 
к. ма `ятника   колива `ння ма̀ятника 
к. механѝческие   колива `ння механі `чні 
к. напряжѐния   колива `ння напру̀ги 
к. нараста̀ющие   колива `ння нароста `льні 
к. незатуха̀ющие   колива `ння незгаса̀льні 

[незга `сні] 
к. параметрѝческие   колива̀ння параметрѝчні 
к. периодѝческие   колива `ння періодѝчні 

к. пла̀змы   колива̀ння пла `зми 
к. поперѐчные   колива `ння поперѐчні 
к. продо̀льные   колива `ння поздо̀вжні 
к. радиа̀льные   колива `ння радія `льні 
к. резона̀нсные   колива `ння резона `нсні 
к. сверхбы̀стрые   колива `ння надшвидкі̀ 
к. световы̀е   колива `ння світлові̀ 
к. свобо̀дные   колива `ння ві̀льні 
к. синхронизѝрующие   
колива `ння синхронізува `льні 

к. синхро̀нные   колива `ння синхро `нні 
к. тепловы̀е   колива `ння теплові ` 
к. ультразвуковы̀е   колива̀ння ультразвукові̀ 
к. упру̀гие   колива `ння [хита `ння] пру `жні̀ 
к. установѝвшиеся   колива `ння уста̀лені 
к. электрѝческие   колива `ння електри `чні 
к. электромагнѝтные   
колива `ння електромагне `тні 

колеба̀тельный   коливни `й, колива̀льний 
колеба̀ть   колива̀ти, хита `ти 
колеба̀ющий   колива `льний, хита̀льний 
колѐблемость   коли `вність,-ности 
колѐблющий   колива `льний, хита̀льний 
колѐблющийся   коливнѝй, похитнѝй, хиткѝй; 
хи `таний 

колѐно   колі̀но,-на 
колѐнчатый   колі̀нчастий 
колёса   колѐса,-лі̀с 
к. совпада̀ющие   колѐса приста̀йні [збі̀жні] 
к. сопряжённые   коле `са спря `жені 

колёсико   коліща `тко,-тка, коліща `,-ти 
колесо̀   ко `лесо,-са 
к. безбанда̀жное   ко̀лесо безбанда̀жне 
к. ведо̀мое   ко̀лесо тяжне ` [вѐдене] 
к. веду̀щее   ко̀лесо тяговѐ [повіднѐ] 
к. враща̀ющееся   ко̀лесо обертнѐ [оберто̀ве] 
к. гидродинамѝческое   
ко `лесо гідродинамі̀чне 

к. гребно̀е   ко̀лесо гребне ` 
к. двѝжущее   ко̀лесо руші `йне 
к. задѐрживающее   ко̀лесо затрѝмувальне 
к. зубча̀тое [шестерня̀]   ко̀лесо зубча̀сте, 
триб,-ба 

к. исхо̀дное   ко̀лесо початко `ве [вихідне `] 
к. ко̀нусное   ко̀лесо ко `нусне 
к. крыльча̀тое   ко `лесо крильча `сте 
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колесо лопастное                                                                        колодец водосборный 

к. лопастно̀е   ко `лесо лопате `ве 
к. махово̀е   ко̀лесо махове ` [крутене `ве], 
махови `к 

к. направля̀ющее   ко̀лесо напрямнѐ 
к. осево̀е   ко̀лесо осьове ` 
к. подъёмное   ко̀лесо підійма `льне 
к. приводно̀е   ко̀лесо привіднѐ [повіднѐве] 
к. радиа̀льное   ко `лесо радія `льне 
к. разъёмное   ко̀лесо рознімне ` 
к. рулево̀е   ко̀лесо кермове ` [стернове `] 
к. сѐкторное   ко̀лесо се `кторне 
к. сма̀зочное   ко̀лесо масти `льне 
к. спа̀ренное   ко̀лесо спа `рене 
к. ступѐньчатое   ко̀лесо східча̀сте 
к. телѐжное   ко̀лесо возове ` 
к. турбѝнное   ко̀лесо турбі̀нне 
к. фрикцио̀нное   ко̀лесо фрикці̀йне [тертьовѐ, 
тертне `] 

к. ходово̀е   ко̀лесо ходове ` 
к. храпово̀е   ко̀лесо заскочко `ве 
к. червя̀чное   ко̀лесо шне `кове 
к. черпако̀вое   ко̀лесо черпако `ве 
к. штурва̀льное   ко̀лесо штурва `льне 

колесопрока̀тный   колесовальцюва `льний 
колея̀   ко `лія,-лії (1. лінія з двох паралельно 
прокладених рейок для руху поїздів, 
трамваїв; 2. наїжджена заглибина від 
коліс на дорозі) 
к. рѐльсовая   ко `лія рѐйкова 

колѝчественный   кі̀лькісний 
колѝчество   кі̀лькість,-кости 
к. вещества̀   кі̀лькість речовини ` 
к. движѐния   кі̀лькість ру̀ху 
к. мнѝмое   кі̀лькість уя `вна 
к. отрица̀тельное   кі̀лькість від’є̀мна 
к. положѝтельное   кі̀лькість дода̀тна 
к. среднегодово̀е   кі̀лькість середньорі̀чна 
к. среднесу̀точное   кі̀лькість середньодобова̀ 
к. теплоты̀   кі̀лькість теплоти ` 

коллективиза̀ция   колективіза `ція,-ції, 
усуспі `льнення 

коллективизѝрованный   сколективізо̀ваний, 
усуспі `льнений 

коллектѝвный   колекти `вний, зага̀льний, 
спі̀льний 

коллѐктор   коле `ктор,-ра, збірни `к,-ка̀ 

(1. установа, яка щось збирає або розподіляє; 
2. частина динамомашини для підведення 
або відведення струму за допомогою 
щіток, а також випрямлення струму; 
3. трубопровід, до якого під’єднуються 
кілька трубопроводів меншого діяметру; 
4. труба з підвідними та відвідними 
патрубками для зміни тиску, розподілу 
потоків газу, пари, рідини) 
к. канализацио̀нный   збі̀рник [коле `ктор] 
каналізаці `йний 

к. кольцево̀й   коле `ктор кільце `вий 
к. углово̀й   колѐктор кутови `й 

коллѐкторный   коле `кторний, збірнико `вий 
коллима̀тор   коліма̀тор,-ра (1. оптичний 
пристрій для створення пучка паралельних 
променів; 2. в радіологічних приладах 
пристрій, за допомогою якого відділяють 
певну частину потоку проміння; 3. геод. 
невелика зорова труба, у фокусі якої є 
хрестоподібно натягнуті нитки або 
світла точка) 

коллимацио̀нный   колімаці `йний 
колло̀дий   коло `дій,-дію (клей спиртово-
етерового розчину нітроклітковини, 
який після випарення розчинника утворює 
прозору плівку; застосовується в 
медицині) 

колло̀ид   коло̀їд,-ду (система, що складається 
з дуже подрібнених частинок розміром 
10-5–10-7 см, рівномірно розподілених в 
однорідному середовищі) 
к. гидрофѝльный   коло `їд гідрофі̀льний 
к. гидрофо̀бный   коло `їд гідрофо `бний 
к. защѝтный   коло̀їд захисни `й 
к. обратѝмый   коло `їд оборо `тний 

коллоида̀льный, колло̀идный   коло̀їдний, 
драгли `стий 

коловоро̀т   тех. коловоро̀т,-та (1. інструмент 
для ручного свердління отворів у дереві, 
іноді металі; 2. вантажопідіймальний 
пристрій у вигляді вала, на який намотується 
линва чи ланцюг) 

коло̀да   коло `да,-ди 
коло̀дец   коло `дязь,-зя, крини `ця,-ці 
к. артезиа̀нский   коло `дязь артезія `нський 
к. бурово̀й   коло̀дязь свердлови `й 
к. вентиляцио̀нный   коло̀дязь вентиляці̀йний 
к. водобо̀йный   коло `дязь водобі̀йний 
к. водосбо̀рный   коло `дязь водозбі̀рний 
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колодец водосточный                                                                         колпак котельный 

к. водосто̀чный   коло `дязь водозбіжни `й 
к. дрена̀жный   коло `дязь дрена `жний 
к. закреплённый сру̀бом   коло̀дязь цямро̀ваний 
к. компенсацио̀нный   
коло `дязь компенсаці `йний 

к. опускно̀й   коло̀дязь опускни `й 
к. оса̀дочный   коло `дязь осадни `й 
к. отсто̀йный   коло `дязь усті `йний 
к. поглоща̀ющий   коло `дязь поглина̀льний 
к. подьёмный   коло `дязь догі̀рний 
к. приёмный   коло̀дязь прийма `льний 
к. сбро̀сный   коло̀дязь скидни `й 
к. смотрово̀й   коло `дязь оглядо̀вий 
к. соединѝтельный   коло `дязь сполучни `й 
к. тру̀бчатый   коло̀дязь тру `бчастий 

коло̀дка   коло `дка,-ки (1. дерев’яний 
або металевий брусок у гальмі, який 
притискається до шківу барабана чи 
обода колеса для гальмування; 
2. висячий замок; 3. копил для взуття) 
к. тормозна̀я   коло `дка гальмівна̀ 

коло̀дный   коло `дний 
коло̀дочно-каблу̀чный   коло̀дково-підбо̀рний 
ко̀локол   дзвін,-во̀ну; ковпа̀к,-ка̀ (накриття 
над чимось круглої, конусної форми) 
к. возду̀шный   ковпа `к пові `тря `ний 
к. защѝтный   дзвін захисни `й 
к. экранѝрующий   дзвін екранува̀льний 

колоколообра̀зный   дзвоноподі̀бний 
колоко̀льный   дзвонови `й 
колоко̀льчик   дзвіно `к,-нка `, дзво `ник,-ка 
коло̀нка   1. коло̀нка,-ки (назва різноманітних 
пристосувань (у формі котла, посудини) 
з кранами для надходження та приймання 
рідин, газів); 2. стовпе `ць,-пця ` (у таблиці) 
к. воздухосушѝльная   коло̀нка вітросушѝльна 
к. га̀зовая   коло̀нка га `зова 
к. звукова̀я   коло̀нка звукова ` 
к. перего̀нная   коло `нка перегі `нна 
к. перфора̀торная   коло̀нка перфора̀торна 
к. распо̀рная   коло `нка розпі `рна 
к. распределѝтельная   коло̀нка розподі̀льна 
к. сушѝльная   коло `нка суши `льна 

коло̀нна   коло `на,-ни, стовп,-впа̀ (частина 
архітектурної споруди у вигляді високого 
стовпа, що служить підпорою фронтонів, 
внутрішніх частин будови) 
к. бето̀нная   коло̀на бето `нна 

к. железобето̀нная   коло̀на залізобето̀нна 
к. защемлённая   коло `на зати `снена 

[заще `кнена] 
к. кра̀на   коло `на зво̀ду 
к. осадѝтельная   ве `жа оса̀джувальна 
к. отпа̀рная   відпа̀рник,-ка, відго̀нник,-ка, 
стрі̀пінг,-га (при ректифікаційній вежі) 

к. пирамида̀льная   коло `на піраміда̀льна 
к. поддѐрживающая   коло `на підтримна ` 
к. пульса̀ционная   ба̀шта колива̀льна 
к. фракционѝрующая   коло̀на фракціюва̀льна 

колонна̀да   арх. колона `да (ряд колон, 
об’єднаних загальним перекриттям) 

коло̀нный   коло `нний 
коло̀нчатый   коло̀нчастий 
колорѝметр   колори `метер,-тра (прилад для 
визначення характеристик кольору) 

колоримѐтрия   колориме `трія,-рії 
(методи кількісного визначення кольору, 
вимірюванням інтенсивности забарвлення) 

колоснѝк   руштѝна,-ни, рушт,-ту, 
колосни `к,-ка̀ (чавунні бруски, з яких 
складається ґратка в печах для 
проходження повітря під паливо і 
виходу золи з печі) 
к. ба̀лочный   рушти `на бруща `та 
к. плѝтчатый   рушти `на пли `тчаста 

колоснико̀вый   руштови `й, колоснико `вий 
колотѝльный   1. вибива̀льний; 2. ті̀пальний 
колотѝть   1. бѝти, вибива̀ти; 2. ті̀пати (льон) 
ко̀лотый   ко̀лотий, поко `лотий, гру `дковий 

(цукор) 
коло̀ченный   би `тий, ті̀паний 
коло̀ченый   вибитни `й, витіпни `й 
коло̀ша   мет. коло `ша,-ші (певна кількість 
матеріялу (руди, палива, вапняку), яку 
засипають за один раз в доменну піч, 
вагрянку тощо) 

колошнѝк   мет. колошни `к,-ка ` (засипний 
отвір, верхня частина доменноої печі, 
вагрянки, через який засипається колоша) 

колпа̀к   ковпа̀к,-ка̀, на̀кривка,-ки (накриття 
круглої чи конусовидної форми над чимось) 
к. ва̀куумный   ковпа `к ва̀куумний 
к. возду̀шный   ковпа `к пові `тря `ний 
к. вытяжно̀й   ковпа `к витяжни `й 
к. дымово̀й трубы̀   дашо̀к димаря̀, ка̀па,-пи 
к. котѐльный   ковпа̀к казано̀вий [котѐльний] 
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колпак предохранительный                                                                  комбинаторика 

к. предохранѝтельный   ковпа̀к запобі̀жний 
к. экранѝрующий   ковпа `к екранува `льний 

колпачо̀к   ковпачо̀к,-ка̀ 
колчеда̀н   колчеда̀н,-ну, іскрѝш,-шу (загальна 
назва мінералів класу сульфідів металів) 
к. желѐзный   колчеда̀н залі̀зний, пірѝт,-ту, 
іскри `ш залі̀зний 

ко̀льца   мн. кі̀льця 

к. Нью̀тона   кі̀льця Нью `тона 
к. Сату̀рна   кі̀льця Сату `рна 
к. собира̀тельные   кі̀льця збира̀льні 

кольцево̀й   кільце `вий 
кольцеобра̀зный   кільцюва `тий, кільча̀стий, 
кільцеви `дний 

кольцо̀   1. кільцѐ,-ця̀; 2. каблу̀чка,-ки, о̀бруч,-ча; 
3. хем. ци `кл,-лу 
к. банда̀жное   кільцѐ пов’язне ` 
к. верёвочное   кільце ` мотузко `ве 
к. во̀йлочное   кільце ` повстяне ` 
к. враща̀ющееся   кільцѐ обертнѐ [оберто̀ве] 
к. дѐмпферное   кільце ` дѐмпферне 

[заспоко `ювальне] 
к. закрепѝтельное   кільцѐ закріпне ` 
к. затяжно̀е   кільцѐ затяжнѐ 
к. защѝтное   кільцѐ захисне ` 
к. коллѐкторное   кільце ` колѐкторне 

[збира `льне] 
к. маслоотража̀тельное   кільцѐ оливовідбивнѐ 
к. маслосьёмочное   кільцѐ мастилознімнѐ 

[оливознімне `] 
к. набѝвочное   кільце ` ущі `льнювальне 
к. нажда̀чное   кільцѐ шмергеле `ве 
к. нажимно̀е   кільце ` натисне ` 
к. наса̀дочное   кільце ` насадне ` 
к. опо̀рное   кільце ` опо `рне 
к. охра̀нное   кільцѐ запобі̀жне 
к. подкладно̀е   кільце ` підкладнѐ 
к. поршнево̀е   кільцѐ то̀локове 
к. прокла̀дочное   кільце ` перелі `жне 
к. пружѝнное   кільцѐ пружи `нне 
к. распо̀рное   кільце ` розпі `рне 
к. распределѝтельное   кільцѐ розподі̀льне 
к. рѐжущее   кільцѐ рі̀зальне 
к. резѝновое   кільце ` ґу̀мове 
к. скрепля̀ющее   кільце ` скріпне ` 
к. сма̀зочное   кільце ` масти `льне 
к. соединѝтельное   кільцѐ сполучне ` 

[з’є̀днувальне, злу̀чувальне] 

к. сто̀порное   кільце ` сто̀порне [затримнѐ] 
к. стяжно̀е   кільце ` стяжне ` 
к. уплотнѝтельное   кільцѐ ущі̀льнювальне 
к. устано̀вочное   кільце ` устано `вне 

кольчугалюмѝний   кольчугалюмі̀ній,-нію 
(міцний алюмінієвий стоп, який містить 
5% нікелю) 

ко̀лья   кілки `,-і̀в, гострокі `л,-ко̀лу, па `ля,-лі 
ком   гру̀дка,-ки; жмут,-та̀, клубо̀к,-бка̀ (пряжі) 
кома̀нда   кома̀нда,-ди, нака̀з,-зу, сигна̀л,-лу 
комба̀йн   комба̀йн,-на (багатофункційна 
машина, що одночасно виконує роботу 
кількох машин; цикл виробничих процесів) 
к. го̀рный   комба̀йн гірни `чий 
к. доро̀жный   комба̀йн доро `жній 
к. зерноубо̀рочный   
комба̀йн зернозбира̀льний 

к. картофелеубо̀рочный   
комба̀йн картоплезбира `льний 

к. льноубо̀рочный   
комба̀йн льонозбира̀льний 

к. многоба̀ровый   
гірн. комба̀йн багатоба̀ровий 

к. прицепно̀й   комба̀йн причіпнѝй 
к. прохо̀дческий   комба̀йн прохі̀дницький 
к. путево̀й   комба̀йн шля̀ховий [колі̀йний] 
к. самохо̀дный   комба̀йн самохі `дний 
к. свеклоубо̀рочный   
комба̀йн бурякозбира̀льний 

к. сѝлосный   комба̀йн си `лосний 
к. торфяно̀й   комба̀йн торф’я `ни `й 
к. у `гольный   комба̀йн вугі `льний 
к. хлебоубо̀рочный   комба̀йн зернозбира̀льний 
к. хлопкоубо̀рочный   
комба̀йн бавовнозбира `льний 

к. электротрубосва̀рочный   
комба̀йн електротрубозва `рювальний 

комбайнёр   комба̀йнер,-ра 
комбайновый   комба̀йновий 
комбайностроѐние   комбайнобудува `ння 
комбина̀т   комбіна̀т,-ту (підприємство або 
виробниче об’єднання, яке складається з 
кількох спеціялізованих виробництв, 
пов’язаних між собою технологічно, 
економічно та організаційно) 

комбинато̀рика   мат. комбінато `рика,-ки 
(частина математики, об’єктом 
дослідження якої є сполуки довільних 
елементів) 
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комбинаторный                                                                                компенсированный 

комбинато̀рный   комбінато `рний 
комбинацио̀нный   комбінаці `йний 
комбина̀ция   комбіна `ція,-ції (сполучення, 
поєднання або розташування чого-небудь 
у певному порядку) 
к. внѐшних воздѐйствий   комбіна̀ція 
зо̀внішніх впли `вів 

к.рациона̀льная   комбіна `ція раціона `льна 
к. эффектѝвная   комбіна `ція ефекти `вна 

комбинезо̀н   комбінезо `н,-на 
комбинѝрованный   комбіно̀ваний; 
скомбіно `вний 

скомбинѝрованный   скомбіно̀ваний 
комбинѝровать, скомбинѝровать   комбінува̀ти, 
скомбіно̀вувати, скомбінува `ти 

комбинѝруемый   комбіно̀ваний; скомбіно̀вний 
комбинѝрующийся   скомбіно̀вний; 
комбіно̀ваний 

комелѝстый   відзѐмковий 
ко̀мель   озѐмок,-мка, відзѐмок,-мка (нижня 
частина дерева) 

комкова̀ние   грудкува `ння, гранулюва `ння, 
зѐрнення 

комкова̀тость   грудкува `тість,-тости 
комкова̀тый   грудкува `тий 
коммѐрческий   комерці `йний, торговѐльний 
коммпрѐссорная (устано̀вка)   компрѐсорня,-ні 
коммуника̀ция   комуніка `ція,-ції (шляхи 
сполучення транспорту, ліній зв’язку тощо) 

коммутатѝвный   комутати `вний 
коммута̀тор   комута̀тор,-ра, перемика `ч,-ча̀, 
перемі̀нник,-ка (пристрій для вмикання, 
вимикання й перемикання електричних кіл) 
к. диспѐтчерский   комута̀тор диспѐтчерський 
к. стрѐлочный   комута `тор стрі̀лковий 

коммутацио̀нный   комутаці `йний 
коммута̀ция   комута̀ція,-ції, перемика `ння, 
перемі̀на,-ни 

коммутѝруемый   комуто̀ваний; скомуто̀вний, 
перекомуто `вний 

коммутѝрующий   комутува `льний, 
перемика `льний 

коммутѝрующийся   скомуто `вний, 
перекомуто `вний; комуто `ваний 

комо̀к   гру `дка,-ки, жму̀ток,-тка 
компа̀ктность   компа `ктність,-ности, 
сти `сність,-ности 

компа̀ктный   компа̀ктний, сти `слий; 
малогабари `тний, негроміздкѝй 

компара̀тор   компара̀тор,-ра, порі̀внювач,-ча 
(вимірювальний прилад, що діє за принципом 
порівняння вимірюваної величини з еталоном) 

ко̀мпас   ко̀мпас,-са 
к. авиацио̀нный   ко̀мпас авія `ційний 
к. азимута̀льный   ко̀мпас азимута̀льний 
к. астрономѝческий   ко̀мпас астрономі̀чний 
к. гиромагнѝтный   ко̀мпас гіромагне `тний 
к. го̀рный   ко `мпас гірни `чий 
к. дистанцио̀нный   ко̀мпас дистанці `йний 
к. индукцио̀нный   ко̀мпас індукці̀йний 
к. карма̀нный   ко̀мпас кишенько̀вий 
к. пеленга̀торный   ко̀мпас пеленга̀торний 
к. путево̀й   ко `мпас шляхови `й 
к.-теодолѝт   геогр. ко̀мпас-теодолі̀т, 

-са-теодолі̀та 
компау̀нд   компа̀унд,-ду, су `міш,-ші, 
з’є̀днання (1. парова машина з двома 
циліндрами; 2. суміш двох речовин) 

компаундѝрование   компаундува̀ння, 
змі̀шування (1. змішування двох чи 
кількох олив, видів палива для одержання 
спеціяльних продуктів зі заданими якостями; 
2. схема вмикання електричних обмоток 
чи агрегатів, за якою магнетний потік 
зростає зі збільшенням струму 
навантаження машини) 

компаундѝрованный   скомпаундо̀ваний 
компаундѝровать   компаундува `ти, 
скомпаундува `ти; змі̀шувати, зміша `ти 

компенса̀тор   компенса `тор,-ра, 
зрівнова `жувач,-ча (прилад для 
зрівноважування умов роботи 
яких-небудь механізмів або для 
вимірювання різниці чогось) 
к. гидравлѝческий   компенса̀тор гідравлі̀чний 
к. затво̀ра   компенса `тор закри `ву 
к. расширѝтельный   компенса̀тор розширнѝй 
к. синхро̀нный   компенса `тор синхро `нний 
к. тирѝсторный   компенса̀тор тирѝсторний 

[керо `ваний] 
к. уто̀чный   компенса `тор утоко `вий 

компенсацио̀нный   компенсаці `йний, 
зрівнова `жний 

компенса̀ция   компенса `ція,-ції, 
зрівнова `ження 

компенсѝрованный   скомпенсо `ваний 
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компенсировать                                                                               компостирующийся 

компенсѝровать   компенсува̀ти, скомпенсува̀ти; 
зрівнова `жувати, зрівнова `жити 

компенсѝруемый   компенсо `ваний; 
скомпенсо `вний 

компенсѝрующий   компенсува `льний 
компенсѝрующийся   скомпенсо `вний; 
компенсо `ваний 

компилѝрование   компілюва `ння 
компилирова̀ть   компілюва `ти 
компиля̀ция   компіля `ція,-ції, краді̀жка,-ки 
ко̀мплекс   ко̀мплекс,-су, поє̀днання 

(сукупність предметів, явищ, дій, 
властивостей, що становлять одне ціле) 
к. автоматизѝрованный   
ко `мплекс завтоматизо `ваний 

к. вичислѝтельный   
ко `мплекс обчи `слювальний 

к. машѝн   ко `мплекс маши `н 
к. механѝзмов   ко `мплекс механі̀змів 
к. обуча̀ющий   ко̀мплекс навча̀льний 
к. програ̀ммный   ко `мплекс програ̀мний 
к. пусково̀й   ко̀мплекс пускови `й 
к. роботизѝрованный   
ко `мплекс зроботизо `ваний 

к. технологѝческий   ко̀мплекс технологі̀чний 
ко̀мплексность   ко `мплексність,-ности 
ко̀мплексный   ко̀мплексний, збі̀рний 
комплѐкт   комплѐкт,-та (повний набір 
інструментів або предметів, що мають 
певне призначення) 
к. балансиро̀вочный   комплѐкт балансува̀льний 
к. докумѐнтов   компле `кт докумѐнтів 
к. инструмѐнтов   компле `кт інструмѐнтів 
к. ирригацио̀нный   компле `кт іригаці̀йний 

[зро̀шення] 
к. модѐльный   компле `кт моде `льний 
к. сбо̀рочный   компле `кт склада̀льний 
к. упако̀вочный   компле `кт пакува̀льний 

комплекта̀ция   добира̀ння, комплектува̀ння; 
комплекта `ція,-ції, добі `р,-бо `ру 
(доповнення до певної заздалегідь 
визначеної кількости речей) 

комплектиро̀ванный   комплекто `ваний 
комплектѝровать   комплектува̀ти, добира̀ти 
комплектѝруемый   комплекто `ваний; 
комплекто `вний 

комплектѝрующий   комплектува `льний 

комплемента̀рный   комплемента̀рний, 
взаємодопо `внювальний 

композѝт   компози `т,-ту 
к. волокнѝстый   компози `т волокни `стий 
к. металлѝческий   компози `т металѐвий 
к. однонапра̀вленный   
компози `т однонапря `млений 

к. слоѝстый   компози `т шарува `тий 
композѝтный   компози `тний 
композицио̀нность   композиці̀йність,-ности 
композицио̀нный   композиці̀йний 
композѝция   компози `ція,-ції 
к. металлокерами `ческая   композѝція 
металокерамі `чна 

к. приса̀док   мет. компози `ція приса `док 
компонѐнт   компоне `нт,-та, складни `к,-ка `, 
складова ` части `на 
к. активѝрующий   компонѐнт активува̀льний 
к. вѐктора   компоне `нт ве `ктора 
к. вращѐния   компоне `нт оберта `ння 
к. легѝрующий   компоне `нт легува̀льний 
к. перемещѐния то̀чки   
компоне `нт перемі̀щення то `чки 

к. тѐнзора   компоне `нт те `нзора 
компониро̀ванный   компоно `ваний 
компонѝровать   компонува `ти, склада̀ти 
скомпоно̀вывать, скомпонова̀ть   компонува̀ти, 
скомпонува `ти; склада̀ти, скла `сти 

компонѝруемый   компоно̀ваний; скомпоно̀вний 
компонѝрующий   компонува `льний 
компонѝрующийся   скомпоно `вний; 
компоно `ваний 

компоно̀вка   компонува `ння, склада̀ння 
компоно̀вочный   компонува̀льний, склада̀льний 
компо̀стер   компо `стер,-тра, тавро `виця,-ці 

(прилад для вибивання умовних дірчастих 
написів на квитках та інших документах 
з метою контролю) 

компостѝрованный   закомпосто `ваний 
компостѝровать   компостува `ти, 
закомпосто `вувати, закомпостува̀ти; 
пробива `ти, пробѝти 

компостѝруемый   компосто `ваний; 
закомпосто `вний 

компостѝрующий   компостува `льний 
компостѝрующийся   закомпосто̀вний; 
компосто `ваний 
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компрессионный                                                                                              конверсия 

компрессио̀нный   компресі `йний 
компрессирова̀ние   компресува̀ння, стиска̀ння 
компрессѝровать   компресува `ти, стиска `ти 
компрѐссия   стиска `ння; стѝснення; 
компре `сія,-сії (стискання газів, пари, 
повітря, що спричиняє зменшення об’єму, 
який вони займають, підвищення тиску й 
температури) 

компрѐссор   компре `сор,-ра (машина для 
компресії і переміщення газів під тиском) 
к. абсорбцио̀нный   компрѐсор абсорбці̀йний 
к. винтово̀й   компре `сор ґвинтови `й 
к. вихрево̀й   компре `сор вихровѝй 
к. возду̀шный   компре `сор пові `тря `ний 
к. жидкостнокольцево̀й   компре `сор 
рідиннокільце `вий 

к. коловра̀тный   компрѐсор коловоро̀тний 
к. лопастно̀й   компре `сор лопате `вий 
к. мембра̀нный   компре `сор мембра̀нний 
к. объёмный   компре `сор об’є̀мний 
к. однова̀льный   компре `сор однова `льний 
к. оппозѝтный   компре `сор опозѝтний 
к. осево̀й   компрѐсор осьови `й 
к. паростру̀йный   компрѐсор парострумѝнний 
к. пластѝнчатый   компрѐсор пластѝнчастий 
к. поршнево̀й   компре `сор то `локовий 
к. ротацио̀нный   компре `сор ротаці `йний 
к. стру̀йный   компре `сор струми `нний 
к. ступѐнчатый   компре `сор ступі̀нчастий 
к. центробѐжный   компре `сор 
відцентро `вий 

компрѐссорный   компре `сорний 
компрессѝровать   компресува `ти, стиска `ти 
компью̀тер   комп’ю `тер,-тра 
компью̀терный   комп’ю `терний 
конвѐйер   конвѐєр,-ра, перено `сник,-ка, 
тра `нспортник,-ка (машина безперервної 
дії для переміщення деталей виробів, 
транспортування вантажів з потрібним 
ритмом на певну віддаль) 
к. вибрацио̀нный   конве `єр вібраці̀йний 
к. винтово̀й   конве `єр ґвинтови `й 
к. гра̀бельный   конве `єр грабелько `вий 
к. гравитацио̀нный   конвѐєр гравітаці̀йний 
к. итерацио̀нный   конве `єр ітераці̀йний 
к. канту̀ющий   конве `єр кантува `льний 
к. ковшево̀й   конве `єр ківшови `й 
к. лѐнточный   конве `єр стрічковѝй 

к. лю̀лечный   конве `єр колиско `вий 
к. магистра̀льный   конвѐєр магістра̀льний 
к. па̀нцырный   конве `єр па `нцирний 
к. пластѝнчатый   конве `єр пластѝнчастий 
к. подвесно̀й   конве `єр почіпни `й 
к. распределѝтельный   конвѐєр розподі̀льний 
к. ро̀ликовый   конве `єр ва̀ликовий 
к. самогру̀зящий   
конве `єр самозаванта `жувальний 

к. сбо̀рочный   конве `єр склада̀льный 
к. скребко̀вий   конве `єр скреблови `й 

[згреблови `й] 
к. телѐжечный   конве `єр візко `вий 
к. толка̀ющий   конве `єр штовха `льний 
к. убо̀рочный   с.г. конве `єр збира `льний 
к. цепно̀й   конвѐєр ланцюго `вий 
к. ша̀говый   конвѐєр кро `ковий 
к. шнѐковый   конвѐєр шнѐковий [спіра̀льний, 
ґвинтови `й] 

конвейериза̀ция   конвеєриза `ція,-ції, 
транспортиза `ція,-ції (механізація 
виробничих процесів за допомогою 
транспорних машин) 

конвейеризѝрованный   сконвеєризо `ваний 
конвейеризѝровать   конвеєризува̀ти, 
сконвеєризо `вувати, сконвеєризува `ти 

конвейеризѝруемый   конвеєризо̀ваний; 
сконвеєризо `вний 

конвейеризѝрующий   конвеєризува `льний 
конвейеризѝрующийся   сконвеєризо `вний; 
конвеєризо `ваний 

конвѐйерный   конве `єрний 
конвекцио̀нный   конвекці̀йний, перено̀сний 
конвѐкция   конвѐкція,-ції, перене `сення 

(перенесення тепла в рідинах або газах 
рухомим середовищем) 
к. вы̀нужденная   конве `кція ви `мушена 
к. естѐственная   конве `кція приро `дна 
к. теплова̀я   конве `кція теплова ` 

конвѐнция   конвѐнція,-ції, до̀говір,-вору 
конвергѐнтность   конверге `нтність,-ности, 
зблѝженість,-ности, схо `дженість,-ности, 
збі `жність,-ности 

конвергѐнтный   конверге `нтний, зблѝжни `й 
конвергѐнция   конвергѐнція,-ції, зблѝження, 
схо `дження 

конвѐрсия   конвѐрсія,-сії, перетво `рення; 
змі̀на,-ни, замі̀на,-ни 
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конверсия внутренняя                                                                                     кондуктор 

к. вну̀тренняя   конве `рсія вну `трішня 
к. водяно̀го га̀за   конве `рсія водяно̀го га̀зу 
к. па̀рная   конвѐрсія па `рна 
к. произво̀дственная   конвѐрсія виробнѝча 

конвертѝрование   конвертува̀ння, замі̀нювання, 
перетво `рювання; відконвертува̀ння, 
замі̀нення, перетво `рення 

конвертѝрованный   cконверто `ваний, 
перетво `рений 

конвертѝровать   мет. конвертува̀ти, 
відконвертува `ти 

конвѐртор   конвѐртер,-ра, конве `ртор,-ра, 
перетво `рювач,-ча (1. обертова піч, у 
якій витоплюють сталь продуванням 
повітря чи кисню через розтоплений 
чавун; 2. одноякірний перетворювач 
електричного струму) 

конгломера̀т   конґломера `т,-ту, ску `пчення, 
су̀міш,-ші (механічне поєднання 
різнорідних предметів чи їх частин) 

конгломера̀ция   конґломера `ція,-ції, 
нагрома `дження (таке об’єднання окремих 
предметів в одне ціле, при якому вони 
зберігають свої риси й властивості) 

конгруэ̀нтный   конґруе `нтний, відпові̀дний, 
узго `джений 

конгруэ̀нция   конґруѐнція,-ції, узго̀дженість, 
-ности, відпові `дність,-ности 
(геом. сукупність ліній, що заповнюють 
простір чи деяку його частину так, що 
через кожну точку проходить хоча б одна 
з ліній сукупности) 

конденса̀т   конденса `т,-ту, скра `плення 
(продукт конденсації) 

конденса̀тный   конденса `тний 
конденса̀тор   конденса̀тор,-ра, згу̀щувач,-ча 

(1. апарат, у якому пара охолодженням 
перетворюється в рідину; 2. ел. пристрій 
для нагромадження електричних зарядів) 
к. блокиро̀вочный   
конденса `тор блокува `льний 

к. впры̀скивающий   
конденса `тор упо̀рскувальний 

к. испарѝтельный   
конденса `тор випаро `вувальний 

к. концентрѝческий   
конденса `тор концентри `чний 

к. листово̀й   конденса `тор аркушѐвий 
к. пластѝнчатый   конденса̀тор пластѝнчастий 

к. погружа̀емый   конденса `тор зану `рний 
к. подстро̀ечный   
конденса `тор підлашто `вувальний 

к. разделѝтельный   конденса̀тор розді̀льний 
к. стру̀йный   конденса `тор струмѝнний 
к. центробѐжный   конденса̀тор відцентро̀вий 
к. эжѐкторный   конденса `тор ежѐкторний 

[викида `льний] 
к. электролитѝческий   конденса `тор 
електроліти `чний 

конденса̀торный   конденса `торний 
конденса̀ция   1. фіз. конденса `ція,-ції, 
зрі `дження, скра̀плювання (перехід газу 
чи пари в рідину або тверде тіло внаслідок 
їх охолодження чи стиснення); 2. хем. 
конденса `ція,-ції, сполу `чення (реакція 
сполучення молекул органічних речовин 
мономерів у високомолекулярні сполуки 
– полімери) 
к. альдо̀льная   хем. конденса̀ція альдо̀льна 
к. ка̀пельная   фіз. конденса̀ція краплѝнна 
к. капилля̀рная   фіз. конденса̀ція капіля̀рна 
к. окислѝтельная   хем. конденса̀ція 
оки `снювальна 

к. па̀ра   фіз. конденса `ція па `ри 
к. плёночная   фіз. конденса `ція плі̀вкова 
к. стру̀йная   фіз. конденса `ція струми `нна 
к. фракционѝрованная   фіз. конденса̀ція 
фракці `йна [фракціоно `вана] 

к. циклѝческая   хем. конденса̀ція циклі̀чна 
кондиционѐр   кондиціоне `р,-ра (1. апарат 
для оброблення повітря в закритих 
приміщеннях; 2. апарат для теплового 
оброблення зерна) 

кондиционѝрование   кондиціонува `ння, 
кондиціюва `ння 

кондиционѝровать   кондиціонува̀ти, 
кондиціюва `ти 

кондуктометрѝя   кондуктометрі `я,-рі̀ї 
(електрохемічний метод аналізу, що 
ґрунтується на вимірюванні 
електропровідности розчинів) 

конду̀ктор   конду̀ктор,-ра, провідни `к,-ка 
(1. верстатний пристрій, що забезпечує 
правильне положення деталі та інструмента 
стосовно оброблюваного виробу; 2. перший 
ряд труб, що їх опускають у свердловину, 
надаючи їм правильного напряму; 
3. металева куля в електростатичних 
машинах, на якій нагромаджують 
електричні заряди; 4. працівник транспорту) 
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кондуктор диаметральный                                           конструкция железобетонная 

к. диаметра̀льный   конду̀ктор діяметра̀льний 
к. непреры̀вный   конду `ктор непере `рвний 
к. сва̀рочный   конду `ктор зва `рювальний 

конёк   грѐбінь,-беня (на даху) 
конѐц   кіне `ць,-нця ` 
к. кипѐния   кіне `ць кипі `ння 
к. торможѐния   кіне `ць гальмува `ння 
к. эксплуата̀ции   кі̀нець експлуата̀ції 

конѐчный   1. скінчѐнний (який має кінець); 
2. кінце `вий (останній) 

конѝческий   коні̀чний, стіжко `вий 
конкрѐтный   конкре `тний, реа̀льний, то̀чний 

(всебічно пізнаний в усіх зв’язках і 
відношеннях) 

конкрѐция   мін. конкре `ція,-ції, зроста `ння 
(мінеральне утворення округлої форми у 
товщі осадних порід) 

конопа̀тить   конопа `тити, гло̀бити; забива̀ти 
(затикати дірки чи щілини клоччям) 

конопа̀тка   конопа `тка,-ки, гло `бачка,-ки 
(залізна лопатка з ручкою для 
конопачення) 

консекутѝвный   консекутѝвний, послідо̀вний 
консерва̀нт   консерва `нт,-та, зберіга̀ч,-ча ` 
консерва̀ция   консерва `ція,-ції, зберіга̀ння 

(оберігання від гниття, бродіння) 
консервѝрование   консервува̀ння, зберіга̀ння, 
оберіга̀ння 

консервѝрованный   законсерво `ваний 
консервѝровать   консервува̀ти, законсервува̀ти 
консервѝруемый   консерво `ваний; 
законсерво `вний 

консервѝрующий   консервува `льний 
консервѝрующийся   законсерво `вний; 
консерво `ваний 

консистѐнтный   консисте `нтний 
консистѐнция   консисте `нція,-ції (ступінь 
щільности і густини напівтвердих – 
напіврідких речовин (мастил, фарб, 
будівельних розчинів)) 
к. сма̀зочного материа̀ла   консисте `нція 
мастѝла 

консо̀ль   консо `ль,-ля, кре `мпіль,-ля 
(опорна конструкція, що підтримує 
виступні частини будівлі – карнизи, 
балкони, архітектурні прикраси) 

консо̀льный   консо `льний 
конста̀нта   конста̀нта,-ти, ста̀ла,-лої 
к. арифметѝческая   конста̀нта аритметѝчна 

к. ко̀мплексная   конста `нта ко `мплексна 
к. логѝческая   конста `нта логі `чна 
к. механѝческая   конста `нта механі̀чна 
к. равновѐсия   конста̀нта [ста̀ла] рівнова̀ги 
к. физѝческая   конста̀нта [ста̀ла] фізѝчна 
к. химѝческая   конста `нта [ста̀ла] хемі̀чна 

константа̀н   константа `н,-ну (стоп міді з 
нікелем і домішками інших металів, 
який використовують для виготовлення 
термопар, електричних опорів) 

конста̀нтный   конста `нтний, незмі̀нний, 
пості `йний 

конструѝрование   конструюва̀ння, зво̀дження, 
склада̀ння, будува̀ння; сконструюва `ння, 
скла `дення, збудува `ння 
к. автоматизѝрованное   конструюва `ння 
автоматизо `ване 

к. бло̀чное   конструюва `ння бло `кове 
к. дета̀лей   конструюва `ння дета̀лей 
к. систѐмное   конструюва `ння систе `мне 
к. узлово̀е   конструюва `ння вузлове ` 

конструѝрованный   конструйо `ваний; 
сконструйо `вний 

сконструѝрованный   сконструйо̀ваний 
конструѝровать, сконструѝровать   
конструюва `ти, сконструюва `ти; 
склада̀ти, скла `сти; будува `ти, збудува `ти 

конструѝруемый   конструйо `ваний; 
сконструйо `вний 

конструѝрующий   конструюва `льний 
конструѝрующийся   сконструйо `вний; 
конструйо `ваний 

констру̀ктор   констру `ктор,-ра, склада̀ч,-ча ` 
конструкцио̀нный   конструкці `йний 
констру̀кция   констру `кція,-ції 
к. авиацио̀нная   констру `кція авіяці̀йна 
к. бескарка̀сная   констру̀кція безкарка̀сна 
к. ветросто̀йкая   констру `кція вітростійка ` 
к. взрывобезопа̀сная   
констру `кція вибухобезпе `чна 

к. вибропоглоща̀ющая   
констру `кція вібропоглина `льна 

к. выдвижна̀я   констру `кція висувна ` 
к. гѝбкая   констру `кція гнучка ` 
к. деревя̀нная   констру `кція дерев’я `на 
к. железобето̀нная   
констру `кція залізобето̀нна 
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конструкция жёсткая                                                                                         контракт 

к. жёсткая   констру̀кція жорстка̀ [штѝвна] 
к. ка̀менная   констру `кція кам’яна ` 
к. карка̀сная   констру `кція карка `сна 
к. клёпаная   констру̀кція клѐпана [нюто̀вана] 
к. кованосварна̀я   констру̀кція кованозварна̀ 
к. листова̀я   констру̀кція листова̀ [а̀ркушева] 
к. листосварна̀я   констру̀кція аркушезварна̀ 
к. металлѝческая   констру `кція металѐва 
к. монолѝтная   констру `кція монолі `тна 
к. несу̀щая   констру `кція трима `льна 
к. опо̀рная   констру `кція опо `рна 
к. пневматѝческая   констру̀кція пневматѝчна 
к. поддѐрживающая   
констру `кція підтри `мувальна 

к. преднапряжё̀нная   
констру `кція попередньонапру `жена 

к. прокатносварна̀я   
констру `кція вальцівнозварна ` 

к. простра̀нственная   
констру `кція просторо `ва 

к. решётчатая   констру `кція ґратча̀ста 
к. сва̀йная   констру̀кція пальова̀ [на па̀лях] 
к. сварна̀я   констру `кція зварна ` [зварова `] 
к. составна̀я   констру `кція скла̀дена 
к. статѝчески неопределѝмая   
констру `кція стати `чно неви `значена 

к. стержнева̀я   констру `кція стрижне `ва 
[стержне `ва] 

к. строѝтельная   констру `кція будіве `льна 
к. тонкостѐнная   констру̀кція тонкості̀нна 
к. цельнолита̀я   констру̀кція суцільнолѝта 
к. штампосварна̀я   констру̀кція штампозва̀рна 
к. щитова̀я   констру `кція щитова̀ 

конта̀кт   конта `кт,-та (пристрій); конта̀кт,-ту 
(зв’язок) (1. з’єднання проводів електричного 
кола; 2. пристрій, що забезпечує зіткнення; 
3. місце зіткнення; 4. зіткнення, зв’язок, 
взаємодія в роботі, узгодженість дій) 
к. антизапира̀ющий   
конта `кт протизапира `льний 

к. выпрямля̀ющий   конта `кт випрямни `й 
к. зажима̀ющий   конта `кт затиска̀льний 
к. замыка̀ющийся   конта `кт замика̀ний 

[замикни `й] 
к. катя̀щий   конта̀кт котки `й 
к. кно̀почный   конта̀кт натиснѝй [кно̀пковий, 
шпи `нковий] 

к. коро̀бочный   конта `кт коро `бковий 
к. коро̀бчатый   конта `кт скри `ньковий 
к. кро̀мочный   конта `кт окра `йковий 
к. линѐйный   конта `кт ліні `йний 
к. ножево̀й   конта̀кт ножовѝй [мѐчиковий] 
к. подвижно̀й   конта `кт рухо `мий 
к. полосово̀й   конта `кт смужко `вий 
к. скользя̀щий   конта̀кт ковзнѝй [ко̀взальний] 
к. то̀чечный   конта `кт точко̀вий 
к. тру̀щийся   конта `кт тертьови `й 
к. удѐрживающий   конта̀кт затрѝмувальний 

[утри `мувальний] 
к. упру̀гий   конта̀кт пру `жни `й 
к. уто̀пленный   конта `кт загли `блений 
к. шарово̀й   конта̀кт кульови `й 

контактѝрование   контактува `ння 
контактѝровать   контактува `ти 
контактѝрующий   контактува `льний 
конта̀ктно-гидродинамѝческий   конта `ктно- 
гідродинамі̀чний 

конта̀ктно-стыково̀й   конта `ктно-стикови `й 
конта̀ктор   конта̀ктор,-ра, доти `чник,-ка 

(електромагнетний апарат для дистанційних 
чи автоматичних вмикань, розмикань і 
перемикань електричних кіл постійного 
або змінного струму низької частоти) 

контѐйнер   контѐйнер,-ра, збі̀рник,-ка 
(знімний пристрій, в якому зберігають 
та перевозять речовини, вантажі) 
к. защѝтный   конте `йнер захиснѝй 
к. кача̀ющийся   конте `йнер хитнѝй 
к. лѐнточный   конте `йнер стрічко̀вий 
к. магистра̀льный   контѐйнер магістра̀льний 
к. печно̀й   контѐйнер пічни `й 
к. подвесно̀й   контѐйнер підвіснѝй [почіпнѝй] 
к. тра̀нспортный   контѐйнер тра̀нспортний 
к. формо̀вочный   контѐйнер формува̀льний 

[формівни `й] 
контѐйнерный   конте `йнерний 
континѐнт   контине `нт,-ту, матерѝк,-ка̀, 
суході `л,-до̀лу 

континента̀льный   континента `льний, 
материко `вий 

контѝнуум   мат. конти `нуум,-му (1. назва 
неперервних утворень, напр., сукупність 
всіх точок будь-якого відрізка прямої; 2. назва 
потужности множини дійсних чисел) 

контра̀кт   контра̀кт,-ту, до̀говір,-ру 
(письмова угода сторін) 
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контракция                                                                                                   конус впадин 

контра̀кция   контра̀кція,-ції, стя `гування 
(зменшення об’єму) 
к. капилля̀рная   контра `кція капіля `рна 

контра̀ст   контра̀ст,-ту, протилѐжність,-ности 
контрастѝрование   контрастува `ння 
контрастѝровать   контрастува `ти 
контра̀стный   контра `стний (різко 
протилежний) 

контрбалансѝр   контрбаланси `р,-ра, 
протирівнова̀жник,-ка, протикоромѝсло,-ла 

контрга̀йка   приму̀тра,-ри, контрга `йка,-ки 
(додаткова мутра [гайка], наґвинчена 
біля основної, яка не дає їй 
відґвинчуватися) 

контролѝрование   контролюва `ння 
контролѝрованный   контрольо `ваний; 
проконтрольо `вний 

проконтролѝрованный  проконтрольо `ваний 
контролѝровать, проконтролѝровать   
контролюва `ти, проконтролюва `ти 

контролѝруемый   контрольо `ваний; 
проконтрольо `вний 

контролѝрующий   контролюва `льний, 
контролівни `й 

контролѝрующийся   контро `льний, 
проконтрольо `вний; контрольо `ваний 

контро̀ллер   контро̀лер,-ра, контро̀льник,-ка 
(прилад, за допомогою якого здійснюють 
контроль або реєстрування чого-небудь) 
к. конта̀ктный   контро `льник конта̀ктний 
к. кулачко̀вый   контро `льник кулачко `вий 
к. реверсѝвный   контро̀льник реверсѝвний 
к. сигна̀льный   контро `льник сигна `льний 
к. стрѐлочный   контро `льник стрі̀лковий 

контро̀ль   контро̀ль,-лю 
к. визуа̀льный   контро `ль візуа `льний 
к. вы̀борочный   контро `ль вибірко̀вий 
к. диагностѝческий   контро̀ль діягностѝчний 
к. ка̀чества проду̀кции   контро `ль я `кости 
проду `кції 

к. надёжности   контро `ль наді̀йности 
к. непреры̀вный   контро `ль неперѐрвний 
к. оператѝвный   контро `ль операти `вний 
к. програ̀ммный   контро `ль програ̀мний 
к. профилактѝческий   
контро `ль профілакти `чний 

к. разрушѐния   контро `ль зруйнува `ння 

к. статистѝческий   контро̀ль статистѝчний 
к. технѝческий   контро `ль техні `чний 
к. технологѝческий   контро̀ль технологі̀чний 
к. ультразвуково̀й   контро̀ль ультразвуковѝй 
к. фотоэлектро̀нный   
контро `ль фотоелектро `нний 

к. функциона̀льный   контро̀ль функці̀йний 
контро̀льно-   контро `льно- 
к.-измерѝтельный   контро `льно-вимірни `й 
к.-испыта̀тельный   контро̀льно-випробнѝй 
к.-сортиро̀вочный   контро̀льно-сортува̀льний 

контро̀льный   контро `льний 
контрпа̀р   контрпа `ра,-ри (струмина пари, 
яку випускає циліндр парової машини, 
щоби швидко загальмувати її) 

контрфо̀рс   арх. контрфо̀рс,-са, приму̀рок,-рка 
(вертикальний виступ стіни, призначений 
для збільшення її міцности та стійкости) 

контрцѐнтр   мат. контрце `нтер,-тра 
ко̀нтур   ко̀нтур,-ру, о̀брис,-су 

(1. лінія, що окреслює форму; 2. замкнене 
коло провідників електричного струму) 
к. блокѝрующий   ко `нтур блокува̀льний 
к. возбужда̀ющий   ко̀нтур збу̀джувальний 
к. за̀мкнутый   ко̀нтур за `мкнений 
к. избира̀тельный   ко̀нтур ви `бірний 

[селекти `вний] 
к. излуча̀тельный   ко̀нтур випромі̀нювальний 
к. индуктѝвный   ко̀нтур індукти `вний 
к. исхо̀дный   ко̀нтур вихідни `й 
к. колеба̀тельный   ко̀нтур колива̀льний 
к. нало̀женный   ко `нтур накла `дений 
к. настро̀енный   ко̀нтур налашто̀ваний 

[настро `єний] 
к. приёмный   ко `нтур прийма `льний 
к. промежу `точный   ко̀нтур проміжни `й 
к. пропуска̀ющий   ко̀нтур пропускни `й 
к. резона̀нсный   ко̀нтур резона `нсний 
к. электрѝческий   ко̀нтур електри `чний 

ко̀нтурный   ко̀нтурний 
ко̀нус   ко̀нус,-са, стіжо `к,-ка̀ 

(1. тіло, обмежене замкнутою конічною 
поверхнею та площиною, що перетинає 
всі її твірні; 2. прямий круговий конус – 
тіло утворене від обертання прямокутного 
трикутника навколо одного з катетів) 
к. вершѝн   ко `нус верши `н 
к. впа̀дин   ко `нус запа̀дин 
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конус делительный                                                            координаты эллиптические 

к. делѝтельный   ко̀нус діли `льний 
к. дополнѝтельный   ко̀нус доповня `льний 
к. зажимно̀й   ко `нус затисни `й 
к. каса̀ния   ко `нус до̀тику 
к. направля̀ющий   мат. ко̀нус напрямнѝй 
к. поло̀гий   ко̀нус похи `лий 
к. производя̀щий   ко̀нус твірни `й 
к. светово̀й   ко̀нус світлови `й 
к. соприкаса̀тельный   мат. ко̀нус дотѝчний 
к. тенево̀й   ко̀нус тіньови `й 
к. трѐния   ко̀нус тертя ` 
к. усечённый   ко̀нус зрі `заний 

ко̀нусность   ко `нусність,-ности, 
стіжко `вість,-вости 

ко̀нусный   ко `нусний 
конусообра̀зность   
конусоподі `бність,-ности 
к. ро̀лика   конусоподі `бність вальця ` 

конусообра̀зный   конусоподі̀бний 
ко̀нусы зѐйгера   ко `нуси зе `йґера (для оцінки 
температури топлення) 

конфигура̀ция   конфігура `ція,-ції (зовнішній 
обрис) 

конфо̀рка   конфо̀рка,-ки, фа `єрка,-ки 
(круглий отвір в кухонній плиті) 

конфо̀рмный   конфо `рмний, поді̀бний, 
відпові̀дний 

концентра̀т   концентра `т,-ту, згу̀сток,-тка 
(продукт з високим вмістом речовин) 

концентра̀тор   концентра `тор,-ра, 
згу̀щувач,-ча, зосере `джувач,-ча 

концентра̀ция   концентра̀ція,-ції, зосерѐдження 
(1. зосередження, скупчення чогось в 
одному місці або навколо одного центра; 
2. хем. відносний вміст речовини в розчині 
або в суміші) 
к. вака̀нсий   концентра `ція вака `нсій 
к. вещества̀ ма `ссовая   концентра̀ція 
речовини ` ма̀сова (г/л, г/дм3) 

к. напряжѐний   концентра `ція напру `г 
к. по ма̀ссе [объёму]   хем. концентра `ція 
за ма `сою [об’є̀мом] 

к. термодинамѝческая   концентра̀ція 
термодинамі `чна 

к. удѐльная   концентра `ція пито `ма 
концентрѝрованный   концентро `ваний, 
зосере `джуваний; сконцентро `вний, 
зосере `дний 

сконцентрѝрованный   сконцентро `ваний, 
зосере `джений 

концентрѝровать,  сконцентрѝровать  
концентрува `ти, сконцентро `вувати, 
сконцентрува̀ти; зосерѐджувати, зосерѐдити 

концентрѝруемый   концентро `ваний, 
зосере `джуваний; сконцентро `вний, 
зосере `дний 

концентрѝрующий   концентрува̀льний, 
концентрівни `й, зосере `джувальний 

концентрѝрующийся   сконцентро `вний, 
зосере `дний; концентро `ваний, 
зосере `джуваний 

концентрѝческий   концентри `чний, 
співосере `дний, коаксія `льний (той, що 
має спільний центр з чим-небудь) 

концентрѝчность   концентри `чність,-ности, 
односере `дковість,-вости 

концептуа̀льный   концептуа `льний 
концѐпция   конце `пція,-ції, по `гляд,-ду 

(1. системи поглядів на певне явище; 
2. спосіб розуміння, тлумачення якихось 
явищ; 3. основна ідея будь- якої теорії) 

коньково̀й   буд. гребене `вий, гребі̀нчастий 
кооператѝвный   кооперати `вний 

(об’єднаний спільною діяльністю) 
координа̀тный   координа `тний, суря `дний 
координа̀ты   координа `ти,-на̀т, суря `дки,-кі̀в 

(величини, що визначають положення 
точки на прямій (кривій) лінії, на площині, 
поверхні, в просторі відносно певної 
системи координат) 
к. дека̀ртовы   координа `ти дека `ртові 
к. естѐственные   координа `ти натура `льні 
к. мода̀льные   координа `ти мода̀льні 
к. обобщённые   координа `ти узага̀льнені 
к. ортогона̀льные   координа̀ти ортогона̀льні 
к. параболѝческие   координа̀ти параболі̀чні 
к. по̀люсные   координа `ти по `люсні 
к. поля̀рные   координа `ти поля `рні 
к. сферѝческие   кордина `ти сфери `чні 

[кульові `] 
к. тангенциа̀льные   координа̀ти тангенці̀йні 
к. узловы̀е   кордина `ти вузлові ` 
к. фа̀зные   координа `ти фа̀зні 
к. цилиндрѝческие   координа̀ти циліндрѝчні 
к. экваториа̀льные   координа̀ти еква̀торні 
к. эллиптѝческие   координа `ти еліпти `чні 
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координация                                                                                                             короб 

координа̀ция   координа `ція,-ції; узго̀дження 
(приведення у відповідність; встановлення 
взаємозв’язку між діями, поняттями, рухами) 

координѝрование   координува `ння, 
узго̀джування; скоординува̀ння, узго̀дження 

координѝрованный   скоордино `ваний, 
узго `джений 

координѝровать   координува `ти, 
скоордино `вувати, скоординува `ти; 
узго `джувати, узго̀дити 

координѝруемый   координо `ваний; 
скоордино `вний 

координѝрующий   координува `льний 
координѝрующийся   скоордино `вний; 
координо `ваний 

ко̀панный   ко̀паний 
копа̀ть   копа `ти, вибира `ти (картоплю) 
копа̀ч   копа `ч,-ча ` 
копа̀ющий   копа `льний 
копёр   1. буд. до̀вбня,-ні, забива̀ч,-ча ` 

(машина для забивання паль); 2. гірн. 
копа `р,-ра̀, копе `р,-пра ` (споруда над 
стовбуром копальні, де встановлено 
механізми копальневого підіймання) 
к. крутѝльный   копа `р [копѐр] крутѝльний 
к. ма̀ятниковый   копа̀р [копѐр] ма̀ятниковий 
к. ша̀хтный   копа `р [копе `р] копа `льневий 

копѝлка   скарбни `чка,-ки 
копѝльник   нагрома̀джувач,-ча, збірнѝк,-ка̀ 
копѝрка   копіюва̀лка,-ки, копіюва̀льний папі̀р 
копѝрование   копіюва `ння 
копѝровать, cкопѝровать  копіюва̀ти, 
скопійо `вувати, скопіюва `ти 

копиро̀вщик   копіюва̀льник,-ка, копіюва̀ч,-ча̀ 
копѝруемый   копійо `ваний; скопійо `вний 
копѝрующий   копіюва `льний 
копѝрующийся   скопійо `вний; копійо `ваний 
копѝть   нагрома̀джувати 
ко̀пия   ко̀пія,-пії, відби `ток,-тка 
ко̀пка   копа `ння 
копна̀   с.г. 1. копа `,-пи ` (снопів хліба); 

2. копи `ця (сіна) 
копнѐние   с.г. 1. копнува `ння (складання в 
копи); 2. копи `чення (складання в копиці) 

копнѝть   копи `чити 
ко̀поть   кі̀поть,-птю, са `жа,-жі, кі̀птява,-ви 
коптѝть   копти `ти (покрити кіпоттю), 
задѝмлювати, заку̀рювати, ву̀дити (м’ясо) 

коптя̀щий   кіптя `вий, кіптя `чий 
копчѐние   ко `пчення, ву̀дження (м’яса) 
ко̀пь   копа̀льня,-ні 
копьё̀   спис,-са 
кора̀   кора̀,-рѝ (1. верхня оболонка, що вкриває 
стебла, гілки, стовбури, коріння рослин; 
2. верхній затверділий шар чого-небудь) 
к. древѐсная   кора ` деревна ` [дереви `нна] 
к. дубѝльная   кора̀ ду̀ба, кора̀ гарбува̀льна 
к. земна̀я   кора ` земна̀ 
к. ледяна̀я   кора ` льо̀дова (на дротах) 
к. хѝнная   кора ` хі̀нна 
к. шла̀ковая   кора ` жу `желева 

корабѐльный   корабѐльний 
кора̀бль   корабѐль,-бля ` 
ко̀рд   корд,-ду (міцна кручена нитка, з якої 
виробляють тканину для автопокришок 
та шнури) 

ко̀рда   ко̀рда,-ди, моту̀зка,-ки 
коренно̀й   коріннѝй; докорі̀нний, радика̀льний 
ко̀рень   мат. ко `рінь,-реня (величина, яка 
при піднесенні до певного степеня дає 
дане число) 
к. квадра̀тный   ко `рінь квадра̀тний 
к. кра̀тный   ко `рінь кра `тний 
к. кубѝческий   ко̀рінь кубі̀чний 
к. приближённый   ко̀рінь набли `жений 
к. уравнѐния   ко̀рінь [ро̀зв’язок] рівня̀ння 
к. характеристѝческий   
ко `рінь характеристи `чний 

корешо̀к   корінѐць,-нця̀; спѝнка,-ки (палітурки) 
корзѝна   ко̀шик,-ка 
корѝчневый   бруна `тний, бро `нзовий (колір 
кориці або смаженої кави) 

корѝчный   кори `чний (від коричного дерева 
з родини лаврових, кору якого 
використовують як прянощі) 

ко̀рка   кі̀рка,-ки, шкі `рка,-ки (фруктів), 
шку `рка,-ки 

ко̀рковый   ко `рко̀вий 
ко̀рм   корм,-му (їжа тварин) 
кормоизмельчѝтель   с.г. кормоподрі̀бнювач,-ча 
корнево̀й   корене `вий 
корнедробѝлка   коренедроба `рка,-ки 
ко̀роб   1. ко `роб,-ба, ко `зуб,-ба (виріб із лубу, 
бересту, лози для пакування, перенесення 
та зберігання чого-небудь); 2. жо `лоб,-ба 
(дерев’яний, металевий чи інший пристрій 
для пересипання, зливання чого-небудь) 
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короб закрытый                                                                                    корректирующий 

к. закры̀тый   жо `лоб закри `тий 
коро̀биться   жоло̀битися, викру `чуватися, 
деформува `тися, викривляти `ся 

коро̀бка   1. коро̀бка,-ки (вмістилище для 
механізмів, приладів); 2. скри `нька,-ки (з 
накривкою); 3. хутрѝна,-ни (дверна, віконна) 
к. бу `ферная   коро `бка бу̀ферна 

[відпружнико `ва] 
к. дверна̀я   хутри `на,-ни 
к. золотнико̀вая   коро `бка сувако̀ва 

[розподі̀льна] 
к. переда̀ч   коро̀бка переда `ч 
к. скоростѐй   коро `бка швидкостѐй 

короблѐние   жоло̀блення (дощок), 
викри `влювання (зміна форми) 

ко̀робовый   ко `робовий 
коро̀бчатый   коро `бчастий (про залізо) 
королёк   мет. вѝтопленець,-нця, ку̀лька,-ки 
к. ме `ди   вѝтопленець [ку `лька] мі̀ді 

коромы̀сло   коро̀ми `сло,-ла, баланси `р,-ра 
(важіль з точкою опертя посередині, 
який застосовують у вагах, парових 
машинах тощо) 
к. бурово̀е   коро̀мисло свердлѝльне [буровѐ] 
к. весо̀в   коро `мисло терезі `в 
к. кла̀панное   коро `мисло хлипако `ве 
к. кру̀глое   коро `мисло кру `гле 
к. равноплѐчее   коро `мисло рівнопле `че 

[рівнораме `нне] 
к. уравнѝтеля   коро `мисло вирі `внювача 

коро̀на   1. коро̀на,-ни, вінѐць,-нця̀; 2. ся̀йво,-ва 
(світлий ореол) 
к. высокочасто̀тная   коро̀на високочасто̀тна 
к. со̀лнечная   коро `на со `нячна 
к. электрѝческая   коро `на електрѝчна 

коронѝрование   коронува `ння 
коронѝровать   коронува `ти 
коронѝрующий   коронівнѝй, коронува̀льний 
коро̀нка   коро `нка,-ки (1. металевий або 
пластмасовий ковпачок для захисту 
деталей механізмів; 2. обідок різальних 
частин свердла) 
к. алма̀зная   коро `нка алма̀зна 
к. бурова̀я   коро̀нка свердлова ` 

коро̀нчатый   коро `нчастий 
коро̀ткий   коро `ткий 
коротковолно̀вый   короткохвильови `й 
короткодѐйствие   короткодія `,-ді `ї 

короткодѐйствующий   короткоді̀йний, 
короткочи `нний 

короткоза̀мкнутый   короткоза `мкнений, 
закоро `чений 

короткозамыка̀тель   короткозамика `ч,-ча̀ 
короткомѐрный   короткови `мірний 
короткоплѐчий   короткопле `чий 
короткопо̀люсный   короткопо `люсний 
короткостру̀йный   короткострумѝнний 
короткофо̀кусный   короткофо `кусний 
короты̀ш   оцу `пок,-пка (обрубок дерева) 
ко̀рпус   маш. ко `рпус,-са (основна частина 
машини, механізму) 
к. гидродинамѝческой переда̀чи   ко `рпус 
гідродинамі̀чної переда̀чі 

к. лито̀й   ко `рпус вили `ваний 
к. машѝны   ко̀рпус маши `ни 
к. металлѝческий   ко̀рпус металѐвий 
к. подшѝпника   ко `рпус вальни `ці 
к. про̀волочный   ко̀рпус дротяни `й 
к. рѐжущего инструмѐнта   
ко `рпус рі̀зального інструме `нта 

к. сдвоѐнный   ко̀рпус здво `єний 
к. стано̀чного приспособлѐния   ко `рпус 
верста `тного при `строю 

к. сферѝческий   ко̀рпус сфери `чний 
к. фла̀нцевый   ко̀рпус фла̀нцевий [крѝсовий] 
к. цѐльный   ко̀рпус суці `льний 
к. шпѝнделя   ко̀рпус шпи `нделя [ве `ретня] 
к. штампо̀ванный   ко̀рпус штампо `ваний 

корпу̀скула   корпу `скула,-ли, части `нка,-ки 
(узагальнена назва дрібненьких частинок 
речовини (електрона, фотона)) 

корпускуля̀рный   корпускуля `рний 
корпусно̀й   корпусни `й 
корректѝрование   коригува̀ння, коректува̀ння 
корректѝрованный   кориго̀ваний, коректо̀ваний; 
відкориго `вний, скоректо `вний 

откорректѝрованный   відкориго̀ваний, 
скоректо `ваний 

корректѝровать, откорректѝровать   коригува̀ти, 
відкоригува̀ти; коректува̀ти, скоректува̀ти 
(вносити корективи, поправки у щось) 

корректѝруемый   кориго̀ваний, коректо̀ваний; 
відкориго `вний, скоректо `вний 

корректѝрующий   коригува `льний, 
коректува̀льний, коригівнѝй, коректівнѝй 
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коррекция                                                                                     котёл дефекационный 

коррѐкция   корѐкція,-ції (виправлення чогось) 
к. высо̀ких часто̀т   корѐкція висо̀ких часто̀т 
к. зубча̀тых зацеплѐний   корѐкція зу̀бчастих 
зачѐплень 

к. искажѐний   коре `кція спотво `рень 
корреляцио̀нный   кореляці `йний 
корреля̀ция   кореля `ція,-ції (взаємозв’язок, 
відповідність предметів або понять) 

корригѝрование   коригува̀ння, виправля̀ння 
корродѝрованный   скорозійо `ваний, 
скородо `ваний 

корродѝровать   корозіюва̀ти, скорозіюва̀ти; 
кородува `ти, скородува `ти 

корродѝрующий   корозіюва `льний, 
кородува `льний, кородівни `й 

коррозиеусто̀йчивый   корозієстійки `й 
корро̀зия   коро `зія,-зії (руйнування металів 
від дії зовнішнього середовища) 
к. атмосфѐрная   коро `зія атмосфѐрна 
к. блужда̀ющими то̀ками   
коро `зія блука̀льними стру `мами 

к. интеркристаллѝчная   коро `зія 
міжкристалі `чна [міжкристале `ва] 

к. капѐльная   коро `зія крапли `нна 
к. конта̀ктная   коро `зія конта `ктна 
к. лока̀льная   коро `зія лока `льна [місце `ва] 
к. межкристаллѝческая   коро `зія 
міжкристалі `чна [міжкристале `ва] 

к. ме `стная   коро̀зія місцѐва 
к. мета̀лла селектѝвная [избира̀тельная]   
коро `зія мета̀лу селекти `вна [вибірна `] 

к. морска̀я   коро̀зія морська ` (у морській 
воді) 

к. подзѐмная [по̀чвенная]   коро̀зія підзѐмна 
[ґрунтова `] 

к. то̀чечная   коро̀зія крапча `ста 
к. химѝческая   коро `зія хемі̀чна [га̀зова] 
к. щёлочна̀я   коро `зія лу `жна 
к. электрохимѝческая   коро̀зія електрохемі̀чна 

кору̀нд   кору̀нд,-ду (кристалічний глинозем 
– дуже твердий матеріял, непрозорі 
різновиди якого використовують як 
абразивний матеріял; прозорі різновиди 
корунду, забарвлені в червоний (рубін), 
синій (сапфір), жовтий (топаз) кольори, 
є коштовним камінням) 

кору̀ндовый   кору `ндовий 
коры̀то   кори `то,-та, жо `лоб,-ба, но `чви,-чо `в 

корытообра̀зный   коритоподі `бний 
коса̀   коса `,-сѝ 
коса̀рь   коса `р,-ря ` 
ко̀свенный   непрямѝй, посерѐдній, побі̀чний 
косѝлка   коса `рка,-ки 
косѝльный   косѝльний 
ко̀синус   мат. ко̀синус,-са 
косинусоѝда   мат. косинусо `їда,-ди 
косинусоида̀льный   косинусо `їдний 
космѝческий   космі̀чний, всесві̀тній 
космого̀ния   космого `нія,-нії (походження 
світу) 

космодро̀м   космодро̀м,-му 
космоло̀гия   космоло̀гія,-гії, всесвітозна̀вство,-ва 
космона̀вт   космона `вт,-та, астрона `вт,-та 
космона̀втика   космона `втика,-ки, 
астрона `втика,-ки 

ко̀смос   ко̀смос,-су, всѐсвіт,-ту 
косозу̀бчатый   косозу `бчастий 
косо̀й   коси `й; скісни `й, навскі `сний 
кососимметрѝческий   кососиметри `чний, 
скісносиметри `чний 

косоуго̀льник   косоку `тник,-ка 
костёр   ва̀тра,-ри, во̀гнище,-ща 
ко̀стный   кісткови `й 
костра̀   кострѝця,-ці, термі̀ття (неволокниста 
частина стебел прядивних рослин (конопель, 
льону), що залишається після відділення 
волокна) 

косты̀ль [глуха̀рь]   1. бретна̀ль,-ля; 2. мѝлиця,-ці 
(1. металевий стрижень, загостерний з 
одного кінця й розширений або загнутий 
під прямим кутом із другого; 
2. пристосування для опертя в деяких 
машинах, механізмах) 

костяно̀й   кістянѝй (виготовлений з кістки), 
кістко `вий (отриманий з кістки) 

кося̀к дверно̀й   одві̀рок,-рка 
кося̀к око̀нный   лу̀тка,-ки 
котёл   котѐл,-тла̀, каза̀н,-на̀, парогенера̀тор,-ра, 
парови `к,-ка̀ 
к. ва̀рочный   котѐл вари `льный 
к. водогрѐйный   котѐл водогрі `йний 
к. водотру̀бный   каза̀н водотру `бний 
к. водяно̀й   котѐл водяни `й 
к. газотру̀бный   коте `л газотру `бний 
к. дефекацио̀нный   каза̀н дефекаці̀йний 

[очѝщувальний] 
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котёл жаротрубный                                                коэффициент работоспособности 

к. жаротру̀бный   каза `н жаротру `бний 
к. осветлѝтельный   каза̀н усто `ювальний 

[проя `снювальний] 
к. отопѝтельный   коте `л опа `лювальний 
к. парѝтельный   котѐл пари `льний 
к. парово̀й   коте `л парови `й, парови `к,-ка ` 
к. пивова̀рный   каза̀н бро `варський 
к. противото̀чный   коте `л протитечі̀йний 
к. прямото̀чный   котѐл співтечі̀йний 

[прямоті̀чний] 
к. сатурацио̀нный   каза̀н сатураці̀йний 

[наси `чувальний] 
к. секцио̀нный   коте `л секці̀йний 
к. упаро̀вочный   каза̀н випа `рювальний 
к.-утилиза̀тор   
каза̀н-утиліза̀тор,-на `-утиліза `тора 

к. я̀русный   котѐл поверхо `вий 
котѐльная   котѐльня,-ні, парови `чна,-ної 
котѐльный   котло̀вий, каза̀новий, каза̀нний 
котлоагрега̀т   казаноагрега `т,-ту 
котлова̀н   буд. котлова `н,-на, ко `пань,-ні, 
вѝкоп,-пу (штучна заглибина в ґрунті для 
фундаменту будівель, гідротехнічних споруд) 

котловѝна   котлови `на,-ни, уло `го̀вина,-ни 
котлонадзо̀р   котлона `гляд,-ду 
котлостроѐние   котлобудува `ння 
котлотурбѝнный   котлотурбі̀нний 
котя̀щий   ко̀тячий 
кочега̀р   кочега `р,-ра 
ко̀шма   повсти `на,-ни, повсть,-ти 
коэрцитѝвность   коерцити `вність,-ности 

(напруженість магнетного поля, що 
зменшує залишковий магнетизм 
феромагнетика до нуля) 

коэффициѐнт   коефіціє̀нт,-та, співчѝнник,-ка, 
сучѝнник,-ка (1. мат. числовий або літерний 
множник в алгебричному виразі; число на 
яке слід помножити яку небудь величину, 
щоб дістати величину, потрібну за даних 
умов; 2. фіз. величина, що визначає яку- 
небудь властивість фізичного тіла; 
3. видатність – коефіцієнт корисної дії) 
к. амплиту̀ды цѝкла   коефіціє̀нт ампліту̀ди 
ци `клу 

к. асиммѐтрии цѝкла   коефіціє̀нт асимѐтрії 
ци `клу 

к. аэродинамѝческий   
коефіціє `нт аеродинамі̀чний 

к. вероя̀тностный   коефіціє̀нт імові̀рнісний 
к. влия̀ния   коефіціє̀нт впли `ву 
к. водоизмещѐния   
коефіціє `нт водотона `жности 

к. гото̀вности   коефіціє̀нт гото `вности 
к. демпфѝрования   коефіціє̀нт демпфува̀ння 

[гасі̀ння] 
к. дефѐктности проду̀кции   коефіціє̀нт 
дефѐктности проду̀кції 

к. деформацио̀нного упрочнѐния   
коефіціє̀нт деформаці̀йного змі̀цнювання 

к. динамѝческого трѐния   коефіціє̀нт 
динамі̀чного тертя ` 

к. запа̀са про̀чности   коефіціє `нт запа `су 
мі̀цности 

к. изно̀са   коефіціє̀нт спрацюва̀ння [зно̀су] 
к. испо̀льзования   коефіціє̀нт використа̀ння 
к. ка̀чества   коефіціє̀нт я `кости 
к. концентра̀ции напряжѐний   коефіціє̀нт 
концентра `ції напру `г 

к. корреля̀ции   коефіціє `нт кореля `ції 
[відпові `дности] 

к. линѐйного расширѐния   коефіціє̀нт 
ліні̀йного розшѝрення [ши `ршання] 

к. масшта̀бный   коефіціє `нт масшта `бний 
к. материалоё̀мкости   
коефіціє `нт матеріяломі̀сткости 

к. мо `щности   коефіцієнт поту `жности 
к. нагру̀зки   коефіціє̀нт наванта `ження 
к. обмо̀точный   коефіціє `нт обвитко `вий 
к. отда̀чи   коефіціє̀нт вида `тности 
к. переда̀точный   коефіціє `нт переда̀тний 
к. переда̀чи   коефіціє̀нт передава̀льний 
к. поглощѐния   коефіціє `нт поглина `ння 

[вбира `ння] 
к. полѐзного дѐйствия   коефіціє̀нт ко̀рисної 
ді̀ї 

к. по̀лных затра̀т   коефіціє̀нт по̀вних витра̀т 
к. попра̀вочный   коефіціє̀нт попра̀вковий 
к. потѐрь   коефіціє̀нт втрат 
к. привѐденный   коефіціє̀нт зве `дений 
к. про̀чности   коефіціє̀нт три `вкости 

[мі̀цности] 
к. прямы̀х затра̀т   коефіціє̀нт прямѝх витра̀т 
к. работоспосо̀бности   
коефіціє `нт працезда̀тности 
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коэффициент распределения сил                                           краситель протравной 

к. распределѐния сил   коефіціє̀нт розпо̀ділу 
зуси `ль 

к. рассѐяния   коефіціє̀нт розсі `яння 
[розсі̀ювання] 

к. расхо̀дный   коефіціє̀нт витра `тний 
[видатко `вий, ви `трат] 

к. расширѐния   коефіціє `нт розши `рення 
к. сжа̀тия   коефіціє̀нт сти `ску 
к. сма̀зочный   коефіціє̀нт масти `льний 
к. сопротивлѐния   коефіціє̀нт о `пору 
к. статѝческий   коефіціє `нт статѝчний 
к. температу̀рный   коефіціє̀нт температу̀рний 
к. теплоёмкости   коефіціє̀нт тепломі̀сткости 
к. торможѐния   коефіціє `нт гальмува̀ння 
к. трѐния   коефіціє̀нт тертя ` 
к. упако̀вочный   коефіціє̀нт пакува `льний 
к. упрочнѐния   коефіціє̀нт змі̀цнення 

[міцні `шання] 
к. чувствѝтельности   коефіціє̀нт чутлѝвости 
к. эксплуатацио̀нный   
коефіціє `нт експлуатаці `йний 

к. электропрово̀дности   
коефіціє `нт електропрові `дности 

к. эффектѝвный   коефіціє `нт ефекти `вний 
коэффициѐнтный   коефіціє̀нтний 
КПД   див. коэффициѐнт полѐзного дѐйствия 
краево̀й   крайови `й 
край   край,-ра̀ю (гранична лінія); вінѐць,-нця̀ 

(верхній обріз стінки посудини) 
к. задѐланный   край запра `влений 
к. закреплённый   край закрі `плений 
к. набега̀ющий   край набіжни `й 
к. свобо̀дный   край ві `льний 
к. ско̀шенный   край скісни `й 
к. сто̀чный   ві̀нця стічні̀ 

кран   1. звід,-во `ду, підо̀йма,-ми 
(вантажопідіймальний пристрій); 
2. кран,-на (закривальний пристрій) 
к. ба̀шенный   звід ба̀штовий 
к.-ба̀лка   звід-ба̀лка,-во `ду-ба̀лки 
к. вагра̀ночный шихто̀вый   звід вагранко̀вий 
шихто `вий 

к. водозапо̀рный   кран водозапі `рний 
к. водомѐрный   кран водомі `рний 
к. водопрово̀дный   кран водопрові `дний 
к. водоразбо̀рный   кран водовидавни `й 
к. водоспускно̀й   кран водопустни `й 

к. грѐйферный   звід гра̀йферний [захопнѝй] 
к. грузово̀й   звід ванта `жний 
к. грузоподъёмный   звід вантажопідійма̀льний 
к. двухходово̀й   кран двопрохі `дний 
к. железнодоро̀жный   звід залізни `чний 
к. ка̀бельный   кран ка `бельний 
к. козлово̀й   звід козлови `й 
к. контѐйнерный   звід конте `йнерний 
к. крюково̀й   звід га `ковий 
к. литѐйный   звід лива `рний 
к. ма `чтовый   звід що `гловий 
к. мостово̀й   звід мостовѝй, підо̀йма мостова̀ 
к. перегру̀зочный   звід переванта̀жувальний 
к. передвижно̀й   звід пересувни `й 
к. пита̀тельный   кран живи `льний 
к. пневмоколёсный   підо̀йма пневмоколі̀сна 
к. поворо̀тный   кран [звід] поворо `тний 
к. подъёмный   підо `йма,-ми 
к. порта̀льный   звід порта `льний 
к. про̀бковый   ко̀рок,-ка 
к. разлѝвочный   кран розлива `льний 

[розливни `й] 
к. регулиро̀вочный   кран регулюва `льний 
к. самохо̀дный   звід самохі `дний 
к. сма̀зочный   кран масти `льний 
к. стелла̀жный   звід стела `жний 
к. стрелово̀й   звід стрілови `й 
к. тра̀версный   звід тра `верзний 
к. шага̀ющий   звід кроку `ючий 
к.-экскава̀тор   буд. звід-екскава `тор, 

-во̀ду-екскава `тора 
к. эстака̀дный   звід естака `дний 

кра̀нный   кра `новий, кра `нний 
красѝльный   фарбува `льний 
красѝльня   фарбува̀льня,-ні, барвника̀рня,-ні 
красѝтель   барвни `к,-ка̀ 
к. азѝновый   барвни `к ази `новий 
к. акридѝновый   барвни `к акридѝновий 
к. алго̀левый   барвни `к алго `левий 
к. для хло̀пка   барвни `к для баво `вни 
к. для шѐрсти   барвни `к для во `вни 
к. кисло̀тный   барвни `к кисло `тний 
к. ку̀бовой   барвни `к ку̀бовий, ка `лія,-лії 

(барвник яскраво-синього кольору) 
к. основно̀й   барвни `к основни `й 
к. протравно̀й   барвнѝк щавнѝй [протравнѝй] 
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краситель прямой                                                                                          крепёжный 

к. прямо̀й   барвни `к прямѝй 
к. синтетѝческий   барвни `к синтети `чний 
к. субстантѝвный   барвнѝк субстантѝвний 
к. тиогѐновый   барвни `к тіоге `новий 
к. тиоцианѝновый   барвни `к тіоція `новий 
к. хинолѝновый   барвни `к хінолі̀новий 
к. цианѝновый   барвни `к ція `новий 

кра̀сить   фарбува `ти, заба̀рвлювати 
кра̀ска   фа̀рба,-би 
к. акварѐльная   фа̀рба акваре `льна 
к. водосто̀йкая   фа̀рба водостійка̀ 
к. вытравна̀я   фа̀рба вищавна ` 
к. декоратѝвная   фа̀рба декоратѝвна [оздо̀бна] 
к. клѐевая   фа̀рба клеєва ` 
к. ку̀бовая   фа̀рба ку `бова, ка `лія,-лії 

(нерозчинна органічна фарба яскраво- 
синього кольору) 

к. лю̀стровая   фа̀рба лю `строва 
к. маля̀рная   фа̀рба маля `рна 
к. ма `сляная   фа̀рба олі̀йна 
к. ма `товая   фа̀рба ма̀това [тьмя `на] 
к. надглазу̀рная   фа̀рба надполи `вна 
к. светя̀щаяся   фа̀рба світна ` 
к. силика̀тная   фа̀рба силіка `тна 
к. теплочувствѝтельная   фа̀рба теплочутлѝва 
к. эма̀левая   фа̀рба скли `цева [ема̀лева] 
к. эмульсио̀нная   фа̀рба емульсі̀йна 

красноло̀мкий   мет. червонола `мкий 
красноло̀мкость   червонола `мкість,-кости 
красносто̀йкость   червоності̀йкість,-кости 
кра̀сный   черво `ний 
кра̀тер   кра `тер,-тра, загли `бина,-ни (чашо- 
або лійковидна западина на вершині чи 
схилі вулкану) 
к. вулка̀нный   кра̀тер вулка `нний 
к. лу̀нный   кра `тер мі̀сячний 
к. положѝтельный   фіз. кра̀тер позитѝвний 

кра̀ткий   коро `ткий 
кратковрѐменный   короткоча̀сний, нетрива̀лий 
кра̀тное   мат. кра̀тне,-ного 
к. наимѐньшее о̀бщее   найме `нше спі̀льне 
кра `тне 

кра̀тность   мат. кра̀тність,-ности, 
повто̀рювальність,-ности, “n”-ра̀зовість,-вости 

кра̀тный   мат. кра `тний 
крафт-бума̀га   крафт-папі̀р,-пѐру, сульфа̀тний 
папі `р (особливо міцний папір, з якого 
виготовляють мішки для цементу) 

крахма̀л   крохма̀ль,-лю (вуглевод, що 
відкладається в зернах, бульбах, насінні, 
коренях рослин) 

крашѐние   фарбува `ння 
кра̀шенный   фарбо̀ваний 
кредѝт   кредѝт,-ту, по̀зика,-ки (права сторона 
бухгалтерського рахунку, де записують 
усі витрачені цінності, а також борги й 
видатки) 
к. ба̀нковский   кредѝт ба̀нківський 
к. долгостро̀чный   кредѝт довготерміно̀вий 
к. краткосро̀чный   кредѝт короткотерміно̀вий 
к. целево̀й   кредѝт цільови `й 

крейцко̀пф   кро̀йцкопф,-фа, хрестовѝна,-ни 
(деталь механізму (повзун), яка ковзає 
по прямолінійних напрямних пристроях) 

крейцмѐйсель [у̀зкое зубѝло]   кройцма̀йсель,-ля 
(зубило з вузьким лезом для вирубування 
канавок у металі) 

крѐкинг   кре `кінг,-гу, розще `плення, 
дестру̀кція,-ції (термічне або каталітичне 
перероблення нафтових фракцій, при якому 
молекули важких вуглеводнів розщеплюються 
на простіші для одержання компонентів 
моторних палив (бензини, газоліни)) 
к. глубо̀кий   крѐкінг глибо̀кий [жорсткѝй] 
к. жарофа̀зный   кре `кінг в жарові̀й фа̀зі 

[жарофа `зовий] 
к. жидкофа̀зный   кре `кінг в ріди `нній фа `зі 

[рідиннофа `зовий] 
к. каталитѝческий   кре `кінг каталітѝчний 
к. лёгкий   кре `кінг ле `гкий [м’якѝй] 
к. термѝческий   кре `кінг термі̀чний 

крѐмень   кре `мінь,-меню (дуже твердий 
мінерал- кварц) 

кремнезём   кремнезѐм,-му (застаріла 
назва силіцію двоокису) 

крѐмний  Si   силі̀цій,-цію, кре `мній,-нію 
(хемічний елемент, ат.н. 14, який 
застосовують в електронній техніці 
як напівпровідник, а його сполуки – в 
силікатній і будівельній справах) 

крѐмнийорганѝческий   силі̀ційоргані `чний, 
кре `мнійоргані `чний 

крен   крен,-ну, по `хил,-лу 
крѐнзель   крѐнзель,-зеля, склорі̀з,-за (алмаз 
для різання скла) 

крепёж   1. крі̀плення; за̀кріп,-пу; 2. кріпѝльні 
дета̀лі 

крепёжный   кріпи `льний, закріпни `й, 
закріпо `вий, риштува `льний 
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крепительный                                                                                         кривосторонний 

крепѝтельный   кріпи `льний 
крепѝть   кріпѝти, закрі̀плювати, скрі̀плювати 
крѐпкий   міцни `й, сѝльний, цупки `й 
крѐпко   мі̀цно, си `льно, цу̀пко 
креплѐние   крі `плення, закрі̀плювання, 
скрі̀плювання; скрі̀плення, закрі̀плення; 
за̀кріп,-пу 
к. а̀нкерное   крі `плення а̀нкерне 

[фунда̀ментове] 
к. болтово̀е   крі̀плення прого̀ничне, за̀кріп 
прого `ничний 

к. железобето̀нное   крі̀плення залізобето̀нне 
к. жёсткое   крі `плення жорстке ` [шти `вне] 
к. кирпѝчное   крі `плення цеглянѐ 
к. многошарнѝрное   крі̀плення багатошарні̀рне 

[багатосугло `бове] 
к. передвижно̀е   крі `плення пересувне ` 
к. потоло̀чное   крі `плення стельовѐ 
к. сбо̀рочное   крі `плення склада̀льне 
к. сво̀дчатое   крі̀плення склепѝсте [склепі̀ння] 
к. сплошно̀е   крі `плення суці `льне 
к. стропѝльное   крі `плення кро `кв’яне 
к. шпѝльковое   крі `плення шпилькове ` 

креплённый   крі `плений, змі̀цнюваний 
креплёный   скріпни `й, зміцни `й; змі̀цнений 

(вино) 
крѐпнуть   міцні̀ти, міцні̀шати, змі̀цнюватися 
крѐпость   мі̀цність,-ности 
к. на разры̀в   мі̀цність на розри `в 
к. спѝрта   мі̀цність спи `рту [алкого `лю] 

крепь   крі `плення; за̀крі̀п,-пу 
к. механизѝрованная   крі̀плення механізо̀ване 
к. подвесна̀я   крі `плення підвісне ` 
к. подда̀тливая   крі `плення пода̀тливе 
к. распо̀рная   крі `плення розпірне ` 

крепя̀щий   закрі `пний, закрі̀плювальний 
крестовѝдный   хреща `тий, хрестоподі̀бний 
крестовѝна   хрестови `на,-ни 
крестообра̀зно   хреща `то, на `вхрест 
крестообра̀зный   хреща̀тий, хрестоподі̀бний 
крива̀я   мат. крива `,-во `ї 
к. адиабатѝческая   крива ` адіяба̀тна 
к. балансиро̀вочная   крива̀ балансува̀льна 
к. выно̀сливости   крива ` витрива `лости 
к. гистерѐзиса   крива ` гістере `зису 

[відстава `ння] 

к. давлѐния   крива ` ти `ску 
к. деформѝрования   крива̀ деформува̀ння 
к. затвердева̀ния   крива ` твѐрднення 
к. изгѝба   крива ` згѝну 
к. изохро̀нная   крива ` ізохро `нна 

[рівноча `сности] 
к. каса̀ния   крива̀ до̀тику 
к. нагружѐния   крива ` наванта `жування 
к. нарастаю̀щая   крива ` нароста `льна 
к. огиба̀ющая   крива ` огина `льна [обвідна `] 
к. переходна̀я   крива ` перехідна ` 
к. поврежда̀емости   крива̀ пошко̀джуваности 
к. ползу̀чести   крива ` повзу `чости 
к. предѐльная   крива ` грани `чна 
к. приводѝмая   крива ` звідна̀ 
к. простра̀нственная   крива ` просторо `ва 
к. распределѐния   крива ` розпо `ділу 
к. растяжѐния   крива ` розтя `гування 
к. расчётная   крива ` розрахунко `ва 
к. резона̀нсная   крива ` резона `нсна 
к. релакса̀ции   крива ` релаксува `ння 
к. соприкаса̀ющаяся   крива ` дотѝчна 
к. термомеханѝческая   крива̀ термомехані̀чна 
к. трансцендѐнтная   
мат. крива ` трансценде `нтна 

к. уста̀лости   крива ` вто `млености 
к. ущѐрба   крива̀ зби `тків [втра̀ти] 
к. фо̀кусная   крива ` фо `кусна 
к. характеристѝческая   
мат. крива ` характеристи `чна 

к. экстрема̀льная   крива ` екстрема̀льна 
кривизна̀   кривина `,-ни ` 

(величина, що характеризує ступінь 
відхилення кривої лінії від прямої) 
к. двоя̀кая   кривина ` подві̀йна 
к. лѝнии   кривина ` лі̀нії 
к. нача̀льная   кривина ` початко `ва 
к. повѐрхности   кривина ` пове `рхні 
к. по̀лная   кривина ` по̀вна 
к. по̀ля   кривина ` по `ля 
к. упру̀гой лѝнии   кривина ` пру `жно `ї лі̀нії 
к. установѝвшаяся   кривина ` уста̀лена 

криво̀й   криви `й 
криволинѐйный   криволіні̀йний 
кривосторо̀нний   кривосторо `нній 
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кривошип                                                                                критерий энергетический 

кривошѝп   ко̀рба,-би, моти `ль,-ля ` (частина 
шарнірного механізму для перетворення 
обертального руху у поступальний і навпаки) 
див. моты̀ль 
к. веду̀щий   ко̀рба тягова ` [повідна `] 
к. обра̀тный   ко `рба зворо `тна 
к. спа̀ренный   ко̀рба спа `рена 
к. уравновѐшенный   ко̀рба зрівнова `жена 

кривошѝпно-   ко̀рбово- 
к.-колѐнный   ко̀рбово-колі `нний 
к.-коромы̀словый   ко̀рбово-коро̀мисловий 
к.-ползу̀нный   ко̀рбово-повзу `нний 
к.-шату̀нный   ко̀рбово-гонко `вий 

кривошѝпный   ко̀рбовий 
крильча̀тый   крильча̀стий 
крѝо-   крі `о- (у складних словах вказує на 
зв’язок з льодом, низькими температурами) 

криомѐтр   кріомѐтер,-тра (термометер 
для низьких температур) 

криоста̀т   кріоста̀т,-та (пристрій для 
підтримування низьких температур у 
замкненому середовищі) 

криотро̀н   кріотро `н,-на (надпровідний 
пристрій, який застосовують у швидкодійних 
обчислювальних пристроях) 

крипто̀н  Kr   крипто̀н,-ну (хемічний елемент, 
ат.н. 36, інертний газ, яким заповняють 
лампи розжарювання, рекламні трубки) 

криста̀лл   криста̀л,-ла (тверде тіло, що має 
природну форму багатогранників, кожний 
з яких зумовлений певним порядком 
розташування молекул, атомів або йонів) 
к. жи `дкий   криста̀л рідѝнний [рідкѝй] 
к. затра̀вочный   криста `л затра̀вковий 
к. иго̀льчатый   криста `л голча̀стий 
к. идеа̀льный   криста `л ідеа̀льний 
к. молекуля̀рный   криста `л молекуля `рний 
к. оптѝчески изотро̀пный   криста̀л оптѝчно 
ізотро `пний [одна̀ковий] 

к. поляризу̀ющий   криста̀л поляризува̀льний 
к. пъезоэлектрѝческий   
криста `л п’єзоелектри `чний 

кристаллиза̀ция   кристалува `ння; 
скристалува̀ння; кристаліза̀ція,-ції (перехід 
речовини з газового, рідинного або твердого 
(аморфного) станів у кристалічний) 
к. вторѝчная   кристаліза `ція вторѝнна 
к. дро̀бная   кристаліза̀ція почастко `ва 

[фракці `йна] 

к. первѝчная   кристаліза `ція перви `нна 
к. преры̀вная   кристаліза̀ція перерѝвчаста 
к. самопроизво̀льная   кристаліза̀ція 
самочѝнна [спонта `нна] 

к. фракционѝрующая   кристаліза̀ція 
розді̀льча [фракці̀йна] 

к. экстрактѝвная   кристаліза̀ція екстрактѝвна 
кристаллизѝрованный   скристал(із)о̀ваний 
кристаллизѝровать   кристал(із)ува `ти, 
скристалізо `вувати, скристал(із)ува `ти 

кристаллизѝрующий   кристал(із)ува `льний, 
кристал(із)івни `й 

кристаллизѝрующийся   скристал(із)о̀вний; 
кристал(із)о `ваний 

кристаллѝческий   кристалі̀чний; кристалѐвий 
кристаллѝчность   кристалі `чність,-ности, 
кристале `вість,-вости 

кристалловѝдный   кристали `стий 
кристаллогидра̀ты   кристалогідра̀ти,-тів 

(кристалічні речовини, в складі молекул 
яких є кристалізаційна вода) 

кристаллогра̀фия   кристалогра `фія,-фії 
(наука, що вивчає будову і фізичні 
властивості кристалів) 

кристаллоо̀птика   кристалоо `птика,-ки 
(наука про закони проходження світла 
крізь кристали) 

критѐрий   критѐрій,-рію, мірѝло,-ла (1. підстава 
для оцінки, визначення або класифікації 
чогось; 2. характеристичне число) 
к. зна̀чимости   стат. критѐрій значу̀щости 

[важли `вости] 
к. интенсѝвности напряжѐний   крите `рій 
інтенси `вности напру `г 

к. магнѝтный   крите `рій магне `тний 
к. надёжности   крите `рій наді̀йности 
к. определя̀ющий   критѐрій визнача̀льний 
к. пластѝчности   крите `рій пластѝчности 
к. подо̀бия   критѐрій поді̀бности 
к. про̀чности   крите `рій мі̀цности 
к. разрушѐния   крите `рій руйнува̀ння 
к. силово̀й   критѐрій силови `й 
к. согла̀сия   стат. крите `рій зго̀ди 
к. статистѝческий   критѐрій статистѝчний 
к. теку̀чести   критѐрій плѝнности [теку̀чости] 
к. физическо̀й вероя̀тности   критѐрій 
фізѝчної ймові `рности 

к. энергетѝческий   критѐрій енергетѝчний 
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критерий эффективности                                                                                   кружево 

к. эффектѝвности   критѐрій ефектѝвности 
критѝческий   1. фіз. критѝчний; 2. перело̀мний 
критѝчность   крити `чність,-ности 
кро̀вельный   покрива `льний, покріве `льний, 
дахови `й 

кро̀вельщик   покріве `льник,-ка, бляха `р,-ря `, 
даха̀р,-ря ` 

кро̀вля   покрі `вля,-лі, дах,-ху (залізна, 
черепична) 

кро̀мка   1. край,-ра̀ю, ребро `,-ра `, пруг,-га 
(предмет); 2. окра̀йок,-ка (крайня частина 
чогось) 
к. бокова̀я   пруг бічни `й 
к. витка̀   ребро ` витка ` 
к. возду̀шного винта̀   ребро̀ пові̀тря `ного 
ґвинта ` 

к. ло̀пасти   ребро̀ ло̀паті 
к. о̀страя   пруг го̀стрий 
к. отвѐрстия   ребро̀ о̀твору 
к. продо̀льная   пруг поздо̀вжній 
к. рѐжущая   край рі̀зальний 
к. резца̀   ребро ` різця ` 
к. торцо̀вая   пруг торчо `вий [сторчови `й, 
гузи `рний] 

к. тупа̀я   пруг тупи `й 
кро̀мкозагѝбочный   окра `йкозагина `льний 
кро̀мкострога̀льный   окра `йкоструга `льний 
кро̀мочный   пру `говий, окра `йковий 
кронгла̀с   кронгла̀с,-су, крон,-ну (оптичне 
скло з порівняно невеликим показником 
заломлення) 

кронцѝркуль   кронци `ркуль,-ля (циркуль із 
вигнутими ніжками для вимірювання 
зовнішніх або внутрішніх розмірів 
предметів) 

кронштѐйн   кроншта `йн,-на, кре `мпіль,-поля 
(1. арх. вид консолі; 2. підпори для деталей, 
механізмів, прикріплені до вертикальної 
поверхні стіни, колони тощо) 
к. кача̀ющийся   крѐмпіль похитнѝй [хиткѝй] 
к. лито̀й   кроншта `йн ли `тий [вилѝваний] 
к. опо̀рный   кре `мпіль опо `рний 
к. опрокидно̀й   кре `мпіль перекидни `й 
к. откидно̀й   кре `мпіль відкидни `й 
к. стенно̀й   кре `мпіль насті̀нний 
к. упо̀рный   кре `мпіль упі̀рний 
к. шарнѝрный   крѐмпіль шарні `рний 

[сугло `бовий] 

кро̀ны   кро̀ни, мінера̀льні пігмѐнти (мінеральні 
хромові фарби, які застосовують в 
лакофарбовій промисловості і малярній 
практиці) 

кро̀ссинг   гірн. кро `синг,-га (повітряний 
міст; гірнича виробка над основою для 
вентиляції) 

крот   кріт, крота̀ (дренажна машина) 
кро̀хкий   крихкѝй 
крошѝльный   криши `льний 
крошѝтель   подрі̀бнювач,-ча 
крошѝть   кришѝти, подрі `бнювати 
кро̀шка   криші `ння; дрібня `к,-ку `, кри `хта,-ти 
к. минера̀льная   дрібня `к мінера `льний 

круг   1. мат., тех. круг,-га; 2. ко̀ло,-ла 
(окружність); 3. кружа `ло,-ла 
к. абразѝвный   круг абрази `вний 

[шліфува `льний] 
к. азимута̀льный   круг азимута `льний 
к. алма̀зный   круг алма̀зний 
к. вневпѝсанный   ко̀ло зовнівпи `сане 
к. во̀йлочный   круг повстя `ний 
к. гонча̀рный   круг гонча `рний, кружа `ло 
гонча `рне 

к. кривизны̀   ко `ло кривини ` 
к. меридиа̀нный   круг меридія `нний 
к. Мо̀ра   ко `ло Мо `ра 
к. нажда̀чный   круг шме `ргелевий 
к. напряжѐний   ко `ло напру `г, ко̀ло Мо `ра 
к. поворо̀тный   круг поворо `тний 
к. полирова̀льный   круг полірува̀льний 
к. предѐльный   круг грани `чний, ко̀ло 
грани `чне 

к. рассѐяния   круг розсі̀яння, ко̀ло розсі̀яння 
к. склонѐния   ко̀ло схи `лення 
к. сходѝмости   круг збі̀жности 
к. трѐния   круг тертя ` 
к. шлифова̀льный   круг шліфува̀льний 

круглогу̀бцы   круглозу `бці,-ців 
круглодо̀нный   круглодо `нний 
кру̀глый   кру̀глий 
кругля̀к   кругля `к,-ка̀, коло `да,-ди (стовбур 
зрубаного дерева) 

кругово̀й   кругови `й, колови `й 
круговоро̀т   кругоо `біг,-гу, колоо̀біг,-гу 
круговращѐние   кругооберта `ння 
кру̀жево   мере `живо,-ва, мере `жка,-ки 
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кружить                                                                                       крюк поддерживающий 

кружѝть   1. кружи `ти (описувати круг), 
кружля̀ти (у повітрі); 2. крутѝти (вертіти) 

кру̀жка   ку `холь,-хля, горня `,-ти 
к. фарфо̀ровая   ку̀холь порцеля `новий 

крупѝнка   зерня `тко,-тка 
крупѝца   зерно `,-на̀, дроби `на,-ни 
крупнобло̀чный   великобло `чний, 
великобло `ковий 

крупногабарѝтный   великогабари `тний 
крупнозернѝстый   грубозерни `стий, 
грубозерни `нний 

крупнокалѝберный   великокалі `берний 
крупномасшта̀бный   великомасшта `бний 
крупнопанѐльный   великопане `льний 
крупноразмѐрный   великорозмі̀рний 
крупносерѝйный   багатосері `йний 
крупносло̀йный   товстошаро `вий 
крупнотонна̀жный   багатотона `жний 
кру̀пный   велѝкий, гру̀бий, значнѝй (великих 
розмірів), товстѝй (великої товщини) 

крутизна̀   стрі̀мкість,-кости, кру̀тість,-тости 
крутѝльный   крути `льний 
крутѝть   крути `ти, звива `ти, скру `чувати 
крутѝться   крутѝтися, звива̀тися, скру̀чуватися 
кру̀тка   кру̀чення, круті̀ння, закру `чування, 
скру `чування; закру `чення, скручѐння; 
скрут,-та, за̀крут,-та 

круто̀й   стрімки `й, крути `й 
крутопа̀дающий   крутоспаднѝй, стрімкоспаднѝй 
крутя̀щий   крутѝльний 
крутя̀щийся   крутки `й; кру `чений 
кручѐние   кру̀чення, круті̀ння, скру̀чування, 
закру `чування; закру `чення, скру `чення; 
скрут,-та, за̀крут,-та 
к. изгѝбное   кру `чення згина `льне 
к. криво̀й   скрут криво `ї 
к. неравномѐрное   кру̀чення нерівномі̀рне 
к. осево̀е   кру `чення осьове ` 
к. пластѝческое   кру `чення пласти `чне 
к. про̀филя   кру `чення про `філю 
к. равномѐрное   кру̀чення рівномі̀рне 
к. стѐржня   кру `чення стри `жня [стѐржня] 
к. стеснённое   кру `чення сти `снене 
к. упру̀гое   кру `чення пру `жне ` 
к. уста̀лостное   кру `чення вто̀мне 

кру̀ченный   кру̀чений; закру̀чений, скру̀чений 

кручёный   закру̀чений, скру `чений 
крыло̀   крило̀,-ла̀ (1. тех. обертальна лопать 
турбіни, вітряка, колеса, пароплава тощо; 
2. бокова частина будівлі, споруди, площини; 
3. бляшаний дашок над колесом автомашини) 
к. зда̀ния   крило̀ буди `нку 
к. монобло̀чное   крило ` монобло `кове 
к. несу̀щее   крило̀ носійне ` 
к. отко̀сное   крило̀ укісне ` 
к. плотѝны   крило̀ гре `блі 
к. самолёта   крило ` літака̀ 
к. составно̀е   крило ` скла̀дене 
к. стреловѝдное   крило ` стрільча `сте 

крыльча̀тка   1. крильча̀тка,-ки (механізм або 
деталь механізму, складовою частиною 
якого є крило; 2. молотѝло,-ла (крильчатка 
комбайна, жниварки) 

кры̀ть   кри `ти, покрива `ти, вкрива̀ти 
кры̀ша   1. покрі `вля (залізна), дах,-ху; 

2. покриття ` 
к. а̀рочная   покрі̀вля а̀ркова 
к. гла̀дкая   дах рі̀вний 
к. го̀нтовая   покрі̀вля ґо̀нтова 
к. двуска̀тная   дах двосхи `лий 
к. конѝческая   дах коні `чний [стіжко `вий] 
к. ку̀полообра̀зная   дах банеподі̀бний 
к. односка̀тная   дах односхи `лий 
к. пока̀тая   дах похи `лий [поло `гий] 
к. сво̀дчатая   покрі̀вля склепі `ниста, дах 
склепі `нистий 

к. тесо̀вая   покрі̀вля тесо `ва [тѐсана] 
к. усту̀пчивая   дах східцюва `тий 
к. щипцо̀вая   дах шпиля `стий 

кры̀шка   на̀кривка,-ки; по̀кривка,-ки; ля̀да,-ди 
(люка) 
к. закладна̀я   на̀кривка закладна̀ 
к. запо̀рная   на̀кривка запі̀рна 

крюк   гак,-ка, гапли `к,-ка̀ 
к. а̀нкерный   гак а̀нкерний 
к. грузово̀й   гак ванта `жний 
к. грузоподъёмный   гак вантажопідійма̀льний 
к. двуро̀гий   гак дворо `гий 
к. захва̀тный   гак захо `пний 
к. ловѝльный   гак лови `льний 
к. одноро̀гий   гак одноро `гий 
к. петѐльный   гак заві̀совий 
к. поддѐрживающий   гак підтримни `й 
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крюк подъёмный                                                                                                  купорос 

к. подъёмный   гак підніма̀льний 
к. расцепно̀й   гак розчіпни `й 
к. сцепно̀й   гак зчіпни `й 

крючко̀вый   га̀ковий 
крючкообра̀зный   гачкува̀тий, гачкоподі̀бний 
крючо̀к   гачо̀к,-чка̀ 
кряж   гірн. кряж,-жа, па `смо,-ма 
ксено̀н  Xe   ксено `н,-ну (хемічний елемент, 
ат.н. 54, інертний газ, який застосовують 
в електровакуумних приладах, газосвітних 
лампах) 

ксерогра̀фия   ксерогра `фія,-фії 
(спосіб електрофотографії, що ґрунтується 
на дії світла на матеріял із світлочутливим 
напівпровідниковим шаром, на який перед 
зніманням наносять електростатичний 
заряд) 

куб   1. тех. куб,-ба, чан,-на (великий казан 
для переганяння або кип’ятіння рідини); 
2. мат. куб,-ба (1. правильний шестигранник, 
усі грані якого – квадрати; 2. добуток 
трьох однакових співмножників або третій 
степінь числа) 
к. перего̀нный   куб перегі `нний 

[дестиляці `йний] 
кубово̀й   ку `бовий, ча̀новий 
ку̀бовый   ку̀бовий; яскра̀во-сѝній (про тканину) 
кубомѐтр   кубомѐтер,-тра, кубі `чний ме `тер, 
складомѐтер,-тра (дров) 

кува̀лда   кува `лда,-ди, бия `к,-ка̀ 
кувшѝн   глек,-ка, жбан,-на 
кузнѐц   кова̀ль,-ля ` 
кузнѐчный   кова̀льський 
ку̀зница   ку̀зня,-ні 
ку̀зов   1. ку `зов,-ва, каросе `рія,-рії 

(автомобіля); 2. надзві̀ззя, виси `г,-га, 
ко `роб,-ба (возу) 
к. бескарка̀сный   ку̀зов безкарка̀сний 
к. несу̀щий   ку `зов трима `льний 
к. обтекаѐмый   ку `зов обтічни `й 
к. опрокидно̀й   ку `зов перекиднѝй 
к. открыва̀ющийся   ку̀зов відкривни `й 
к. самосва̀льный   ку̀зов самоски `дний 
к. тѐнтовый   ку `зов тѐнтовий 
к. цельнометалли `ческий   
ку `зов суцільнометалѐвий 

кула̀к   тех. кула̀к,-ка̀ (деталь машини у 
формі виступу, що поштовхами приводить 
механізми в рух) 
к. зажимно̀й   кула̀к затисни `й 

к. кача̀ющийся   кула `к хитни `й 
к. передвижно̀й   кула `к пересувни `й 
к. разжимно̀й   кула `к розтисни `й 
к. устано̀вочный   кула `к устано `вний 

кулачко̀вый   кулачко `вий 
кулачо̀к   кулачо̀к,-чка `, за̀скочка,-ки 
к. регулѝруемый   кулачо `к урегульо̀вний 
к. спира̀льный   кулачо `к спіра̀льний 
к. цилиндрѝческий   кулачо̀к циліндрѝчний 

ку̀лёр са̀харный   цу̀кор па̀лений, карамѐль,-лі 
кулѝса   тех. кулі̀са,-си (рухома деталь 
механізму, що перетворює обертальний 
рух на поступальний або навпаки) 
к. двухэксцѐнтриковая   
кулі̀са двоексце `нтрикова 

куло̀н  Кл   куло `н,-на (одиниця виміру 
кількости електрики), ампе `р-секу `нда,-ди 

кулонометрѝя   кулономе `трія,-рії 
(електрохемічний метод аналізу, який 
ґрунтується на вимірюванні кількости 
електрики, що витрачається на 
електролітичне відновлення або 
окиснення в процесі електролізу) 

культива̀тор   с.г. культива `тор,-ра (знаряддя 
для обробітку ґрунту) 

культива̀ция   с.г. культива̀ція,-ції, плека̀ння 
культивѝрование   культивува `ння 
культивѝровать, закультивѝровать   
культивува `ти, закультиво `вувати, 
закультивува `ти 

культивѝруемый   культиво `ваний; 
закультиво `вний 

культивѝрующий   культивува `льний 
культивѝрующийся   закультиво `вний; 
культиво `ваний 

кумулѝрованный   нагрома `джений 
кумулятѝвный   кумуляти `вний 
кумуля̀ция   кумуля `ція,-ції, нагрома̀дження, 
зосере `дження 

купелѝрование   купелюва̀ння, відокрѐмлювання 
див. трейбова̀ние 

купеля̀ция   купеля `ція,-ції, відокре `млення 
(очищення від плюмбію та інших домішок 
шляхетних металів) 

ку̀пол   ба̀ня,-ні, опу̀клість,-лости, склепі̀ння 
куполообра̀зный   ба `нястий 
ку̀порос   ку̀порос,-су (технічна назва 
кристалогідрату сульфату деяких 
важких металів) 
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купорос медный                                                                                                       лайка 

к. ме `дный  CuSO4 5H2O   ку̀порос мі̀дний, 
ка̀мінь сѝній 

курѐние   курі `ння, палі̀ння (тютюну) 
курѝть   кури `ти, пали `ти (тютюн) 
курс   курс,-су, на `прям,-му (дороги) 
курсово̀й   курсови `й 
курсо̀граф   курсо̀граф,-фа (електронавігаційний 
прилад для автоматичного записування 
курсу літака, корабля) 

курсо̀рный   курсо̀рний, поспі̀шний 
куса̀чки [острогу̀бцы]   гострозу `бці,- ців, 
гострогу `бці,-ців 
к. колѐнчатые   гострозу `бці колі̀нчасті 
к. про̀волочные   гострозу `бці дротя `ні 

кусково̀й   кусковѝй, шматковѝй, грудковѝй 
кусо̀к   шмато̀к,-тка̀, ку̀сень,-сня, гру̀дка,-ки, 
ски `бка,-бки 
к. дѐрева   шмато̀к дѐрева 
к. хлѐба   шмато̀к [ку̀сень, ски `бка] хлі `ба 

кусо̀чек   кла `птик,-ка (паперу) 
куста̀рный   куста̀рний, доморо `бний 
куста̀рь   куста `р,-ря `, доморо `б,-ба 
ку̀ча   ку̀па,-пи, кага `т,-та, во̀рох,-ха 
ку̀чность   купча̀стість,-тости 
ку̀чный   купча̀стий 
кювѐт   кюве `т-та, обкі̀п,-ко `пу (водостічна 
канава вздовж шляху чи залізничного 
полотна) 

кювѐта   кюве `та,-ти 
кювѐтка   фото ва̀нночка,-ки 
кюрѝ  Ki   кюрі ` 

(одиниця виміру радіоактивности) 
кю̀рий  Cm   кю̀рій,-рію (штучно створений 
радіоактивний хемічний елемент, ат.н. 96) 

 
Л 

 
лабѝльность   лабі `льність,-ности, 
несті̀йкість,-кости, рухли `вість,-лости 

лабѝльный   нестійки `й, хитки `й, рухли `вий, 
лабі̀льний 

лабирѝнт   лабірѝнт,-ту (заплутане, складне 
розташовання, переплетення приміщень, 
переходів, доріг тощо) 

лаборато̀рия   лаборато `рія,-рії, робі̀тня,-ні 
(приміщення для експериментальної, 
науково- дослідної і навчальної роботи) 

лаборато̀рный   лаборато `рний 
ла̀ва   1. ла̀ва,-ви, ослі̀н,-ло̀ну; 2. гірн. ла̀ва,-ви 

(вибій у шахті); 3. ла `ва,-ви (розтоплена 
силікатна маса, що виливається на землю 
під час вибуху вулкана) 

лавѝна   лавѝна,-ни (нестримний рух суцільної 
маси) 

лавѝнный   лави `нний 
лавинообразова̀ние   лавинотво `рення, 
лавиноутво `рювання; лавиноутво̀рення; 
лавиноу `твір,-вору 

ла̀вка   1. ла̀ва,-ви, ослі̀н,-ло̀ну; 2. крамнѝця,-ці 
ла̀вочник   кра `ма̀р,-ря ` 
лавса̀н   лавса̀н,-ну, терелє̀н,-ну (синтетичне 
поліестерове волокно) 

ла̀герь   та̀бір,-бору, обо̀з,-зу 
лаз   прола̀з,-зу, влаз,-зу (вузький отвір) 
л. котлопромывно̀й   прола̀з казанопромивнѝй 
л. смотрово̀й   прола `з оглядо̀вий 
л. у `гольный   прола `з вугі `льний 
л. ша̀хтный   прола̀з копа `льневий 

ла̀зер   ла̀зер,-ра (прилад для генерування 
або підсилення монохроматичного світла) 
л. га̀зовый   ла `зер га̀зовий 
л. жи `дкостный   ла̀зер рідѝнний 
л. инжекцио̀нный   ла̀зер інжекці̀йний 

[впо `рскувальний] 
л. на красѝтелях   ла̀зер на барвника `х 
л. полупроводнико̀вый   
ла̀зер напівпровіднико `вий 

л. рубѝновый   ла̀зер рубі̀новий 
л. химѝческий   ла̀зер хемі̀чний 
л. эксимѐрный   ла̀зер ексиме `рний 

ла̀зерный   ла̀зерний 
лазурѝт   мін. лазурѝт,-ту, ка̀мінь блакѝтний 

(мінерал класу силікатів; використовують 
для виготовлення прикрас) 

лазу̀рный   блакѝтний 
лазу̀рь   блакѝть,-ті (фарба яскраво-синього 
кольору) 
л. берлѝнская   блаки `ть берлі̀нська 

(мінеральний пігмент блакитного 
кольору; застосовують для виготовлення 
малярних і друкарських фарб) 

ла̀йка   сап’я̀н,-ну, галу̀нка,-ки (сорт м’якої 
шкіри) 

Л 
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лак                                                                                               лампа экранированная 

ла̀к   лак,-ку (розчин натуральних або 
синтетичних плівкових речовин в летких 
органічних розчинниках) 

ла̀ки   мн. ла̀ки,-ків 
л. ацетилцеллюло̀зные   ла̀ки ацетилцелюло̀зні 
л. ацето̀новые   ла̀ки ацето `нові 
л. ма `сляные   ла `ки оли `вні 
л. нитроцеллюло̀зные   ла̀ки нітроцелюло̀зні, 
нітрола `ки 

л. покро̀вные   ла̀ки покривні ` 
л. пропѝточные   ла̀ки насо `чувальні 

[просо `чувальні] 
л. смоляны̀е   ла `ки смоляні̀ 
л. с. полиакрѝловые   
ла̀ки смоляні̀ поліакри `лові 

л. с. полиуретѝновые   
ла̀ки смоляні̀ поліурети `нові 

л. с. полиэфѝрные   
ла̀ки смоляні ` поліестѐрові 

л. с. эпоксѝдные   ла̀ки смоляні̀ епоксѝдні 
л. эфироцеллюло̀зные   ла̀ки естероцелюло̀зні 

лакирова̀ние   лакува `ння 
лакиро̀ванный   лако `ваний, полако `вний 
лакирова̀ть   лакува `ти 
лакиро̀вочный   лакува `льний 
лакиру̀емый   лако `ваний; полако̀вний 
лакиру̀ющий   лакува `льний 
лакиру̀ющийся   полако `вний; лако `ваний 
ла̀кмус   ла̀кмус,-су (барвник  - у кислому 
середовищі він набирає червоного кольору, 
у лужному – синього; застосовують як 
індикатор) 

лакрима̀тор   лакрима `тор,-ра, сльозовѝк,-ка̀ 
(сльозогінна отруйна речовина) 

лактомѐтр   лактомѐтер,-тра, молокомі̀р,-ра 
(прилад для вимірювання густини молока) 

лаку̀на   лаку `на,-ни, прога `лина,-ни 
ламѐль   ламѐль,-лі, платі̀вка,-ки 

(плоска перфорована платівка, наповнена 
масою; служить електродом в лужних 
акумуляторах) 

ламина̀рный   ламіна̀рний, струмѝнний 
ла̀мпа   ла̀мпа,-пи (1. прилад для освітлення; 

2. прилад спеціяльного призначення на 
різних виробництвах) 
л. балла̀стная   ла̀мпа бала̀стна 
л. ва̀куумная   ла̀мпа ва̀куумна 
л. выпрямѝтельная   ла̀мпа випро̀стувальна 
л.-вспы̀шка   ла̀мпа-спа `лах,-пи-спа `лаху 

л. га̀совая   ла̀мпа га̀сова 
л. генера̀торная   ла `мпа генера `торна 
л. двухсѐточная   ла `мпа двосітко `ва 
л. двухэлектро̀дная   ла̀мпа двоелектро̀дна 
л. дугова̀я   ла̀мпа дугова ` 
л. ѝмпульсная   ла̀мпа і̀мпульсна 
л. индика̀торная   ла̀мпа індика `торна 
л. инфракра̀сная   ла̀мпа інфрачерво `на 
л. калѝльная   ла̀мпа жарова ` 
л. карбѝдовая   ла̀мпа карбі̀дова 
л. като̀дная   ла̀мпа като `дна 
л. ква̀рцевая   ла̀мпа ква `рцова 
л. крипто̀новая   ла̀мпа крипто `нова 
л. лѐнточная   ла̀мпа стрічкова̀ [смужкова̀] 
л. люминесцѐнтная   ла̀мпа люмінесцѐнтна 
л. ма `чтовая   ла̀мпа щоглова ` 
л. многосѐточная   ла̀мпа багатосіткова ` 
л. модулѝрующая   ла̀мпа модулюва `льна 
л. нака̀ливания   ла̀мпа розжа `рювання 
л. нео̀новая   ла̀мпа нео `нова 
л. осветѝтельная   ла̀мпа осві̀тлювальна 
л. пая̀льная   ла̀мпа лютівна ` 
л. подвесна̀я   ла̀мпа почіпна ` 
л. приёмно-усилѝтельная   
ла̀мпа прийма `льно-підси `лювальна 

л. проекцио̀нная   ла̀мпа проєкці `йна 
л. рту̀тная   ла̀мпа рту `тна 
л. рту̀тно-ква̀рцевая   ла̀мпа рту̀тно-ква̀рцова 
л. руднѝчная   ла̀мпа копа `льнева 
л. светоизмерѝтельная   ла̀мпа світловимірна̀ 
л. сигна̀льная   ла̀мпа сигна `льна 
л. спектра̀льная   ла `мпа спектра `льна 
л. теплоэлектрогенера̀торная   ла̀мпа 
теплоелектрогенера `торна 

л. тлѐющего разря̀да   ла̀мпа тлі̀йного 
розря `ду 

л. то̀чечная   ла̀мпа точко `ва̀ 
л. трёхэлектро̀дная   ла̀мпа триелектро̀дна 
л. ультрафиолѐтовая   ла̀мпа ультрафіолѐтова 
л. усилѝтельная   ла `мпа підси `лювальна 
л. флуоресцѐнтная   ла̀мпа флюоресцѐнтна 
л. фотометрѝческая   ла̀мпа фотометрѝчна 
л. шарова̀я   ла̀мпа куля `ста 
л. щелева̀я   ла̀мпа щіли `нна 
л. экранѝрованная   ла̀мпа екрано̀вана 

[заекрано `вана] 
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лампа электрическая                                                                                              легер 

л. электрѝческая   ла̀мпа електрѝчна 
л. электрометрѝческая   
ла̀мпа електрометри `чна 

л. электро̀нная   ла̀мпа електро `нна 
л. электроннолучева̀я   
ла̀мпа електроннопромене `ва 

ла̀мповый   ла̀мповий 
ланолѝн   ланолі̀н,-ну (товщ овечої вовни, 
який використовують в медицині і 
парфюмерії як основу для виготовлення 
мазей) див. воск шерстяно̀й 

ланта̀н  La   ланта̀н,-ну (хемічний елемент, 
ат.н. 57, рідкісноземельний елемент; 
використовують у виробництві 
оптичного скла) 

лантанѝды [лантано̀иды]   лантані̀ди,-дів, 
лантано `їди,-дів (хемічні елементи з 
порядковими номерами 58-71, розташовані 
за лантаном) 

лантано̀иды   див. лантанѝды 
ла̀па   ла̀па,-пи, держа `к,-ка̀ 
л. болтова̀я   ла̀па прого `нична 
л. буксова̀я   ла̀па осяни `чна 
л. глуха̀я   ла̀па сліпа ` 
л. долотообра̀зная   ла̀па долотоподі̀бна 
л. загреба̀ющая   с.г. ла̀па загрібна ` 
л. золотника̀   ла̀па розподі̀льника [сувака̀] 
л. плоскорѐжущая   с.г. ла `па плоскорі `зна 
л. подка̀пывающая   с.г. ла̀па підко̀пувальна 
л. рыхлѝтельная   с.г. ла̀па розпу̀шувальна 
л. универса̀льная   ла̀па універса̀льна 

лапингова̀ние   лапінгува `ння, протира `ння 
ла̀пка   ла̀пка,-ки, зачѐпа,-пи 
л. желѐзная   зачѐпа залі̀зна 
л. слеса̀рная   ла̀пка слюса `рська 

ла̀пковый   ла `пковий 
ларвицѝды   личинкоотру `ти,-ру `т 
ла̀та   буд. ла̀та,-ти, жердѝна,-ни 
латѐкс   лате `кс,-су, ґумомолочко̀,-ка̀ (водна 
дисперсія природного або синтетичного 
кавчуку) 

латѐнтный   лате `нтний, прихо `ваний 
латирова̀ние   латува `ння (накладання 
дошки-лати на крокви) 

латиро̀ванный   лато `ваний; полато̀вний 
латирова̀ть   латува̀ти (накладати дошки-лати) 
латиро̀вочный   латува `льний 
латиру̀емый   лато̀ваний; полато `вний 

латиру̀ющий   латува `льний 
латиру̀ющийся   полато `вний; лато̀ваний 
латунѝрование   мосяжува `ння (покриття 
мосяжем), помосяжува `ння 

латунѝрованный   помосяжо `ваний 
латунѝровать   мосяжува `ти, помосяжува `ти 
латуниро̀вочный   мосяжува̀льний, мосяжівнѝй 
латунѝруемый   мосяжо̀ваний; помосяжо̀вний 
латунѝрующий   мосяжува̀льний, мосяжівнѝй 
латунѝрующийся   помосяжо̀вний; мосяжо̀ваний 
лату̀нный   мося `жний 
лату̀нь   мося `ж,-жу, лату `нь,-ні (стоп міді 
з цинком, деколи з домішками заліза та 
інших металів) 
л. бѐлая   мося `ж бі̀лий 
л. листова̀я   мося `ж а `ркушний 
л. лѝтая   мося `ж лѝтий 
л. ро̀льная   мося `ж ро `льний 
л. свинцо̀вистая   див. мунц-мета̀лл 

лебёдка   ко̀рба,-би, катери `нка,-ки, 
мотови `ло,-ла, тягло̀,-ла̀, коловоро `т,-та 
л. аварѝйная   ко̀рба [катерѝнка] аварі `йна 
л. бараба̀нная   ко̀рба [катерѝнка] бараба̀нна 
л. кранова̀я   ко `рба [катери `нка] зво `дова 
л. лѝфта   ко `рба лі̀фта 
л. монта̀жная   ко̀рба [катерѝнка] монта̀жна 
л. отка̀точная   ко̀рба [катерѝнка] відко̀тна 
л. пневматѝческая   ко `рба [катери `нка] 
пневмати `чна 

л. подвесна̀я   ко̀рба почіпна ` [підвісна̀], 
мотови `ло підвісне ` [почіпне `] 

л. подъёмная   ко̀рба [катерѝнка] підійма̀льна 
л. руднѝчная   ко̀рба [катерѝнка] копа̀льнева 
л. ручна̀я   мотови `ло,-ла 
л. скрѐперная   катерѝнка [ко̀рба] скрѐперна 
л. трелёвочная   ко̀рба [катери `нка] 
трелюва `льна 

л. тягова̀я   ко̀рба [катери `нка] тягова ` 
л. цепна̀я   ко `рба [катери `нка] ланцюго `ва 

лебёдочный   ко̀рбовий, катери `нковий 
левовинтово̀й   лівоґвинтови `й 
левовраща̀ющий   лівооберта `льний, 
лівооберто `вий 

лѐвый   лі̀вий 
лѐгель   буд. лежа̀к,-ка̀ 
лѐгер [рѝгель]   лѐгер,-ра, ри `гель,-ля, 
банти `на,-ни 
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легирование                                                                                      лента конвейерная 

легѝрование   легува `ння, домі̀шування 
(уведення у метали або їхні стопи інших 
хемічних елементів для одержання 
стопів з певними властивостями); 
пролегува `ння, доміша `ння 
л. диффузио̀нное   легува `ння дифузі̀йне 
л. повѐрхностное   легува `ння поверхне `ве 
л. ста̀ли   легува `ння ста̀лі 
л. чугуна̀   легува̀ння чавуну ` 

легѝрованность   пролего `ваність,-ности, 
ушляхе `тненість,-ности 

легѝрованный   пролего `ваний; алія `жний 
легѝровать   легува `ти, пролегува̀ти 
легиро̀вочный   легува `льний 
легѝруемый   лего̀ваний; пролего̀вний 
легѝрующий   легува `льний 
легиру̀ющийся   пролего `вний 
лёгкий   легки `й 
легковѐсность   легкова `гість,-гости 
легковозгора̀емый   легкозапа `люваний; 
легкозайми `стий 

легково̀й   авт. легки `й 
легковоспламеня `ющийся   легкозайми `стий, 
легкозапа `льний 

легковосстана̀вливаемый   
легковідно `влюваний; легковідно̀вний 

легковраща̀ющийся   легкооберто̀вий; 
легкообе `ртаний 

легкогорю̀чий   легкопальни `й 
легкозастыва̀ющий   швидкозастига `льний, 
швидкотужа `вий 

легкоисправѝмый   легкопопра `вний 
легкокипя̀щий   швидкозакипни `й 
легкопла̀вкий   швидкото̀пкий, швидкото̀пний, 
низькото `пний 

легкоподвѝжный   легкорухо `мий, 
легкорухли `вий 

легкопроница̀емый   легкопроникни `й 
легкорасщепля̀ющий   легкорозщіпни `й 
легкосменя̀емый   легкозмі̀нний; 
легкозамі `нюваний 

лёгкость   лѐгкість,-кости 
легкохо̀дный   легкохі `дний 
лёд   лід,-льо̀ду, крѝга,-ги (на річці, на морі) 
л. сухо̀й   лід сухѝй (тверда вуглекислота) 

леденѐть   ледені̀ти, покрива `тися льо `дом 
леднѝк   тех. льоді̀вня,-ні, геол. льодовѝк,-ка̀ 

леднико̀вый   льодовико `вий 
ледообразова̀ние   льодотво `рення, 
криготво `рення, льодоутво `рювання, 
кригоутво `рювання; льодоутво `рення, 
кригоутво `рення 

ледово̀й   льодови `й 
ледоко̀л   кригола̀м,-ма 
лёдорѐз   льодорі̀з,-за 
ледосбро̀с   льодоски `д,-ду 
ледоспу̀ск   льодоспу `ск,-ку 
ледохо̀д   кригопла `в,-ва 
ледохранѝлище   льодосхо `вище,-ща 
ледяно̀й   льодяни `й, крижани `й 
лежа̀лый   вле `жаний, зале `жаний, злѐглий 
лежа̀ть   лежа̀ти 
лежа̀чий   лежкѝй 
лежа̀щий   лежа̀чий; лѐжінь,-жня, лежу̀н,-на̀ 
лѐжень   буд. лѐжінь,-жня 
л. основно̀й   буд. підва `лина,-ни, ле `жінь 
основни `й 

л. поперѐчный   лѐжінь попере `чний 
л. продо̀льный   лѐжінь поздо `вжній 

лѐзвие   лѐзо,-за (гостра частина знаряддя, 
яким ріжуть, колють або рубають) 
л. бурово̀е   лѐзо свердлове ` 
л. инструмѐнта   лѐзо інструме `нта 

лезвѝйный   лѐзовий 
лѐйка   1. лѐйка,-ки (вид вузькоплівкового 
фотоапарата); 2. лі̀йка,-ки; 
3. с.г. полива `льниця,-ці 

лека̀ло   лека̀ло,-ла, кри `вка,-ки (фігурна 
лінійка для викреслювання кривих ліній) 

лѐмех   лемі̀ш,-меша ` (частина плуга, що 
підрізає шар землі знизу) 

лѐмма   мат. лѐма,-ми, засно `вок,-вка 
лён   льон,-ну 
лѐнта   стрі̀чка,-ки, тасьма `,-ми `, пас,-са 
л. абразѝвная   стрі̀чка абразѝвна 

[шліфува `льна] 
л. бесконѐчная   стрі̀чка нескінчѐнна 
л. землемѐрная   стрі̀чка [тасьма̀] землемі̀рна 
л. изоляцио̀нная   стрі̀чка ізоляці̀йна 
л. кинематографѝческая   
стрі̀чка кінематографі `чна 

л. конвѐйерная   стрі̀чка конве `єрна 
[тра̀нспортна] 
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лента магниевая                                                         лестница аварийная подвесная 

л. ма `гниевая   стрі̀чка [та̀сьма] ма̀гнієва 
(використовують для освітлювальних 
і запальних ракет) 

л. магнѝтная   стрі̀чка магнѐтна 
л. ме `рная   стрі̀чка [тасьма `] мі̀рна 
л. обдѝрочная   стрі̀чка обдира̀льна [обдирна̀] 
л. перфорѝрованная   стрі̀чка відперфоро̀вана 
л. пита̀теля   стрі̀чка живи `льника 
л. полиро̀вочная   стрі̀чка полірува̀льна 
л. породоотбо̀рная   тасьма̀ породовідбі̀рна 
л. стяжна̀я   стрі̀чка стяжна ` 
л. тормозна̀я   стрі̀чка гальмівна̀ 
л. трансмиссио̀нная   стрі̀чка трансмісі̀йна, 
пас трансмісі `йний 

л. траспортёрная   стрі̀чка транспортѐрна, 
пас транспорте `рний 

л. шлифова̀льная   стрі̀чка шліфува `льна 
лентовѝдный   стрічкоподі `бний 
лентонажимно̀й   стрічконатиснѝй 
лентообмо̀точный   стрічкообмо̀тувальний, 
стрічкообвива `льний 

лентопрока̀тный   стрічковальцівни `й 
лентопротя̀жный   стрічкопросувни `й, 
стрічкопротяжнѝй 

лентопрофилиро̀вочный   
стрічкопрофілюва `льний 

лентосва̀рочный   стрічкозварни `й 
лентосоединѝтельный   стрічкосполуча̀льний 
лентофрѐзерный   стрічкофре `зерний 
лѐнточка   стрі̀чечка,-ки 
лѐнточный   стрічкови `й 
лепесто̀к   пелю `стка,-ки 
лепёшка   злі `пок,-пка (на фільтрі); 
паляни `чка,-ки 

лер   лер,-ра, випа `лювальна [випальна `] піч 
л. ло `дочный   піч випа̀лювальна чо̀вникова 
л. му `фельный   піч випа̀лювальна му̀флева 
л. туннѐльный   піч випа̀лювальна тунѐльна 

лѐрка   лѐрка (кругла ґвинтонарізна плашка 
- інструмент для виготовляння зовнішньої 
нарізі) 

леркодержа̀тель   леркотрима `ч,-ча̀, 
плашкотрима `ч,-ча̀ 

лес   ліс,-су, деревина `,-ни ` 
л. боча̀рный   деревина ` бо̀ндарська 
л. водозащѝтный   ліс водозахисни `й 
л. высокоство̀льный   ліс високосто̀вбурний 

л. дубо̀вый   дубня `к,-ка̀, дубѝна,-ни 
л. канто̀ванный   деревина ` оканто̀вана 
л. кру̀глый   кругля `к,-ка `, деревина̀ кру `гла 
л. накладно̀й [фанѐрочный]   деревина ` 
фане `рна [фо̀рнірна] 

л. подѐлочный   деревина ` виробна ` 
л. полезащѝтный   ліс полезахисни `й 
л. почвозащѝтный   ліс ґрунтозахисни `й 
л. руднѝчный [крепёжный]   деревина ` 
копа `льнева [кріпи `льна] 

л. сплавно̀й   деревина ` сплавна ` 
л. строево̀й   деревина ` будіве `льна 

леса̀   буд. ришто̀вання 
л. вися̀чие   ришто̀вання почіпнѐ [підвіснѐ] 
л. выпускны̀е   ришто `вання виставне ` 
л. леснѝчные   ришто `вання драбѝнне 
л. передвижны̀е   ришто `вання пересувне ` 
л. сбо̀рно-разбо̀рные   ришто `вання 
збі `рно- розбірне ` 

л. устано̀вочные   ришто `вання устано `вне 
лѐсенка   1. драбѝнка,-ки (приставна); 

2. схі̀дці,-ців (нерухомі) 
лесно̀й   лісни `й, лісови `й 
лесова̀лочный   лісору `бний 
лесозаво̀д   тарта̀к,-ка, дереворі `зня,-ні 
лесозагото̀вка   деревозаготі `вля,-лі 
лесозащѝтный   лісозахисни `й 
лесоматериа̀л   лісоматерія̀л,-лу, деревина̀,-нѝ 
л. боча̀рный   деревина ` бонда̀рна 
л. клёпочный   деревина ` кле `пкова 
л. короткомѐрный   матерія̀л короткомі̀рний 
л. крепёжный   матерія `л кріпи `льний 
л. пилёный   матерія `л розпи `ляний 
л. распило̀вочный   матерія `л розпильни `й 

[розрізни `й] 
л. столя̀рный   матерія `л столя `рний 

лесопѝлка   тарта̀к,-ка̀ (дереворізальне 
підприємство) 

лесопогру̀зчик   деревонаванта `жувач,-ча 
лесосѐка   про `сіка,-ки 
лёсс   геол. лес,-су (ґрунтотвірна гірська 
осадкова порода сірувато-жовтого, 
бурого або червонувато бурого кольору) 

лѐстница   1. драбѝна,-ни (рухома); 2. схо̀ди,-дів 
(нерухомі) 
л. аварѝйная подвѐсная   драбѝна аварі̀йна 
почіпна ` [підвісна̀] 
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лестница верёвочная                                                                           линза магнитная 

л. верёвочная   драбѝна мотузко̀ва 
л. винтова̀я   схо `ди ґвинтові ` 
л. нару̀жная   схо̀ди надві̀рні [зо̀внішні] 
л. переносна̀я   драбѝна переносна ` 
л. поворо̀тная   схо `ди поворо `тні 
л. пожа̀рная   драбѝна поже `жна 
л. раздвижна̀я   драбѝна розно `га 
л. складна̀я   драбѝна скла `дана 
л.-стремя̀нка   драбѝна-присту `пка 

лестницеподо̀бный   драбѝнча̀стий 
лѐстничный   1. драбѝнний; 2. сходови `й; 

3. драби `нча̀стий 
лета̀ние   літа̀ння 
лета̀тельный   літа `льний 
лета̀ть   літа̀ти 
лета̀ющий   літа̀льний 
лету̀честь   лѐткість,-кости, лету̀чість,-чости, 
зві̀трювання, випа `рність,-ности 
л. растворѝтелей   лѐткість розчѝнників 

лету̀чий   летки `й, летю `чий 
лётчик   лету̀н,-на `, піло `т,-та 
лѐщадь   мет. під, по̀ду 

(1. нижня горизонтальна площина печі; 
2. дно в доменній печі; 3. горище) 
л. двухска̀тная   під двосхи `лий 
л. обнажённая   під відкри `тий 

лѝвень   злѝва,-ви 
лигату̀ра   мет. ліґату̀ра,-ри (домішка металу 
до стопу для надання йому потрібних 
властивостей) 

лигнѝн   лігні `н,-ну, деревна ` ва̀та,-ти 
лигроѝн   лігрої̀н,-ну (один із продуктів 
дестиляції нафти, який використовують 
як пальне для легких дизелів і як розчинник 
лаків) 

ликва̀ция   ліква̀ція,-ції, сегрега `ція,-ції 
(хемічна і структурна неоднорідність 
стопів, що виникає під час кристалізації 
їх розтопів) 

ликвида̀ция   ліквіда `ція,-ції, скасува `ння 
ликвидѝрованный   зліквідо̀ваний 
ликвидѝровать   ліквідува̀ти, зліквідо̀вувати, 
зліквідува̀ти 

ликвидѝруемый   ліквідо̀ваний; зліквідо̀вний 
ликвидѝрующий   ліквідува `льний 
ликвидѝрующийся   зліквідо̀вний; ліквідо̀ваний 
ликвѝдность   фін. лікві̀дність,-ности 

(оцінка стану й руху обігових засобів і 
планового використання власних і 
позичкових коштів) 

ликвѝдус   мет. лікві̀дус,-су (крива кристалізації 
металів і стопів металів) 

ликопо̀дий   лікопо̀дій,-дію (1. спори плавну; 
2. порошок для шліфування, формування) 

лимб   лімб,-ба (1. диск з поділками на градуси 
у кутомірних приладах; 2. вузький край 
чого-небудь) 

лимѝт   лімі̀т,-ту, межа `,-жі̀; но̀рма,-ми 
лимита̀ция   обмѐжування; обмѐження; 
ліміта `ція,-ції 

лимѝтер   лімі̀тер,-тра, обмѐжувач,-ча 
линеариза̀ция   лінеарува `ння, лініюва `ння; 
злінеарува̀ння, злініюва̀ння; лінеариза̀ція,-ції 

линеаризѝрованный   злінеаро `ваний, 
злінійо `ваний; лінійо `вий 

линеаризѝровать   лінеарува̀ти, злінеарува̀ти; 
лініюва `ти, злініюва `ти 

линеаризѝровочный   лінеарува `льний, 
лініюва `льний 

линеаризѝруемый   лінеаро̀ваний; злінеаро̀вний 
линеаризѝрующийся   злінеаро `вний 
линеаризу̀ющий   лінеарува̀льний, лініюва̀льний 
линѐйка   ліні̀йка,-ки (1. пряма лінія на папері; 

2. планка для креслення прямих ліній) 
л. визѝрная   ліні̀йка прозі `рна [візѝрна] 
л. градуѝрованная   ліні̀йка відградуйо̀вана 
л. двусторо̀нняя   ліні `йка двобі̀чна 
л. измерѝтельная   ліні̀йка вимі̀рювальна 
л. логарифмѝческая   ліні̀йка логаритмі̀чна 
л. масшта̀бная   ліні̀йка масшта `бна 
л. направля̀ющая   ліні̀йка напрямна ` 
л. повѐрочная   ліні̀йка переві `рна 

[перевіря `льна] 
л. складна̀я   ліні̀йка скла `дана 
л. счётная   ліні `йка лічи `льна 

линѐйность   ліні̀йність,-ности 
линѐйный   ліні `йний 
линѐйчатый   ліні̀йчастий 
лѝнза   лі̀нза,-зи, со̀чка,-ки (прозоре оптичне 
скло, обмежене правильними, здебільшого 
сферичними, поверхнями, здатне збирати 
або розсіювати прохідні промені) 
л. афока̀льная   лі̀нза афока `льна 
л. во̀гнута   лі̀нза угну `та [уві̀гнута] 
л. вы̀пуклая   лі̀нза опу `кла 
л. кондѐнсорная   лі̀нза конде `нсорна 
л. конта̀ктная   лі̀нза конта `ктна 
л. магнѝтная   лі̀нза магне `тна 
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линза многослойная                                                                              линия точечная 

л. многосло̀йная   лі̀нза багатошаро `ва 
л. рассѐивающая   лі̀нза розсі̀ювальна 
л. собира̀тельная   лі̀нза збира `льна 
л. центрѝрованная   лі̀нза центро̀вана 
л. цилиндрѝческая   лі̀нза циліндрѝчна 
л. электрѝческая   лі̀нза електри `чна 
л. электро̀нная   лі̀нза електро `нна 

лѝнзовый   лі̀нзовий 
линзообра̀зный   лінзоподі̀бний 
лѝнии   лі̀нії 
л. влия̀ния   лі̀нії впли `ву 
л. изоклѝнные   лі̀нії ізокли `нні 
л. пересека̀ющиеся   лі̀нії перетинні ` 
л. потенциа̀ла   лі̀нії потенція `лу 
л. ра̀вного момѐнта   лі̀нії однако̀вого 
момѐнту 

л. сил [л. силовы̀е]   лі̀нії сил [силові `] 
л. скольжѐния   лі̀нії ко̀взання 
л. скрѐщивающиеся   лі̀нії перехрѐсні 
л. теку̀чести   лі̀нії теку̀чости [плѝнности] 
л. то̀ка   лі̀нії стру `му 

лѝния   лі̀нія,-нії 
л. автоматизѝрованная   лі̀нія завтоматизо̀вана 
л. автоматѝческая   лі̀нія автомати `чна 
л. ба̀зовая   лі̀нія ба `зова 
л. безразлѝчия   лі̀нія байду `жости 
л. винтова̀я   лі̀нія ґвинтова ` 
л. витка̀   лі̀нія витка ` 
л. влия̀ния   лі̀нія впли `ву 
л. возду̀шная   лі̀нія надзѐмна 
л. впа̀дин   лі̀нія запа `дин 
л. высоково̀льтная   лі̀нія високово `льтна 
л. вы̀ступов   лі̀нія ви `ступів 
л. геодезѝческая   лі̀нія геодези `чна 
л. горизонта̀льная   лі̀нія горизонта `льна 
л. двухпро̀водная   лі̀нія двопроводо̀ва 
л. дѐйствия сил   лі̀нія ді̀ї сил 
л. делѝтельная   лі̀нія ділѝльна [поді̀льча] 
л. дислокацио̀нная   лі̀нія дислокаці `йна 
л. задѐржки   лі̀нія затри `му 
л. запрещённая   лі̀нія заборо `нена 
л. зацеплѐния   лі̀нія зачѐплення 

[зачі̀плювання] 
л. изло̀ма   лі̀нія зла̀му 
л. измерѝтельная   лі̀нія вимірна ` 
л. индифферѐнтности   лі̀нія індиферѐнтности 

л. испуска̀ния   лі̀нія випуска `ння [емі `сії] 
л. каса̀тельная   лі̀нія доти `чна 
л. коаксиа̀льная   лі̀нія коаксія̀льна [суві̀сна] 
л. конта̀ктная   лі̀нія конта `ктна 
л. крива̀я   лі̀нія крива ` 
л. ло `манная   лі̀нія зла `мана 
л. магистра̀льная   лі̀нія магістра̀льна 
л. механизѝрованная   лі̀нія змеханізо̀вана 
л. нагру̀зки   лі̀нія наванта `ження 
л. нейтра̀льная   лі̀нія нейтра `льна 
л. обраща̀ющаяся   лі̀нія оборо `тна 
л. огиба̀ющая   лі̀нія огина `льна [обвідна̀, 
обрисо `ва] 

л. опира̀ния   лі̀нія опертя ` 
л. опо̀р   лі̀нія опо `р 
л. отвѐсная   лі̀нія прямови `сна 
л. отко̀са   лі̀нія уко `су [спохѝлу, спохо̀ви] 
л. переда̀чи   лі̀нія пересила̀ння (на відстань); 
радіот. лі̀нія висила `ння 

л. переда̀чи да̀нных   лі̀нія пересила `ння 
да `них 

л. переда̀чи энѐргии   лі̀нія пересила `ння 
ене `ргії 

л. пересечѐния   лі̀нія перѐтину [перетина̀ння] 
л. поглощѐния   лі̀нія поглина̀ння [вбира̀ння] 
л. пото̀чная   лі̀нія пото `кова 
л. прогѝбов   лі̀нія проги `нів 
л. продо̀льная   лі̀нія поздо `вжня 
л. про̀филя   лі̀нія про `філю 
л. пряма̀я   лі̀нія пряма̀ 
л. пунктѝрная   лі̀нія пункти `рна 
л. радиосвя̀зи   лі̀нія радіозв’язку ` 
л. раздѐла   лі̀нія по `ділу 
л. разо̀мкнутая   лі̀нія розі̀мкнена 
л. резьбы̀   лі̀нія на̀різі [нарі `зування] 
л. ро̀торная   лі̀нія ро̀торна 
л. свя̀зи   лі̀нія зв’язку ` 
л. сечѐния   лі̀нія пере `різу [пересіка̀ння] 
л. сма̀зочная   лі̀нія масти `льна 
л. соединѝтельная   мех. лі̀нія з’є̀днувальна; 
зал. лі̀нія сполу `чна 

л. со̀мкнутая   лі̀нія зімкне `на 
л. ступѐнчатая   лі̀нія ступі̀нчаста [східча̀ста, 
ступене `ва] 

л. технологѝческая   лі̀нія технологі̀чна 
л. то̀чечная   лі̀нія точко `ва [крапча `ста] 
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линия узловая                                                                                 литьё прецизионное 

л. узлова̀я   лі̀нія вузлова ` 
л. упру̀гая   лі̀нія пру `жна ` 
л. у `ровня   лі̀нія рі̀вня 
л. уста̀лости   лі̀нія вто `ми 
л. фѝдерная   лі̀нія живи `льна [фі̀дерна] 
л. цепна̀я   лі̀нія ланцюго `ва 
л. электропереда̀чи   
лі̀нія електропересила `ння 

лино̀ванный   зліно `ваний, злінійо̀ваний 
линова̀ть   лінува̀ти, лініюва `ти 
лино̀леум   ліно̀леум,-му (сувійний матеріял 
для покриття підлоги, який виготовляють 
з тканини або потовщеного паперу і 
пластмас) 

линя̀ть   линя `ти, знеба̀рвлюватися 
лиофѝльность   ліофі̀льність,-ности (здатність 
речовини активно взаємодіяти з рідинним 
середовищем, до якого вона дотикається) 

лиофо̀бность   ліофо̀бність,-бости (боязнь 
розчинника) 

лѝпкий   липкѝй, клейкѝй, беркѝй, прилипнѝй 
лѝпкость   лѝпкість,-кости, прилѝпність,-ности 
лист   лист,-та̀, листо `к,-тка̀ (паперовий, 
друкарський); а̀ркуш,-ша (тех. тонкий, 
щільний шматок або шар якого-небудь 
матеріялу); ка `ртка,-ки (документ для 
записування яких-небудь відомостей); 
листо `к,-тка̀ (дерева) 
л. бума̀ги   лист папе `ру 
л. гипсокарто̀нный   лист гіпсокарто `нний 
л. жестяно̀й   бля `ха,-хи, залі̀зо а̀рку `шеве 
л. зака̀льный   а̀ркуш згарто `вний 
л. путево̀й   ка̀ртка шляхова ` 
л. ста̀ли   а̀ркуш ста̀лі [кри `ці] 
л. стекла̀   а̀ркуш скла 
л. счётный   ка̀ртка лічѝльна 
л. тѝтульный   лист ти `тульний 
л. форма̀тный   а̀ркуш форма `тний 
л. эбонѝтовый   а̀ркуш ебоні `товий 

листа̀ть   горта `ти, перегорта `ти 
листа̀ющий   горта̀льний 
лѝственница   модри `на,-ни 
лѝственный   листяни `й 
листовѝдный   листува̀тий (картон), аркушува̀тий 

(сталь) 
листово̀й   листови `й, аркуше `вий 
листогѝбочный   листозгина `льний, 
аркушозгина `льний 

листо̀к   листо̀к,-тка̀, а̀ркушик,-ка, ка̀ртка,-ки 
листообра̀зный   листоподі `бний, 
аркушеподі̀бний 

листоправѝльный   листоправи `льний, 
аркушоправи `льний 

листопрока̀тный   листовальцівнѝй, 
аркушовальцівнѝй 

листоштампо̀вочный   листоштампува̀льний, 
аркушоштампува̀льний 

литѐйная   лива `рня,-ні 
литѐйный   лива `рний 
литѐйщик   лива `рник,-ка 
лѝтий  Li   лі̀тій,-тію (хемічний елемент, 
ат.н. 3, сріблясто-білий легкий лужний 
метал; застосовують в лужних 
акумуляторах, медицині) 

литнѝк   ливни `к,-ка̀ 
литогра̀фия   літогра̀фія,-фії (спосіб плоского 
друку, у якому для виготовлення форми 
використовують літографський камінь, 
цинк, алюміній з нанесеним на нього 
малюнком) 

лито̀й   вили `ваний, ли `тий, ви `литий 
литосфѐра   літосфѐра,-ри (верхня оболонка 
Землі) 

литр   лі̀тра,-три (одиниця об’єму рідин і 
сипких тіл, 1 л дорівнює 1 дм3) 

литра̀ж   літра `ж,-жу̀ (об’єм у літрах) 
лить   лѝти, відлива `ти 
литьё   лиття `; вилива `ння, відлива̀ння; 
вилиття `; мет. литво `,-ва̀ 
л. безопо̀чное   вилива `ння безопо `кове 

[безскри `нькове] 
л. безуса̀дочное   литво ` безо̀сідне 
л. в оболо̀чковых фо̀рмах   вилива̀ння [лиття̀] 
в оболо `нкових фо̀рмах [оболо `нкове] 

л. ва̀куумное   вилива `ння ва `куумне 
л. ка̀менное   вилива `ння кам’янѐ 
л. ко̀кильное   литво̀ ко̀кільне [черепа̀шкове] 
л. лату̀нное   литво ` мося `жне 
л. ма̀тричное   вилива̀ння [литво̀] ма̀тричне 
л. непреры̀вное   вилива `ння непере `рвне 
л. опо̀ковое   вилива `ння [литво `] опо `кове 

[скри `нькове] 
л. по выплавля̀емой модѐли   вилива `ння 
у вито `плюваних модѐлях 

л. под давлѐнием   вилива `ння під ти `ском 
л. прецизио̀нное   вилива `ння прецизі `йне 

[високото `чне] 
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литьё с кристаллизацией                                                                                        ложе 

л. с кристаллиза̀цией под давлѐнием   
вилива `ння з кристаліза̀цією під ти `ском 
[тискокристалізаці̀йне] 

л. с противодавлѐнием   вилива `ння 
протитисне ` [з протити `ском] 

л. стально̀е   литво ` стале `ве 
л. стержнево̀е   литво ` стрижне `ве 
л. то̀чечное   вилива `ння точковѐ 
л. фасо̀нное   литво ` фасо `нне 
л. худо̀жественное   литво ` худо̀жнє 
л. центробѐжное   вилива̀ння відцентро̀ве 
л. чугу̀нное   литво ` чаву `нне 
л. шлѝкерное   литво ` шлі `керне 

литьево̀й   литтє `вий, відливни `й 
лѝфт   ліфт,-та (технічна споруда зі 
спеціяльною кабіною для вертикального 
переміщення людей або вантажів) 
л. грузово̀й   ліфт ванта `жний 
л. пассажѝрский   ліфт пасажи `рський 
л. плу̀нжерный   ліфт плу `нжерний 
л. скоростно̀й   ліфт шви `дкісний 
л. электрѝческий   ліфт електри `чний 

лифтово̀й   лі̀фтовий 
лицево̀й   лицьови `й, чолови `й (зовнішній, 
передній), головни `й (про споруду) 

лицѐнзия   ліцѐнзія,-зії (дозвіл, що надають 
державні органи на право торговельного 
та іншого обміну між країнами, 
організаціями) 
л. патѐнтная   ліце `нзія патѐнтна (надання 
права здійснювати і використовувати 
винаходи, на які видано патент) 

лоб   1. чоло `,-ла̀, лоб,-ба; 2. передо̀к,-дка ` 
ло̀бзик   ло̀бзик,-ка, пи `лочка,-чки (ручний 
інструмент у вигляді рамки із затискачем 
на кінцях для вузької тонкої пилки, який 
використовують для узірного випилювання) 

лобово̀й   чоловѝй [лобовѝй], мор. гузирѐвий 
ловѝльный   ловѝльний 
ловѝтель   уло `влювач,-ча 
ловѝть   лови `ти 
лову̀шка   1. ловни `к,-ка̀, вло `влювач,-ча 

(нафти, води); 2. па̀стка,-ки, капка `н,-на; 
3. осіднѝк,-ка̀, усті̀йник,-ка (гравітаційний 
сепаратор) 
л. ва̀куумная   уло̀влювач [ловнѝк] 
ва̀куумний 

л. магнѝтная   уло̀влювач [ловнѝк] 
магне `тний 

л. рту̀тная   уло̀влювач [ловнѝк] рту̀тний 
логарѝфм   логари `тм,-му, логарѝфм,-му 

(показник степеня, до якого треба 
піднести число-основу, щоб одержати 
дане число) 
л. двоѝчный   логари `тм двійко `вий 
л. десятѝчный   логари `тм десятко `вий 
л. интегра̀льный   логари `тм інтегра `льний 
л. натура̀льный   логари `тм натура̀льний 
л. обыкновѐнный   логари `тм звича̀йний 

логарифмѝрование   логаритмува̀ння, 
злогаритмува `ння 

логарифмѝрованный   злогаритмо̀ваний 
логарифмѝровать   логаритмува `ти, 
злогаритмува `ти 

логарифмѝруемый   логаритмо `ваний; 
злогаритмо `вний 

логарифмѝрующий   логаритмува̀льний, 
логаритмівни `й 

логарифмѝрующийся   злогаритмо̀вний; 
логаритмо `ваний 

ло̀гика   ло̀гіка,-ки (1. наука про закони 
і форми мислення; 2.  правильність, 
розумність висновків) 

логѝческий   логі̀чний, розу̀мний, послідо̀вний 
(в якому є внутрішня закономірність) 

логѝчный   див. логѝческий 
логомѐтр   логомѐтер,-тра (механізм приладів, 
якими вимірюють відношення величин 
двох електричних струмів) 

ло̀дка   чо `вен,-вна ` 
л. мото̀рная   чо̀вен мото `рний 
л. надувна̀я   чо `вен надувни `й 
л. па̀русная   чо̀вен вітрѝльний, вітрѝльник,-ка 
л. подво̀дная   чо̀вен підво `дний 
л. распашна̀я   чо̀вен з дволопатѐвим весло̀м 

[кая `к] 
л. резѝновая   чо̀вен ґу `мовий 
л. спаса̀тельная   чо̀вен рятува `льний 

ло̀дочка   чо `вник,-ка 
ло̀дочный   човно̀вий 
ло̀жа   ло̀жа,-жі 
ложбѝна   жолобо̀к,-ка̀, улого `вина,-ни, 
запа `дина,-ни 
л. волны̀   запа `дина хви `лі 

ло̀же   ло̀же,-жа, рі̀чище,-ща, ло `жище,-ща 
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ложечный                                                                                         лопата загрузочная 

ло̀жечный   ложкови `й 
ло̀жка   ло̀жка,-ки (1. деталь машин і 
механізмів для набирання чого-небудь; 
2. мала кількість) 
л. бурова̀я   ло̀жка свердлова ` 
л. залѝвочная   ло̀жка залива `льна 
л. розлѝвочная   ло̀жка розлива `льна, 
ополо `ник,-ка (дерев’яний) 

ло̀жность   хѝбність,-ности 
ло̀жный   1. непра̀вильний; 2. помилко `вий, 
хи `бний; 3. неспра `вжній; 4. неправди `вий, 
фальши `вий 

локализа̀ция   локаліза `ція,-ції (обмеження 
місця дії, явища, процесу) 

локализѝрованный   злокалізо `ваний 
локализѝровать   локалізува̀ти, 
злокалізо̀вувати, злокалізува̀ти 
(обмежувати певним місцем) 

локализѝроваться   локалізува `тися; 
злокалізува `тися (розміщуватися, 
зосереджуватися в певному місці) 

локализѝруемый   локалізо `ваний; 
злокалізо `вний 

локализѝрующий   локалізува `льний 
локализѝрующийся   злокалізо `вний; 
локалізо `ваний 

лока̀льный   лока̀льний, місце `вий 
лока̀тор   лока̀тор,-ра, шука `ч,-ча̀ 

(апарат для визначення місцезнаходження 
об’єкта способом уловлювання відбитих 
від нього або випромінюваних ним 
звукових або радіохвиль) 

лока̀ут   лока̀вт,-ту (закриття підприємств і 
масове звільнення робітників з виробництва) 

лока̀ция   лока `ція,-ції 
(виявлення об’єкта, розвідування і 
визначення його місцезнаходження) 
л. звукова̀я   лока̀ція звукова ` 
л. ультразвукова̀я   лока̀ція ультразвукова̀ 

локомобѝль   локомобі̀ль,-ля 
(паросиловий агрегат, що служить для 
урухомлення різних машин) 

локомотѝв   локомоти `в,-ва (самохідна 
машина (паротяг, теплотяг, електротяг), 
яка тягне вагони по залізничних рейках) 

лом   1. лом,-ма (інструмент), ломѐць,-мця̀ 
(загострений металевий стрижень); 
2. ла̀мань,-ні, брухт,-ту (ламаний метал) 

лома̀емый   ла̀маний, ло `млений; ла `мний, 
ло̀мний 

ло̀маная   мат. ім. ла̀мана,-ної 
л. за̀мкнутая   ла̀мана за̀мкнута [за̀мкнена] 
л. объёмлющая   ла `мана обхо `пна 

[обхо̀плювальна] 
ло̀манный   зла̀маний, зло `млений 
ло̀маный   зла̀мний; зла `маний 
лома̀ние   злама̀ння, зло̀млення; лама̀ння, 
ло̀млення 

лома̀тель   лама̀ч,-ча̀ 
лома̀ть   лама̀ти, ломѝти 
лома̀ющий   лама̀льний 
лома̀ющийся   ламки `й 
ло̀мка   лама̀ння, лома `ння; злама̀ння, 
злома̀ння; злам,-му, злом,-му 

ло̀мкий   ламкѝй 
ло̀мкость   ла̀мкість,-кости 
ло̀моть   ски `ба,-би, ски `бка,-ки; шмато̀к,-тка̀ 
лонжеро̀н   лонжеро `н,-на (1. трям, що 
проходить уздовж крила літака і надає 
йому міцности; 2. поздовжній трям рами 
автомобіля) 
л. коро̀бчатый   лонжеро `н коро `бчастий 
л. крыла̀   лонжеро `н крила ` 
л. перѐдний   лонжеро `н пере `дній 
л. ра̀мы   лонжеро `н ра̀ми 
л. фѐрменный   лонжеро `н фѐрмовий 
л. фюзеля̀жа   лонжеро `н фюзеля `жу 

ло̀пание   трі̀скання, ло̀пання 
ло̀пастный   лопатѐвий, крильча `стий 
ло̀пасть   ло̀пать,-ті, лопа̀тка,-ки, крѝльце,-ця 

(1. широкий плоский кінець чого-небудь; 
2. робоча плоска частина гребних і 
повітряних ґвинтів, а також коліс і весел) 
л. веерообра̀зная   ло̀пать віялоподі̀бна 
л. возду̀шного винта̀   ло̀пать пові̀тря `ного 
ґвинта ` 

л. изо̀гнутая   ло `пать зі̀гнута [зі̀гнена] 
л. наклонённая вперёд   ло `пать нахи `лена 
впере `д 

л. пло̀ская   ло̀пать пласка ` 
л. поворо̀тная   ло̀пать поворо `тна 
л. радиа̀льная   ло̀пать радія `льна 
л. спрямля̀ющая   ло̀пать спрямна̀ 
л. цилиндрѝческая   ло `пать циліндри `чна 

лопа̀та   тех. лопа `та,-ти (знаряддя різної 
форми для згрібання, розмішування, 
набирання чого-небудь) 
л. загру̀зочная   лопа `та заванта `жувальна 
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лопата лоточная                                                                                       лучи Рентгена 

л. лото̀чная   лопа `та лотко `ва 
л. механѝческая   лопа `та механі̀чна 
л. формо̀вочная   лопа `та формува̀льна 

лопа̀тка   лопа̀тка,-ки; ло̀пать,-ті; крило `,-ла ` 
л. компрѐссора   лопа `тка компре `сора 
л. направля̀ющая   лопа `тка напрямна ` 
л. охлажда̀емая   лопа `тка охоло `дна 
л. по̀лая   лопа `тка порожни `ста 
л. прѝгнанная   лопа `тка припасо `вана 
л. рабо̀чая   лопа̀тка робо `ча 
л. соплова̀я   лопа `тка соплова ` 
л. турбѝны   лопа̀тка турбі̀ни 
л. шарнѝрная   лопа̀тка шарні̀рна [сугло̀бова] 
л. штукату̀рная   кѐльня,-ні 

лопатообра̀зный   лопатоподі `бний 
лопа̀точный   лопа `тковий 
ло̀пать   трі̀скати, ло̀пати 
лорнѐт   лорнѐт,-та (складані окуляри з ручкою) 
лоск   по̀лиск,-ку, ґлянц,-цу (блиск гладенької 
поверхні) 

лоску̀т   кла `поть,-птя, шмато `к,-тка̀ 
лот   тех. лот,-та, грузѝло,-ла, поземомі̀р,-ра 

(1. прилад для вимірювання глибини моря, 
річки; 2. застаріла назва ваги 1/32 фунта 
(12,8 грама)) 
л. гидростатѝческий   лот [поземомі̀р] 
гідростати `чний 

л. глубѝнный   лот [поземомі̀р] глибѝнний 
лото̀к   тех. 1. жо̀лоб,-ба, лоті̀к,-тка̀ (для 
стікання води, зсипання чого-небудь); 
2. ло̀тка,-ки (у помпі); 3. ківш, ковша `, 
кори `то,-та; 4. я `тка,-ки 
л. загру̀зочный   
ківш [лоті `к] заванта `жувальний 

л. ливнево̀й   жо̀лоб [лоті̀к] зливни `й, 
водості̀к,-то̀ку 

л. спускно̀й   жо `лоб [лоті̀к] спускни `й 
луб   ли `ко,-ка (внутрішня частина кори 
молодих листяних дерев) 

лубрика̀тор   лубрика `тор,-ра, мастѝльня,-ні, 
мазни `ця,-ці, олив’я `рка,-ки (прилад для 
автоматичного мащення під тиском 
тертьових поверхонь машин і механізмів) 

лудѝть   лудѝти, станіюва `ти (покривати 
станієм) 

лужѐние   луді̀ння, бі̀лення, станіюва `ння 
(нанесення металу станію на поверхню 
виробів із металу) 

л. автоматѝческое   луді̀ння автомати `чне 
л. безфлю̀совое   луді̀ння безфлю `сове 

[безтопнико `ве] 
л. механизѝрованное   луді̀ння механізо̀ване 
л. флю̀совое   луді̀ння флю̀сове 

(у присутності топника) 
лужённый   лу̀джений, цино̀ваний, станійо̀ваний, 
бі `лений 

лужёный   полудни `й, поцино `вний, 
постанійо `вний, побілѐнний 

лу̀ковица   цибулѝна,-ни (розширена частина 
деяких деталей приладів, механізмів) 

лу̀нка   я̀мка,-ки, ду̀чка,-ки (невелика заглибина 
в чому-небудь) 

лункообра̀зный   ямкоподі `бний 
лу̀ночный   я `мковий 
лупа̀   лупа `,-пи ` (прилад для розглядання 
дрібних деталей) 

луч   про̀мінь,-меня, мн. про̀мені,-нів, промі̀ння 
л. отражённый   про `мінь відбѝтий 
л. па̀дающий   про̀мінь набіжнѝй [паднѝй] 
л. поляризо̀ванный   про̀мінь поляризо̀ваний 
л. прело̀мленный   про `мінь зало `млений 
л. светово̀й   про̀мінь світлови `й 
л. электро̀нный   про `мінь електро̀нний 

лучевѝдный   промени `стий 
лучево̀й   промене `вий 
лучеиспуска̀ние   променюва̀ння, промі̀нення, 
випромі̀нювання 

лучеиспуска̀тельный   променюва̀льний 
лучеиспуска̀ющий   променюва `льний 
лучепреломлѐние   променезало `млювання, 
променезаломля̀ння; променезало̀млення, 
променезала `мування; рефра `кція,-ції 

лучѝ   про `мені,-нів, промі̀ння 
л. вѝдимые   про̀мені ви `димі, промі̀ння 
ви `диме 

л. инфракра̀сные   про `мені інфрачерво `ні, 
промі `ння інфрачерво `не 

л. кана̀льные   про `мені кана `льні 
л. като̀дные   про̀мені като `дні, промі̀ння 
като `дне 

л. космѝческие   про `мені космі `чні 
л. радиоактѝвные   про `мені радіоакти `вні, 
промі `ння радіоакти `вне 

л. Рентгѐна   про̀мені Рентґе `на(-Пулюя `), 
Х-про `мені 
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лучи рентгеновские                                                           магистраль водопроводная 

л. рентгѐновские   промі̀ння рентґѐнівське 
(короткохвильове електромагнетне 
проміння, довжина хвиль якого становить 
приблизно від 0,0001Ао до кількох сот 
ангстремів) 

л. тепловы̀е   про̀мені теплові `, промі̀ння 
теплове ` 

л. ультрафиолѐтовые   
про `мені ультрафіоле `тові, промі `ння 
ультрафіоле `тове (електромагнетне 
проміння в смузі між фіолетовим і 
рентґенівським) 

лучѝстый   промени `стий 
лущѐние   лу `щення 
льдѝна   крижи `на,-ни, льодѝна,-ни 
льноволокно̀   льоноволокно `,-на̀ 
льнообраба̀тывающий   льонообро `бний 
льнопрядѐние   льонопряді̀ння 
льняно̀й   лляни `й, льняни `й 
люк   1. люк,-ка, вікно `,-на ` (отвір в підлозі, 
стінках парового котла); 2. ля `да,-ди 
(відкидні дверцята, якими прикривають 
цей отвір) 
л. входно̀й   люк вхіднѝй 
л. выпускно̀й   люк випускни `й 
л. грузово̀й   люк ванта `жний 
л. кормово̀й   люк кормови `й 
л. котѐльный   люк казано `вий 
л. смотрово̀й   люк оглядо̀вий 
л. тра̀нспортный   люк тра `нспортний 
л. ша̀хтный   люк ша `хтовий 
л. шлю̀зовий   люк шлюзови `й 

лю̀кс   фіз. люкс,-са (одиниця освітлености, 
лк.; 1 лк. – освітленість, створювана 
світловим потоком в 1 люмен, рівномірно 
розподіленим на площі 1 м2) 

лю̀лька   колѝска,-ки (почіпний поміст з 
бортами для піднімання інструмента, 
матеріялів) 
л. мотоцѝкла   коли `ска мотоци `кла 
л. подъёмника   коли `ска підо̀йми 

люминесцѐнтный   люмінесце `нтний 
люминесцѐнция   люмінесце `нція,-ції, 
холо `дне сві̀тло [світі `ння] (не пов’язане з 
тепловими випромінюваннями світіння 
речовин, зумовлене їх опроміненням 
світлом чи йонізаційним промінням 
унаслідок проходження крізь них 
електричного струму) 

люмино̀метр   люміно `метер,-тра (прилад 
для вимірювання світлового потоку) 

люминофо̀р   люмінофо̀р,-ра, речовина̀ світна̀ 
лютѐций  Lu   люте `цій,-цію 

(хемічний елемент, ат.н. 71, блискучий 
рідкісноземельний метал) 

люфт   люфт,-ту, щіли `на,-ни, про̀дув,-ву 
(проміжок між частинами машини, 
пристрою) 

ля̀да   ля̀да,-ди (рухома накривка, дверцята, 
якими прикривають отвір всередину 
чого-небудь) 

ля̀мка   ля `мка,-ки, тягло `,-ла ` 
ля̀пис   ля̀піс,-су (срібло нітрат; застосовують 
для виготовлення фотоматеріялів, 
дзеркал, а в медицині – як протимікробний 
і припікальний засіб) 

 
М 

 
магазѝн   1. тех. магази `н,-ну (частина 
апарату або приладу, звичайно у вигляді 
коробки, куди вкладають кілька однорідних 
предметів); 2. комо̀ра,-ри, склад,-ду (для 
зберігання запасів харчування); 3. магазѝн,-ну, 
крамни `ця,-ці (приміщення для роздрібної 
торгівлі) 
м. дека̀дный   магазѝн дека̀дний (з десяти 
одиниць) 

м. ёмкостей   ел. магази `н є̀мностей 
(допоміжний прилад для електротехнічних 
вимірювань) 

м. затуха̀ния   магазѝн загаса̀ння [згаса̀ння] 
м. индуктѝвности   магазѝн індуктѝвности 
м. мер   магазѝн мір 
м. сопротивлѐний   магазѝн о̀порів [резѝсторів] 
м. универса̀льный   магазѝн універса̀льний, 
універма̀г,-гу (підприємство роздрібної 
торгівлі різноманітними предметами 
широкого вжитку) 

м. цепно̀й   магазѝн ланцюго `вий 
м. шунто̀в   магазѝн відгалу̀жень [шунті̀в] 

магазѝнный   магази `нний 
магистра̀ль   магістра̀ль,-лі (1. головна лінія 
відносно її розгалужень; 2. головна лінія 
в системі електричної, телефонної, газової, 
водо(про)відної мереж) 
м. водопрово̀дная   магістра `ль водові̀дна 

[водопрові̀дна] 
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магистраль воздухопроводная                                                                     магнитный 

м. воздухопрово̀дная   магістра̀ль повітрові̀дна 
[повітрогі `нна, повітропрові `дна] 

м. га `зовая   магістра `ль га `зова 
м. напо̀рная   магістра̀ль напі `рна 
м. подводя̀щая   магістра `ль підвідна ` 
м. подзѐмная   магістра̀ль підзѐмна 
м. распределѝтельная   магістра̀ль розподі̀льна 
м. сбо̀рная   магістра̀ль збі̀рна 

магистра̀льный   магістра `льний, головни `й, 
основни `й 

ма̀гма   ма `гма,-ми (шар вогнерідинної 
розтопленої маси, всередині земної кулі) 

магна̀лий   магна̀лій,-ію (стоп магнію з 
алюмінієм) 

магнезиа̀льный   магнезі̀йний, магнезія̀льний 
магнезѝт  MgCO3   магнези `т,-ту, ма̀гній 
карбона̀т (використовують для виготовлення 
вогнетривів, магнезіяльного цементу) 
м. кристаллѝческий   магнезѝт кристалі̀чний 
м. металлургѝческий   магнезѝт металургі̀йний 

магнѐзия  MgO   магне `зія,-зії, ма̀гній окси `д 
магнесѝн   магнеси `н,-на (пристрій для 
керування механізмами на відстані та 
передавання показів вимірювальних приладів) 

магнетизѝрованный  магнет(из)о̀ваний; 
намагнет(из)о `вний 

намагнетизѝрованный  намагнет(из)о̀ваний 
магнетизѝровать, намагнетизѝровать   
магнет(из)ува `ти, намагнет(из)ува̀ти 

магнетѝзм   фіз. магнетѝзм,-му 
(властивість магнету, а також провідника 
з електричним струмом притягати чи 
відштовхувати деякі тіла) 
м. земно̀й   магнети `зм земни `й 
м. наведённый   магнети `зм наве `дений 
м. оста̀точный   магнети `зм залишко `вий 

магнѐтик   магне `тик,-ка (тіло, здатне 
намагнетовуватися в магнетному полі і 
створювати додаткове магнетне поле) 

магнетѝт  Fe3O4   мін. магнети `т,-ту, 
магне `тний залізня `к 

магнетѝтовый   магнети `товий 
магнетѝческий   магнетѝчний, притяга̀льний 
магнѐто   магнѐто,-та (електромагнетний 
генератор для утворення іскри, що 
запалює пальну суміш у двигунах 
внутрішнього згоряння) 

магнетодиэлѐктрик   магнетодіелѐктрик,-ка 
(суміш феромагнетних порошків з 
діелектриками, спресована під великим 
тиском і при високій температурі у 
монолітну масу 

магнето̀метр   магнетоме `тер,-тра 
магнето̀н   фіз. магнето `н,-на 

(одиниця виміру магнетного моменту) 
магнетро̀н   магнетро `н,-на 

(двоелектродна електронна лампа, що 
працює в полі електромагнету або 
постійного магнету; застосовують як 
потужний генератор надвисокочастотних 
коливань) 

ма̀гниевый   ма̀гнієвий 
ма̀гний  Mg   ма̀гній,-ію (хемічний елемент, 
ат.н. 12, легкий сріблясто-білий метал, 
горить яскравим білим полум’ям) 

магнѝт   магне `т,-ту (намагнечене тіло, що 
утворює магнетне поле) 
м. врѐменный   магне `т тимчасо `вий 
м. естѐственный   магне `т приро `дний 
м. иску̀ственный   магне `т шту `чний 
м. кольцево̀й   магне `т кільце `вий 
м. компенсацио̀нный   магнѐт компенсаці̀йний 
м. ле `нточный   магне `т стрічкови `й 
м. листово̀й   магнѐт листовѝй [платі̀вчастий] 
м. направля̀ющий   магнѐт напрямни `й 

[спрямо̀вувальний] 
м. неподвѝжный   магне `т нерухо `мий 
м. отклоня̀ющийся   магнѐт відхильни `й 
м. передвига̀ющийся   магне `т пересувни `й 
м. подвѝжный   магне `т рухо `мий 
м. подковообра̀зный   магнѐт підковоподі̀бний 
м. постоя̀нный   магне `т пості `йний 
м. размыка̀ющийся   магнѐт розмикни `й 

[розмика `нний] 
м. сверхпроводя̀щий   магнѐт надпрові̀дний 
м. соста̀вной   магне `т скла̀дений 
м. стально̀й   магне `т стале `вий 
м. стержнево̀й   магне `т стрижневи `й 
м. удобоподвѝжный   магне `т рухли `вий 
м. успокоѝтельный   магнѐт заспоко̀ювальний 

[заспокі `йливий] 
магнѝтить   магнѐтити 
магнѝтный   магне `тний, магне `товий 

(відносно магнета); магнети `чний 
(відносно магнетизму) 

М 
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магнитогидродинамический                                                                     малозольный 

магнитогидродинамѝческий [МГД]   
магне `тогідродинамі̀чний, МГД 

магнитогра̀мма   магнетогра `ма,-ми 
(графічний запис змін у часі магнетного 
поля Землі, отриманий за допомогою 
магнетографа) 

магнито̀граф   магнето̀граф,-фа (прилад, який 
автоматично і неперервно реєструє числові 
характеристики магнетного поля Землі) 

магнитодвѝжущий   магнеторуші `йний 
магнито̀ла   магнето̀ла,-ли (об’єднані в одному 
футлярі радіоприймач і магнетофон) 

магнито̀метр   магнето `метер,-тра 
(прилад для вимірювання напружености 
магнетного поля) 

магнитоо̀птика   магнетоо `птика,-ки 
(розділ оптики, в якому вивчають вплив 
магнетного поля на випромінювання, 
поширення й поглинання світла) 

магнитострѝкция   магнетостри `кція,-ції 
(зміна форми або розмірів тіл під час їх 
намагнечування та розмагнечування) 

магнитосфѐра   магнетосфе `ра,-ри 
(магнетна оболонка Землі чи якоїсь 
іншої планети) 

магнитоупру̀гость   магнетопру̀жність,-ности 
магнитофо̀н   магнетофо `н,-на 

(радіотехнічний апарат для магнетного 
записування звуку та його відтворювання) 

мажора̀нтный   мат. мажора `нтний 
мажорита̀рный   більшосте `вий, бі̀льшісний, 
мажорита `рний 

ма̀зать   масти `ти, ма̀зати 
ма̀зель [стамѐска]   ма̀зель,-ля 
мазеобра̀зный   мазеподі̀бний, мазеви `дний 
ма̀зка   масті̀ння, ма̀щення; ма̀зання 
мазу̀т   мазу `т,-ту (маслянистий залишок 
від нафти, після відгону гасу, бензини, 
газоліни) 
м. сма `зочный   мазу̀т мастѝльний 
м. то̀пливный   мазу̀т па `ливний 

мазь   масти `ло,-ла, масть,-ті, мазь,-зі (густа 
товщева речовина для змащування чогось) 
м. колёсная   масти `ло коле `сне 
м. машѝнная   масти `ло маши `нне 

майо̀лика   майо̀ліка,-ки (вироби декоративно- 
ужиткового мистецтва з кольорової 
випаленої глини, вкриті поливою) 

мака̀льный   моча̀льний 
мака̀ние   умо̀чування, зану `рення, мача̀ння 

макѐт   макѐт,-та, модѐль,-лі, зразо̀к,-зка̀ 
(1. зразок чого-небудь, відтворений 
звичайно у зменшеному розмірі; 2. взірець 
книжки тощо) 
м. для испыта̀ний   макѐт для вѝпробування 

макетѝрование   макетува `ння 
макетѝровать   макетува `ти, змакето `вувати 
макетѝруемый   макето `ваний; змакето `вний 
макетѝрующий   макетува `льний 
макетѝрующийся   змакето̀вний, макето̀ваний 
ма̀клер   ма̀клер,-ра, посере `дник,-ка 
ма̀кро-   ма̀кро- (у складних словах відповідає 
поняттям “великий”, “довгий”) 

макроана̀лиз   макроана `ліз,-зу 
макрокорро̀зия   макрокоро `зія,-зії 
макрокристаллѝческий   макрокристалі̀чний 
макромолѐкула   макромоле `кула,-ли 

(полімерна молекула) 
макропо̀ристый   макропо `ровий, 
макропорува `тий, макропори `стий 

макросѐтчатый   макросітча `стий 
макросистѐма   макросисте `ма,-ми 
макроскопѝческий   макроскопі `чний 

(видний неозброєним оком) 
макрострукту̀ра   макрострукту `ра,-ри 
макротвёрдость   макротве `рдість,-дости 
максвѐлл  Мкс   максве `л,-ла 

(одиниця магнетного потоку) 
максима̀льный   максима̀льний, найбі̀льший 
ма̀ксимум   ма̀ксимум,-му 

(найбільша кількість, найвищий ступінь) 
м. абсолю̀тный   ма̀ксимум абсолю `тний 
м. отрица̀тельный   ма̀ксимум від’є̀мний 
м. положѝтельный   ма̀ксимум дода̀тний 

малахѝт  (СuOH)2CO3   мін. малахі̀т,-ту, 
мідь гідроксокарбона `т (крихкий мінерал 
яскраво- зеленого кольору з металічним 
відблиском, цінний камінь для художньо- 
декоративних виробів) 

малахѝтовый   малахі`товий 
малоактѝвный   малоакти `вний 
маловероя̀тный   малоймові `рний 
маловѐсный   малова `гий, легкова̀гий 
маловитко̀вый   маловитко̀вий, малозві̀йний 
малогабарѝтный   малогабари `тний 
малоѐмкостный   маломістки `й 
малозначѝтельный   малозна̀чний, малова̀жний 
малозо̀льный   малозо̀льний, малопо̀пільний 
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малолитражка                                                                                           маркирование 

малолитра̀жка   малолітражі `вка,-ки 
маломо̀щный   малопоту `жний 
малоподвѝжный   малорухо̀мий, малорухлѝвий 
малопроизводѝтельный   малопродуктѝвний 
малорастворѝмый   малорозчи `нний, 
слаборозчи `нний 

ма̀лость   мали `зна,-ни 
малоуглеро̀дистый   маловуглецѐвий 
малоупотребѝтельный   маловжѝваний 
малоформа̀тный   малоформа `тний 
малочѝсленный   малочисле `нний 
малоэта̀жный   малоповерхо `вий 
малоэффектѝвный   малоефекти `вний 
ма̀лый [небольшо̀й]   мат. мали `й 
ма̀льта   ма̀льта,-ти (густа, в’язка нафта) 
мальтѐны   мальтѐни,-ів (компоненти бітуму, 
розчинні в нафтовому етері) 

маля̀рный   маля `рний 
мамму̀т-насо̀с   нафт. маму̀т-по `мпа,-пи 
мангана̀т   манґана `т,-ту (сіль манґанатної 
кислоти) 

манганѝн   манґані̀н,-ну (електротехнічний 
стоп, який містить 84% міді, 12% манґану 
4% нікелю) 

манганѝт   мін. манґані̀т,-ту (руда манґану) 
манёвр   манѐвр,-ру, манѐври,-рів; вѝверт,-ту 

(прихована дія) 
манѐвренность   мане `вреність,-ности, 
маневрува `льність,-ности, 
барді `жність,-ности 

манѐвренный   маневро `вий 
маневрѝрование   маневрува `ння 
маневрѝровать   маневрува `ти 
маневрѝрующий   маневрівни `й 
манжѐт   манжѐт,-та, манжѐта,-ти, чо̀хла,-ли 

(1. кільце для скріплення кінців труб, 
стрижнів; 2. защільник для запобігання 
виходу рідини, газів у толокових помпах) 
м. защѝтный   манже `т захисни `й 
м. ко̀жаный   манже `т шкіряни `й 
м. набѝвочный   манже `т набивнѝй 
м. насо̀са   манжѐт по `мпи 
м. резѝновый   манже `т ґумо `вий 
м. шевро̀нный   манже `т шевро `нний 

манипулѝрование   маніпулюва `ння 
манипулѝровать   маніпулюва `ти 
манипулѝрующий   маніпулюва `льний 

манипуля̀тор   маніпуля `тор,-ра (прилад на 
пульті для регулювання складних виробничих 
процесів) 
м. автоматѝческий   
маніпуля `тор автомати `чний 

м. бурѝльный   маніпуля̀тор свердлѝльний 
м. ко̀вочный   маніпуля `тор кува `льний 
м. копѝрующий   маніпуля̀тор копіюва̀льний 
м. подвесно̀й   маніпуля `тор почіпни `й 
м. с ручны̀м управлѐнием   маніпуля `тор 
ручнокеро `вний [з ручни `м керува̀нням] 

манипуля̀ция   маніпуля `ція,-ції (виконання 
складної дії руками) 

манифо̀льд   маніфо̀льд,-да, розподі̀льник,-ка 
(розподільча система труб) 

мано̀метр   мано̀метер,-тра, тискомі̀р,-ра 
(прилад для вимірювання тиску рідини, 
газу або пари) 
м. возду̀шный   мано `метер пові̀тря `ний, 
м. глубѝнный   мано `метер глиби `нний 
м. дифференциа̀льный   
мано `метер диференці `йний 

м. жи `дкостный   мано `метер ріди `нний 
м. компрессио̀нный   мано̀метер компресі̀йний 
м. механѝческий   мано `метер механі `чний 
м. поплавко̀вый   мано `метер поплавцѐвий 
м. пружѝнный   мано `метер пружи `нний 
м. регистрѝрующий   
мано `метер реєструва `льний 

м. рту̀тный   мано̀метер рту `тний 
м. ча̀шечный   мано `метер ча̀шковий 
м. электрѝческий   мано̀метер електрѝчний 

ма̀рганец  Mn   манґа̀н,-ну (хемічний елемент, 
ат.н. 25, сріблясто-білий крихкий метал; 
застосовують у металургії, мікродобривах) 

ма̀рганцевый   манґа̀новий 
ма̀рка   ма̀рка,-ки (сорт, тип виробу, товару); 
знак, клеймо ` (на виробах, товарах; із 
зазначенням місця їх виготовлення, якости) 
м. про̀волоки   ма̀рка дро `ту 
м. ста̀ли   ма̀рка ста̀лі 
м. торго̀вая   тавро ` фабри `чне, клеймо `,-ма̀ 
м. фабрѝчная   ма̀рка фабри `чна 
м. цемѐнта   ма̀рка цемѐнту 

ма̀ркер   ма̀ркер,-ра, (по)значни `к,-ка̀ 
маркѐтинг   маркѐтинг,-гу, збут,-ту (організація 
збуту товарів на зовнішньому ринку) 

маркѝрование   маркерува `ння, знакува `ння 
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маркированный                                                                              масло отработанное 

маркиро̀ванный   маркеро̀ваний позна̀чений 
маркирова̀ть   маркерува `ти, зна `чити, 
позна `чувати 

маркиро̀вка   маркерува `ння, значкува `ння, 
позна `чування 

маркиро̀вочный   маркерува `льний 
маркиру̀емый   маркеро `ваний 
маркиру̀ющий   маркува `льний 
маркшѐйдер   маркша `йдер,-ра, інжене `р 
копа `льневий 

мартѐн   мартѐн,-на (полуменева піч, де чавун 
і сталевий брухт перетоплюють на сталь; 
від прізвища французького металурга 
Мартена) 

мартенсѝт   мартенси `т,-ту 
(голчастий структурний складник деяких 
загартованих металів і стопів; від прізвища 
німецького металознавця Мартенса) 

марш (лѐстницы)   буд. ма̀рш,-шу, хі̀день,-дня 
(сходи між двома майданчиками) 

маршру̀т   маршру `т,-ту 
(заздалегідь встановлений шлях руху 
транспортних засобів) 
м. станцио̀нный   зал. маршру̀т станці̀йний 
м. технологѝческий   маршру̀т технологі̀чний 

ма̀ска   ма̀ска,-ки, заслі̀н-ло `ну 
м. доро̀жная   ма̀ска доро `жня 
м. защѝтная   ма̀ска захисна ` 
м. зо̀нтичная   ма̀ска парасо `лькова 
м. кислоро̀дная   ма `ска кисне `ва 
м. наддоро̀жная   ма̀ска надшляхова ` 

[наддоро `жня] 
м. сва̀рочная   заслі̀н зва `рювальний 
м. сѐтчатая   ма̀ска сітча̀ста 
м. тканева̀я   ма̀ска ткани `нна 
м. траншѐйная   ма̀ска рово̀ва [траншѐйна] 
м. шатро̀вая   ма̀ска шатро `ва 

маскирова̀ние   маскува `ння, прихо `вування, 
прикрива `ння 

маскирова̀ть   маскува `ти, прихо `вувати, 
прикрива `ти 

маскиро̀вка   маскува `ння, прихо `вування, 
прикрива `ння 
м. дымова̀я   маскува `ння димовѐ 
м. звукова̀я   маскува `ння звуковѐ 
м. индивидуа̀льная   маскува̀ння індивідуа̀льне 
м. светова̀я   маскува `ння світловѐ 

маскиро̀вочный   маскува `льний, масківни `й 

маскиру̀емый   маско̀ваний; замаско̀вний 
маскиру̀ющий   маскува `льний, масківни `й 
маскиру̀ющийся   замаско `вний, маско̀ваний 
масла̀ высыха̀ющие   олі̀ї [олѝви] висиха̀льні 

[висихні `] 
маслёнка   мастѝльниця,-ці, олѝвниця,-ці, 
мазни `ця,-ці 
м. автоматѝческая   мастѝльниця автоматѝчна 
м. безнапо̀рная   мастѝльниця безнапі̀рна 
м. заливна̀я   олѝвниця заливна ` 
м. иго̀льчатая   оли `вниця голча `ста 
м. ка̀пельная   оли `вниця кра `пельна 
м. колпачко̀вая   мастѝльниця ковпачко̀ва 
м. мембра̀нная   масти `льниця мембра `нна 
м. напо̀рная   масти `льниця напі `рна 
м. пневматѝческая   
мастѝльниця пневмати `чна 

м. под шприц   оли `вниця під шприц 
м. пружѝнная   мастѝльниця пружи `нна 
м. самосма̀зывающая   масти `льниця 
самомасти `льна [самозма̀щувальна, 
самозмасна `] 

м. фитѝльная   оливни `ця ґно `това 
маслёнщик   масти `льник,-ка, олія `рник,-ка 
ма̀слить   1. масти `ти (тваринним товщем), 
ма̀слити; 2. олі̀їти (рослинною олією) 

ма̀сло   1. (технічне) олѝва,-ви, мастѝло,-ла; 
2. (тваринне) ма̀сло,-ла, товщ,-щу; 
3. (рослинне) олі̀я; 4. (мінеральне) олі̀й,-лі̀ю 
м. авиацио̀нное   оли `ва авіяці̀йна 
м. автомобѝльное   мастѝло автомобі̀льне 
м. амортиза̀торное   олѝва амортиза̀торна 
м. веретённое   оли `ва верете `нна, 
олі `й верете `новий 

м. га `рное   оли `ва пальна ` 
м. компрѐссорное   олѝва компрѐсорна 
м. консервацио̀нное   олѝва консерваці̀йна 
м. ку `поросное   олі̀я вітріо `лова, 
олі `й купоро `сний 

м. льняно̀е   олі `я льняна ` [лляна̀] 
м. машѝнное   оли `ва маши `нна 
м. минера̀льное   олі `й мінера `льний 
м. мото̀рное   олѝва мото `рна 
м. обка̀точное   оли `ва притирна ` 
м. осветѝтельное   олі̀й осві̀тлювальний 
м. отрабо̀танное   оли `ва відпрацьо̀вана 
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масло очищенное                                                                           масса эффективная 

м. очѝщенное   оли `ва очѝщена 
м. пищево̀е   олі̀я харчова ` 
м. поглотѝтельное   оли `ва вбирна̀ 
м. подсо̀лнечное   олі̀я со `няшникова 
м. полувысыха̀ющее   олі̀я напіввисиха̀льна 
м. прова̀нское   олі̀я оли `вкова 
м. растѝтельное   олі̀я 
м. реду̀кторное   оли `ва реду̀кторна 
м. рѐпсовое   олі̀я ріпако `ва 
м. рефрижера̀торное   олѝва рефрижера̀торна 
м. сгущённое   олі̀й загу̀щений [стужа̀ві̀лий] 
м. сиву̀шное   олі̀я сиву `шна, 
недогі̀н алкого `льний 

м. силико̀новое   олі̀й силіко `новий 
м. сма `зочное   мастѝло [олѝва] мастѝльна 
м. соля̀ровое   па̀ливо ди `зельне, олі̀й 
соля `ровий (продукт перегону нафти) 

м. текстѝльное   олі̀й тексти `льний 
[апрету `рний] 

м. трансмиссио̀нное   олѝва трансмісі̀йна 
м. трансформа̀торное   олѝва трансформа̀торна 
м. турбѝнное   оли `ва турбі̀нна 
м. флотацио̀нное   олі̀й флотаці `йний 
м. хло̀пковое   олі̀я баво̀внико `ва 
м. цилѝндровое   оли `ва циліндро̀ва 
м. шарнѝрное   олѝва шарні̀рна [суглобо̀ва] 
м. шпалопропѝточное   
олі̀й шпалопросо̀чувальний 
[злежнепросо `чувальний] 

м. эфѝрное   олі̀й етеро `вий, олі `я етѐрова 
маслобо̀йня   олі̀йня,-ні 
масломѐр   оливомі̀р,-ра, оліємі̀р,-ра 
масломѐрный   оливомі `рний 
маслонасо̀с   оливопо̀мпа,-пи, оливосмо̀к,-ка 
маслонепроница̀емый   оливонепрони `кний 
маслоотделѝтель   оливовідбірнѝк,-ка̀, 
оливовіддільнѝк,-ка, оливовідокрѐмлювач,-ча 

маслоочистѝтель   оливоочисни `к,-ка̀ 
маслопро̀вод   оливові `д,-во `ду, 
оливопрові `д,-во̀ду, мастилові `д,-во `ду, 
мастилопрові `д,-во `ду 

маслораспылѝтель   оливорозпи `лювач,-ча 
маслосто̀йкий   оливостійки `й; олієстійки `й 
маслоуловѝтель   оливоло `вник,-ка; 
олієло `вник,-ка 

маслоупо̀рный   оливотривкѝй, олієтривкѝй 

маслянѝстый   оли `вистий, олі `йний 
ма̀сляный   1. тех. олѝвний; 2. олі̀йний; 

3. ма̀сляний; 4. масни `й 
ма̀сс-анализа̀тор   мас-аналіза `тор,-ра 
ма̀сс-спектра̀льный   мас-спектра̀льний 
ма̀сс-спектро̀метр   мас-спектро `метер,-тра 

(прилад, що розділяє заряджені частинки 
(йони) із різним відношенням маси частинки 
до її електричного заряду) 

ма̀сса   ма̀са,-си (1. кількість і якість 
речовини предмета; 2. сама речовина, 
матерія, з якої складається предмет); 
бѐзліч,-чі (велика кількість чого-небудь) 
м. актѝвная   ма̀са акти `вна 
м. а̀томная   ма̀са а̀томна 

м. весо̀мая   ма̀са ваго `ма 
м. враща̀тельно-двѝжущаяся   
ма̀са оберто̀во-рухо `ма 

м. газоочѝстная   ма̀са газооочисна ` 
м. двѝжущаяся   ма `са рухо `ма 
м. древѐсная   ма̀са дереви `нна 
м. жи `дкости   ма̀са рідини ` 
м. залѝвочная   ма̀са заливна ` 
м. инерцио̀нная   ма̀са інерці `йна 
м. ка̀менная   ма̀са кам’яна ` 
м. керамѝческая   ма̀са керамі̀чна 
м. критѝческая   ма̀са крити `чна 
м. моля̀рная   ма̀са моля `рна 

м. неуравновѐшенная   ма̀са незрівнова̀жена 
м. обма̀зочная   ма̀са обма `зувальна 
м. огнеупо̀рная   ма `са вогнетривка̀ 
м. пластѝческая   ма̀са пласти `чна 
м. приведённая   ма̀са звѐдена 
м. присоединённая   ма̀са приє `днана 
м. распределённая   ма̀са розподі̀лена 
м. систѐмы   ма `са систе `ми 
м. сосредото̀ченная   ма̀са зосерѐджена 

[ску̀пчена] 
м. тѐла   ма̀са ті `ла 
м. теплоизоляцио̀нная   ма̀са теплоізоляці̀йна 
м. трамбо̀вочная   ма̀са трамбува̀льна 

[бутинува `льна] 
м. тяготѐющая   ма̀са гравітаці̀йна [тяжі̀юча] 
м. удѐльная   ма̀са пито `ма 
м. уравновѐшивающая   
ма̀са зрівнова `жувальна 

м. эффектѝвная   ма̀са ефекти `вна 
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массив                                                                                            материал мастичный 

массѝв   масѝв,-ву (велика ділянка, зайнята 
чимось однорідним за своїм типом, 
значенням) 
м. бето̀нный   маси `в бето `нний 
м. го `рный   маси `в гірськи `й 
м. жилѝщный   масѝв житлови `й 
м. информацио̀нный   масѝв інформаці̀йний 
м. строѝтельный   масѝв будівѐльний 

массѝвность   маси `вність,-ности, 
суці `льність,-ности 

массѝвный   масѝвний, суці `льний, важки `й 
ма̀ссовый   ма̀совий 
массообмѐн   масоо `бмін,-ну 
массоотда̀ча   масовіддава̀ння; 
масовіддання `; масовідда̀ча,-чі (процес 
перенесення речовини в межах однієї 
фази, вирівнювання концентрацій) 

массопереда̀ча   масопередава `ння (процес 
перенесення речовини з однієї фази в другу 
в нерівноважних багатокомпонентних 
системах) 

мастеро̀к   муля `рська лопа `тка, кѐльма,-ми, 
кѐльня,-ні 

мастерска̀я   майсте `рня,-ні (підприємство 
для лагодження або виготовлення певних 
виробів) 
м. почѝночная   майсте `рня лаго `дження 

[направна `] 
м. слеса̀рная   слюса `рня,-ні 
м. стеко̀льная   скля `рня,-ні 
м. столя̀рная   столя `рня,-ні 
м. чертёжная   кресля `рня,-ні 
м. швѐйная   майсте `рня краве `цька 
м. ювелѝрная   золота `рня,-ні 

мастѝка   мастѝво,-ва 
масшта̀б   масшта̀б,-бу, міри `ло,-ла 

(відносна величина чого-небудь) 
м. линѐйный   масшта `б ліні̀йний 
м. углово̀й   масшта `б кутови `й 
м. чѝсленный   масшта `б чисе `льний 

масштабѝрованный   змасштабо `ваний 
масштабѝровать   масштабува `ти, 
змасштабува `ти 

масштабѝруемый   масштабо `ваний; 
змасштабо `вний 

масштабѝрующий   масштабува `льний, 
масштабівни `й 

масштабѝрующийся   змасштабо `вний; 
масштабо `ваний 

масшта̀бный   масшта `бний, мірѝльний 
матема̀тика   матема̀тика,-ки (наука про 
кількісні співвідношення та просторові 
форми дійсного світу) 
м. вы̀сшая   матема̀тика ви `ща 
м. вычислѝтельная   
матема̀тика обчѝслювальна 

м. прикладна̀я   матема̀тика прикладна ` 
м. элемента̀рная   матема̀тика елемента̀рна 

математѝческий   математѝчний 
материа̀л   матерія `л,-лу 
м. абразѝвный   матерія `л абрази `вний 
м. анизотро̀пный   матерія `л анізотро `пний 

(з неоднаковістю фізичних властивостей 
у різних напрямах) 

м. антифрикцио̀нный   матерія `л 
антифрикці̀йний [протитертьо `вий] 

м. взрывча̀тый   матерія `л вибухо `вий 
м. водосто̀йкий   матерія `л водостійки `й 
м. волокнѝстый   матерія `л волокнува `тий 
м. вя `жущий   матерія `л зв’язни `й 
м. горю̀чий   матерія `л пальни `й [горю `чий] 
м. доро̀жный   матерія `л доро `жній 
м. древѐсный   матерія `л дереви `нний 
м. дубѝльный   матерія `л чиньбови `й 
м. жаропро̀чный   матерія `л жароміцни `й 
м. заполня̀ющий   матерія `л заповня `льний 

(для заповнення чогось) 
м. звукоизоляцио̀нный   
матерія `л звукоізоляці̀йний 

м. изоляцио̀нный   матерія `л ізоляці̀йний 
м. изотро̀пный   матерія `л ізотро `пний 

(з однаковими фізичними властивостями 
в усіх напрямах) 

м. ископа̀емый   матерія `л викопни `й 
м. керамѝческий   матерія `л керамі̀чний 
м. кислотосто̀йкий   матерія̀л кислототривкѝй 
м. композѝтный   арх. матерія̀л композѝтний 
м. композицио̀нный   матерія̀л композиці̀йний 
м. конструкцио̀нный   
матерія `л конструкці `йний 

м. крепёжный   матерія `л кріпи `льний 
м. кро̀вельный   матерія `л покрівѐльний 

[дахови `й] 
м. ла `зерный   матерія `л ла `зерний 
м. лито `й   матерія `л відливни `й 
м. мастѝчный   речови `на масти `льна 

[нама̀щувальна] 
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материал металлический                                                               матрица унитарная 

м. металлѝческий   матерія `л металѐвий 
м. металлокерами `ческий   
матерія `л металокерамі̀чний 

м. многосло̀йный   матерія̀л багатошаро̀вий 
м. набѝвочный   матерія `л щільнѝчний 
м. несгора̀емый   матерія `л вогнетривки `й 
м. нетка̀нный   матерія `л нетка `ний 
м. обѝвочный   матерія `л оббивни `й 
м. облицо̀вочный   матерія̀л личкува̀льний 
м. огнеупо̀рный   матерія `л вогнетривки `й 
м. ортотро̀пный   матерія `л ортотро `пний 
м. отдѐлочный   матерія̀л оздо̀блювальний 
м. пластѝческий   матерія `л пласти `чний 
м. подѐлочный   матерія `л виробни `й 

[виробко `вий, вирібни `й] 
м. подсо̀бный   матерія `л допомі `жни `й 
м. полимѐрный   матерія `л полімѐрний 
м. полупроводнико̀вый   
матерія `л напівпровіднико `вий 

м. по̀ристый   матерія `л порува `тий 
[шпари `стий] 

м. пьезоэлектрѝческий   
матерія `л п’єзоелектри `чний 

м. слоѝстый   матерія `л шарува `тий, 
ламіна̀т,-ту 

м. сма `зочный   мастѝло,-ла, матерія `л 
мастѝльний 

м. стекловолокни `стый   
матерія `л скловолоко `нний 

м. строѝтельный   матерія `л будівѐльний 
м. тампона̀жный   матерія̀л ущі̀льнювальний 

[затичко `вий] 
м. теплоизоляцио̀нный   матерія `л 
теплоізоляці `йний [теплоізолюва `льний] 

м. тканево̀й   матерія `л ткани `нний 
м. тугопла̀вкий   матерія̀л важкорозто̀пний 
м. упако̀вочный   матерія `л пакува̀льний 
м. уплотня̀ющий   матерія̀л ущі̀льнювальний 
м. упру̀гий   матерія `л пру `жни `й 
м. устано̀вочный   матерія `л устано `вний 

[монта `жний] 
м. формо̀вочный   матерія `л формови `й 
м. фрикцио̀нный   матерія `л фрикці̀йний 

[тертьови `й] 
м. шлифова̀льный   матерія̀л шліфува̀льний 

м. электроизоляцио̀нный   
матерія `л електроізоляці̀йний 

материа̀льный   матерія `льний, речови `нний 
матирова̀ние   матува̀ння (надання матовости) 
ма̀тица   буд. сво̀лок,-ка (трям стельовий, 
поперечна балка в деяких спорудах) 

ма̀тка   ма̀тка,-ки (маткова зародкова суміш) 
м. са̀жевая   ма̀тка са̀жова 
м. у `ксусная   ма̀тка о̀цтова 
м. ускорѝтельная   ма̀тка приско̀рювальна 

(у ґумовому виробництві) 
ма̀товость   ма̀товість,-вости, тьмя̀ність,-ности 
ма̀товый   ма̀товий, тьмя `ний 
ма̀точник   1. перекла̀дина,-ни, хрестовѝна,-ни 

(в апараті) ; 2. паророзподі `льник (для 
відкритої пари) 

ма̀трица   ма̀триця,-ці (1. мет. штамп із 
витисненим у ньому заглибленням, що 
точно відповідає формі оброблюваної 
деталі; 2. полігр. заглиблена форма для 
відливання літер, виготовлення набору в 
набірних машинах, одержання стереотипів; 
3. мат. сукупність математичних величин, 
розміщених певним способом у прямокутній 
таблиці) 
м. волочѝльная   ма `триця волочѝльна 
м. диагностѝческая   ма̀триця діягностѝчна 
м. дублѝрования   ма̀триця дублюва `ння 
м. жёсткости   ма̀триця жо `рсткости 

[твѐрдости] 
м. запомина̀ющая   
ма̀триця запам’ято̀вувальна 

м. ковариа̀ций   ма̀триця коварія `цій 
м. коэффициѐнтов корреля̀ции   ма̀триця 
коефіціє `нтів кореля `ції 

м. ма̀сс   ма̀триця ма̀с 
м. переключа̀тельная   ма̀триця перемика̀льна 
м. пересечѐний   ма `триця пере `тинів 
м. пла̀на   ма̀триця пла̀ну 
м. рассѐивания   ма `триця розсі̀ювання 
м. сечѐний   ма̀триця пере `різів 
м. сме `жностей   ма̀триця сумі̀жностей 
м. сопротѝвления   ма̀триця о̀пору 
м. тѝгельная   ма̀триця ти `гельна 
м. транспонѝрованная   
ма̀триця странспоно `вана 

м. унимодуля̀рная   ма̀триця унімодуля̀рна 
м. унита̀рная   ма̀триця уніта `рна 
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матрица усечённая                                                                   машина листогибочная 

м. усечённая   ма̀триця зрі̀зана 
м. шта `мпа   ма̀триця шта `мпу 

ма̀тричный   ма̀тричний 
маховѝк   1. махови `к,-ка, кру `тень,-тня 

(розгінне колесо); 2. крутене `ць,-нця ` 
(вентиля, керма) 
м. зу `бчатый   кру̀тень три `бовий 
м. разъёмный   кру `тень рознімни `й 
м. рулево̀й   кру̀тень [кру̀тенець] кермовѝй 
м. ручно̀й   крутене `ць ручни `й 

махово̀й   маховѝй, крутене `вий 
ма̀чта   що̀гла,-ли 
м. передвижна̀я   що `гла пересувна ` 
м. подьёмноспу̀скная   що̀гла підні̀мно-
спускна ` [зві̀дно-спускна `] 

м. решётчатая   що `гла ґратча̀ста 
м. сигна̀льная   що `гла сигна `льна 
м. составна̀я   що̀гла скла `дена 
м. телескопѝческая   що `гла телескопі `чна 
м. тру̀бчатая   що̀гла тру `бчаста 
м. указа̀тельная   що `гла вказівна ` 

ма̀чта-антѐнна   що `гла-анте `на,-ли-анте `ни 
ма̀чтовый   що `гловий 
мачтоподьёмный   щоглозвідни `й 
машѝна   машѝна,-ни (механізм або комплекс 
механізмів, призначений для виконання 
роботи перетворенням одного виду 
енергії в інший) 
м.-автома̀т   машѝна-автома̀т,-ни-автома̀та 
м. автоматѝческая   маши `на автомати `чна 
м. агломерацио̀нная   
мет. маши `на агломераці `йна 

м. аппрету̀рная   маши `на апрету `рна (для 
обробляння тканин, шкіри) 

м. балансѝрная   маши `на балансува `льна 
м. болторѐзная   маши `на прогоничорі `зна 
м. бронзирова̀льная   машѝна спижува̀льна 
м. бурѝльная   маши `на свердли `льна 

[бури `льна] 
м. бурова̀я   маши `на свердлова ` [бурова `] 
м. быстродѐйствующая   машѝна швидкоді̀йна 
м. валя̀льная   маши `на валю `шна 
м. вибрацио̀нная   маши `на вібраці̀йна 
м. водоподьёмная   маши `на водотя `жна 
м. воздуходу̀вная   маши `на повітроду `вна 
м. волочѝльная   маши `на протяга̀льна 

м. вру̀бовая углерѐзная   
маши `на вуглевирубна ` 

м. вытяжна̀я   маши `на витяжна ` 
м. вычислѝтельная   машѝна обчѝслювальна 
м. в. числова̀я   машѝна обчѝслювальна 
числова ` 

м. в. электро̀нная   машѝна обчѝслювальна 
електро `нна 

м. вяза̀льная   маши `на в’яза̀льна 
м. газосва̀рочная   машѝна газозва̀рювальна 
м. гайкорѐзная   маши `на мутрорі̀зна 

[накруткорі `зна] 
м.-генера̀тор   маши `на-генера `тор, 

-ни-генера `тора 
м. гѝбочная   маши `на згина `льна 
м. гидравлѝческая   маши `на гідравлі `чна 
м. гладѝльная   маши `на прасува `льна 
м. гравировальная   маши `на ритівна ` 
м.-двѝгатель    машѝна-двигу̀н,-ни-двигуна̀ 
м. деревообдѐлочная    машѝна деревообро̀бна 
м. доро̀жная   машѝна доро̀жня [шляхова̀] 
м. жа `твенная   жнива `рка,-ки 
м. заво̀лочная   маши `на засипна ` 
м. загѝбочная   маши `на загина `льна 
м. загру̀зочная   машѝна заванта̀жувальна 
м. зака̀лочная   маши `на гартівна̀ 
м. заклёпочная   маши `на нютува̀льна 
м. землеро̀йная   маши `на землери `йна 
м. землечерпа̀льная   машѝна землечерпа̀льна 
м. зернообдира̀тельная   
маши `на шеретува̀льна 

м. измерѝтельная   машѝна вимі̀рювальна 
м. ѝмпульсная   маши `на і̀мпульсна 
м. испыта̀тельная   машѝна випробува̀льна 
м. калибро̀вочная   машѝна калібрува̀льна 
м. камнерѐзная   маши `на каменері̀зна 
м. карусельноразлѝвочная   
маши `на карусельнорозливна ` 

м. клепа̀льная   маши `на клепа `льна 
[нютува `льна] 

м. ко̀вочная   маши `на кува `льна 
м. коллѐкторная   маши `на коле `кторна 
м. кузнѐчно-прѐссовая   
маши `на кова `льсько-пре `сова 

м. листогѝбочная   машѝна листозгина̀льна 
[аркушозгина `льна] 
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машина литейная                                                                                 машинизировать 

м. лите `йная   маши `на лива `рна 
м. лопа̀точная   маши `на лопа `ткова 
м. маркиро̀вочная   маши `на маркува `льна 
м. метательная   маши `на кида `льна 
м. механизѝрованная   машѝна механізо̀вана 
м. набо̀рная   маши `на набірна ` 
м. набо̀рно-пѝшущая   машѝна набі̀рно-пѝсна 
м. нама̀зочная   маши `на нама `зувальна, 
маза̀рня 

м. намо̀точная   маши `на намо `тувальна 
м. непреры̀вного дѐйствия   
маши `на непере `рвної ді̀ї 

м. обжѝмочная   маши `на обтиска̀льна 
м. обмо̀точная   маши `на обвивна̀ 
м. обуча̀ющая   маши `на навча `льна 
м. отдѐлочная   маши `на оздо `блювальна 

[опоря `джувальна] 
м. парова̀я   маши `на парова ` 
м. перегру̀зочная   машѝна переванта̀жувальна 
м. перемѐнного то̀ка   маши `на змі̀нного 
стру `му 

м. перфорирова̀льная [перфорацио̀нная]   
маши `на перфорува `льна [перфораці̀йна, 
діркува `льна] 

м. печа̀тная ротационная   
маши `на друкува̀льна ротаці `йна 

м. пѝшущая   маши `на друкува `льна 
м. плоскопеча̀тная   
маши `на плоскодрукува `льна 

м. пневмоубо̀рочная   
маши `на пневмозбира̀льна 

м. погру̀зочная   машѝна наванта̀жувальна 
м. поршнева̀я   маши `на то `локова 
м. постоя̀нного то̀ка   маши `на пості̀йного 
стру `му 

м. правѝльная   маши `на прави `льна 
м. прессова̀льная   маши `на пресува `льна 
м. прокатносва̀рная   машѝна вальцівнозварна̀ 
м. профилиро̀вочная   машѝна профілюва̀льна 
м. проя̀вочная   маши `на проявна̀ 
м. разлѝвочная   маши `на розливна ` 

[розлива `льна] 
м. размѐточная   маши `на розміча̀льна 

[розмі̀чувальна] 
м. раскла̀дочно-подбо̀рная   
маши `на розклада̀льно-підбірна ` 

м. реверсѝвная   маши `на реверсѝвна 
[зворо `тна] 

м. рѐзальная   маши `на нарі̀зувальна, 
края `чка,-ки 

м. рѐзальная   маши `на рі̀зальна 
м. рельсогѝбочная   машѝна рейкозгина̀льна 
м. ротацио̀нная   маши `на ротаці `йна 

[оберта̀льна] 
м. сва̀рочная   маши `на зва̀рювальна 
м. сѐриесная   маши `на сѐрієсна [низкова `] 
м. сортиро̀вочная   маши `на сортува `льна 
м. стира̀льная   маши `на пра `льна 
м. строга̀льная   маши `на струга `льна 
м. сукнова̀льная   маши `на сукнова̀льна 
м. сушѝльная   маши `на суши `льна 
м. счётно-аналитѝческая   
маши `на лічи `льно-аналіти `чна 

м. таблетиро̀вочная   таблета `рка,-ки 
м. теплова̀я   маши `на теплова ` 
м. трамбо̀вочная   маши `на трамбува̀льна 

[бутинува `льна] 
м. транспортѝрующая   
маши `на транспортува `льна 

м. трикота̀жная   маши `на трикота̀жна 
м. трубогѝбочная   машѝна трубозгина̀льна 
м. трубосва̀рочная   машѝна трубозва̀рювальна 
м. укла̀дочная   маши `на уклада `льна 
м. упако̀вочная   маши `на пакува `льна 
м. флотацио̀нная   мет. машѝна флотаці̀йна 
м. холодѝльная   маши `на холоди `льна 
м. центробѐжная литѐйная   
маши `на відцентро `ва лива `рна 

м. цифрова̀я   маши `на цифрова ` 
м. швѐйная   маши `на краве `цька 
м. шта `бельная   маши `на стосува `льна 
м. штрѐко-бурова̀я   гірн. машѝна штрѐко- 
свердлова ` 

м. шунтова̀я   ел. машѝна шунтова̀ [узбі̀чна] 
м. электрѝческая   маши `на електри `чна 
м. электро̀нная   маши `на електро̀нна 
м. электросва̀рочная   
маши `на електрозва̀рювальна 

машиниза̀ция   машиніза̀ція,-ції, механіза̀ція,-ції 
машинизѝрованный   змашинізо `ваний 
машинизѝровать   машинізува `ти, 
змашинізо `вувати, змашинізува `ти 
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машинизируемый                                                                                      медь красная 

машинизѝруемый   машинізо `ваний; 
змашинізо `вний 

машинизѝрующий   машинізува `льний 
машинѝстка   друка `рка,-ки 
машѝнка   маши `нка,-ки 
м. пѝшущая   машѝнка друка̀рська [писна̀] 

машѝнно-механѝческий   машѝно-механі̀чний 
машѝнный   маши `нний, маши `новий 
машиновѐдение   машинозна `вство,-ва 
машиноиспыта̀тельный   машиновипро̀бний 
машинопрока̀тный   машиновальцівни `й 
машиноремо̀нтный   машиноремо̀нтний 
машиностроѐние   машинобудува̀ння 
м. доро̀жное   машинобудува̀ння шляховѐ 
м. сельскохозя̀йственное   машинобудува̀ння 
сільськогоспода̀рське 

м. текстѝльное   
машинобудува `ння тексти `льне 

м. тра̀нспортное   
машинобудува `ння тра̀нспортне 

м. тяжёлое   машинобудува `ння важке ` 
м. у `гольное   машинобудува `ння ву̀гі̀льне 
м. энергетѝческое   машинобудува `ння 
енергети `чне 

машиностроѝтель   машинобудівни `к,-ка 
машиностроѝтельный   машинобудівни `й 
мая̀к   мая `к,-ка̀ (1. висока вежа, що має 
потужне джерело світла, яке вказує 
шлях суднам; 2. умовний знак) 
м. радиолокацио̀нный   мая̀к радіолокаці̀йний 

ма̀ятник   ма̀ятник,-ка, колива `льник,-ка, 
хиту `н,-на ` 
м. баллистѝческий   ма̀ятник балістѝчний 
м. гидрометрѝческий   
ма̀ятник гідрометри `чний 

м. гидроскопѝческий   
ма̀ятник гідроскопі `чний 

м. горизонта̀льный   ма̀ятник горизонта̀льний 
м. конѝческий   ма̀ятник коні `чний 
м. кругово̀й   ма̀ятник колови `й [круговѝй] 
м. математѝческий   ма̀ятник математѝчний 
м. нитяно̀й   ма̀ятник ниткови `й 
м. оборо̀тный   ма̀ятник оборо `тний 

[оберто `вий] 
м. пружѝнный   ма̀ятник пружи `нний 
м. секу̀ндный   ма̀ятник секу `ндний 
м. сло̀жный   ма̀ятник складни `й 

м. сферѝческий   ма̀ятник сфери `чний 
м. упру̀гий   ма̀ятник пру `жни `й 
м. уравнѝтельный   ма̀ятник зрівня `льний 

[зрі `внювальний] 
м. физѝческий   ма̀ятник фізи `чний 
м. циклоида̀льный   ма̀ятний цикло `їдний 
м. часово̀й   ма̀ятник годиннико `вий 

ма̀ятниковый   ма̀ятниковий 
МГД   див. магнитогидродинамѝческий 
мгновѐние   мить,-ті, миттє `вість,-вости 
мгновеннодѐйствующий   миттєвочи `нний, 
миттєводі̀йний 

мгновѐнный   миттє̀вий, рапто `вий 
М-Д-П  див. мета̀лл-диэлѐктрик-полупроводнѝк 
М-Д-П-структу̀ра   М-Д-Н-структу̀ра,-ри 

мѐга-   мѐга- (у складних словах означає “у 
мільйон разів більше за основну одиницю 
мір (106)”) 

мегава̀тт  МВт   мегава `т,-та (одиниця 
електричної потужности, 106 вт) 

мегагѐрц  МГц   мегаге `рц,-ца (одиниця 
частоти коливань, 106 гц.) 

мегафо̀н   мегафо̀н,-на 
(рупор для посилення людського голосу) 

мего̀м  МОм   мего `м,-ма 
(одиниця електричного опору 106 омів) 
м.-ме `тр  МОм м   мего̀м-мѐтер,-тра 

(прилад для вимірювання великих опорів) 
медиа̀на   мат. медія `на,-ни (1. відрізок 
прямої лінії, що сполучає вершину 
трикутника з серединою протилежної 
сторони; 2.  статистична величина з 
середини ряду величин, розташованих у 
зростальному або спадному порядку) 

медиа̀нный   медія `нний, середи `нний 
медиа̀ция   медія̀ція,-ції, посерѐдництво,-ва 
медита̀ция   медита `ція,-ції, ро `здум,-му, 
міркува `ння 

мѐдленно   пові̀льно 
медленносхва̀тывающий   повільнотужа̀вний 
мѐдленный   пові̀льний 
меднѐние   мі̀днення, омі̀днення 
мѐдный   мі̀дний 
мѐдь  Cu   мі̀дь,-ді (хемічний елемент, 
ат.н.29, в’язкий і ковкий метал 
червонуватого кольору, з високою 
електро- і теплопровідністю; 
використовують для виготовлення 
стопів – мосяжу, бронзи, мельхіору) 
м. кра̀сная   мі̀дь черво `на 
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медь рафинированная                                                                        мельница ручная 

м. рафинѝрованная   мі̀дь рафіно̀вана 
м. чернова̀я   мі̀дь чорнова ` 

межа̀томный, междуа̀томный   міжа̀томний 
межба̀лочный   міжба `лковий 
междувитко̀вый   міжвитко `вий 
междугоро̀дний   міжміськѝй 
межзерённый   міжзерѐнний, міжзернѝнний 
межкаска̀дный   міжкаска̀дний, міжступенѐвий 
межкристаллѝческий   міжкристалі̀чний, 
міжкриста `ловий 

межмолекуля̀рный   міжмолекуля `рний 
межосево̀й   міжосьови `й 
межотраслево̀й   міжгалузе `вий 
межремо̀нтный   міжремо `нтний 
межслоево̀й   міжшарови `й 
межэта̀жный, междуэта̀жный   міжповерхо̀вий 
мѐз-, мезо-   мез-, мезо- (у складних словах 
відповідає поняттям “середній”, “помірна 
величина” або “проміжне положення 
між двома явищами в часі чи просторі”) 

мезомерѝя   мезомѐрія,-рії 
(проміжна будова, склад) 

мезомо̀рфный   мезомо̀рфний (проміжної 
форми) 

мезонѝн   буд. мезоні `н,-ну (верхній 
напівповерх будинку, неповний поверх) 

мезо̀ны   мезо̀ни,-нів (загальна назва 
нестійких елементарних частинок, маса 
яких є проміжною між масою електрона і 
нуклона) 

мезосфѐра   мезосфе `ра,-ри 
(шар атмосфери на висоті 55 – 80 км) 

мѐл   кре `йда,-ди (м’який білий вапняк) 
м. ископа̀емый   кре `йда викопна ` 
м. кусково̀й   крѐйда грудкова̀ (для писання) 
м. мо̀лотый   кре `йда мѐлена (для білення) 

мелиора̀ция   меліора `ція,-ції (поліпшення 
природних особливостей ґрунтів для 
підвищення їхньої родючости) 

мѐлкий   1. дрібни `й; 2. мілки `й, плитки `й 
(неглибокий) 

мелкобло̀чный   дрібнобло `ковий 
мелкоборо̀здчатый   дрібноборозѐнний 
мелково̀дие   плѝткість,-кости 
мелково̀дный   пли `ткий 
мелковолокнѝстый   дрібноволокни `стий, 
дрібноволоко `нний 

мелкодиспѐрсный   дрібнодиспѐрсний, 
високодиспе `рсний 

мелкодо̀нный   плиткодо `нний 
мелкозернѝстый   дрібнозе `ренний, 
дрібнозерни `стий 

мелкозу̀бка   личо̀к,-чка̀, дрібнозу̀бка,-ки 
мелкозу̀бчатый   дрібнозубча̀стий, 
дрібнотри `бовий 

мелкозу̀бый   дрібнозу `бий 
мелкокомкова̀тый   дрібногрудкува `тий, 
грудочкува `тий 

мелкокристаллѝческий   дрібнокристалі̀чний 
мелкомасшта̀бный   дрібномасшта `бний, 
дрібноміри `льний 

мелкомо̀лотый   дрібнозмѐлений, дрібнозмо̀лотий 
мелкопо̀ристый   дрібнопо `ровий, 
дрібнопорува `тий 

мелкосерѝйный   малосері̀йний, дрібносері̀йний 
мелкосо̀ртный   дрібносо `ртний 
мелкоячѐистый   дрібнокомірко `вий 
мѐловой   крейдя `ний 
мѐлочь   дрібня `к,-ку̀, по̀терть,-ті 
м. ру̀дная   дрібня `к ру̀дний 
м. у `гольная   дрібня `к вугляни `й 

мѐль   пли `ткість,-кости 
мелька̀ние   миготі̀ння, мерехті̀ння, блѝмання 
мелька̀ть   бли `скати, миготі `ти, мерехті̀ти 

(переривчасто світити) 
мелька̀ющий   мига `льний, бли `мальний 
мѐльница   млин,-на̀ (споруда для 
розмелювання за допомогою вітряної, 
водяної, парової та інших видів енергії) 
м. бараба̀нная   млин бараба̀нний 
м. ветряна̀я   вітря `к,-ка ` 
м. вибрацио̀нная   млин вібраці `йний 
м. водяна̀я   млин водяни `й 
м. гру̀бого помо̀ла   млин гру `бого помо `лу 
м. дѝсковая   млин ди `сковий 
м. дробѝльная   млин дроби `льний 
м. жернова̀я   млин жорновѝй, жо̀рна,-рен 
м. колло̀идная   млин коло `їдний 
м. ко̀нусная   млин ко `нусний 
м. ма̀ятниковая   млин ма `ятниковий 
м. молотко̀вая   млин молотко `вий 
м. парова̀я   млин парови `й 
м. планета̀рная   млин планета `рний 
м. помо̀ла   млин помо `лу 
м. ру̀дная   млин ру̀дний 
м. ручна̀я   млин ручни `й, жо̀рна,-рен 
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мельница стрежневая                                                                                        мерцать 

м. стрежнева̀я   млин стрижньови `й 
м. то̀нкого помо̀ла   млин то̀нкого помо̀лу 
м. тру̀бная   млин тру `бний [трубча̀стий] 
м. у `гольная   млин ву `гі̀льний 
м. уда̀рная   млин уда̀рний 
м. центробѐжная   млин відцентро `вий 
м. шарова̀я   млин кульови `й 
м. ша `хтная   млин ша `хтний 

мѐльничный   млино `вий 
мельхио̀р   мет. мельхіо `р,-ру (стоп міді 

(80%) з нікелем (20%), іноді з домішками 
інших металів) 

мельхио̀ровый   мет. мельхіо̀ровий 
мельча̀ние   дрібні̀ння, подрі `бнення 
мельча̀ть   дрібні̀ти (робитися дрібним), 
дрібні̀шати (робитися дрібнішим) 

мельчѐние   подрі̀бнювання; подрі̀бнення 
мельчѝть   дрібнѝти, подрі̀бнювати, кришѝти 
мембра̀на   фіз. мембра̀на,-ни, перепо̀нка,-ки, 
тремті `вка,-ки (гнучка перетинка, що 
розділяє дві порожнини з різним тиском 
або відокремлює замкнену порожнину 
від простору) 
м. плёночная   мембра `на плі̀вкова 
м. полунепроница̀емая   
мембра `на напі `внепроникна ` 

м. по̀ристая   мембра̀на порува̀та [по̀риста] 
м. поршнева̀я   мембра `на то̀локова 
м. прорывна̀я   мембра `на проривна ` 
м. равнонапряжённая   
мембра `на рівнонатя `гнута 

мембра̀нный   мембра `нний 
мемѝстор   мемі̀стор,-ра (електрохемічний 
керований опір, здатний запам’ятовувати 
поданий на нього сигнал) 

мѐнзула   мѐнзула,-ли 
(невеликий геодезичний стіл для 
топографічного знімання місцевости) 

мензу̀рка   мензу̀рка,-ки (посудина з 
нанесеними на ній поділками для точного 
вимірювання невеликих об’ємів рідини) 

мѐниск   мені̀ск,-ка, со `чка,-ки; мі `сячний 
серп, півко `ло,-ла (1. опукла або вгнута 
поверхня рідини у місці дотику її до 
твердого тіла; 2. опукло-вгнута або 
вгнуто-опукла лінза) 

меня̀ющийся   мінли `вий 
м. по зна̀ку   мінли `вий за зна `ком, 
знакозмі `нний 

мѐра   1.мі̀ра,-ри; 2. за `хід,-ходу 
м. ве `са   мі̀ра ваги ` 
м. вместѝтельности   мі̀ра мі̀сткости 
м. длины̀   мі̀ра довжини ` 
м. интерва̀лов врѐмени   мі̀ра інтерва̀лів ча̀су 
м. линѐйная   мі̀ра ліні̀йна 
м. метрѝческая   мі̀ра метри `чна 
м. механѝческих величѝн   мі̀ра механі̀чних 
величи `н 

м. мно̀жества   мі̀ра множи `н 
м. одноро̀дности   мі̀ра однорі̀дности 
м. предупреждѐния   за̀хід поперѐдження 

[попере `джувальний] 
м. принудѝтельности   за `хід примусо̀вий 
м. тепловы̀х величѝн   мі̀ра тепловѝх величѝн 
м. то̀чности   мі̀ра то̀чности 
м. углова̀я   мі̀ра кутова ` 
м. хру̀пкости   мі̀ра кри `хкости 
м. чувствѝтельности   мі̀ра чутлѝвости 
м. штрихова̀я   мі̀ра штрихова ` [рискова `] 
м. электрѝческих величѝн   
мі̀ра електри `чних величи `н 

м. этало̀нная   мі̀ра етало `нна 
мѐргель   мѐргель,-ля, рухня `к,-ка̀ (осадова 
гірська порода, складена переважно з 
вапняку і глини, використовують у 
цементній промисловості, будівництві) 
м. гипсоно̀сный   ме `ргель гі̀псовий 
м. глѝнистый   мѐргель глиня `стий 
м. известко̀вый   ме `ргель вапнянѝй 
м. песча̀нистый   ме `ргель пісковѝй 

мерзлота̀   мерзлота `,-ти ` 
м. ве `чная   мерзлота ` ві̀чна 

мёрзлый   змѐрзлий, замѐрзлий 
меридиа̀н   меридія̀н,-на (уявна лінія перетину 
Земної кулі площиною, що проходить через 
будь-яку точку земної поверхні та вісь 
обертання Землі) 
м. географѝческий   меридія̀н географі̀чний 
м. магнѝтный   меридія `н магнѐтний 

мерѝтельный   мірѝльний, мі̀ряльний, вимірнѝй 
мѐрить   мі̀ряти, вимі̀рювати, виміря `ти 
мѐрный   1. мі̀рний, мі̀ряльний; 2. розмі̀рений 
мероприя̀тие   за̀хід,-ходу 
мерца̀ние   мерехті̀ння, бли `мання 
мерца̀ть   мерехті̀ти, бли `мати, мигті̀ти, 
миготі̀ти 
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мерцающий                                                                                   металлографический 

мерца̀ющий   мерехтли `вий, миготли `вий 
мѐстность   місцѐвість,-вости 
мѐстный   місце `вий 
мѐсто   мі̀сце,-ця 
м. возникновѐния   мі̀сце ви `никнення 

[виника `ння] 
м. геометрѝческое   мі̀сце геометри `чне 
м. закреплѐния   мі̀сце закрі `плення 
м. зарождѐния   мі̀сце заро̀дження 
м. поса̀дочное   мі̀сце призе `млювальне 

[сіда̀льне, сіднѐ] 
м. приложѐния сѝл   мі̀сце приклада̀ння сѝл 
м. рабо̀чее   мі̀сце робо `че 
м. разрушѐния   мі̀сце зруйнува `ння; 
мі̀сце руйнува `ння 

м. сварно̀го шва   мі̀сце зварово `го шва ` 
м. ста̀пельное   мор. мі̀сце ста `пельне 

[примісте `ве] 
м. у `зкое   мі̀сце вузьке ` 

месторождѐние   родо̀вище,-ща, по̀клади,-дів 
м. нѐфти   нафто̀вище,-ща 
м. полѐзных ископа̀емых   
родо `вище кори `сних копа `лин 

м. у `гольное   родо̀вище ву `гі̀льне 
мѐсяц сидерѝческий   мі̀сяць сидерѝчний 

(проміжок часу між двома послідовними 
поверненнями Місяця в одне і те ж місце 
небесної сфери відносно зір) 

метаболѝзм   метаболі̀зм,-му, перетво̀рення, 
змі̀на,-ни 

мета̀лл   мета̀л,-лу (речовина з металічним 
блиском, ковкістю та значною електро- 
і теплопровідністю) 
м. актѝвный   мета̀л акти `вний 
м. безуса̀дочный   мета `л неосідни `й 
м. благоро̀дный   мета `л дорогоці̀нний 

[шляхе `тний] 
м.-диэлѐктрик-полупроводнѝк [М-Д-П]   
мета̀л-діелѐктрик-напівпровіднѝк, М-Д-Н 

м. защѝтный   мета̀л захисни `й 
м. ка̀таный   мета̀л звальцьо `ваний 
м. ко̀вкий   мета̀л ковки `й 
м. корродѝрующий   мета `л корозі̀йний 
м. коррозионносто̀йкий   мета̀л корозієстійкѝй 
м. лёгкий   мета̀л легки `й (з густиною – 
ρ < 5 г/см3) 

м. легкопла̀вкий   мета `л легкото `пний 

м. листово̀й   мета̀л аркуше `вий 
м. лито `й   мета `л ви `литий [вили `ваний, 
виливни `й] 

м. пирофо̀рный   мета `л пірофо `рний 
[самозайми `стий] 

м. полублагоро̀дный   мета̀л напівшляхѐтний 
м. приса̀дочный   мета `л присаднѝй 

[присадко `вий] 
м. рафинѝрованный   мета̀л зрафіно `ваний 

[очѝщений] 
м. рѐдкий   мета̀л рі̀дкісний 
м. редкоземѐльный   мета̀л рідкісноземѐльний, 
лантано `їд 

м. саморо̀дный   мета `л саморо `дний 
м. тугопла̀вкий   мета `л важкото `пний 

[важкото `пкий] 
м. тяжёлый   мета `л важки `й (з 
густиною – ρ > 5 г/см3) 

м. ферромагнѝтный   мета̀л феромагнѐтний 
м. цветно̀й   мета̀л кольоро `вий 
м. чёрный   мета̀л чо̀рний 
м. щёлочноземѐльный   мета̀л лужноземѐльний 

(кальцій, стронцій, барій – Ca, Sr, Ba) 
м. щёлочно̀й   мета̀л лу̀жний (літій, натрій, 
калій, рубідій, цезій – Li, Na, K, Rb, Cs) 

металлѝды   металі̀ди,-ів (сполуки металів) 
металлиза̀ция   металува̀ння; зметалува̀ння; 

(покривання поверхні виробів металом); 
метало `вання, металіза̀ція,-ції 
м. диффузио̀нная   металува̀ння дифузі̀йне 
м. напылѐнием   металува̀ння напѝленням 
м. распылѐнием   металува̀ння розпѝленням 
м. термѝческая   металува `ння термі̀чне 

металлизѝрованный   зметал(із)о̀ваний 
металлизѝровать   метал(із)ува̀ти, 
зметал(із)о `вувати, зметал(із)ува̀ти 

металлизѝруемый   метал(із)о̀ваний; 
зметал(із)о `вний 

металлизѝрующий   метал(із)ува `льний, 
металівни `й 

металлизѝрующийся   зметал(із)о̀вний; 
метал(із)о̀ваний 

металлѝческий   метале `вий (виготовлений 
із металу); металі̀чний (властивий металові) 

металловѐдение   металозна `вство,-ва 
металловѐдческий   металозна `вчий 
металлографѝческий   металографі̀чний 
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металлография                                                  метод измерения компенсационный 

металлогра̀фия   металогра `фія,-фії 
(наука про будову й фізичні властивості 
металів і стопів) 

металлоёмкость   металомі̀сткість,-кости 
металло̀ид   метало `їд,-ду, немета̀л,-лу 
металлоиздѐлие   металови `ріб,-робу 
металлокера̀мика   металокера `міка,-ки 

(галузь металургії, що виробляє порошки 
металів і неметалів, а також вироби з них) 

металлоконстру̀кция   металоконстру̀кція,-ції 
металлоло̀м   металобру `хт,-ту 
металлообраба̀тывающий   металообро̀бний, 
металообро `блювальний 

металлообрабо̀тка   металообробля `ння; 
металообро̀блювання; металообро̀блення; 
металообробі̀ток,-тку 

металлообра̀зный   металови `дний, 
металоподі `бний 

металлоо̀птика   металоо `птика,-ки 
металлоплавѝльный   металото `пний 
металлопла̀ст   металопла `ст,-ту, 
біматерія `л,-лу (металевий аркуш з 
полімерним покриттям) 

металлопокры̀тие   металопокрива̀ння; 
металопокриття `; металопо `крив,-ву 

металлопрока̀тный   металовальцівни `й 
металлорѐжущий   металорі `зний, 
металорі `зальний 

металлоремо̀нтный   металоремо `нтний 
металлотермѝя   металотермі̀я,-мі̀ї 

(отримання металів відновленням їх зі 
сполук з іншими металами) 

металлофѝзика   металофі `зика,-ки 
металлохѝмия   металохе `мія,-мії 
металлургѝя   металу `ргія,-гії (промислові 
способи виробництва металів з руд або 
металовмісних речовин і їх первинне 
оброблення) 
м.-гидрометаллургѝя   
металургі `я-гідрометалу `ргія 

м.-металлотермѝя   металу̀ргія-металотермі̀я 
м. порошко̀вая   металу `ргія порошко `ва 
м. цветна̀я   металу `ргія кольоро `ва 

(металургія міді та її стопів) 
м. чёрная   металу̀ргія чо̀рна (металургія 
заліза та його стопів) 

м.-электрометаллургѝя   металу̀ргія -
електрометалургі̀я 

мета̀н   мета̀н,-ну, газ боло̀тний [копа̀льневий] 

мета̀ние   кида̀ння 
метантѐнк   метанте `нк,-ку 

(метановий ферментатор – реактор для 
перероблення органічних відпадків у біогаз) 

мета̀ть   кида̀ти, мета `ти 
метеорѝт   метеори `т,-та 
м. ка̀менный   метеори `т кам’яни `й 

мѐтить   зна `чити, мі̀тити 
мѐтка   познача `ння, мі̀чення; позна `чення, 
помі̀чення; по `значка,-ки, мі̀тка,-ки, 
помі̀тка,-ки, знак,-ку 

мѐтод   мѐтод,-ду, мето `да,- ди, спо `сіб,-собу 
(шлях дослідження, спосіб пізнання) 
м. абсорбцио̀нный   мѐтод абсорбці̀йний 
м. автоматизѝрованный   ме `тод 
завтоматизо `ваний [напівавтоматѝчний] 

м. агрега̀тный   мѐтод агрега `тний 
м. актива̀ции   мѐтод актива̀ції [активаці̀йний] 
м. ана̀лиза размѐрностей   мѐтод ана `лізу 
розмі̀рностей 

м. аналитѝческий   мѐтод аналітѝчний 
м. бала̀нсный   мѐтод бала̀нсний 
м. вариацио̀нный   мѐтод варіяці̀йний 
м. визуа̀льно-оптѝческий   
мѐтод візуа `льно-опти `чний 

м. вы̀борочный   ме `тод вибірко `вий 
м. гальванѝческих покры̀тий   
мѐтод гальвані̀чних покри `ть 

м. гла̀вных сечѐний   мѐтод головнѝх перѐрізів 
м. гологра̀фии   мѐтод гологра `фії 

[голографі `чний] 
м. графѝческий   ме `тод графі `чний 
м. графоаналити `ческий   
мѐтод гра `фо-аналіти `чний 

м. группиро̀вки   мѐтод групува `ння 
[групува `льний] 

м. дискрѐтный   мѐтод дискре `тний 
м. дискрѐтных торможѐний   
мѐтод дискре `тних гальмува `нь 

м. дифференциа̀льный   мѐтод диференці̀йний 
м. дополнѝтельных деформа̀ций   мѐтод 
додатко̀вих деформа̀цій 

м. замещѐния   мѐтод замі̀щення [засту̀плення] 
м. измерѐния   мѐтод вимі̀рювання 

[вимі̀рювань] 
м. и. компенсацио̀нный   
мѐтод вимі `рювань компенсаці `йний 
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метод измерения нулевой                                                                          метод сеток 

м. и. нулево̀й   мѐтод вимі̀рювань нульовѝй 
м. имита̀ции   мѐтод імітува `ння 

[наслі̀дування, підробля `ння] 
м. импеда̀нсный   мѐтод імпеда̀нсний [опі̀рний] 
м. индукцио̀нный   мѐтод індукці̀йний 
м. интегра̀льных преобразова̀ний   мѐтод 
інтегра `льних перетво `рень 

м. испыта̀ний   мѐтод випро `бувань 
м. итерацио̀нный   мѐтод ітераці `йний 

[повторя `льний, покро `ковий, 
багатокро `ковий] 

м. капилля̀рный   мѐтод капіля `рний 
м. каса̀тельных   ме `тод доти `чних 
м. квадра̀тных корнѐй   мѐтод квадра̀тних 
ко `ренів 

м. кинематѝческий   мѐтод кінемати `чний 
м. кинетѝческий   мѐтод кінети `чний 
м. компенсацио̀нный   
мѐтод компенсаці̀йний 

м. ко̀мплексный   мѐтод ко̀мплексний 
м. конвектѝвный   мѐтод конвектѝвний 
м. конѐчных ра̀зностей   мѐтод скінчѐнних 
різни `ць 

м. конѐчных элемѐнтов   мѐтод скінчѐнних 
елемѐнтів 

м. конта̀ктный   мѐтод конта `ктний 
м. кра̀йних значѐний   мѐтод кра̀йніх зна̀чень 
м. кумулятѝвных су̀мм   мѐтод кумулятѝвних 
су̀м 

м. лѝний влия̀ния   мѐтод лі̀ній впли `ву 
м. лѝний скольжѐния   мѐтод лі̀ній 
ко `взання 

м. люминесцѐнтно-цветно̀й   
мѐтод люмінесцѐнтно-ко `лірний 

м. магнѝтный   мѐтод магне `тний 
м. магнитографѝческий   
мѐтод магнетографі̀чний 

м. ма̀лых колеба̀ний   мѐтод малѝх колива̀нь 
м. ма̀ссовых сѝл   мѐтод ма̀сових си `л 
м. медиа̀н   мѐтод медія `н 
м. Мо̀ра   мѐтод Мо `ра 
м. наимѐньших квадра̀тов   мѐтод 
найме `нших квадра̀тів 

м. наложѐния   мѐтод наклада̀ння 
м. нача̀льных пара̀метров   
мѐтод початко `вих пара `метрів 

м. незавѝсимых напряжѐний   
мѐтод незале `жних напру `г 

м. незавѝсимых то̀ков   мѐтод незалѐжних 
стру `мів 

м. неопределённых мно̀жителей   мѐтод 
невизна `чених мно `жників 

м. обьѐмных сѝл   мѐтод об’є̀мних си `л 
м. определя̀ющих координа̀т   
мѐтод визнача `льних координа `т 

м. определя̀ющих напряжѐний   
мѐтод визнача `льних напру `г 

м. оптѝческий   мѐтод опти `чний 
м. осреднѐния   мѐтод усере `днення 
м. оцѐнки ка̀чества проду̀кции   
мѐтод оці `нювання я `кости проду `кції 

м. перемѐнных пара̀метров   
мѐтод змі̀нних пара `метрів 

м. перемещѐний   мѐтод перемі `щень 
м. подстано̀вки   ме `тод підстано `ви 

[підста̀влення] 
м. полигона̀льный   мѐтод полігона `льний 
м. половѝнного делѐния   
мѐтод полови `нного ді̀лення 

м. полуобра̀тный   мѐтод напівзворо `тний 
м. послѐдовательных приближѐний   
мѐтод послідо̀вних набли `жень 

м. пото̀чно-скоростно̀й   
мѐтод пото `ково-шви `дкісний 

м. предѐльных нагру̀зок   
мѐтод грани `чних наванта `жень 

м. преобразова̀ния координа̀т   
мѐтод перетво `рення координа `т 

м. приближённый   мѐтод набли `жений 
м. радиацио̀нный   мѐтод радіяці̀йний 
м. радиоволново̀й   мѐтод радіохвильовѝй 
м. радиоскопѝческий   мѐтод радіоскопі̀чний 
м. радиотехнѝческий   мѐтод радіотехні̀чний 
м. рассчётный   мѐтод розрахунко `вий 
м. регистрацио̀нный   мѐтод реєстраці̀йний 
м. рентгенографи `ческий   
мѐтод рентґенографі̀чний 

м. рентгенострукту̀рный   
мѐтод рентґенострукту `рний 

м. рефрактометрѝческий   
мѐтод рефрактометри `чний 

м. ручно̀й   мѐтод ручни `й 
м. сѐток   мѐтод сі̀ток 
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метод сече`ний                                                                          механизация частичная

м. сечѐний   мѐтод пере `різів 
м. сложѐния дѐйствия сѝл   
мѐтод додава̀ння ді̀ї сѝл 

м. соединѐния   мѐтод з’є̀днання [сполу̀чення] 
м. сравнѝтельный   мѐтод порівня `льний 
м. срѐдних арифметѝческих   
мѐтод сере `дніх аритмети `чних 

м. статистѝческий   мѐтод статисти `чний 
м. суперпозѝции   мѐтод суперпозѝції 
м. таблѝчный   мѐтод табли `чний 
м. тензометрѝческий   мѐтод тензометрѝчний 
м. термодинамѝческий   
мѐтод термодинамі̀чний 

м. технологѝческий   мѐтод технологі̀чний 
м. топологѝческий   мѐтод топологі `чний 
м. трансцендента̀льный   
мѐтод трансцендента̀льний 

м. ускорѐния   мѐтод приско `рення 
м. учёта дефѐктов   мѐтод о̀бліку дефѐктів 
м. фотоупру̀гости   мѐтод фотопру `жности 
м. характерѝстик   мѐтод характери `стик 
м. цемента̀ции   мѐтод цемента `ції 
м. чѝсленный   мѐтод чисе `льний 
м. Э `йлера   мѐтод О `йлера 
м. эксперимента̀льный   
мѐтод експеримента `льний 

м. экспѐртный   мѐтод експе `ртний 
м. электрѝческий   мѐтод електрѝчний 
м. электромагнѝтный   
мѐтод електромагне `тний 

м. энергетѝческий   мѐтод енергети `чний 
мето̀дика   мето̀дика,-ки (сукупність 
взаємозв’язаних способів та прийомів 
доцільного проведення будь-якої роботи) 
м. испыта̀ний   мето̀дика випробува `нь 
м. расчѐта   мето̀дика розрахо `вування 

методѝческий   методѝчний 
метр   мѐтер,-тра (одиниця довжини у 
метричній системі мір, що дорівнює 
ста сантиметрам) 
м. квадра̀тный   мѐтер квадра `тний, м2 
м. кубѝческий   мѐтер кубі̀чний, м3 
м. пого̀нный   мѐтер подовжѝнний [ліні̀йний] 
м. складно̀й   мѐтер скла `дений 
м. уса̀дочный   мѐтер уса `дний 

-ме `тр   -мѐтер (у складних словах відповідає 
поняттю “вимірювач”) 

метра̀ж   метра̀ж,-жу̀ (1. довжина чого-небудь, 
виражена в метрах; 2. площа, виміряна 
у квадратних метрах) 

мѐтрика   мѐтрика,-ки 
метрѝческий   метри `чний 
метро̀вый   метро̀вий 
метроло̀гия   метроло `гія,-гії (наука про 
вимірювання з високою точністю) 

метрополитѐн [метро̀]   метрополітѐн,-ну, 
метро ` (міська електрична залізниця, що 
проходить під землею в тунелях, а на 
поверхні – по мостах-естакадах або по 
спеціяльно відведених ділянках вулиці) 

мѐтчик   позна `чник,-ка, значи `льник,-ка; 
слюс. нарізни `к,-ка̀, мутрорі̀з,-за 
м. га `ечный   мутрорі `з,-за, 
позначни `к накрутни `й 

м. конѝческий   позна `чник коні̀чний 
м. пла̀шечный   позна `чник плашко `вий 
м. разжимно̀й   позна `чник розсувни `й 
м. регулѝрующийся   позна̀чник урегульо̀вний 
м. самооткрыва̀ющийся   
позна `чник самовідкривни `й 

м. ступѐнчатый   позна `чник східча̀стий 
[ступі̀нчастий] 

м. тру̀бный   позна `чник тру `бний 
м. черново̀й   позна̀чник чорновѝй 
м. чистово̀й   позна̀чник чистовѝй 

мех   тех. міх,-ха (пристрій для подавання 
повітря, який використовують для 
роздування вогню у ковальському, скляному 
виробництві) 
м. гидравлѝческий   міх гідравлі̀чний 
м. дутьево̀й   міх дуттє̀вий 
м. кузнѐчный   міх кова `льський 
м. ножно̀й   міх ножани `й [ніжни `й] 
м. ручно̀й   міх ручни `й 

механиза̀торский   механіза `торський 
механиза̀ция   механіза `ція,-ції 

(1. спорядження виробництва машинами 
та механізмами; 2. заміна засобів ручної 
праці машинами та механізмами) 
м. единѝчная   механіза `ція одинѝчна 
м. ко̀мплексная   механіза `ція ко `мплексна 
м. первѝчная   механіза `ція первѝнна 
м. по̀лная   механіза̀ція по̀вна 
м. технологѝческая   
механіза `ція технологі `чна 

м. частѝчная   механіза `ція частко̀ва 

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 223
механизированный                                                          механизм опрокидывающий 

механизѝрованный   змеханізо `ваний; 
змеханізо `вний 

механизѝровать   механізува̀ти, 
змеханізо̀вувати, змеханізува̀ти 

механизѝруемый   механізо̀ваний; змеханізо̀вний 
механизѝрующий   механізува `льний; 
механізівни `й 

механизѝрующийся   змеханізо `вний; 
механізо `ваний 

механѝзм   механі̀зм,-му, знаря `ддя, 
при `стрій,-рою 
м. автоматѝческий   механі̀зм автоматѝчний 
м. а̀нкерный   механі `зм а̀нкерний 
м. арретѝрующий   механі̀зм аретува̀льний 
м. баллансѝрный   механі̀зм балансува̀льний 
м. блокиро̀вочный   механі̀зм блокува̀льний 
м. блокѝрующий   механі̀зм блокува̀льний 
м. ведо̀мый   механі `зм тяжни `й [вѐдений] 
м. веду̀щий   механі `зм тягови `й [повіднѝй, 
веду̀чий] 

м. взрывно̀й   механі `зм вибухо `вий 
м. виброуда̀рный   механі̀зм віброуда̀рний 
м. винтово̀й   механі `зм ґвинтови `й 
м. встря̀хивающий   механі̀зм потрусни `й 
м. выключа̀ющий   механі̀зм вимика̀льний 
м. выра̀внивающий   механі̀зм вирі̀внювальний 
м. газораспределѐния   механі̀зм газорозпо̀ділу 
м. гидравлѝческий   механі̀зм гідравлі̀чний 
м. горизонтѝрования   геофіз. механі `зм 
горизонтува `ння 

м. грѐйферный   механі̀зм гра̀йферний 
м. двѝгательный   механі̀зм руші `йний 

[двигу `нний] 
м. двѝжущий   механі `зм руші̀йний 
м. двойно̀го дѐйствия   механі̀зм дводі̀йний 
м. делѝтельный   механі `зм ділѝльний 

[поді̀льчий] 
м. дифференциа̀льный   механі `зм 
диференці̀йний [диференція `льний] 

м. заводно̀й   механі `зм накру `тний 
м. загреба̀ющий   механі `зм загрібни `й 

[загріба̀льний], механі̀зм загорта̀льний 
(із застосуванням лопати) 

м. загру̀зочно-разгру̀зочный   механі `зм 
заванта `жувально-розванта `жувальний 

м. зажимно̀й   механі `зм затисни `й 

м. закрыва̀ющий   механі̀зм закрива̀льний, 
механі̀зм закру `чувальний (для крана) 

м. запира̀ющий   механі `зм запірни `й 
м. затво̀рный   механі `зм закривнико `вий 
м. захва̀тывающий   механі̀зм хапа `льний 

[захо̀плювальний] 
м. защёлкивающий   механі `зм заскочни `й 
м. зу̀бчатый   механі̀зм зубча̀стий [трѝбовий] 
м. избира̀тельный   механі̀зм вибірни `й 

[селекти `вний] 
м. интегрѝрующий   механі̀зм інтегрува̀льний 
м. исполнѝтельный   механі̀зм викона̀вчий 
м. испыта̀тельный   механі̀зм випро `бний 

[випро `бувальний] 
м. исслѐдовательский   механі̀зм до̀слідний 
м. кла̀панный   механі̀зм хлипако `вий 
м. клѝновой   механі `зм кли `новий 
м. коленорыча̀жный   
механі̀зм колінова̀жільний 

м. компенсацио̀нный   
механі̀зм компенсаці `йний 

м. копирова̀льный   механі̀зм копіюва̀льний 
м. корректѝрующий   механі̀зм коректува̀льний 

[коригува `льний] 
м. кривошѝпный   механі̀зм ко̀рбовий 
м. кулачко̀вый   механі̀зм кулачко `вий 
м. лентопротя̀жный   механі `зм 
стрічкопротя `жний [стрічкопосувни `й] 

м. листовыводя̀щий   механі `зм 
листовивідни `й [аркушовивідни `й] 

м. листотранспортѝрующий   механі `зм 
листотранспортува `льний 
[аркушотранспортува `льний] 

м. ло `вящий   механі `зм лови `льний 
м. магазѝнный   механі̀зм магазѝнний 
м. ма̀ятниковый   механі `зм ма̀ятниковий 
м. мно̀жительный   механі̀зм мно̀жний 

[розмно `жувальний] 
м. молотко̀вый   механі̀зм молотко `вий 
м. нажимно̀го дѐйствия   механі `зм 
натисно `ї ді̀ї [натиска `льний] 

м. направля̀ющий   механі̀зм спрямува̀льний 
м. натяжно̀й   механі `зм натяжнѝй 
м. непрерывнодѐйствующий   механі `зм 
безупинноді `йний 

м. опрокѝдывающий   механі̀зм перекида̀льний 
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механизм  остановочный                                                          механика разрушения 

м. остано̀вочный   механі̀зм зупи `нний 
м. отрубно̀й   механі `зм відтина `льний 
м. отсека̀ющий   механі̀зм відсічни `й 

[відрубни `й] 
м. переводно̀й   механі̀зм перевідни `й 
м. перерыва̀ющий   механі̀зм перерива̀льний 

[переривни `й] 
м. пита̀ющий   механі `зм живи `льний 
м. планета̀рный   механі `зм планета̀рний 

(механізм із зубчастими колесами, що 
обертається навколо своєї осі і 
водночас – осі іншого колеса) 

м. поворо̀тный   механі̀зм поворо̀тний 
м. подаю̀щий   механі `зм подава `льний 
м. подьёмный   механі̀зм підніма̀льний 
м. предохранѝтельный   механі̀зм запобі̀жний 
м. прерыва̀ющий   механі̀зм перерива̀льний 

[переривни `й] 
м. прецизио̀нный   механі̀зм прецизі `йний 
м. приводно̀й   механі `зм повідни `й 

[повідне `вий] 
м. прижимно̀й   механі̀зм притисни `й 
м. пружѝнный натяжно̀й   механі̀зм 
пружи `нний натяжни `й 

м. пусково̀й   механі `зм пускови `й 
м. рабо̀тающий   механі `зм працю `ючий 
м. разобща̀ющий   
механі̀зм відокрѐмлювальний 

м. разъединя̀ющий   механі̀зм роз’є̀днувальний 
м. распределѝтельный   механі `зм 
розподі `льний [розподі̀льчий] 

м. регистрѝрующий   
механі̀зм реєструва `льний 

м. Ро̀пера   механі̀зм Ро̀пера (зубчасто-
важільний механізм для перетворення 
обертального руху) 

м. рулево̀й   механі̀зм кермови `й 
м. рыча̀жный   механі `зм ва̀жільний 
м. самовключѐния двѝгателя   механі `зм 
самовмика `ння рушія ` [двигуна `] 

м. самотормозя̀щий   
механі̀зм самогальмівни `й 

м. самоуправля̀емый   механі̀зм самокеро̀вний 
м. сдвѝга   механі̀зм зсува̀ння 
м. сигнализѝрующий   механі `зм 
сигналізува `льний [сигналізівнѝй] 

м. скачко̀вый   механі `зм стрибко `вий 

м. следя̀щий   механі `зм стѐжний 
м. соединѝтельный   механі̀зм з’є̀днувальний 
м. сто̀порный   механі `зм сто `порний 
м. счѐтный   механі̀зм лічи `льний 
м. толка̀ющий   механі̀зм штовха̀льний 
м. тормозно̀й   механі `зм гальмівни `й 
м. тя̀ги   механі `зм тя `ги 
м. упрочнѐния   механі̀зм змі̀цнювання 
м. ура̀внивающий   механі̀зм зрі̀внювальний 
м. устано̀вочный   механі̀зм устано `вчий 
м. формиру̀ющий   механі̀зм формува̀льний 
м. ходово̀й   механі̀зм ходови `й 
м. храповѝчный   механі `зм заскочни `й 
м. часово̀й   механі̀зм годиннико̀вий 
м. червя̀чный   механі `зм шне `ковий 
м. ша `говый   механі `зм кро `ковий 
м. экскава̀тора поворо̀тный   механі̀зм 
екскава `тора поворо `тний 

м. экскава̀тора подьёмный   механі̀зм 
екскава `тора підніма̀льний 

м. электрозаводно̀й   
механі̀зм електронакрутни `й 

меха̀ник   меха `нік,-ка (той, хто керує 
роботою машин, механізмів) 

меха̀ника   меха̀ніка,-ки (наука про механічний 
рух тіл та взаємодію, що виникає між 
тілами) 
м. аналитѝческая   меха `ніка аналітѝчна 
м. волнова̀я   меха̀ніка хвильова ` 
м. го `рных поро̀д   меха̀ніка гірськѝх порі̀д 
м. грунто̀в   меха̀ніка ґрунті `в 
м. деформѝруемого твёрдого тѐла   
меха̀ніка деформівно `го твердо̀го ті̀ла 

м. жи `дких тѐл   меха̀ніка ріди `нних ті̀л 
м. ква̀нтовая   меха `ніка ква̀нтова 
м. классѝческая   меха `ніка класи `чна 
м. линѐйная   меха̀ніка ліні `йна 
м. материа̀льной то̀чки   
меха̀ніка матерія `льної то `чки 

м. ма̀тричная   меха `ніка ма `трична 
м. небѐсная   меха̀ніка небе `сна 
м. нелинѐйная   меха̀ніка неліні `йна 
м. ньюто̀новская   меха̀ніка ньюто̀нівська 
м. прикладна̀я   меха̀ніка прикладна̀ 

[застосо `вна] 
м. разрушѐния   меха̀ніка руйнува̀ння 
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механика релятивистская                                                                         микроанализ 

м. релятивѝстская   меха̀ніка релятиві̀стська 
[відно `сна] 

м. систѐмы   меха̀ніка систе `ми 
м. сплошны̀х срѐд   меха̀ніка суці̀льних 
середо `вищ 

м. статистѝческая   меха̀ніка статисти `чна 
м. строѝтельная   меха `ніка будівѐльна 
м. твёрдого тѐла   меха̀ніка твердо̀го ті̀ла 
м. теоретѝческая   меха `ніка теорети `чна 
м. технѝческая   меха̀ніка техні `чна 
м. то̀чки   меха̀ніка то̀чки 
м. то̀чная   меха `ніка то `чна 
м. фѝзико-химѝческая   меха `ніка фі̀зико-
хемі̀чна 

меха̀нико-машиностроѝтельный   меха̀ніко-
машинобудівни `й 

механѝческий   1. механі `чний (той, що діє 
за допомогою механізму); 2. машина `льний 
(відбувається без участі волі людини) 

механѝчный   механі `чний, машина `льний 
механогра̀фика   механогра `фіка,-ки 
механозаготовѝтельный   механозаготівѐльний 
механоиздѐлие   механови `ріб,-робу 
механообраба̀тывающий   механообро `бний 
механообрабо̀тка   механообробля `ння, 
механообро̀блювання; механообро̀блення; 
механообробі̀ток,-тку 

механосбо̀рочный   механосклада̀льний 
механосбо̀рщик   механосклада `льник,-ка, 
механосклада̀ч,-ча̀ 

механострѝкция   механостри `кція,-ції, 
механостиска `ння 

механотро̀н   механотро `н,-на (електронна 
лампа, в якій керують електричним 
струмом механічно (переміщують один 
або кілька її електродів)) 

механоформо̀вочный   механоформува̀льний 
мехово̀й   хутрови `й; хутряни `й (з хутра) 
меч   меч,-ча̀ 
мечевѝдный   мечеподі̀бний 
мѐчение   значі̀ння; мі̀чення 
мѐченный   позна̀чуваний; позна `чний 
мѐченый   позна `чний 
меша̀лка   1. змі̀шувач,-ча, перемі̀шувач,-ча; 
розмі̀шувач,-ча, бовтни `ця,-ці (апарат); 
2. міша̀ло,-ла, копѝстка,-ки (перемішувальний 
пристрій) 

м. вибрацио̀нная   змі̀шувач вібраці̀йний 
м. гра̀блевая   змі̀шувач грабелько̀вий 
м. дѝсковая   змі̀шувач дѝсковий 
м. ло `пастная   змі̀шувач лопате `вий 

[лопатко `вий] 
м. магнѝтная   змі̀шувач магне `тний 
м. планета̀рная   змі̀шувач планета̀рний 
м. пропѐллерная   змі̀шувач пропе `лерний 
м. ра̀мная   змі̀шувач ра̀мний [ра̀мовий] 
м. шнѐковая   змі̀шувач шне `ковий 

[сугло `бовий] 
м. я̀корная   змі̀шувач я `кірний 

меша̀льный   перемі̀шувальний 
мѐшанный   змі̀шаний, розмі `шаний 
меша̀ть   міша̀ти, змі̀шувати, перемі̀шувати, 
розмі̀шувати, колоти `ти; заважа `ти, 
перешкоджа `ти (бути перешкодою в 
чому-небудь) 

меша̀ющий   зава̀дний, заважа `льний 
мешо̀к   мішо̀к,-ка̀, ла̀нтух,-ха (великий мішок) 
мешо̀чный   мішко `вий, міше `чний 
мига̀ние   мига `ння, мигті̀ння, миготі `ння, 
блѝмання 

мига̀ть   ми `гати, мигті̀ти, миготі̀ти, блѝмати 
(про світло) 

мига̀ющий   миготли `вий, мига `льний 
мигну̀ть   мигну `ти, бли `мнути 
мигра̀ция   мігра̀ція,-ції, пересе `лення, 
перемі̀щення, пересува `ння 

мигрѝровавший   мігро `ваний 
мигрѝровать   мігрува `ти 
мигрѝрующий   мігрівни `й 
микалѐкс   мікалѐкс,-су (пластмаса з лищаку 
й цементувальних речовин, використовують 
як електроізоляційний матеріял) 

миканѝт   мікані̀т,-ту (шарований ізоляційний 
матеріял, виготовлений з листків лищака, 
склеєних лаком) 

мѝкро-   мі̀кро- (у складних словах означає: 
“дуже малий”, “найдрібніший”; у назвах 
одиниць вимірювання – мільйонна частина, 
10-6) 

микроампѐр   мікроампе `р,-ра 
(одиниця сили електричного струму (10-6), 
мільйонна частина ампера, мкА) 

микроампермѐтр   мікроампермѐтер,-тра 
микроана̀лиз   мікроана `ліз,-зу (сукупність 
методів і способів визначення малих 
кількостей неорганічних та органічних 
речовин (від мільйонних до сотих часток 
грама)) 
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микробар                                                                                                 микроэлементы 

микроба̀р   заст. мікроба̀р,-ра 
(одиниця вимірювання тиску 10-6 бара) 

микробиоло̀гия   мікробіоло `гія,-гії (розділ 
біології, що вивчає мікроорганізми) 

микровесы̀   мікровага `,-гѝ; мікротерези `,-зі̀в 
микровибра̀тор   мікровібра `тор,-ра 
микровѝнт   мікроґви `нт,-та̀ 
микродвѝгатель   мікродвигу `н,-на̀, 
мікроруші `й,-шія ` 

микроиндика̀тор   мікроіндика `тор,-ра 
(прилад для точного вимірювання довжин 
та для перевіряння правильности форми 
і взаємного розташування деталей 
машин) 

микроинтерферо̀метр   мікроінтерферо̀метер, 
-тра (прилад для контролю точности 
оброблювання поверхонь, вимірювання 
товщини плівок тощо) 

микрокорро̀зия   мікрокоро `зія,-зії 
микрокриста̀лл   мікрокриста `л,-ла 
микрокристаллѝческий   мікрокристалі̀чний 
микроманипуля̀тор   мікроманіпуля `тор,-ра 
микромѐр   мікромі̀р,-ра 
м. винтово̀й   мікромі̀р ґвинтовѝй 
м. индика̀торный   мікромі̀р індика̀торний 
м. нѝточный   мікромі̀р ниткови `й 
м. пружѝнный   мікромі̀р пружи `нний 
м. рыча̀жный   мікромі̀р ва̀жільний 

микромѐтр   мікромѐтер,-тра (прилад для 
вимірювання лінійних розмірів невеликих 
тіл) 

микромо̀дуль   мікромо `дуль,-ля 
(блок радіоелектронної апаратури в 
мініятюрному виконанні) 

микро̀н   мікро `н,-на (застаріла назва 
одиниці довжини мікрометра – 
мільйонної (10-6) частки метра) 

микронапряжѐние   мікронапру `га,-ги 
микропереключа̀тель   мікроперемика `ч,-ча̀ 
микропо̀ристый   дрібнопорува `тий, 
мікропо `ристий 

микропрѝвод   мікроповідня `,-ні `, 
мікропо `від,-вода 

микрорельѐф   мікрорельє `ф,-фа 
м. повѐрхности   мікрорельє̀ф повѐрхні 

микрорентгѐн   мікрорентґе `н,-ну 
микроско̀п   мікроско̀п,-па (оптичний прилад 
для розглядання дрібних предметів у 
збільшеному зображенні) 
м. бинокуля̀рный   мікроско̀п бінокуля̀рний 

м. иммерсио̀нный   мікроско `п імерсі̀йний 
(з рідиною між розглядуваним препаратом 
та об’єктивом) 

м. металлографи `ческий   
мікроско `п металографі `чний 

м. отсчётный   мікроско `п відліко̀вий 
м. поляризацио̀нный   
мікроско `п поляризаці `йний 

м. просвѐчивающий   
мікроско `п просві `чувальний 

м. рентгѐновский   мікроско̀п рентґѐнівський 
м. электро̀нный   мікроско `п електро `нний 

микроскопѝровать   мікроскопува̀ти 
микроскопѝческий   мікроскопі `чний (дуже 
малий, видний лише в мікроскоп) 

микроскопѝя   мікроскопі̀я,-пі `ї (сукупність 
методів застосування мікроскопа та 
способи виготовлення мікроскопічних 
препаратів) 

микрострукту `ра   мікрострукту `ра,-ри 
микросхѐма   мікросхе `ма,-ми (елемент, 
вузол чи пристрій радіоелектронної 
апаратури, виготовлений засобами 
мікроелектроніки) 

микросьёмка   мікрозніма `ння 
микротвёрдость   мікротве `рдість,-дости 
микрофо̀н   мікрофо `н,-на (прилад, що 
перетворює звукові коливання на електричні; 
застосовують в телефонії, радіомовленні, 
звукозаписі) 

микрофото̀метр   мікрофото `метер,-тра 
(прилад для вимірювання оптичної 
густини почорнінь на дуже малих 
ділянках світлочутливої плівки) 

микрочастѝца   мікрочасти `нка,-ки 
микро-ЭВМ   заст. мікро-ЕОМ 
див. микроэлектронно-вычислѝтельная 
машѝна 

микроэлектронно-вычислѝтельная машѝна 
[микро-ЭВМ]   заст. мікроелектронно-
обчѝслювальна машина, мікро-ЕОМ 

микроэлектро̀ника   мікроелектро̀ніка,-ки 
(комплекс фізичних, радіотехнічних і 
технологічних проблем, пов’язаних з 
мікромініятюризацією в конструюванні 
радіоелектронної апаратури) 

микроэлемѐнты   мікроелеме `нти,-тів 
(хемічні елементи (мідь, бор, манґан, 
молібден), що містяться у малих 
кількостях в рослинних і тваринних 
організмах) 
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миксер                                                                                                      многоколейный 

мѝксер   мі̀ксер,-ра (1. мет. посудина для 
зберігання чавуну в рідкому стані; 
2. побут. змішувач для приготування 
різних сумішей) 

мѝлли-   мі̀лі- (у складних словах означає 
“тисячна частка”, 10-3) 

миллиа̀рд [биллио̀н]   мат. мілья `рд,-ду, 
більйо `н,-ну 

миллигра̀мм  мг   мілігра̀м,-ма (10-3 грама) 
миллилѝтр  мл   мілілі̀тер,-тра (10-3 літра) 
миллимѐтр  мм   мілімѐтер,-тра (10-3 м) 
м. водяно̀го столба̀   мілімѐтер водяно `го 
стовпа ` 

м. рту̀тного столба̀   мілімѐтер рту̀тного 
стовпа ` 

миллимикро̀н  нм   мілімікро `н,-на, 
наноме `тер,-тра (10-9 метра) 

миллио̀н   мільйо̀н,-на 
мѝля   ми `ля (міра відстані, яка в різних 
країнах становить від 0,52 до 11,2 км, а 
в Росії дорівнювала 7 верстам – 7,47 км) 
м. морска̀я   ми `ля морська ` (1,852 км) 

мѝна   мі̀на,-ни (особливий вибуховий 
прилад) 

минера̀л   мінера̀л,-лу (природна хемічна 
сполука або самородний елемент, що 
входить до складу земної кори і є 
складовою частиною гірських порід і руд) 
м. ископа̀емый   мінера̀л викопнѝй 
м. ру̀дный   мінера̀л ру `дний 

минерализа̀ция   мінераліза `ція,-ції 
(перетворення органічних речовин у 
мінерали й мінеральні сполуки) 

минералѝт   мінералі̀т,-ту (азбестовий 
цемент) 

минерало̀гия   мінералогі `я,-гії (наука про 
мінерали) 

минера̀льный   мінера̀льний 
миниатю̀рный   мініятю `рний, малѐсенький, 
ви `тончений 

минима̀льный   мініма `льний, наймѐнший 
(найменший серед чогось, найменший з 
можливих) 

минимѐтр   мінімѐтер,-тра (прилад для 
контролю зовнішніх розмірів точних 
деталей) 

минимиза̀ция   мініміза̀ція,-ції (доведення 
чого-небудь до найменшого розміру) 

мѝнимум   мі̀німум,-му (найменша кількість 
чого-небудь) 

м. абсолю̀тный   мі̀німум абсолю `тний 
м. барѝческий   мі̀німум бари `чний 

[барометри `чний] 
м. глоба̀льный   мі̀німум глоба `льний 
м. лока̀льный   мі̀німум лока `льний 
м. отрица̀тельный   мі̀німум від’є̀мний 
м. положѝтельный   мі̀німум дода̀тній 

мѝнус   мі̀нус,-са (знак для позначення дії 
віднімання, а також для позначення 
негативних величин або від’ємних чисел) 

мѝнусный   мі̀нусний 
минусо̀вый   мінусо `вий, від’є̀мний 
мину̀та   1. хвилѝна,-ни (час); 2. міну `та,-ти 

(частина градуса; одиниця довжини дуги 
(або величини кута), що дорівнює 1/60 
частці дугового (відповідно кутового) 
градуса) 

мину̀тный   1. хвили `нний; 2. міну̀тний 
мира̀ж   міра `ж,-жу; ма̀рево,-ва (виникнення 
на обрії уявних зображень предметів) 

мѝссия   мі̀сія,-сії, дору `чення, завдання ` 
мицѐлла   міцѐла,-ли (колоїдні частинки 
рослин і тварин, що складаються з ядра 
дуже малого розміру, оточеного 
стабілізувальною оболонкою адсорбованих 
йонів і молекул розчинника) 

мицелля̀рный   міцеля `рний 
мишѐнь   ціль,-лі 
млѐчный   моло `чний 
мнемо̀ника   мнемо̀ніка,-ки, пам’ятлѝвість, 

-вости (система особливих способів, що 
полегшують запам’ятовування й збільшують 
обсяг пам’яті) 

мнѐние   ду̀мка,-ки, по `гляд,-ду 
мнѝмый   уя `вний; позі̀рний 
многоа̀рочный   багатозві̀дний, багатоа̀рковий 
многовалко̀вый   багатовалко `вий 
многовитко̀вый   багатовитко `вий 
многово̀дный   багатово `дний, водяни `й 
многоволново̀й   багатохвильови `й 
многогнёздный   багатогні̀здний, багатогніздовѝй 
многогра̀нник   багатогра `нник,-ка 
многодѝсковый   багатоди `сковий 
многожѝльный   багатожи `льний 
многозна̀чный   багатозна `чний 
многока̀мерный   багатока `мерний 
многокана̀льный   багатокана `льний 
многокаска̀дный   багатокаска `дний 
многоколѐйный   багатоколі̀йний 
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многоколёсный                                                                       множество совершенное 

многоколёсный   багатоколі̀сний 
многокомпонѐнтный   багатокомпоне `нтний 
многоконта̀ктный   багатоконта `ктний 
многокра̀тный   багатора̀зовий [багатокра̀тний] 
многолѐзвийный   багатоле `зовий 
многолитра̀жный   багатолітра `жний 
многоло̀пастный   багатолопате `вий 
многомѐрный   багатови `мірний 
многомѐстный   багатомі̀сний 
многометро̀вый   багатометро `вий 
многомото̀рный   багатомото `рний 
многонапра̀вленный   багатонапря `млений 
многонѝточный   багатонитко `вий 
многообора̀чиваемость   
багатооберто `вість,-вости 

многообра̀зие   різномані `тність,-ности 
многооперацио̀нный   багатоопераці `йний 
многоопо̀рный   багатоопо `рний 
многоо̀сность   багатові `сність,-ности 
многоо̀сный   багатові `сний, багатоосьови `й 
многоотраслево̀й   багатогалузе `вий 
многопа̀зовый   багатоґарови `й, 
багатопа `зовий, багаторівчако `вий 

многопла̀новый   багатопла `новий 
многоплѐчий   багатопле `чий, 
багаторамене `вий 

многопозицио̀нный   багатопозиці `йний 
многополо̀сный   багатосмугови `й 
многопо̀люсник   ел. багатопо `люсник,-ка, 
багатоворі `тник,-ка 

многопредѐльный   багатоме `жний, 
багатограни `чний 

многопро̀волочный   багатодро̀товий 
многопролѐтный   багатопрого `нний 
многопу̀тный   багатоколі `йний 
многорезцо̀вый   багаторізце `вий 
многоручьево̀й   багаторівчако `вий 
многоря̀дный   багаторя `дний 
многосвя̀зный   багатозв’я `зний 
многосерѝйный   багатосері `йний 
многосѐточный   багатосітко `вий 
многосло̀йный   багатошаро `вий 
многостадѝйный   багатостаді̀йний 
многосторо̀нний   багатосторо `нній 
многоступѐнчатый   1. багатосхі `дчастий; 

2. багатоступі `нчастий (про ракету) 

многото̀нный   багатото `нний 
многотру̀бный   багатотру `бний 
многоуго̀льник   мат. многоку `тник,-ка, 
багатоку `тник,-ка 
м. верѐвочный   многоку̀тник мотузко̀вий 
м. впѝсанный   многоку `тник впи `саний 
м. опѝсанный   многоку `тник опѝсаний 
м. пра̀вильный   многоку̀тник пра̀вильний 
м. сѝл   многоку `тник си `л 
м. скоростѐй   многоку `тник шви `дкостей 

многоуго̀льный   многоку̀тний, багатоку̀тний 
многоуда̀рный   багатоуда̀рний 
многофа̀зный   багатофа `зний 
многофункциона̀льный   багатофункці `йний 
многоходово̀й   багатоходовѝй, багатохі̀дний 
многоциклово̀й   багатоцикло `вѝй 
многоцилѝндровый   багатоцилі `ндровий 
многочасто̀тный   багаточасто `тний 
многочѐлюстный   багатощеле `повий 
многочѝсленность   числе `нність,-ности 
многочѝсленный   числе `нний 
многочлѐн [полино̀м]   многочле `н,-на, 
багаточлѐн,-на, поліно `м,-ма 
м. неприводѝмый   многочле `н незвідни `й 
м. разло̀женный   многочлѐн розкла̀дений 
м. упоря̀доченный   многочлѐн упорядко̀ваний 

многочлѐнный   многочлѐнний, багаточлѐнний 
многоэлектро̀дный   багатоелектро `дний 
многоэта̀жный   багатоповерхо `вий 
многоя̀русный   багатоповерхо `вий, 
багатоя `русний 

многоячѐйковый   1. багатокомірко `вий; 
2. багаточарунко̀вий 

мно̀жественность   множи `нність,-ности 
мно̀жественный   множи `нний 
мно̀жество   множина̀,-нѝ, числѐнність,-ности 
м. бесконѐчное   множина ` нескінчѐнна 
м. бесчѝсленное   множина ` незлічѐнна 
м. за̀мкнутое   множина ` за̀мкнена 
м. исчислѝмое   множина̀ злічна̀ [зчислѐнна] 
м. конѐчное   множина ` скінче `нна 
м. несчётное   множина̀ незлічна̀ [незлічѐнна] 
м. по̀лное   множина ` по `вна 
м. связно̀е   множина ` зв’я `зна 
м. сме `жностей   множина ` сумі̀жностей 
м. совершѐнное   множина ` доскона `ла 
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множество счётное                                                                       модернизированный 

м. счётное   множина ` злічѐнна 
м. узлово̀е   множина ` вузлова ` 
м. упоря̀доченное   множина̀ впорядко̀вана 
м. числово̀е   множина ` числова ` 

мно̀жимое   мат. ім. мно̀жене,-ного 
мно̀жимый   мат. мно `жений 
мно̀житель   мат. мно `жник,-ка 
м. дополнѝтельный   множнѝк додатко̀вий 
м. интегрѝрующий   множнѝк інтегрува̀льний 
м. о̀бщий   множни `к зага̀льний 
м. переводно̀й   множни `к перевідни `й 
м. произво̀льный   множни `к дові̀льний 
м. скаля̀рный   множни `к скаля `рний 
м. скоростѐй   множни `к шви `дкостей 

мно̀жительный   розмно̀жувальний, мно̀жний 
мно̀жить   мат. мно `жити 
мобилиза̀ция   мобілізува̀ння; змобілізува̀ння; 
мобіліза̀ція,-ції (зосередження сил, засобів 
для досягнення певної мети) 

мобѝльность   мобі̀льність,-ности, 
рухли `вість,-вости (здатність швидко 
щось виконувати) 

мобѝльный   мобі̀льний, рухли `вий 
мо̀да   мат. мо `да,-ди (визначення 
найпоширенішої ознаки, виду) 
м. в вы̀борке   мат. мо `да у вибира̀нні 
м. распределѐния   мат. мо `да розпо `ділу 

моделѝрование   моделюва `ння, 
змодельо̀вування; змоделюва `ння 
м. аналитѝческое   
моделюва `ння аналіти `чне 

м. гидродинамѝческое   
моделюва `ння гідродинамі̀чне 

м. дефѐктных состоя̀ний   моделюва `ння 
дефе `ктних ста `нів 

м. математѝческое   
моделюва `ння математи `чне 

м. машѝнное   моделюва `ння маши `нне 
м. теплово̀е   моделюва `ння теплове ` 
м. электрѝческое   моделюва̀ння електрѝчне 

моделѝрованный   змодельо `ваний 
моделѝровать   моделюва̀ти, змодельо̀вувати; 
змоделюва `ти 

моделирово̀чный   моделюва̀льний, моделівнѝй 
моделѝруемый   модельо̀ваний; змодельо̀вний 
моделѝрующий   моделюва̀льний, моделівнѝй 
моделѝрующийся   змодельо̀вний; модельо̀ваний 

модѐль   модѐль,-лі, зразо̀к,-зка̀ (взірцевий 
примірник чого-небудь) 
м. абсолю̀тно твѐрдого тѐла   модѐль 
абсолю `тно тве `рдого ті̀ла 

м. вероя̀тностная   модѐль імові̀рнісна 
м. двухмѐрная   модѐль двови `мірна 
м. детерминѝрованная   
модѐль здетерміно `вана 

м. динамѝческая   модѐль динамі̀чна 
м. дискрѐтная   модѐль дискре `тна 
м. информацио̀нная   модѐль інформаці̀йна 
м. исходно̀й дефѐктности   модѐль початко̀вої 
дефѐктности 

м. кинетѝческая   модѐль кінети `чна 
м. концептуа̀льная   модѐль концепці `йна 
м. линѐйная   модѐль ліні `йна 
м. лите `йная   модѐль лива `рна 
м. математѝческая   модѐль математѝчна 
м. ма̀тричная   модѐль ма `трична 
м. металлѝческая   модѐль металѐва 
м. механѝческая   модѐль механі `чна 
м. неупру̀гая   модѐль непру `жна ` 
м. пластѝческого тѐла   модѐль пластѝчного 
ті̀ла 

м. простра̀нственная   модѐль просторо `ва 
м. разрушѐния   модѐль руйнува `ння 
м. регрессио̀нная   модѐль регресі̀йна 

[низхідна `] 
м. реологѝческая   модѐль реологі̀чна 

[тічна `, теку `ча, пли `нна] 
м. статистѝческая   модѐль статисти `чна 
м. стохастѝческая   модѐль стохасти `чна 
м. структу̀рная   модѐль структу `рна 
м. трѐщины   модѐль трі `щини 
м. цифрова̀я   модѐль цифрова ` 
м. экономѝческая   модѐль економі̀чна 
м. электромагнѝтная   модѐль електромагнѐтна 
м. ядра̀   модѐль ядра̀ 

модѐльный   модѐльний 
модерниза̀ция   модерніза̀ція,-ції, осуча̀снення 

(змінювання, вдосконалювання відповідно 
до сучасних вимог) 

модернизѝрование   модерн(із)ува̀ння, 
змодерн(із)ува `ння 

модернизѝрованный   змодерн(із)о̀ваний, 
осуча `снений 
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модернизировать                                                                                молния бисерная 

модернизѝровать   модерн(із)ува̀ти, 
змодерн(із)ува̀ти, змодерн(із)о̀вувати; 
суча̀снювати, осуча̀снити; оновля `ти, 
оно `влювати, онови `ти 

модернизѝруемый   модерн(із)о̀ваний; 
змодерн(із)о̀вний 

модернизѝрующий   модерн(із)ува̀льний, 
модернівни `й 

модифика̀тор   модифіка̀тор,-ра, форма̀тор,-ра 
(1. пристрій, що змінює роботу, дію 
машини; 2. домішка до розтопленого 
металу, що сприяє підвищенню його 
механічних властивостей) 

модифика̀ция   видозмі̀нювання, модифікува̀ння; 
видозмі̀нення, змодифікува `ння; 
модифіка̀ція,-ції, видозмі̀на,-ни 

модифицѝрование   видозмі̀нювання, 
модифікува̀ння; видозмі̀нення, змодифікува̀ння 

модифицѝрованный   змодифіко `ваний, 
видозмі̀нений 

модифицѝровать   модифікува `ти, 
змодифіко̀вувати, змодифікува `ти; 
видозмі̀нювати, видозміни `ти 

модифицѝруемый   модифіко̀ваний; 
змодифіко̀вний 

модифицѝрующий   модифікува `льний 
модулѝрование   модулюва `ння 
модулѝрованный   модульо̀ваний; змодульо̀вний 
модулѝровать   модулюва `ти 
модулѝруемый   модульо̀ваний; змодульо̀вний 
модулѝрующий   модулюва̀льний, модулівнѝй 
мо̀дуль   мо̀дуль,-ля (назва важливого 
коефіцієнта чи величини) 
м. адиабатѝческий   мо̀дуль адіяба̀тний 

[неперехідни `й] 
м. динамѝческий   мо̀дуль динамі̀чний 
м. загру̀зочный   мо `дуль заванта `жний 
м. исполнѝтельный   мо̀дуль викона `вчий 
м. исхо̀дный   мо̀дуль початко̀вий [первѝнний] 
м. каса̀тельный   мо `дуль доти `чний 
м. кручѐния   мо̀дуль круті `ння [кру̀чення] 
м. мгновѐнный   мо̀дуль миттє `вий 
м. обьѐктный   мо̀дуль об’є̀ктний 
м. обьёмного расширѐния   мо̀дуль об’є̀много 
розши `рення 

м. обьёмного сжа̀тия   мо̀дуль об’є̀много 
сти `снення 

м. обьёмной деформа̀ции   
мо̀дуль об’є̀много здеформува `ння 

м. пластѝчности   мо̀дуль пласти `чности 
м. привѐденный   мо̀дуль звѐдений 
м. разры̀ва   мо̀дуль розрива̀ння [розрѝву] 
м. расширѐния   мо̀дуль розши `рення 
м. сдвѝга   мо̀дуль зсу̀нення [зсу `ву] 
м. сжа̀тия   мо `дуль сти `снення [сти `ску] 
м. сопротивлѐния   мо `дуль о `пору 
м. статѝческий   мо̀дуль статѝчний 
м. упру̀гости   мо̀дуль пру `жности 
м. Ю̀нга   мо `дуль Ю `нґа 

модуля̀тор   модуля `тор,-ра (1. той, що 
дотримується ритму; 2. пристрій, що 
модулює сигнали) 

модуля̀ция   модулюва `ння; змодулюва `ння; 
модуля `ція,-ції; розмі̀рність,-ности, 
гармоні `йність,-ности; ритм,-му (зміна в 
часі параметрів, [характеристик] якогось 
із періодичних, фізичних процесів; в 
радіотехніці – зміна характеристик 
коливань (амплітуди, частоти, фази)) 

мо̀ечный   ми `йний 
мо̀йка   1. миття ` (процес); 2. мѝйня,-ні 

(приміщення); 3. мѝйниця,-ці (пристосовання) 
м. бараба̀нная   мѝйниця бараба̀нна 
м. каска̀дная   мѝйниця каска `дна 
м. магнетѝтовая   мѝйниця магнети `това 

мо̀крый   мо̀крий, воло `гий 
мо̀л   мо `л,-лу, на̀сип,-пу (споруда в порту 
для захисту його від морських хвиль) 

молѐкула   молѐкула,-ли (найменша частина 
речовини, що здатна існувати самостійно, 
зберігаючи основні хемічні властивості 
цієї речовини) 

молекуля̀рный   молекуля `рний 
молибдѐн  Мо   молібдѐн,-ну (хемічний 
елемент, ат.н. 42, сріблясто-сірий, 
важкотопний метал; використовують 
у надтвердих стопах, електро- і 
радіотехніці) 

молниезащѝта   блискавкоза `хист,-ту 
молниено̀сный   блискави `чний 
молниеотво̀д   блискавкозві `д,-во̀ду, 
громозві `д, -во̀ду 

молниеприёмник   блискавкоприйма `ч,-ча̀ 
мо̀лнийный   блискавко `вий 
мо̀лния   бли `скавка,-ки 
м. бѝсерная   блѝскавка бі̀серна 
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молния зигзагобразная                                                                                  молоточек 

м. зигзагобра̀зная   блѝскавка зиґзаґоподі̀бна 
м. змеевѝдная   блѝскавка змії̀ста 
м. искрова̀я   блѝскавка іскрова ` 
м. линѐйная   блѝскавка ліні `йна 
м. цепна̀я   бли `скавка ланцюго `ва 
м. шарова̀я   блѝскавка куля `ста 

молоко̀   молоко `,-ка ` (1. біла рідина, що її 
виділяють молочні залози самиць ссавців; 
2. тех. білуватий розчин будь-яких речовин) 
м. известко̀вое   буд. молоко ` вапня `не 
м. сгущённое   молоко ` згу̀щене 
м. цѐльное   молоко ` незби `ране 

молокоперераба̀тывающий   молокопереро̀бний 
молокоприёмник   молокоприйма̀льня,-ні 
молокосчётчик   молоколічи `льник,-ка 
м. кольцево̀й   молоколічѝльник кільцѐвий 
м. поплавко̀вый [ротаметрѝческий]   
молоколічи `льник поплавце `вий 
[ротаметри `чний] 

мо̀лот   1. мо `лот,-та (1. великого розміру 
молоток для кування заліза, подрібнення 
каменю забивання чого-небудь; 
2. машина ударної дії для обробляння 
металевих матеріялів способом тиску); 
2. чеку `ха,-хи (дерев’яний молот) 
м. газогидравлѝческий   
мо̀лот газогідравлі̀чний 

м.-гвоздодёр   молото `к-цвяхотя `г, 
-тка̀-цвяхотя `га 

м. гидравлѝческий   моло̀т гідравлі̀чний 
м. го `рный   мо `лот гірни `чий 
м. кача̀ющийся   мо̀лот похитнѝй [погойднѝй] 
м.-кѝрка   молото̀к-ки `рка,-тка `-кѝрки, 
ка̀йло,-ла, джаґа̀н,-на 

м. ко̀вочный   мо `лот кува `льний 
м. косты̀льный   мо̀лот брента `льний 
м. кривошѝпный   мо̀лот ко `рбовий 
м. кузнѐчный   мо̀лот кова `льський 
м. механѝческий   мо̀лот механі `чний 
м. отбивно̀й   бия `к,-ка̀ 
м. па̀дающий   мо̀лот паду̀чий [спада̀льний, 
падни `й] 

м. парово̀й   мо `лот парови `й 
м. педа̀льный   мо̀лот педа `льний 
м. пѐстовый   мо̀лот товкаче `вий 
м. пневматѝческий   мо `лот пневматѝчний 
м. приводно̀й   мо̀лот повіднѝй [повіднѐвий] 

м. рихто̀вочный   мо `лот рихтува `льний 
м. ручно̀й   мо̀лот ручни `й 
м. рыча̀жный   мо̀лот ва `жільний 
м. сва̀йный   мо̀лот пальови `й 
м. фрикцио̀нный   мо̀лот фрикці̀йний 

молотѝлка   молота̀рка,-ки (машина для 
обмолочування сільськогосподарських 
культур) 
м. бѝльная   молота̀рка би `льна 
м.-ве `ялка   молота̀рка-ві `ялка,-ки-ві̀ялки 
м. ко̀нная   молота̀рка кі̀нна 
м. мото̀рная   молота `рка мото̀рна 
м. парова̀я   молота̀рка парова ` 
м.-тёрка   молота̀рка-те `рка,-ки-тѐрки 
молота `рка-ті̀палка, -ки--ті `палки 

м. штифто̀вая   молота `рка штифтова ` 
молотѝло   с.г. бия `к,-ка̀, бич,-ча̀ 
молотѝльный   молоти `льний 
молотѝть   молоти `ти 
молотко̀вый   молотко `вий 
молоткообра̀зный   молоткоподі̀бний 
молото̀к   молото̀к,-тка̀ (1. ручне знаряддя 
ударної дії – металевий або дерев’яний 
брусок, насаджений на держак; 2. прилад, 
пристрій ударної дії) 
м. бурѝльный   молото `к свердлѝльний 
м. гвоздѝльный   молото `к цвяхови `й 
м. каменетёсный   молото `к каменя̀рський 
м. кирпѝчный   молото `к цегляни `й 
м. клепа̀льный   молото `к клепа `льний 
м. кромкозагѝбочный   
молото `к реброзагина `льний 

м. отбо̀йный   молото `к відбійни `й 
м. перфора̀торный   молото̀к перфора̀торний 
м. пло̀тничный   молото `к тесля `рський 
м. пневматѝческий   молото̀к пневматѝчний 
м. правѝльный   молото `к прави `льний 

[(ви)рівня `льний] 
м. рубѝльный   молото `к рубѝльний 
м. ручно̀й   молото̀к ручни `й 
м. сапо̀жный   молото `к ше `вський 
м. слеса̀рный   молото `к слюса `рський 
м. столя̀рный   молото `к столя `рний 
м. фальцо̀вочный   молото̀к фальцюва̀льний 
м. чека̀ночный   молото `к карбува̀льний 
м. электрѝческий   молото `к електри `чний 

молото̀чек   молото `чок,-чка 
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молотый                                                                                                                монолит 

мо̀лотый   змо̀лотий, змѐлений 
моло̀ть   моло `ти 
молотьба̀   молотьба̀,-бѝ 
молочѐние   моло̀чення, молоті̀ння 
моло̀ченный   моло `чений 
моло̀чный   моло̀чний 
моль   моль,-ля 
моля̀рный   моля `рний 
момѐнт   момѐнт,-ту (числова характеристика 
розподілу, добуток якоїсь фізичної величини 
та її плеча) 
м. вну̀тренних сѝл   момѐнт внутрі̀шніх сил 
м. враща̀тельный   момѐнт оберта̀льний 
м. враща̀ющий   момѐнт оберта `льний 
м. вы̀нужденный   момѐнт ви `мушений 
м. гидравлѝческий   момѐнт гідравлі̀чний 
м. гидроскопѝческий   момѐнт гідроскопі̀чний 
м. гироскопѝческий   момѐнт гіроскопі̀чний 
м. грузово̀й   момѐнт ванта `жний 
м. двѝгательный   момѐнт руші̀йний 
м. дислокацио̀нный   момѐнт дислокаці̀йний 
м. дополнѝтельный   момѐнт додатко `вий 
м. закру̀чивающий   момѐнт закру̀чувальний 
м. защемлѐния   моме `нт затиско `вий 

[защико `вий] 
м. изгиба̀ющий   момѐнт згина `льний 
м. изгѝбно-крутѝльный   
момѐнт згина `льно-крути `льний 

м. ѝмпульса   момѐнт і̀мпульсу 
м. инѐрции   момѐнт інѐрції 
м. кинетѝческий   момѐнт кінети `чний 
м. колѝчества движѐния   момѐнт кі̀лькости 
ру `ху 

м. крутѝльный   момѐнт крути `льний 
м. линѐйный   момѐнт ліні̀йний 
м. лома̀ющий   момѐнт лома `льний 
м. магнѝтный   момѐнт магне `тний 
м. махово̀й   момѐнт маховѝй [крутенѐвий] 
м. нача̀ла разрушѐния   момѐнт поча `тку 
руйнува `ння 

м. неуравновѐшенный   
момѐнт незрівнова `жений 

м. опо̀рный   момѐнт опо `рний 
м. опрокѝдывающий   момѐнт перекида̀льний 
м. осево̀й   момѐнт осьови `й 
м. отклоня̀ющий   момѐнт відхѝльни `й 
м. па̀ры   моме `нт па̀ри 

м. привѐденный   момѐнт зве `дений 
м. противодѐйствующий   момѐнт протиді̀йний 
м. про̀чности   момѐнт мі̀цности 
м. пусково̀й   момѐнт пускови `й 
м. разруша̀ющий   момѐнт руйнівни `й 
м. распределённый   момѐнт розподі̀лений 
м. расчётный   момѐнт розрахунко `вий 
м. реактѝвный   момѐнт реакти `вний 
м. сдвѝга   момѐнт зсу `ву 
м. сечѐния   момѐнт пере `різу 
м. сѝлы   моме `нт сѝли 
м. синхронизѝрующий   
момѐнт синхронува `льний 

м. скру̀чивающий   момѐнт скру̀чувальний 
м. сопротивлѐния   моме `нт о̀пору 
м. статѝческий   момѐнт стати `чний 
м. тормозно̀й   момѐнт гальмівнѝй 
м. углово̀й   момѐнт кутови `й 
м. удѐрживающий   момѐнт утрѝмувальний 
м. центробѐжный   момѐнт відцентро `вий 
м. экваториа̀льный   момѐнт еква̀торний 

момента̀льный   миттє̀вий, момента `льний 
момѐнтный   момѐнтний, миттє̀вий 
моментомѐтр   мат. моменто `метер,-тра 
Монѐль-мета̀лл   Моне `ля сто̀п, моне `ль,-ля 

(нікельовий) 
монжю̀с   монжу̀с,-са (помпа) 
монито̀р   1. моніто̀р,-ра; 2. мор. гідромоніто̀р,-ра 

(апарат для створення й спрямування 
компактної і потужної струмини води); 
3. дисплѐй,-лѐя (частина керівної програми 
операційної системи цифрово- 
обчислювальної машини, яка керує однією 
з фаз обчислювального процесу) 

монито̀ринг   моніто̀ринг,-гу, справнѝцтво,-ва 
мо̀но-   мо̀но- (у складних словах відповідає 
поняттям “одно”, “єдино”) 

монобло̀к   монобло̀к,-ка 
моновака̀нсия   моновака `нсія,-сії 
моновариа̀нтный   моноварія `нтний 
моногидра̀т   моногідра `т,-ту (безводна 
сірчана кислота; безбарвна оліїста 
рідина) 

моноклѝнный   моноклі `нний 
монокриста̀лл   монокриста `л,-ла 
монолѝт   монолі̀т,-ту, ці̀лісність,-ности, 
суці `льність,-ности 

монолѝтность   монолі `тність,-ности, 
суці `льність,-ности 
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монолитный                                                                                мост уравнове`шенный 

монолѝтный   монолі `тний, ці `лісний, 
суці `льний 

мономѐры   мономѐри,-рів 
(низькомолекулярні хемічні сполуки, 
здатні реагувати між собою та 
утворювати полімерні сполуки) 

монометаллѝческий   монометалѐвий 
монопла̀н   ав. монопла `н,-на (літак або 
планер з однією тримальною поверхнею 
(крилом)) 

монопо̀лия   монопо `лія,-лії (виключне 
право однієї особи, групи людей, держави 
на виробництво, торгівлю, промисел) 

монорѐльс   моноре `йка,-ки 
моносимметрѝческий   моносиметри `чний 
моноско̀п   моноско `п,-па 
моното̀нный   моното `нний, одномані̀тний, 
однозву `чний 

монохроматѝческий   монохромати `чний, 
одноко `лірний 

монохрома̀тор   монохрома `тор,-ра 
(спектральний прилад, що виділяє вузькі 
ділянки частот чи довжин хвиль світлового 
спектра) 

монта̀ж   монта `ж,-жу̀ (складання та 
встановлення різних машин, споруд за 
певним планом і кресленнями) 
м. обору̀дования   монта `ж устатко `вання 
м. соединѐний   монта̀ж з’є̀днань [сполу̀чень] 
м. строѝтельных констру̀кций   монта `ж 
будіве `льних констру `кцій 

монта̀жник   монта̀жник,-ка, склада̀льник,-ка 
монта̀жный   монта `жний, склада̀льний 
монтёр   монте `р,-ра, склада̀ч,-ча ` 
монтѝрование   монтува `ння, склада̀ння 
монтѝрованный   монто `ваний; змонто `вний 
монтѝровать, смонтѝровать   монтува `ти, 
змонтува `ти; уставля `ти, устано `вляти, 
уста `вити; склада̀ти, скла `сти; збира `ти, 
зібра `ти 

монтиро̀вочный   монтува `льний, монтівни `й 
монтѝруемый   монто `ваний; змонто `вний 
монтиру̀ющий   монтува `льний, монтівни `й 
монтиру̀ющийся   змонто `вний; монто `ваний 
монумѐнт   монумѐнт,-та, па `м’ятник,-ка 
монумента̀льный   монумента `льний, 
ґрунто `вний, величѐзний 

мопѐд   мопе `д,-да, мотопе `д,-да, 
мотовелосипе `д,-да (велосипед з почіпним 
мотором) 

морато̀рий   морато̀рій,-рію (відкладення 
певних дій, відтермінування) 

морехо̀дство   морепла `вство,-ва 
морѝть   мори `ти, зв’я `лювати 
морозѝлка   морози `льня,-ні 
моро̀зный   моро̀зний 
морозосто̀йкий [морозоусто̀йчивый]   
морозостійки `й, холодостійки `й 

морозоупо̀рный   морозотривки `й 
мост   міст,-оста̀ (1. споруда для переїзду 
або переходу; 2. те, що є проміжним 
між чим-небудь, що з’єднує щось; 3. частина 
шасі автомашини, трактора) 
м. автомобѝля   міст автомобі `ля 
м. а̀рочный   міст а̀рковий 
м. ба̀лочный   міст ба `лковий [тря `мовий] 
м. веду̀щий   міст тяговѝй [повіднѝй, веду̀чий] 
м. вентиляцио̀нный   міст вентиляці̀йний 
м. вися̀чий   міст висни `й 
м. возду̀шный   міст пові `тря `ний 
м. двухпролётный   міст двопрогі̀нний 

[двопрогоно `вий] 
м. двухрѝгельный   міст двоба̀нтовий 
м. доро̀жный   міст доро `жній 
м. железнодоро̀жный   міст залізни `чний 
м. за̀дний   авт. міст за̀дній 
м. измерѝтельный   міст вимірнѝй 
м. кана̀тный   міст лѝнвовий [кодо̀ловий] 
м. консо̀льный   міст консо `льний 
м. коромы̀словый   міст ва `жільний 
м. кра̀новый   міст зводо̀вий 
м. многопролётный   міст багатопрогі̀нний 
м. наплавно̀й   міст наплавни `й 
м. откатно̀й   міст відкотни `й 
м. перѐдний   авт. міст пере `дній 
м. перекидно̀й   міст перекидни `й 
м. пешехо̀дный   міст пішохі `дний 
м. плаву̀чий   міст плаву `чий 
м. подвесно̀й   міст підвісни `й [почіпни `й] 
м. подьёмный   міст звідни `й [піднімнѝй] 
м. понто̀нный   міст понто `нний 
м. разбо̀рный   міст розбірни `й 
м. разводно̀й   міст розвідни `й 
м. сва̀йный   міст на па̀лях 
м. сво̀дчатый   міст склепі̀нний 
м. составно̀й   міст скла̀дений 
м. уравновѐшенный   ел. міст зрівнова̀жений 
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мост цепной                                                                                          мощность пласта 

м. цепно̀й   міст ланцюго `вий 
м. электрѝческий   міст електри `чний 
м. электроизмерѝтельный   
міст електровимірни `й 

мо̀стик   місто `к,-тка̀ 
мостѝть   брукува̀ти; стели `ти 
мостова̀я   брук,-ку, брукі̀вка,-ки, мостѝнець,-нця 
м. асфа̀льтовая   мости `нець асфа̀льтовий 
м. брусча̀тая   брукі `вка,-ки 
м. булы̀жная   брук,-ку, брукі̀вка,-ки 
м. деревя̀нная   мости `нець дерев’я `ний 
м. торцо̀вая   мости `нець торчако̀вий 

[і̀веровий] 
мостовщѝк   брука̀р,-ря `, бруківнѝк,-ка̀ 
мостоиспыта̀тель   мостовипро `бувач,-ча, 
мостовипро `бник,-ка 

мостостроѐние   мостобудува `ння 
мота̀льный   навива `льний, мота `льний 
мота̀ть   навива `ти, мота̀ти 
мотобу̀р   мотосвердло `,-ла ` 
мотовѝло   мотови `ло,-ла (пристрій для 
змотування) 

мотодина̀мо   мотодина̀мо,-ма (мотор-динамо) 
мото̀к   мото̀к,-тка̀, міто `к,-тка ` 
мотокомпрѐссор   мотокомпре `сор,-ра 
мотонасо̀с   мотопо `мпа,-пи, мотосмо̀к,-ка 
мотоперфора̀тор   мотоперфора `тор,-ра, 
мотопросве `рдлювач,-ча 

мото̀р   мото `р,-ра, руші `й,-шія ` 
(машина, що перетворює різні види енергії 
на механічну енергію) 
м.-вентиля̀тор   мото̀р-вентиля `тор, 

-ра-вентиля `тора 
м.-генера̀тор   мото̀р-генера̀тор,-ра-генера̀тора 
м. гидравлѝческий   мото̀р гідравлі̀чний 
м. кра̀новый   мото `р зводо̀вий 
м. приводно̀й   мото `р повідни `й 
м.-реду̀ктор   мото̀р-реду̀ктор,-ра-реду̀ктора 
м. тя̀говый   мото̀р тяглови `й 

моторемо̀нтный   моторемо `нтний 
моторизѝрование   моторизува `ння 
моторизѝрованный   змоторизо `ваний 
моторизѝровать   моторизува̀ти, змоторизува̀ти 
моторизѝрующий   моторизува `льний 
мото̀рно-па̀русный   мото̀рно-вітри `льний 
мото̀рно-рыболо̀вный   мото̀рно-риболо̀вний 
мото̀рный   мото `рний 

моторосбо̀рочный   моторосклада `льний 
моторостроѐние   моторобудува `ння 
моторостроѝтельный   моторобудівни `й 
мотоцѝкл   мотоци `кл,-ла 
мо̀точный   мота `льний 
моты̀га   с.г. мотѝка,-ки; сапа `,-пѝ 
моты̀ль [кривошѝп]   ко `рба,-би 
моча̀лка   ві̀хоть,-хтя 
моча̀ло   1. лѝко,-ка; 2. мачу `ла,-ли (1. груба 
тканина, виготовлена з волокна луб’яного 
шару липової кори; 2. волокно (рогожа)) 

моча̀льный   лича̀ний, мачу̀льний; моча̀льний 
мочѝть   мочѝти 
мощѐние   мості̀ння, брукува `ння, стелі̀ння 
мо̀щенный   мо̀щений, бруко̀ваний, стѐлений 
мощённый   вимоще `нний, вибруко `вний, 
вистельни `й 

мо̀щность   1.поту̀жність,-ности; 
2. спромо `жність,-ности (промислова); 
3. міць,-о̀ці; 4. грубина̀,-нѝ, товщина̀,-нѝ 
(шару) 
м. актѝвная   поту̀жність акти `вна 
м. взлётная   поту̀жність злітна ` 
м. выключа̀емая   поту `жність вимикна ` 
м. выходна̀я   поту̀жність вихідна̀ 
м. гидродинамѝческая   
поту `жність гідродинамі̀чна 

м. двѝгателя   поту `жність двигуна ` 
м. действѝтельная   поту̀жність ді̀йсна 
м. запасна̀я   поту̀жність запасна̀ 
м. излучѐния   поту̀жність випромі̀нювання 
м. индика̀торная   поту̀жність індика̀торна 
м. ка̀жущаяся   поту `жність позі `рна 
м. критѐрия   мат. поту `жність крите `рію 
м. литро̀вая   поту̀жність літро `ва 
м. мгновѐнная   поту `жність миттє̀ва 
м. месторождѐния   геол. поту `жність 

[грубина `] родо̀вища 
м. номина̀льная   поту `жність номіна̀льна 
м. ожида̀емая   поту `жність споді̀вана 
м. отдава̀емая   поту `жність вида̀вана 

[відда̀вана] 
м. пѝковая   поту̀жність пі `кова 
м. пласта̀   гірн. поту `жність [грубина `, 
товщина `] ша `ру [верстви `] 
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мощность поглощаемая                                                                                       мурава 

м. поглоща̀емая   поту `жність погли `нана 
[забірна `] 

м. подводѝмая   поту `жність підвідна ` 
м. полѐзная   поту̀жність кори `сна 
м. по̀лная   поту `жність по `вна 
м. поступа̀ющая   поту `жність надхідна ` 

[прибувна `] 
м. поступѝвшая   поту `жність прибу̀ла 
м. потребля̀емая   поту `жність спожи `вана 
м. по̀чвы   грубина ` [товщина `] ґру̀нту 
м. присоединённая   поту̀жність приє̀днана 
м. проѐктная   поту `жність проє `ктна 
м. произво̀дственная   поту̀жність виробнѝча 
м. пускова̀я   поту̀жність пускова̀ 
м. развива̀емая   поту `жність розви `вана 
м. располага̀емая   поту `жність ная `вна 
м. расчётная   поту `жність розрахунко `ва 
м. реактѝвная   поту `жність реакти `вна 
м. реду̀ктора   поту `жність реду̀ктора 
м. резѐрвная   поту `жність резѐрвна 
м. сообщённая   поту `жність на `дана 
м. срѐдняя   поту̀жність сере `дня 
м. счётная   поту̀жність зчисле `нна 
м. теоретѝческая   поту̀жність теоретѝчна 
м. трѐбуемая   поту `жність потрі `бна 
м. трѐния   поту `жність тертя ` 
м. тя̀говая   поту `жність тяглова ` 
м. удѐльная   поту̀жність пито `ма 
м. установѝвшаяся   поту `жність уста `лена 

мо̀щный   1. мех. поту `жний; 2. міцни `й, 
си `льний (про силу) ; 3. поту `жний, 
гру `бий (про пласт) 

мощь   1. мі̀ць, мо̀ці; 2. поту `жність,-ности 
мо̀ющий   мѝйний, змива `льний 
мра̀мор   ма̀рмур,-ру (тверда різнокольорова 
гірська порода, що виникла внаслідок 
кристалізації вапняку;використовують 
для архітектурних та скульптурних робіт) 
м. жилкова̀тый   ма `рмур жилкува̀тий 
м. обло̀мочный   ма `рмур ула̀мковий 
м. пластѝческий   ма̀рмур пластѝчний 
м. ра̀ковистый   ма̀рмур черепа `шковий 

[му̀шлевий] 
мра̀морный   мармуро `вий, ма̀рмурний 
МТД-генера̀тор   МТД-генера `тор,-ра 
мука̀   1. бо̀рошно,-на; 2. тех. мука `,-ки ` 
м. доломѝтная   мука̀ доломі̀това 

м. древѐсная   мука ` дереви `нна 
м. ква̀рцевая   мука ` ква `рцова 
м. костяна̀я   бо̀рошно кісткове ` 
м. стеко̀льная   мука̀ скляна ` 
м. фосфорѝтная   борошно ` фосфори `тне 
м. цемѐнтная сырьева̀я   мука ` цемѐнтна 
сирови `нна 

му̀льда   1. геол. му̀льда,-ди, улого̀вина,-ни; 
2. мет. виливни `ця,-ці 
м. долѝны   му̀льда доли `ни 
м. мартено̀вская   виливнѝця мартѐнівська 
м. сдвижѐния   му̀льда зру `шення 

му̀льти-   му̀льти- (перша частина складних 
слів, що означає багаторазовість дій або 
множинність предметів) 

мультивибра̀тор   мультивібра `тор,-ра 
(генератор імпульсів несинусоїдних 
електричних коливань (напруги)) 

мультигенера̀тор   мультигенера̀тор,-ра 
мультигра̀ф   мультигра `ф,-фа (пристрій 
для отримання великої кількости відбитків 
машинопису, а також малюнків, візерунків) 

мультиплика̀тор   мультипліка `тор,-ра 
(1. тех. пристрій для підвищення тиску 
робочої рідини гідравлічного преса під час 
робочого ходу; 2. фот. кіно- або фотокамера, 
що має багато об’єктивів і дає відразу 
багато знімків з одного предмета) 

мультиплика̀ция   мультипліка `ція,-ції, 
мно `ження (вид кінознімання, об’єктом 
якого є серія малюнків або об’ємних 
фігур, що зображають послідовні фази 
руху й на екрані створюють ілюзію руху 
нерухомих об’єктів) 

мультипо̀ль   мультипо `ль,-ля; 
багатопо `люсник,-ка 

мультипо̀льность   мультипо `льність,-ности 
мультипрограмми `рование   
мультипрограмува `ння 

мундшту̀к   1. цѝбух,-ха, мундшту̀к,-ка̀; 
2. приву `сник,-ка (деталь різних апаратів 
і машин, яка має здебільшого форму 
трубочки або наконечника) 
м. сва̀рочного аппара̀та   мундшту `к 
зва̀рювального апара `та 

мунц-мета̀лл [свинцо̀вистая лату̀нь]   
мунц-мета `л,-лу (мідно-цинковий стоп з 
домішками плюмбію, який використовують 
у виробництві труб, дроту) 

мурава̀   керам. поли `ва,-ви 
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муравление                                                                                                              мятьё 

муравлѐние   полива `ння 
му̀сор   1. сміття̀; 2. буд. дрібня̀к,-ка̀, по̀трох,-ха 
мутѝть   каламу `тити 
мутнѐть   каламутні `ти 
му̀тность   каламу̀тність,-ности 
му̀тный   каламу̀тний 
муть   каламу `ть,-ті 
му̀фель   му̀фель,-феля (вогнетривка 
камера для нагрівання або випалювання 
виробів з кераміки, порцеляни) 

му̀фта (соединѝтельная)   1. му̀фта,-ти, 
з’є̀днувач,-ча, злу̀чник,-ка; 2. горловѝна,-ни 
(деталь у вигляді невисокого циліндра 
для поздовжнього з’єднування валів, труб, 
трибів) 
м. амортизѝрующая   му̀фта амортизува̀льна, 
з’є̀днувач амортизува `льний 

м. вту̀лочная   му̀фта вту `лкова, злу̀чник 
уту `лковий 

м. гидродинамѝческая   му̀фта гідродинамі̀чна 
м. глуха̀я   му̀фта сліпа̀, з’є̀днувач сліпѝй 
м. дѝсковая   му̀фта ди `скова [кружа `льна] 
м. зажимна̀я   му̀фта затисна `, злу̀чник 
затисни `й 

м. зу `бчатая   му̀фта зубча `ста, з’є̀днувач 
зубча̀стий 

м. ка̀бельная   му̀фта ка̀бельна, з’є̀днувач 
[злу̀чник] ка `бельний 

м. ка̀бельная конѐчная   чо̀хла,-ли; 
злу̀чник ка `бельний кінце `вий 

м. карда̀нная   му̀фта карда `нна, з’є̀днувач 
карда̀нний 

м. ле `нточная   му̀фта стрічкова̀, з’є̀днувач 
стрічкови `й 

м. многодѝсковая   му `фта багатодѝскова, 
з’є̀днувач багатокружа `льний 

м. па̀льцевая   му̀фта пальцьова ` 
м. планета̀рная   му `фта планета `рна, 
з’є̀днувач планета̀рний 

м. пластѝнчастая   му `фта платі̀вчаста, 
з’є̀днувач платі̀вчастий 

м. пневматѝческая   му̀фта пневматѝчна, 
з’є̀днувач пневматѝчний 

м. раздвижна̀я   му̀фта розсувна̀, з’є̀днувач 
розсувни `й 

м. самозапира̀ющая   му `фта самозапі `рна̀ 

м. свобо̀дного хо̀да   му̀фта [злу̀чник] 
ві̀льного ходу̀ 

м. соединѝтельная   му̀фта сполу̀чна ` 
м. стяжна̀я   му̀фта стяжна̀, злу̀чник стяжнѝй 
м. сцепна̀я   му̀фта зчіпна̀, злу̀чник зчіпнѝй 
м. тру̀бная   му̀фта тру̀бна 
м. упру̀гая   му̀фта пру `жна `, з’є̀днувач 
пру `жни `й 

м. фла̀нцевая   му̀фта фла̀нцева, з’є̀днувач 
кри `совий 

м. фрикцио̀нная   му̀фта фрикці̀йна, 
з’є̀днувач тертьови `й 

м. хра̀повая   му `фта заско `чна, з’є̀днувач 
заско `чний 

м. центробѐжная   му `фта відцентро `ва, 
з’є̀днувач відцентро `вий 

м. цепна̀я   му `фта ланцюго `ва, з’є̀днувач 
ланцюго `вий 

м. шарнѝрная   му̀фта шарні̀рна, з’є̀днувач 
сугло `бний 

м. штѝфтовая   му̀фта шти `фтова 
му̀фтовый   му `фтовий, зчіпни `й, злу̀чний 
мушкѐль   кия `нка,-ки, му `шкель,-ля 

(дерев’яний молоток для такелажної 
роботи) 

мы̀ло   ми `ло,-ла 
м. жи `дкое   ми `ло рідкѐ 
м. зелёное   мѝло зелѐне [калі `йне] 
м. клѐевое   мѝло клейове ` 
м. ядро̀вое   мѝло ядро `ве 

мы̀льный   мѝльний 
мыть   мѝти 
мытьё   миття `, прання ` 
мышья̀к  As   арсѐн,-ну, миша̀к,-ку̀, аршѝнник,-ка 

(хемічний елемент, ат.н.33) 
мя̀гкий   м’якѝй 
мягчѐние   м’я `кшення 
м. воды̀ содоизвестко̀вое   пом’я `кшення 
води ` содовапня `не 

мягчѝтель   пом’я `кшувач,-ча 
мя̀коть   м’яку `ш,-ша ` 
мя̀лка   м’я `льниця,-ці, те `рниця,-ці (машина 
для первинного обробляння льону, конопель) 

мясору̀бка   мясорі̀зка,-ки 
мя̀тый   м’я `тий, зім’я `тий 
мя̀ть   м’я `ти 
мятьё   м’яття ` 
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на холоду                                                                                                          набухание 

 
Н 

 
на холоду̀   на хо̀лоді, нази `мно 
набега̀ние   набіга̀ння, наска `кування 

(наштовхування з розгону) 
набега̀ть, набежа̀ть   набіга `ти, набі̀гти; 
наска̀кувати, наско̀чити (наштовхуватися 
з розгону) 

набега̀ющий   набіжни `й 
набежа̀вший   набі̀глий 
набива̀емый   набѝваний; набивни `й 
набива̀ние   набива `ння; набиття ` 
набива̀ть, набѝть   1. набива `ти, наби `ти; 
ущі `льнювати, ущі `льнити; 2. буд. 
клинцюва `ти (набивати клинцями стіни) 

набѝвка   набива̀ння, ущі `льнювання, 
защі `льнювання, втовка `ння; набиття `, 
ущі `льнення, вто `вчення; защі `льник,-ка, 
втоло `чка,-ки (предмет) 
н. асбѐстовая   набиття ` азбѐстове, 
защі `льник азбѐстовий 

н. каучу̀ковая   набиття ` кавчуко `ве 
н. клѝнышками   клинцюва `ння 
н. ко̀жаная   набиття ` шкіряне ` 
н. пенько̀вая   набиття ` конопля `не 
н. резѝновая   набиття̀ [набива̀ння] ґумо̀ве 
н. са̀льниковая   защі `льнювання 
н. уплотнѝтельная   набиття̀ ущі̀льнювальне 
н. хлопчатобума̀жная   набиття̀ баво̀вня̀не 

набивно̀й   набивни `й, набива `льний (для 
набивання), текс. вибивни `й 

набѝвочный   набива̀льний, щільни `чний 
набира̀емый   1. наби `раний; набирни `й; 

2. полігр. скла̀даний; скла `дний 
набира̀ние   набира `ння, полігр. склада̀ння 
набира̀ть, набра̀ть   набира `ти, набра̀ти; 
склада̀ти, скла `сти 

набира̀ющий   набира `льний, склада̀льний 
на̀бла   мат. на `бла,-ли 
н.-опера̀тор   на̀бла-опера̀тор,-ли-опера̀тора 

наблюда̀емость   спостере `жуваність,-ности 
наблюда̀емый   спостере `жуваний; 
спостере `жний 

наблюда̀тель   спостере `жник,-ка, 
спостеріга `ч,-ча ` 

наблюда̀тельный   спостере `жний, 
спостере `жливий 

наблюда̀тельский   спостере `жницький 
наблюда̀ть   спостеріга `ти, сте `жити 
наблюда̀ющий   спостере `жувальний 
наблюда̀ющийся   спостере `жний 
наблюдѐние   спостеріга `ння, стѐження; 
спостере `ження, просте `ження 

набо̀р   1. набира̀ння; набрання̀; 2. набі̀р,-бо̀ру, 
компле `кт,-ту 
н. инструмѐнтов   набі̀р [компле `кт] 
інструме `нтів 

н. про̀чности   набира̀ння мі̀цности 
набо̀рка   набира̀ння, полігр. склада̀ння 
набо̀рно-печа̀тный   склада̀льно-друка̀рський 
набо̀рный   набі̀рний, склада̀льний 
набо̀рщик   набира̀ч,-ча `, полігр.склада̀ч,-ча ` 
набра̀сываемый   наки `дуваний, накида `ний; 
накидни `й 

набра̀сывание   накида `ння 
набра̀сывать, набро̀сить   накида̀ти, накѝнути 
набра̀сывающий   накида `льний 
набра̀сывающийся   накиднѝй; накѝдуваний, 
накида `ний 

набро̀ска   накида̀ння; на `кид,-ду 
набро̀сок   на̀черк,-ку, на̀рис,-су, ескі̀з,-зу, 
шкіц,-ца 

на̀брызг   набри `зкування, напри `скування, 
кро `плення; на `бризк,-ку, на `кидь,-ді; 
накро `п,-пу 

набры̀згиваемый   набри `зкуваний; 
набриз(к)ни `й 

набры̀згивание   набрѝзкування, кро̀плення, 
напри `скування 

набры̀згивать, набры̀знуть   набри `зкувати, 
набри `зкати; напри `скувати, напрѝскати; 
накро `плювати, накропи `ти 

набры̀згивающий   набри `зкувальний 
набры̀згивающийся   набриз(к)нѝй; 
набри `зкуваний 

набура̀вить   насвердли `ти 
набуха̀ние   набряка̀ння, пічня `віння, 
бубня `віння 

Н 
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набухать                                                                                                            наводящийся 

набуха̀ть, набу̀хнуть   набряка̀ти, набря̀кнути; 
пічня `віти, напічня `віти; бубня `віти, 
набубня `віти 

набуха̀ющий   набрякни `й 
набу̀хший   набря `клий, набубня `вілий 
навальцо̀вка   навальцюва `ння 
навальцо̀вываемый   навальцьо `вуваний; 
навальцьо `вний 

навальцо̀вывать, навальцева̀ть   
навальцьо `вувати, навальцюва `ти 

навальцо̀вывающий   навальцьо `вувальний 
нава̀ренный   нава `рений 
нава̀ривание   нава `рювання; нава̀рення 
нава̀ривать, наварѝть   нава̀рювати, наварѝти 
н. ста̀лью  наста `лювати, наста `лити 

нава̀ривающий   нава `рювальний 
нава̀ривающийся   наварни `й; нава̀рюваний 
нава̀рка   нава̀рювання; нава̀рення; нава̀р,-ру 
н. ста̀лью   наста̀лювання; наста `лення; 
настальо `вання 

наварно̀й   нава `рений, наварни `й 
наведѐние   наводі̀ння; наве `дення 
наведённый   наве `дений, індуко `ваний 
навёртка   накру `чування, наве `рчування; 
накру `чення, навѐрчення; на `крут,-ту, 
на `верт,-ту;све `рдлик,-ка, бура `вчик,-ка 
(пристрій) 

навёртывание   накру̀чування, наві̀рчування; 
накру `чення, навѐрчення 

навёртывать, наверну̀ть   наві `рчувати, 
наверти `ти; намо̀тувати, намота `ти; 
накру `чувати, накрути `ти 

навёртывающий   накру `чувальний 
навёртывающийся   накрутнѝй; накру̀чуваний 
навѐс   1. підда̀шок,-шка; підда̀шшя (виступ 
даху), намѐт,-ту (полотняний); 2. пові̀тка,-ки 
(хлів); 3. наві̀с,-су (навісна частина споруди) 

навѐска   1. наві `шування; пові `шення; 
наві `с,-су; 2. нава̀жка,-ки (відважена 
кількість речовини) 

навесно̀й   начіпни `й, почіпни `й, висни `й, 
нависни `й 

навестѝ   навестѝ 
навѐшенный   наві `шений, наче `плений 
навѐшивать, навѐсить   наві̀шувати, наві̀сити; 
начіпля `ти, начепи `ти 

навѐшивать, навѐшать   1. наві̀шувати, наві̀шати; 
2. нава `жувати, нава `жити (на вазі) 

навѐшивающий   наві `шувальний, 
начі̀плювальний 

навѐшивающийся   навісни `й, начепни `й; 
наві `шуваний, начі̀пля `ний 

навива̀емый   нави `ваний, намо `туваний; 
навивни `й, намотни `й 

навива̀ние, навѝвка   навѝвання, намо̀тування, 
накру `чування; нави `в,-ву 

навива̀ть, навѝть   навива `ти, нави `ти; 
накру `чувати, накрути `ти; намо `тувати, 
намота `ти 

навива̀ющий   навива̀льний, намо̀тувальний 
навива̀ющийся   навивни `й, намотни `й, 
накрутни `й; навѝваний, намо `туваний, 
накру `чуваний 

навига̀ция   навіга̀ція,-ції, суднопла̀вство,-ва 
(плавання кораблів по морях, річках) 

навѝнченный   наґвѝнчений 
навѝнчиваемый   наґвѝнчуваний; наґвинтнѝй 
навѝнчивание   наґвѝнчування; наґвѝнчення 
навѝнчивать, навинтѝть   наґвѝнчувати, 
наґвинти `ти 

навѝнчивающий   наґви `нчувальний 
навѝнчивающийся   наґвинтнѝй; наґвѝнчуваний 
нависа̀ние   нависа `ння, звиса `ння 
нависа̀ть, навѝснуть   нависа `ти, нави `снути; 
звиса `ти, звѝснути 

нависа̀ющий   навѝслий, звѝслий, нависнѝй, 
звисни `й 

навѝслый   нави `слий, зви `слий 
навѝтый   накру `чений, намо `таний 
наводѝмость   наво `джуваність,-ности 
наводѝмый   наво̀джуваний; навідни `й 
наводѝть   наво `дити, напрямля `ти, націля `ти 
наво̀дка   наво̀дження, націля̀ння; навѐдення, 
наці `лення; наві̀д,-во `ду, наці `л,-лу 

наводнѐние   наво `днювання; по `вінь,-вені, 
зато̀плення 

наводня̀емость   наво `днюваність,-ности 
наводня̀ть   наво `днювати 
наводня̀ющий   наво `днювальний 
наводня̀ющийся   наво `днюваний 
наводя̀щий   навідни `к,-ка̀ 
наводя̀щийся   навідни `й 
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навредить                                                                          нагружение изотермическое 

навредѝть   нашко `дити 
на̀вык   зви `чка,-ки, на `вичка,-ки 
навы̀лет   нави `літ 
навя̀зывать, навя̀зать   нав’я̀зувати, нав’яза̀ти, 
напліта `ти, наплести ` (сітку) 

нага̀р   нага̀р,-ру, прига `р,-ру (на стінках 
камери згоряння) 

нага̀рный   нага̀рний, нага̀ровий, прига̀ровий 
на̀гель   нагѐль,-ля; цвях,-ха (стрижень 
або пластинка, що перешкоджає зсувові 
з’єднаних частин дерев’яних конструкцій) 

нагиба̀емый   наги `наний; нагинни `й 
нагиба̀ние   нагина `ння; нагнуття ` 
нагиба̀ть, нагну̀ть   нагина `ти, нагну `ти 
нагиба̀ющий   нагина `льний 
нагиба̀ющийся   нагинни `й; наги `наний 
на̀глухо   на̀глухо; нерухо̀мо (закласти балку); 
наслі `по, насуці `ль (заправляти отвір) 

наглянцева̀ть   наґлянсува `ти 
наглянцо̀ванный   наґлянсо̀ваний 
нагнета̀емый   нагні `таний; нагнітни `й 
нагнета̀ние   нагні `чування, нагніта̀ння, 
натиска `ння 

нагнета̀тель   нагніта `ч,-ча̀ (повітряний 
компресор) 
н. поршнево̀й   нагніта `ч то̀локовий 
н. ротацио̀нный   нагніта `ч ротаці `йний 
н. сма̀зочный   нагніта `ч масти `льний 
н. центробѐжный   нагніта `ч відцентро `вий 

нагнета̀тельный   нагніта `льний 
нагнета̀ть   нагніта̀ти 
нагнета̀ющий   нагніта `льний 
нагнетённый   нагні `чений 
наго̀льный   некри `тий, непокри `тий 
нагоня̀емый   надолу̀жуваний; надолу̀жний 
нагоня̀ть, нагна̀ть   надолу̀жувати, надолу̀жити; 
наганя `ти, нагна `ти 

наго̀рный   нагі̀рний 
нагото̀вить   наста̀чити, наготува̀ти 
нагофрирова̀ть   наґофрува `ти 
награвирова̀ть   награвіюва `ти, наритува `ти 
награфѝть   награфи `ти 
нагрѐв   нагріва `ння; нагріття `; нагрі̀в,-ву 
н. высокочасто̀тный   
нагріва `ння високочасто `тне 

н. индукцио̀нный   нагріва `ння індукці `йне 
н. ко̀свенный   нагріва̀ння опосередко̀ване 

н. непосрѐдственный   нагріва̀ння безпосерѐднє 
н. по̀довый   нагріва̀ння черене `ве 
н. предварѝтельный   нагріва̀ння поперѐднє 
н. равномѐрный   нагріва `ння рівномі̀рне; 
нагрі `в рівномі̀рний 

н. радиацио̀нный   нагріва `ння радіяці̀йне 
нагрева̀емый   нагрі̀ваний; нагрівни `й 
нагрева̀ние   нагріва̀ння; нагріття ` 
н. мѐстное   нагріва̀ння місце `ве 
н. неравномѐрное   нагріва̀ння нерівномі̀рне 
н. постепѐнное   нагріва `ння поступо `ве 

нагрева̀тель   нагрівни `к,-ка̀, нагріва̀ч,-ча ` 
н. га `зовый   нагрівни `к га̀зовий 
н. паростру̀йный   тепл. нагрівнѝк 
пароструми `нний 

н. патро̀нный   нагрівни `к патро `нний 
н. ребрѝстый   нагрівни `к ребри `стий 

нагрева̀тельный   нагріва `льний 
нагрева̀ть, нагрѐть   нагріва̀ти, нагрі̀ти 
нагрева̀ющий   нагріва `льний 
нагрева̀ющийся   нагрівни `й; нагрі̀ваний 
нагрѐтый   нагрі `тий 
нагроможда̀ть   нагрома̀джувати, накопѝчувати, 
нава `лювати 

нагромождѐние   згрома `джування, 
нагрома `джування; згрома `дження, 
нагрома `дження 

нагромождённый   згрома̀джений, накопѝчений, 
накла `дений 

нагромоздѝть   згрома `дити, нагрома `дити, 
накопи `чити 

нагружа̀емость   наванта `жуваність,-ности 
нагружа̀емый   наванта̀жуваний; наванта̀жний 
нагружа̀ть, нагрузѝть   наванта `жувати, 
наванта `жити 

нагружа̀ющий   наванта `жувальний 
нагружа̀ющийся   наванта̀жний; наванта̀жуваний 
нагружѐние   наванта̀жування; наванта̀ження 
н. актѝвное   наванта `жування акти `вне 
н. ассиметрѝческое   наванта `жування 
асиметри `чне 

н. бло̀чное   наванта `жування бло̀кове 
н. взрывно̀е   наванта `жування вибухо `ве 
н. двухо̀сное   наванта `жування двоосьове ` 
н. изотермѝческое   
наванта `жування ізотермі `чне 
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нагружение комплексное                                                                           надевающий 

н. ко̀мплексное   наванта̀жування ко̀мплексне 
н. кратковрѐменное   наванта `жування 
короткоча `сне 

н. мгновѐнное   наванта `жування миттє `ве 
н. многокомпонѐнтное   наванта `жування 
багатокомпоне `нтне 

н. многоступѐнчатое   наванта `жування 
багатоступене `ве 

н. перемѐнное   наванта `жування змі̀нне 
н. периодѝческое   наванта̀жування періодѝчне 
н. предѐльное   наванта̀жування гранѝчне 
н. симметрѝческое   
наванта `жування симетри `чне 

н. статѝческое   наванта̀жування статѝчне 
н. теплово̀е   наванта `жування теплове ` 
н. уда̀рное   наванта `жування уда̀рне 
н. узкополо̀сное   
наванта `жування вузькосмугове ` 

н. упру̀гое   наванта `жування пру `жне ` 
н. циклѝческое   наванта̀жування циклі̀чне 
н. широкополо̀сное   наванта `жування 
широкосмугове ` 

нагру̀женный, нагружённый   наванта̀жений 
нагру̀зка   наванта̀жування; наванта `ження; 
наванта `га,-ги; ванта `ж,-жу ` (чинники); 
ванта `га,-ги (зусилля) 
н. бло̀чная   наванта `га бло `кова, 
наванта `жування бло `кове 

н. ветрова̀я   наванта `га вітрова ` 
н. вибрацио̀нная   наванта `га вібраці̀йна 
н. внѐшняя   наванта `га зо̀внішня 
н. динамѝческая   наванта̀жування динамі̀чне 
н. знакоперемѐнная   наванта `жування 
знакозмі̀нне, наванта `га знакозмі̀нна 

н. испыта̀тельная   наванта `га випробна ` 
н. критѝческая   наванта `га крити `чна 
н. многокра̀тная   
наванта `жування багаторазо `ве 

н. неравномѐрная   наванта `жування 
нерівномі̀рне 

н. несимметрѝческая   наванта̀га несиметрѝчна 
н. норматѝвная   наванта̀жування норматѝвне 
н. опрокѝдывающаяся   наванта̀га перекидна̀ 
н. опрокѝдывающая   наванта̀га перекида̀льна 
н. осева̀я   наванта `га осьова̀ 
н. от со̀бственного вѐса   наванта̀га від 
вла `сної ваги ` 

н. повѐрхностная   наванта `га поверхне `ва 
н. пого̀нная   наванта̀жування подовжѝнне 
н. подвѝжная   наванта `га рухо `ма 
н. преры̀вистая   наванта̀жування перерѝвчасте 
н. привѐденная   наванта `га звѐдена 
н. пульсѝрующая   наванта `га пульсівна ` 
н. рабо̀чая   наванта̀га робо̀ча, наванта̀ження 
робо `че 

н. распределённая   наванта̀га розподі̀лена 
н. расчётная   наванта `га розрахунко `ва 
н. результѝрующая   наванта̀га підсумко̀ва 
н. сжима `ющая   наванта `жування стисне ` 
н. сосредото̀ченная   наванта̀га зосерѐджена 
н. статѝческая   наванта̀жування статѝчне 
н. ступѐнчатая   наванта̀жування ступенѐве 
н. толчкообра̀зная   наванта `жування 
по̀штовхами 

н. уда̀рная   наванта `жування уда̀рне 
н. удѐльная   наванта `га пи `тома 
н. уравновѐшенная   наванта̀га зрівнова̀жена 
н. циклѝческая   наванта̀жування циклі̀чне 
н. эквивалѐнтная   наванта̀га еквівалѐнтна 

нагру̀зочный   наванта̀жувальний, наванта̀говий 
нада̀вленный   нати `снений 
нада̀вливаемый   нати `скуваний; натисни `й 
нада̀вливание   натиска `ння; натѝснення; 
на `тиск,-ку 

нада̀вливать, надавѝть   натиска̀ти, натѝснути 
нада̀вливающий   нати `скувальний 
надвёрнутый   надкру `чений 
надверну̀ть   надкрути `ти 
на̀двиг   на̀сув,-ву 
надвига̀емый   насу `ваний; насувни `й 
надвига̀ние   насува̀ння; насу̀нення; на̀сув,-ву 
надвига̀ть, надвѝнуть   насува̀ти, насо̀вувати, 
насу `нути 

надвига̀ющий   насува `льний 
надвига̀ющийся   насувни `й; насу `ваний 
надвижно̀й   насувни `й 
надвѝнутый   насу̀нений 
надду̀в   наддува̀ння; посѝлений тиск (у дизелях) 
надева̀емый   надя `ганий; надягнѝй 
надева̀ние   надяга̀ння 
надева̀тель   надяга̀ч,-ча ` 
надева̀ть, надѐть   надяга̀ти, надягну̀ти 
надева̀ющий   надяга̀льний 
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надёжность                                                                                                  назначенный 

надёжность   наді̀йність,-ности 
н. аппара̀та   наді̀йність апара `та 
н. дета̀ли   наді̀йність дета `лі 
н. констру̀кции   наді̀йність констру `кції 
н. машѝн   наді̀йність маши `н 
н. устано̀вки   наді `йність уста `ви 
н. устро̀йства   наді̀йність при `строю 

надёжный   наді̀йний 
надзо̀р   на̀гляд,-ду, до̀гляд,-ду 
н. за ка̀чеством проду̀кции   на̀гляд за 

я `кістю проду `кції 
н. котлово̀й   на̀гляд казано `вий 
н. линѐйный   на̀гляд ліні̀йний 
н. технѝческий   на `гляд техні̀чний 

надка̀лываемый   надко̀люваний; надко̀льний 
надка̀лывать, надколо̀ть   надко̀лювати, 
надколо `ти 

надка̀лывающий   надко `лювальний 
надка̀лывающийся   надко̀льний; надко̀люваний 
надко̀л   надко `лювання; надко̀лення; 
надко `лина,-ни 

надко̀лотый   надко̀лений, надко̀лотий 
надла̀мываемый   надла̀муваний, 
надло `млюваний; надламни `й, надло̀мний 

надла̀мывать, надлома̀ть   надла `мувати, 
надлама `ти 

надла̀мывать, надломѝть   надло̀млювати, 
надломи `ти 

надла̀мывающий   надло̀млювальний 
надла̀мывающийся   надламнѝй, надло̀мний; 
надла `муваний, надло `млюваний 

надло̀м   надла `мування, надло `млювання; 
надлама̀ння, надло̀млення; надло̀м,-му 

надло̀мать, надло̀мить   надлама̀ти, надломѝти 
надло̀мленность   надла̀маність,-ности, 
надло `мленість,-ности 

надло̀мленный   надла̀маний, надло̀млений 
на̀добность   потрѐба,-би 
надпѝл   надпи `лювання; надпи `лення; 
надпи `л,-лу 

надпѝленный   надпи `ляний 
надпѝливание   надпи `лювання; надпѝлення 
надпѝливать, надпилѝть   надпи `лювати, 
надпиля `ти 

надрѐз   надрі̀зування; надріза̀ння; надрі̀з,-зу 
н. боково̀й   надрі `з бічни `й [бокови `й] 

н. двухсторо̀нний   надрі `з двобі̀чний 
н. мѐлкий   надрі `з дрібни `й 
н. односторо̀нний   надрі `з однобі̀чний 
н. разгружа̀ющий   надрі̀з розванта̀жувальний 

надреза̀ть, надрѐзать   надріза̀ти, 
надрі̀зувати, надрі̀зати 

надрѐзка   надріза̀ння; надрі `зування; 
надрі̀зання; надрі `з,-зу 

надры̀в   надрива `ння; надірва̀ння; 
надри `в,-ву 

надсѐченный   надсі̀чений 
надсѐчка   надсіка̀ння; надсі̀чення; 
надсі̀чина,-ни 

надсмо̀тр   на̀гляд,-ду, до `гляд,-ду 
надсмо̀трщик   нагляда `ч,-ча̀ 
надстра̀иваемый   надбудо̀вуваний; надбудо̀вний 
надстра̀ивание   надбудо̀вування; надбудува̀ння 
надстра̀ивать, надстро̀ить   надбудо̀вувати, 
надбудува̀ти 

надстра̀ивающий   надбудо̀вувальний 
надстра̀ивающийся   надбудо `вний; 
надбудо̀вуваний 

надстро̀енный   надбудо̀ваний 
надстро̀йка   надбудо̀ва,-ви 
на̀дфиль   на̀дфіль,-ля (невеликий напилок 
з дрібною насічкою, виготовлений зі 
сталевого дроту) 

нажа̀тие   натиска̀ння; нати `скування; 
нати `снення; на `тиск,-ку 

нажа̀тый   нати `снений, нати `снутий 
нажда̀к   шмѐргель,-ля (порошок гірської 
породи, який складається з зерен корунду 
та інших домішок, характеризується 
високою твердістю) 

нажда̀чный   шмѐргельний 
нажѝм   на̀тиск,-ку 
нажима̀емый   нати `сканий; натисни `й 
нажима̀ние   натѝскування; натиска̀ння 
нажима̀тельный   натиска̀льний, натиско̀вий 
нажима̀ть, нажа̀ть   натиска `ти, нати `снути 
нажима̀ющий   натиска `льний 
нажимно̀й   натисни `й 
назнача̀емый   призна `чуваний 
назнача̀ть, назна̀чить   признача̀ти, призна̀чити 
назнача̀ющий   признача̀льний; призна̀чувач,-ча 
назна̀ченный   призна `чений, ви `значений 
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наизнанку                                                                                     наковальня фасонная 

наизна̀нку   навѝворіт 
наѝскось   навскі `с, навскоси `, скі `сно 
нака̀л   розжа̀рювання, розпіка̀ння; розжа̀рення, 
розпѐчення; жар,-ру, ро̀зжар,-ру, ро̀зпік,-ку 

накалённость   розжа `реність,-ности, 
розпе `ченість,-ности 

накалённый   розжа̀рений, розпе `чений 
нака̀ливаемый   розжа `рюваний; розжарни `й 
нака̀ливание   розжа `рювання, розпіка `ння; 
розжа `рення, розпе `чення 

нака̀ливать, накалѝть   розжа `рювати, 
розжа `рити; розпіка `ти, розпектѝ 

нака̀ливающий   розжа `рювальний 
нака̀ливающийся   розжарнѝй, розжа̀рюваний 
нака̀пливаемый   нагрома̀джуваний; 
нагрома `дний 

нака̀пливать, накопля̀ть, накопѝть   
нагрома `джувати, нагрома `дити 

нака̀пливающий   нагрома̀джувальний 
нака̀пливающийся   нагромадни `й; 
нагрома `джуваний 

нака̀т   нако̀чування; нако̀чення; на̀кіт,-ко̀ту, 
нако `тина,-ни 

нака̀тка   нако̀чування; нако `чення 
нака̀тываемый   нако `чуваний; накітни `й 
нака̀тывание   нако `чування (тканини) 
нака̀тывать, наката̀ть   нако̀чувати, накотѝти 
нака̀тывающий   нако `чувальний 
нака̀чиваемый   напомпо̀вуваний; напомпо̀вний 
нака̀чивание   помпува̀ння, напомпо̀вування; 
напомпува `ння 

нака̀чивать, накача̀ть   помпува `ти, 
напомпо `вувати; напомпува `ти 

нака̀чивающий   помпува `льний, 
напомпо `вувальний 

нака̀чка   гідр. напомпо `вування; нагніта `ння 
(у лазерах) 

на̀кипь   1. на `кип,-пу, кори `на,-ни, каза̀нний 
камінь (у котлах) ; 2. шумовѝна,-ни (піна) 
н. известко̀вая   на `кип вапня `ний 
н. карбона̀тная   на `кип карбона `тний 
н. силика̀тная   на̀кип силіка `тний 

накла̀дка   наклада̀ння; накла `дення; 
на `кладка,-ки 
н. зу̀бчатая   на `кладка зубча `ста 
н. поясна̀я   буд. на̀кладка поясна̀ 

н. стя̀гивающая   на̀кладка стяжна̀ 
н. уголко̀вая   зал. на `кладка ку̀тикова 

накла̀дная   накладна̀,-но `ї 
накладно̀й   накладни `й 
накла̀дываемый   накла `даний; накладни `й 
накла̀дывание   наклада `ння; накла̀дення 
накла̀дывать, наложѝть   наклада̀ти, накла̀сти 
накла̀дывающий   наклада `льний 
накла̀дывающийся   накладнѝй; накла̀даний 
наклѐенный   наклѐєний 
наклѐиваемый   накле `юваний; наклейни `й 
наклѐивание   накле `ювання; наклѐєння 
наклѐивать, наклѐить   наклѐювати, наклѐїти 
наклѐивающий   накле `ювальний 
наклѐивающийся   наклейнѝй; наклѐюваний 
наклѐйка   накле `ювання; накле `єння; 
накле `йка,-ки 

наклёп   наклѐпування; наклепа̀ння; на̀клеп,-пу 
н. дробестру̀йный   
накле `пування дробоструми `нне 

н. обьёмный   наклѐпування об’є̀мне 
н. повѐрхностный   наклѐпування поверхнѐве, 
на `клеп поверхнѐвий 

н. фа̀зовый   на̀клеп фа `зовий 
н. фрикцио̀нный   на `клеп фрикці `йний 

наклёпанный   накле `паний 
наклёпка   наклѐпування; наклепа̀ння; 
на `клепка,-ки 

наклёпываемый   наклѐпуваний; наклѐпний 
наклёпывать, наклепа̀ть   наклѐпувати, 
наклепа `ти 

наклёпывающий   накле `пувальний 
накло̀н   на̀хил,-лу, схил,-лу, по `хил,-лу 
наклонѐние   нахиля̀ння; нахѝлення; на̀хил,-лу 
накло̀ненный   нахи `лений 
накло̀нно   похи `ло 
накло̀нный   похѝлий 
наклоня̀емый   нахи `люваний; нахильни `й 
наклоня̀ть, наклонѝть   нахиля `ти, нахили `ти 
наклоня̀ющий   нахи `лювальний 
наклоня̀ющийся   нахильни `й; нахи `люваний 
накова̀льня   кова̀дло,-ла 
н. гладѝльная   кова `дло глади `льне 
н. насечна̀я   кова̀дло насічне ` 
н. ручна̀я круглая   кова `дло ручнѐ кру `гле 
н. фасо̀нная   кова̀дло фасо `нне 
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накованный                                                                                        налогоплательщик 

нако̀ванный   нако `ваний 
нако̀вка   нако̀вування; накува̀ння; нако̀вання 
накола̀чиваемый   набѝваний; набивни `й 
накола̀чивание   набива `ння 
накола̀чивать, наколотѝть   набива̀ти, набѝти 
накола̀чивающий   набива `льний 
накола̀чивающийся   набивни `й; наби `ваний 
нако̀лка   нако `лювання, нашпи `лювання; 
нако `лення, нашпи `лення; нако `лина,-ни 

наконѐчник   наконе `чник,-ка 
н. алма̀зный   наконе `чник алма `зний 
н. горѐлочный   наконе `чник пальнико `вий 
н. ка̀бельный   наконе `чник ка `бельний 

накопѝтель   нагрома̀джувач,-ча, 
накопи `чувач,-ча 
н. бу̀нкерный   нагрома `джувач бу̀нкерний 
н. малогабарѝтный   нагрома `джувач 
малогабари `тний 

н. на магнитных дисках [НМД]   
нагрома̀джувач на магнѐтних дѝсках, НМД 

н. промежу̀точный   нагрома `джувач 
проміжни `й 

накопѝтельный   нагрома `джувальний, 
накопѝчувальний, збира̀льний, ску̀пчувальний 

накоплѐние   нагрома `джування, 
накопи `чування, збира `ння, ску̀пчування; 
нагрома `дження, накопи `чення, зібра̀ння, 
ску `пчення; кумуля `ція,-ції, збі̀р,-бо `ру 

нако̀пленный   нагрома `джений, 
накопи `чений, зі̀браний, ску `пчений 

накопля̀емый   нагрома `джуваний, 
назби `руваний; нагрома `дний, назбирни `й 

накопля̀ть, нака̀пливать; накопѝть   
нагрома `джувати, нагрома `дити; 
накопи `чувати, накопи `чити; збира̀ти, 
зібра `ти; ску̀пчувати, ску `пчити 

накопля̀ющий   нагрома `джувальний, 
накопи `чувальний, збира `льний 

накопля̀ющийся   нагрома̀дний, назбирни `й; 
нагрома `джуваний, назби `руваний 

накрѐненный   сканто `ваний, нахѝлений  
накреня̀ть, накренѝть   кантува̀ти, скантува̀ти; 
нахиля `ти, нахилѝти 

на̀крест   на̀вхрест 
накру̀ченный   накру `чений 
накру̀чиваемый   накру `чуваний; накрутни `й 

накру̀чивание   накру `чування; накру `чення; 
на `крут,-ту 

накру̀чивать, накрутѝть   накру̀чувати, накрутѝти 
накру̀чивающий   накру `чувальний 
накру̀чивающийся   накрутнѝй; накру̀чуваний 
накрыва̀ть   накрива `ти, покрива `ти 
налага̀емый   накла̀даний; накладни `й 
налага̀ть, наложѝть   наклада `ти, накла `сти 
налага̀ющий   наклада `льний 
нала̀дить   нала `годити 
нала̀дка   ла̀годження, налаго `джування; 
нала `годження, 

нала̀дочный   нала̀годжувальний 
нала̀женность   нала `годженість,-ности 
нала̀женный   нала̀годжений 
нала̀живаемый   налаго̀джуваний; налаго̀дний 
нала̀живание   лаго̀дження, налаго̀джування; 
налаго `дження 

нала̀живать, нала̀дить   нала̀годжувати, 
нала `годити 

нала̀живающий   налаго `джувальний 
нала̀живающийся   налаго̀дний; налаго̀джуваний 
налега̀ние   наляга̀ння 
налёт   поволо `ка,-ки, суга̀,-ги (на поверхні) 
н. то̀нкий   осу̀га,-ги, суга `,-ги 

налива̀емый   нали `ваний; наливни `й 
налива̀ние   налива `ння 
налива̀ть, налѝть   налива `ти, нали `ти 
налива̀ющий   налива `льний 
налива̀ющийся   наливни `й; нали `ваний 
налипа̀ние   налипа `ння 
налипа̀ть, налѝпнуть   налипа `ти, лѝпнути, 
нали `пнути 

налипа̀ющий   налипа `льний 
налѝпший   нали `плий 
налѝтый   налѝтий 
налѝчие   ная `вність,-ности 
налѝчник   буд. ли `штва,-ви 
налѝчный   ная `вний 
нало̀г   пода̀ток,-тку 
н. подохо̀дный   пода̀ток прибутко `вий 
н. с оборо̀та   пода̀ток з о̀бігу 

нало̀говый   податко `вий 
налогообложѐние   оподатко `вування; 
оподаткува `ння 

налогоплатѐльщик   платни `к пода̀тків 
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налогоспособность                                                                                           наострить 

налогоспосо̀бность   податкоспромо̀жність, 
-ности 

наложѐние   наклада `ння; накла `дення 
н. плоскостно̀е   наклада `ння площи `нне 
н. структу̀рное   наклада `ння структу `рне 

нало̀женный   накла `дений 
намагнѝтить   намагнетува `ти, намагне `тити 
намагнѝченность   намагнето̀ваність,-ности, 
намагнето `вність,-ности 
н. оста̀точная   намагнето̀ваність залишко̀ва 
н. самопроизво̀льная   намагнето̀ваність 
самочѝнна 

намагнѝченный   намагнето `ваний 
намагнѝчиваемый   магнето̀ваний; намагнетнѝй, 
намагнето `вний 

намагнѝчивание   магнетува `ння, 
намагнето `вування; намагнетува `ння 
н. антипараллѐльное   намагнето̀вування 
антипарале `льне 

н. самопроизво̀льное   намагнето̀вування 
самочѝнне 

н. через влияние   намагнето `вування 
чѐрез вплив 

н. через трение   намагнето̀вування тертя̀м 
намагнѝчивать, намагнѝтить   магнетува `ти, 
магнѐтити, намагнето̀вувати; намагнетува̀ти, 
намагне `тити 

намагнѝчивающий   магнетува `льний 
намагнѝчивающийся   намагнето̀вний, 
намагнетни `й; магнето `ваний 

нама̀зка   нама̀щування, нама `зування 
нама̀зочный   нама̀зувальний, нама̀щувальний, 
мастѝльний 

нама̀сленный   нама̀щений, зма̀щений, 
наолі `єний 

нама̀сливать, нама̀слить   нама̀щувати, 
намасти `ти, помасти `ти; наолі̀ювати, 
наолі `їти (олією); зма̀щувати, змасти `ти 
(мастилом) 

нама̀тывание   намо̀тування 
нама̀тыватель   намо `тувач,-ча, навива `ч,-ча̀ 
нама̀тывать, намота̀ть   намо̀тувати, намота̀ти; 
навива `ти, навину̀ти 

нама̀чивание   1. намо̀чування; 
2. наква `шування 

нама̀щивать, намастѝть   нама̀щувати, 
намасти `ти 

на̀мертво   на̀глухо, нерозбі `рно 
намёт   накѝдь,-ді (тиньку) 
намётывание   накида̀ння (розчину) 
намеча̀ть, намѐтить   накрѐслювати, накрѐслити 

(план); познача̀ти, позна̀чити (знак, мітку) 
намока̀ние   намока `ння, мо̀кнення 
намока̀ть, намо̀кнуть   намока `ти, мо `кнути; 
намо `кнути 

намока̀ющий   намока̀льний, намокни `й, 
намо `кливий 

намо̀кший   намо̀клий, змо̀клий 
намо̀щивать, намостѝть   намо̀щувати, 
намости `ти, вибруко `вувати, ви `брукувати 
(каменем) 

намо̀тка   навива̀ння, намо̀тування; навиття̀, 
намота `ння; навѝвка,-ки; мото `к,-тка̀ 

намо̀точный   навитко `вий, намо `тувальний 
нанесѐние   нано̀шування, наклада̀ння, 
покрива̀ння; нанѐсення, накла̀дення, покриття̀ 
н. глазу̀ри   покрива̀ння полѝвом, поливува̀ння 
н. ла `ка   лакува `ння 
н. мѐток   мі̀чення, ста̀влення мі̀ток 
н. повреждѐний   пошко `джування, 
завдава̀ння пошко `д 

н. покра̀ски   фарбува `ння 
н. покры̀тия   покрива `ння, нане `сення 
покриття ` 

н. уда̀ра   ударя `ння, завдава̀ння уда̀ру 
н. штукату̀рки   тинькува `ння, накида̀ння 
випра `ви 

нанесённый   нане `сений, накла `дений, 
наві `яний, наму `лений 

нано̀с   1. нане `сення (піску); 2. наму `л,-лу 
наносѝмый   нано̀шуваний, накла̀даний; 
наносни `й, накладни `й 

наносѝть, нанестѝ   нано `сити, нанести `; 
наклада `ти, накла̀сти; завдава `ти, завда̀ти; 
заподі̀ювати, заподі̀яти; учинѝти, чинѝти, 
учиня `ти (удар) 
н. ущѐрб   заподі̀ювати зби `тки 

нано̀сный   наносни `й, нане `сений 
нанося̀щий   нано̀шувальний, наклада̀льний 
нанося̀щийся   наносни `й, накладни `й; 
нано `шуваний, накла `даний 

нао̀стренный   наго `стрений, нато̀чений 
наострѝть   нагостри `ти, наточи `ти 
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напаиваемый                                                                                                 напористый 

напа̀иваемый   налюто̀вуваний; налюто̀вний 
напа̀ивать, напая̀ть   налюто̀вувати, налютува̀ти 
напа̀ивающий   налютува `льний 
напа̀ивающийся   налюто̀вний; налюто̀вуваний 
напа̀йка   налюто̀вування; налютува `ння; 
налюто `вання 

напеча̀тание   надрукува `ння 
напеча̀тать   надрукува `ти, ви `друкувати 
напѝленный   напи `лений, нарі̀заний 
напѝливаемый   напи `люваний, 
нарі `зуваний; напильни `й, нарізнѝй 

напѝливать, напилѝть   напѝлювати, напилѝти; 
нарі `зувати, нарі `зати 

напѝльник   напѝлок,-лка, терпу `г,-га̀ 
(сталевий різальний інструмент у формі 
бруска з насічкою, що вживається для 
обточування металевих та деяких інших 
виробів) 
н. ба̀рхатный   напи `лок оксами `товий 
н. во `гнутый   напи `лок угну `тий 
н. двунасѐчный   напи `лок двонасі̀чний 
н. иго̀льчатый   напи `лок голча `стий 
н. ножевѝдный   напи `лок ножеподі̀бний 
н. ова̀льный   напи `лок ова `льний 

[заокру `глений] 
н. ра̀шпильный   напи `лок ра `шпильний 
н. шлифова̀льный   напѝлок шліфува̀льний 

напѝтанный   наси `чений, насо `чений 
напѝток шипу̀чий   напі `й піня `вий 
напѝтываемый   насо `чуваний, 
наси `чуваний; насочни `й, наситнѝй 

напѝтывание   насо `чування, насѝчування; 
насо `чення, наси `чення 

напѝтывать, напита̀ть   насо̀чувати, насочѝти; 
наси `чувати, насити `ти 

напѝтывающий   насо̀чувальний, насѝчувальний 
напѝтывающийся   насо `чний, наси `тний; 
насо `чуваний, наси `чуваний 

напла̀вка   нато̀плювання, напла̀влювання; 
нато `плення, напла̀влення; на̀топ,-пу, 
напла `в,-ву 
н. автогѐнная   на̀то̀п [напла̀в] автогѐнний 
н. дугова̀я   нато `плювання дуговѐ; на̀топ 

[напла `в] дугови `й 
н. электроѝмпульсная   на̀топ [напла `в] 
електроі̀мпульсний (спрацьованих деталей) 

напла̀вленный   нато `плений, напла `влений 

напла̀вливание   нато̀плювання, напла̀влювання 
напла̀вливать, напла̀вить   нато `плювати, 
натопи `ти; напла `влювати, напла `вити 

напла̀станный   нашаро̀ваний, наверство̀ваний 
напластова̀ние   нашаро `вування, 
напласто `вування, наверсто `вування; 
нашарува̀ння, напластува̀ння, наверстува̀ння; 
нашаро̀вання, напласто̀вання, навѐрствлення; 
шар,-ру, пласт,-ту, верства `,-ви ` 

напластова̀ть   нашарува `ти, напластува `ти 
наполза̀ть   наповза `ти, нала `зити, наліза̀ти 
наполнѐние   напо `внювання; напо `внення; 
напо `вненість,-ности 

напо̀лненный   напо `внений, ви `повнений 
наполнѝмый   напо `вненний 
наполнѝтель   напо `внювач,-ча 
н. волокнѝстый   напо̀внювач волокнѝстий 
н. инѐртный   напо `внювач іне `ртний 
н. керамѝческий   напо̀внювач керамі̀чний 
н. композѝта   напо `внювач компо `зиту 
н. минера̀льный   напо̀внювач мінера̀льний 
н. стекловолокни `стый   напо `внювач 
скловолокни `стий [скловолоко `нний] 

н. тугопла̀вкий   напо̀внювач важкотопкѝй 
наполня̀емый   напо `внюваний; напо `вний 
наполня̀ть, напо̀лнить   напо̀внювати, напо̀внити 
наполня̀ющий   напо `внювальний 
наполня̀ющийся   напо `вний; напо̀внюваний 
напо̀льный   назѐмний 
напо̀р   напі `р,-по̀ру, на `тиск,-ску 
н. гидродинамѝческий   напі̀р гідродинамі̀чний 
н. гидростатѝческий   напі̀р гідростатѝчний 
н. динамѝческий   напі `р динамі `чний 
н. инерцио̀нный   напі `р інерці `йний 
н. насо̀са   напі `р по̀мпи 
н. перемѐнный   напі `р змі̀нний 
н. полѐзный   напі `р кори `сний 
н. по̀лный   напі `р по `вний 
н. постоя̀нный   напі `р пості̀йний [ста `лий] 
н. рабо̀чий   напі `р робо̀чий [робі `тний] 
н. расчётный   напі `р розрахунко `вий 
н. скоростно̀й   напі `р шви `дкісний 
н. статѝческий   напі `р статѝчний 
н. теоретѝческий   напі `р теоретѝчний 
н. турбѝны   напі `р турбі̀нний 

напо̀ристый   напо `ристий, нати `скувальний 
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напорный                                                                                      напряжение окружное 

напо̀рный   напі `рний, натиско `вий 
направлѐние   спрямо̀вування, скеро̀вування, 
напрямля `ння, направля̀ння; спрямува̀ння, 
скерува `ння, напря `млення, напра̀влення; 
спрямо̀вання, скеро `вання; на `прям,- му, 
на `прямок,-мку 
н. вращѐния   на̀прям оберта̀ння 
н. движѐния   на̀прям [спрямува̀ння] ру̀ху 
н. овѝвки   на̀прям [спрямува̀ння] сука̀ння 
н. осево̀е   на̀прям осьови `й 
н. основно̀е   на̀прям головнѝй [магістра̀льний] 
н. пода̀чи   на̀прям подава̀ння; на̀прям подання̀ 
н. радиа̀льное   на `прям радія `льний 
н. рѐзания   на̀прям [спрямува̀ння] рі̀зання 
н. сва̀рки   на̀прям [спрямува̀ння] зва̀рювання 
н. сѝлы   на̀прям [спрямува `ння] си `ли 
н. скольжѐния   на `прям ко `взання 
н. усло̀вное   на̀прям умо̀вний, спрямува̀ння 
умо̀вне 

напра̀вленность   спрямо `ваність,-ности, 
скеро̀ваність,-ности, напря̀мленість,-ности, 
напра `вленість,-ности 

напра̀вленный   спрямо̀ваний, напря̀млений, 
скеро `ваний 

направля̀емый   спрямо̀вуваний, напря̀мля̀ний, 
скеро `вуваний; спрямо̀вний, напрямнѝй, 
скеро `вний 

направля̀ть, напра̀вить   спрямо `вувати, 
спрямува `ти; напрямля `ти, напрями `ти; 
скеро `вувати, скерува `ти 

направля̀ющая   мат. напрямна `,-но `ї 
направля̀ющий   спрямува `льний, 
напрямля `льний, скеро `вувальний 

направля̀ющийся   спрямо̀вний, напрямнѝй, 
скеро̀вний; спрямо̀вуваний, напря̀мля̀ний, 
скеро `вуваний 

напрессо̀ванный   напресо `ваний 
напрессова̀ть   напресува `ти 
напряга̀емый   напру `жуваний; напру `жний 
напряга̀ть, напря̀чь   напру̀жувати, напру̀жити 
напряга̀ющий   напру `жувальний 
напряга̀ющийся   напру̀жний; напру̀жуваний 
напряжѐние   пру̀ження; напру `жування; 
мех. напру `ження, ел. напру `га,-ги 
н. безопа̀сное   напру `га безпе `чна, 
напруже `ння безпе `чне 

н. вибрацио̀нное   напру `ження вібраці̀йне 
н. вну̀треннее   напру `ження вну `трішнє 
н. выключа̀емое   напру̀га вимѝкана [вимикна̀] 
н. гранѝчное   напру̀га гранѝчна, напру̀ження 
грани `чне 

н. действѝтельное   напру `га ді̀йсна, 
напру `ження ді̀йсне 

н. дѐйствующее   напру `га чѝнна [діє̀ва] 
н. динамѝческое   напру `га динамі̀чна, 
напру `ження динамі̀чне 

н. доба̀вочное, дополнѝтельное   напру `га 
додатко̀ва 

н. допуска̀емое [допустѝмое]   напру `га 
допустна `, напру `ження допустне ` 

н. зака̀лочное   напру `га га̀ртова, 
напру `ження загартува `ння 

н. запа̀здывающее   напру̀га запі̀знювальна 
н. знакоперемѐнное   напру̀га знакозмі̀нна, 
напру `ження знакозмі̀нне 

н. изгиба̀ющее   напру `ження згина `льне 
н. иско̀мое   напру `ження шу `кане 
н. испыта̀тельное   напру `га випро̀бна, 
напру `ження випро `бне 

н. истинно̀е   напру `га ді̀йсна, напру `ження 
факти `чне 

н. каса̀тельное   напру `ження дотѝчне 
н. конта̀ктное   напру `га конта `ктна, 
напру `ження конта̀ктне 

н. критѝческое   напру `га крити `чна, 
напру `ження крити `чне 

н. кручѐния   напру̀га кру̀чення, напру̀ження 
закру `чення 

н. линѐйное   напру `га ліні̀йна 
н. лока̀льное   напру̀га лока̀льна [місцѐва] 
н. магнѝтное   напру `га магне `тна 
н. мембра̀нное   напру `га мембра̀нна 
н. мѐстное   напру `ження місцѐве, напру̀га 
місцѐва 

н. механѝческое   напру `ження механі `чне 
н. нача̀льное   напру `га початко `ва, 
напру `ження початко `ве 

н. номина̀льное   напру `га номіна `льна 
н. норма̀льное   напру `га норма̀льна, 
напру `ження норма̀льне 

н. обьёмное   напру `ження об’є̀мне 
н. окружно̀е   напру `ження коловѐ 
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напряжение опережающее                                                                         наращивать 

н. опережа̀ющее   напру̀га виперѐджувальна 
н. опо̀рное   напру `га опо `рна 
н. оста̀точное   напру `га залишко `ва, 
напру `ження залишко `ве 

н. отрица̀тельное   напру `га від’є̀мна, 
напру `ження від’є̀мне 

н. отрывно̀е   напру `ження відрива̀льне 
н. перемѐнное   напру `га змі̀нна, 
напру `ження змі̀нне 

н. ползу̀чести   напру `га [напру `ження] 
повзу `чости 

н. положѝтельное   напру `га дода̀тна, 
напру `ження дода̀тне 

н. по̀люсное   напру `га по `люсна 
н. постоя̀нное   напру `га пості̀йна [ста̀ла], 
напру `ження пості̀йне [ста `ле] 

н. предварѝтельное   напру̀ження поперѐднє 
н. предѐльное   напру `га грани `чна, 
напру `ження грани `чне 

н. привѐденное   напру `ження звѐдене, 
напру `га зве `дена 

н. рабо̀чее   напру `га робо̀ча, напру `ження 
робо `че 

н. равнодѐйствующее   напру `га ви `слідна, 
напру `ження ви `слідне 

н. разруша̀ющее   напру `ження руйнівне ` 
н. разрывно̀е   напру `ження розривне ` 
н. растя̀гивающее   напру̀ження розтя̀гувальне 
н. расчётное   напру `га розрахунко `ва, 
напру `ження розрахунко `ве 

н. регулѝрующее   напру `га регулюва̀льна, 
напру `ження регулюва `льне 

н. сдвига̀ющее   напру̀га зсувна̀, напру̀ження 
зсувне ` 

н. сетево̀е   напру `га мере `жна 
н. сжима `ющее   напру `га стиска `льна, 
напру `ження стиска̀льне 

н. ска̀лывающее   напру `га відко̀лювальна, 
напру `ження відко `лювальне 

н. скру̀чивающее   напру `га скру `чувальна, 
напру `ження скру̀чувальне 

н. смя̀тия   напру̀га зім’я `ття, напру `ження 
зім’я `ття 

н. срѐза   напру̀га зрі̀зова, напру̀ження зрі̀зу 
(під час зрізання) 

н. среза̀ющее   напру `га зріза̀льна 

н. сумма̀рное   напру̀га сума̀рна, напру̀ження 
підсумко `ве 

н. темпера̀турное   напру `га темпера̀турна, 
напру `ження темпера `турне 

н. теплово̀е   напру̀га теплова̀, напру̀ження 
теплове ` 

н. торсио̀нное   напру `га скру̀чування 
н. трѐния   напру̀га [напру `ження] тертя ` 
н. уда̀рное   напру `га уда `рна, напру `ження 
уда̀рне 

н. упру̀гое   напру̀га пру `жна `, напру `ження 
пру `жне ` 

н. уса̀дочное   напру̀га зсідна̀, напру̀ження 
о̀сідо̀ве 

н. фа̀зное   напру̀га фа̀зна 
н. цѝкла   напру `га ци `клу 

напряжённо   напру `жено 
напряжённость   напру `женість,-ности 
н. гравитацио̀нного по̀ля   напру `женість 
гравітаці `йного по `ля 

н. магнѝтного по̀ля   
напру `женість магне `тного по `ля 

н. электрѝческого по̀ля   напру `женість 
електри `чного по̀ля 

напряжённый   напру `жений 
на̀пуск   напуска̀ння; напу̀щення; на̀пуск,-ку 
напуска̀емый   напуска `ний; напускни `й 
напуска̀ть, напустѝть   напуска̀ти, напустѝти 
напуска̀ющий   напуска `льний 
напылѐние   напѝлювання, напоро̀шування; 
напи `лення 

напылѝтельный   напи `лювальний 
нарабо̀тать   напрацюва `ти 
нарабо̀тка   напрацьо̀вування; напрацюва̀ння; 
напрацьо̀вання, наро̀бок,-бку, доро̀бок,-бку 

нараста̀ние   нароста `ння, зроста̀ння (вікове) 
нараста̀ть, нарастѝ   нароста `ти, нарости `; 
зроста `ти, зростѝ 

нараста̀ющий   нароста `льний, зроста `льний 
нара̀щиваемый   наро̀щуваний, дото̀чуваний; 
наросни `й, дото̀чний 

нара̀щивание   наро `щування, дото̀чування; 
наро `щення, дото̀чення; на̀ріст,-росту 

нара̀щивать, нарастѝть   наро `щувати, 
нарости `ти; дото `чувати, доточи `ти 
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наращивающий                                                                               насос водоструйный 

нара̀щивающий   наро `щувальний, 
дото̀чувальний 

нара̀щивающийся   наросни `й, дото̀чний; 
наро `щуваний, дото `чуваний 

нареза̀емый   нарі̀зуваний; нарізни `й 
нареза̀ние   наріза̀ння; нарі̀зання 
н. резьбы̀   нарізува `ння на̀різі 

нарѐзанный   нарі̀заний 
нареза̀ть, нарѐзать   нарі̀зувати, нарі̀зати 
н. резьбу̀   нарі `зувати на `різь 

нареза̀ющий   наріза̀льний, нарі̀зувальний 
нареза̀ющийся   нарізни `й; нарі `зуваний 
нарѐзка   наріза̀ння; нарі̀зування; нарі̀зання; 
на `різь,-зі, різь,-зі; різьба̀,-бѝ (ґвинтова); 
нарі `зка,-ки (інструмент) 
н. в одну̀ нѝтку   на `різь в одну ` ни `тку 
н. винтова̀я   на̀різь [різьба `] ґвинтова ` 
н. двухходова̀я   на `різь двоходо `ва 
н. ле `вая   на `різь лі̀ва 
н. пра̀вая   на̀різь пра̀ва 
н. прямоуго̀льная   на̀різь прямоку `тна 
н. трапецеида̀льная   на̀різь трапеціюва `та 
н. тру̀бная   на̀різь тру `бна 

нарезно̀й   нарізни `й 
нарѐзчик   нарі̀зувач,-ча, наріза `льник,-ка 
н. болто̀в   нарі `зувач прого `ничів 

наро̀жник   буд. нарі `жник,-ка (на даху – 
верхня частина крокви, де з’єднуються 
під кутом два бруси) 

наро̀ст   на̀ріст,-ро `сту; на `ростень,-тня (на 
дереві); на `липень,-пня (на трубі) 

нару̀жность   зо `внішність,-ности 
нару̀жный   зо `внішній, надві `рний 
нару̀жу   назо `вні 
наруша̀емый   пору `шуваний; порушни `й 
наруша̀ть, нару̀шить   пору̀шувати, пору̀шити 
наруша̀ющий   пору `шувальний 
нарушѐние   пору̀шування; пору `шення; 
пору `шеність,-ности 

нару̀шенный   пору `шений 
насадѝть [надѐть, надвѝнуть]   насадѝти, 
настроми `ти (на вістря) 

наса̀дка   наса̀джування, настро̀млювання; 
наса `дження, настро `млення; на `сад,-ду; 
па `трубок,-бка 
н. глуха̀я   на `сад непору `шний 

н. дистилляцио̀нная   на̀сад дестиляці̀йний, 
наса `дка дестиляці̀йна 

н. инжѐкторная   на̀сад інже `кторний 
н. концева̀я   на̀сад кінце `вий 
н. подко̀сная   на̀сад косяко̀вий 
н. притёртая   на̀сад пришліфо `ваний 
н. сва̀йная   наса̀д па̀льовий, напа̀льник,-ка 

наса̀дочный   насадо̀вий 
насаждѐние   наса̀джування, настро̀млювання; 
наса `дження, настро `млення 

наса̀женный   наса̀джений 
наса̀живаемый   наса̀джуваний; насадни `й 
наса̀живать, насадѝть   наса̀джувати, насадѝти 
наса̀живающий   наса̀джувальний 
наса̀живающийся   насаднѝй; наса̀джуваний 
насека̀емый   зару `буваний, карбо̀ваний; 
зарубни `й, викарбо̀вний 

насека̀ние   зару̀бування, насіка̀ння, карбува̀ння 
насека̀ть, насѐчь   зару `бувати, заруба̀ти; 
насіка `ти, насіктѝ; карбува̀ти, закарбува̀ти 

насека̀ющий   зару `бувальний, насіка̀льний, 
карбува `льний 

насека̀ющийся   зарубни `й, насічни `й, 
викарбо `вний; зару `буваний, насіка̀ний, 
карбо `ваний 

насечённый   насі̀чений, зару `баний, 
закарбо `ваний 

насѐчка   насіка̀ння, зару̀бування, карбува̀ння; 
насі̀чення, заруба̀ння, ви `карбування; 
на `січка,-ки, зару̀бка,-ки, карб,-бу 

насла̀ивание   нашаро̀вування; нашарува̀ння 
насла̀ивать   нашаро `вувати 
наслѐдие   спа `дщина,-ни 
наслѐдственность   спадко `вість,-вости 
наслѐдство   спа `док,-дку, спа `дщина,-ни 
насо̀с   по `мпа,-пи, смок,-ка 
н. бескла̀панный   по `мпа безхлипако `ва, 
смок безхлипако̀вий 

н. беспоршнево̀й   по `мпа безто `локова, 
смок безто̀локовий 

н. ва `куумный   по̀мпа ва `куумна, 
смок ваку `умний 

н. винтово̀й   по̀мпа ґвинтова̀, смок ґвинтовѝй 
н. водоподьѐмный   по `мпа водотя `жна, 
смок водотя `жний 

н. водостру̀йный   по `мпа водоструми `нна 
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насос воздушный                                                                          насос центробежный 

н. возду̀шный   по̀мпа пові `тря `на, 
смок пові `тря `ний 

н. вса̀сывающий   по `мпа всмо `ктувальна 
н. вытяжно̀й   по `мпа витяжна `, 
смок витяжни `й 

н. гидравлѝческий   по̀мпа гідравлі̀чна 
[водяна `] 

н. глубѝнный   по̀мпа глибѝнна [заглѝбна], 
смок глиби `нний 

н. ґрунтово̀й   по̀мпа ґрунтова̀, смок ґрунтовѝй 
н. грязево̀й   по̀мпа наму `льна 
н. двухка̀мерный   по `мпа двока `мерна, 
смок двока `мерний 

н. двухро̀торный   по `мпа дворо `торна 
н. двухступѐнчатый   по `мпа двосхідча `ста, 
смок двосхідча̀стий 

н. диафра̀гменный   по `мпа діяфра̀гмова, 
смок діяфра̀гмовий 

н. диафра̀гмовый   по `мпа діяфра `гмова 
[перегоро `дкова] 

н. диффузио̀нный   по `мпа дифузі̀йна 
н. золотнико̀вый   по̀мпа розподільнико̀ва, 
смок розподільнико `вий 

н. зу̀бчатый   по `мпа три `бна [три `бова], 
смок три `бний 

н. индукцио̀нный   по `мпа індукці `йна, 
смок індукці `йний 

н. кла̀панный   по̀мпа хлипа `кова, 
смок хлипако `вий 

н. коловра̀тный   по̀мпа коловоро̀тна, 
смок коловоро `тний 

н. конденсацио̀нный   по̀мпа конденсаці̀йна, 
смок конденсаці̀йний 

н. кондукцио̀нный   по `мпа кондукці̀йна, 
смок кондукці̀йний 

н. кривошѝпный   по `мпа ко `рбова, 
смок ко `рбовий 

н. криогѐнный   по `мпа кріоге `нна, 
смок кріоге `нний 

н. крыльча̀тый   по `мпа крильча `ста, 
смок крильча `стий 

н. лопастно̀й   по̀мпа лопа `ткова 
н. магнѝтный электроразря̀дный   по `мпа 
магне `тна електророзря `дна 

н. ма̀сляный   по `мпа олі̀йна 
н. многоплу̀нжерный   по̀мпа багатопурначѐва 

н.-мото̀р   по̀мпа-мото̀р,-пи-мото `ра 
н. нефтяно̀й   по `мпа на `фтова 
н. обьёмный   по `мпа об’є̀мна 
н. одновинтово̀й   по `мпа одноґвинтова `, 
смок одноґвинтови `й 

н. односторо̀ннего дѐйствия   
по `мпа односторонньо `ї ді `ї 

н. оппозѝтный   по `мпа опози `тна, 
смок опози `тний 

н. осево̀й   по̀мпа осьова `, смок осьови `й 
н. паровозду̀шный   по `мпа паропові̀тря̀на, 
смок паропові `тря `ний 

н. паростру̀йный   по `мпа пароструми `нна, 
смок парострумѝнний 

н. пита `тельный   по̀мпа живи `льна 
[допрова `джувальна] 

н. пластѝнчатый   по `мпа платівко̀ва, смок 
платівко `вий 

н. плу̀нжерный   по `мпа плу `нжерна 
[пурначе `ва], смок пурначе `вий 

н. погружно̀й   по̀мпа заглибна̀, смок заглибнѝй 
н. подпѝточный   по̀мпа піджи `влювальна, 
смок підживни `й 

н. пожа̀рный   по̀мпа поже `жна 
н. поршнево̀й   по̀мпа то `локова, 
смок то̀локовий 

н. приводно̀й   по̀мпа повідна̀, смок повіднѝй 
н. промы̀вочный   по `мпа промива̀льна, 
смок промива `льний 

н. просто̀го дѐйствия   по̀мпа [смок] про̀стої 
ді `ї 

н. радиально-поршнево̀й   
по `мпа радія `льно-то̀локова 

н. ротацио̀нный   по̀мпа ротаці `йна, 
смок ротаці `йний 

н. ро̀торный   по̀мпа ро̀торна, смок ро̀торний 
н. стру̀йный   по `мпа струми `нна, 
смок струми `нний 

н. теплово̀й   по̀мпа теплова̀, смок тепловѝй 
н. трѐния   по̀мпа [смок] тертя ` 
н. трехвинтово̀й   по `мпа триґвинтова `, 
смок триґвинтови `й 

н. центробѐжно-вихрево̀й   
по `мпа відцентро̀во-вихрова ` 

н. центробѐжный   по `мпа відцентро `ва, 
смок відцентро `вий 
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насос циркуляционный                                                                                    насыпной 

н. циркуляцио̀нный   по `мпа циркуляці̀йна, 
смок циркуляці `йний 

н. шестерённый   по `мпа три `бова, смок 
три `бовий 

н. шѝберный   по̀мпа заслінко `ва, смок 
заслінко `вий 

н. шла̀нговый   по̀мпа шла `нгова, смок 
шла `нговий 

насо̀сно-   по̀мпо- 
н.-аккумуля̀торный   по̀мпо-акумуля̀торний 
н.-машѝнный   по̀мпо-маши `нний 
н.-силово̀й   по̀мпо-силови `й 

насо̀сный   помпо̀вий, смо `ковий 
насо̀сомеша̀лка   помпозмі̀шувач,-ча 
наста̀ленный   наста̀лений 
наста̀ливаемый   наста̀люваний; настальнѝй 
наста̀ливание   мет.об. наста̀лювання; 
наста `лення (наварювання сталлю і 
нагострювання що-небудь у якійсь кількості) 

наста̀ливать, насталѝть   наста `лювати, 
наста `лѝти 

наста̀ливающий   наста `лювальний 
наста̀ливающийся   наста̀льнѝй; наста̀люваний 
настѐленный   настѐлений, ви `брукуваний, 
ви `мощений 

настѐнный   насті̀нний, стінни `й 
настѝл   настеля `ння, мості `ння; настѐлення; 
помі̀ст,-мо̀сту, на̀стил,-лу 
н. ба̀лочный   на̀стил ба̀лковий, по `міст 
тря `мовий 

н. в ёлку   на̀стил сосо̀нкою, по̀міст ялѝнкою 
н. доща̀тый   по `міст доща `тий 
н. щебёночный   на̀стил скали `нний 

[щебене `вий] 
настила̀емый   настѐлюваний 
настила̀ние   настила `ння, настеля `ння; 
брукува `ння (каменем), вимо `щування 
(плитками) 
н. паркѐта   настила `ння парке `ту 

настила̀ть, насла̀ть   настила `ти, настеля `ти, 
настелѝти, насла̀ти (дошками); брукува̀ти, 
ви `брукувати (каменем); вимо `щувати, 
ви `мостити (плитками) 

настила̀ющий   настѐлювальний 
на̀стланый   настѐлений, бруко `ваний, 
ви `брукуваний 

насто̀ечный   насто̀янковий 

насто̀й   насті̀й,-то̀ю; ви `тяг,-гу (з поміщеної 
в рідину рослинної чи тваринної речовини) 

насто̀йка   насті̀й,-то̀ю, насто `янка,-ки 
н. ио̀дная   насто̀янка йо `дна (спиртовий 
розчин йоду (5 або 10%) в калій йодиді) 

настра̀иваемый   настро `юваний, 
налашто `вуваний, набудо̀вуваний; 
настрійни `й, налашто `вний, набудо̀вний 

настра̀ивание   1. налашто `вування, 
нала̀днування; налаштува̀ння, наладна̀ння 
(приладу, механізму); 2. набудо `вування; 
набудува `ння (будівлі); 3. настро `ювання; 
настро `єння (музичного інструмента) 

настра̀ивать, настро̀ить   налаго̀джувати, 
нала̀годити; налашто̀вувати, налаштува̀ти; 
набудо̀вувати, набудува̀ти; настро `ювати, 
настро `їти 

настра̀ивающий   налашто `вувальний, 
набудо̀вувальний, настро `ювальний 

настра̀ивающийся   налашто̀вний, настрійнѝй; 
налашто `вуваний, настро `юваний 

настро̀йка   ладна `ння, нала `годжування, 
налашто̀вування, настро̀ювання; наладна̀ння, 
нала̀годження; налаштува̀ння, настро̀єння; 
нала `года,-ди, на̀стрій,-строю 
н. балансиро̀вочная   нала̀годження 

[налаштува `ння] балансівне ` 
н. гру̀бая   настро̀ювання приблѝзне 
н. ёмкостная   настро `ювання є̀мнісне 
н. то̀чная   настро̀ювання то `чне 
н. частоты̀   ел. настро `ювання частоти ` 

наступа̀ть, наступѝть   настава `ти, наста `ти; 
наступа `ти, наступи `ти 

наступлѐние   настава̀ння; настання̀; на̀ступ,-пу 
(рух вперед) 

насчѝтывать, насчита̀ть   нарахо `вувати, 
нарахува `ти; налі̀чувати, налічи `ти 

насчѝтывающий   нараховувальний, 
налі̀чувальний 

насыпа̀емый   наси `пуваний; насипни `й 
насыпа̀ние   насипа `ння 
насы̀панный   наси `паний 
насыпа̀ть, насы̀пать   насипа `ти, наси `пати 
насыпа̀ющий   насипа `льний 
насыпно̀й   насипни `й 
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насыщаемость                                                                                                    находить 

насыща̀емость   наси `чуваність,-ности, 
наси `тність,-ности 

насыща̀емый   наси `чуваний; наситни `й 
н. водо̀й   наво `джуваний 
н. водоро̀дом   наво `днюваний 

насыща̀ть, насы̀тить   насѝчувати, насѝтити 
насыща̀ющий   наси `чувальний 
насыща̀ющийся   наситни `й; насѝчуваний 
насыщѐние   насѝчування; наси `чення 
насы̀щенность   наси `ченість,-ности 
насы̀щенный   наси `чений 
ната̀лкиваться, натолкну̀ться   
нашто `вхуватися, наштовхну `тися; 
натика `тися, наткну `тися; натрапля `ти, 
натра `пити (несподівано знайти) 

ната̀чиваемый   нато̀чуваний, наго̀стрюваний; 
наточни `й, нагострѐнний 

ната̀чивать, наточѝть   нато̀чувати, наточѝти; 
наго `стрювати, нагостри `ти 

ната̀чивающий   нато `чувальний, 
наго `стрювальний 

натёк   на̀плив,-ву, підтекли `на,-ни 
натѝвный   приро̀дний, нати `вний (мінерал) 
нато̀ченный   нато̀чений, наго `стрений 
нато̀чка   нато `чування, наго `стрювання; 
нато `чення, наго `стрення 

натр ѐдкий  NaOH   на `трій їдки `й, на `трій 
гідрокси `д, со̀да каусти `чна 

на̀трий  Na   на̀трій,-рію, сод,-ду (хемічний 
елемент, ат.н. 11, сріблясто-білий м’який 
лужний швидкоокисний метал) 
н. азотнокѝслый  NaNO3   на̀трій нітра̀т, 
салі `тра чилі̀йська 

н. двууглекѝслый  NaHCO3   на̀трій 
бікарбона `т, на̀трій гідрокарбона̀т, со `да 
питна ` 

н. сернистокѝслый  Na2SO3   на̀трій сульфі̀т 
н. сернѝстый  Na2S   на̀трій сульфі̀д 
н. сернокѝслый  Na2SO4   на `трій сульфа `т 
н. углекѝслый  Na2CO3   на̀трій карбона `т 

(сода для прання) 
натура̀льный   натура `льний, приро `дний 
натя̀гиваемый   натя `га̀ний, натя `гуваний; 
натяжни `й 

натя̀гивание   натя `гання, натя `гування; 
натя `гнення 

натя̀гивать, натяну̀ть   натяга̀ти, натя̀гувати, 
натягну `ти 

натя̀гивающий   натяга̀льний, натя̀гувальний, 
натяго `вий 

натя̀гивающийся   натяжни `й; натя `га̀ний, 
натя `гуваний 

натяжѐние   натяга̀ння; натя `гування; 
натя `гнення; на̀тяг,-гу 
н. вероя̀тностное   на̀тяг імові̀рнісний 
н. вну̀треннее   на `тяг вну `трішній 
н. дислока̀ции   на `тяг дислока `ції 
н. нѝти   на̀тяг нѝтки 
н. относѝтельное   на̀тяг відно `сний 
н. повѐрхностное   на̀тяг поверхне `вий 
н. поса̀дочное   на `тяг поса `дкою 
н. потрѐбное   на̀тяг потрі̀бний 
н. предварѝтельное   на̀тяг поперѐдній 
н. расчётное   на̀тяг розрахунко `вий 
н. температу̀рное   на̀тяг температу̀рний 

натяжённость   натя `гненість,-ности 
натя̀жка   натяга̀ння; натя̀гування; натя̀гнення; 
натяга̀ч,-ча ` (інструмент) 

натяжно̀й   натяжни `й, натяго̀вий 
натя̀нутый   натя `гнений 
науглеро̀женный   навуглецьо `ваний 
науглеро̀живание   навуглецьо `вування; 
навуглецюва `ння; цемента `ція,-ції 

науглеро̀живать, науглеро̀дить   
навуглецьо `вувати, навуглецюва `ти 

науглеро̀живающий   навуглецьо̀вувальний 
науго̀льник   косѝнець,-нця 
науго̀льный   нарі̀жний, кутови `й 
нау̀ки естѐственные   нау `ки природни `чі 
нау̀чно-исслѐдовательский   науко̀во-до̀слідний 
нау̀чно-технѝческий   науко `во-техні `чний 
нау̀чный   науко `вий 
нахлёснутый   зашмо `ргнений 
нахлёстка   1. зашмо̀ргування; зашмо̀ргнення; 

2. буд. на̀пуск,-ку, на̀пусток,-тка 
нахлёстываемый   зашмо̀ргуваний; зашморгнѝй 
нахлёстывать, нахлестну̀ть   зашмо̀ргувати, 
зашморгну `ти 

нахлёстывающий   зашмо `ргувальний 
нахлёстывающийся   зашмо `ргний; 
зашмо `ргуваний 

находѝть, найтѝ   знахо `дити, знайти ` 
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нахождение                                                                                                          недовес 

нахождѐние   1. знахо `дження, відкрива `ння; 
винахо `джування; 2. перебува `ння, 
розташува `ння (стан) 

нача̀ло   1. поча `ток,-тку, 2. осно `ва,-ви; 
3. при `нцип,-пу 
н. возмо̀жных перемещѐний   при `нцип 
можли `вих перемі̀щень 

н. координа̀т   поча̀ток координа̀т 
н. термодина̀мики   прѝнцип термодина̀міки 
н. торможѐния   поча `ток гальмува̀ння 

нача̀льный   1. початко `вий; 2. перві̀сний 
начека̀ненный   накарбо `ваний 
начека̀нивать, начека̀нить   накарбо̀вувати, 
накарбува `ти 

начернѝть   начорни `ти 
начерта̀ние   на̀рис,-су 
начерта̀тельный   нарисни `й 
начѐрчивать, начертѝть   накре `слювати, 
накре `слити; рисува `ти, нарисува `ти 

начина̀ние   почина̀ння; почѝн,-ну; за̀хід,-ходу 
начина̀ть, нача̀ть   почина̀ти, поча̀ти, розпоча̀ти 
начина̀ющий   початкі̀вець,-вця 
начислѐние   нарахо `вування, налі̀чування; 
нарахува `ння, налі `чення; нарахо `вання 

начѝсленный   нарахо `ваний 
начисля̀емый   нарахо `вуваний; нарахо `вний 
начисля̀ть, начѝслить   нарахо̀вувати, нарахува̀ти 
начисля̀ющий   нарахува `льний, нарахівни `й 
нашаты̀рь  NH4Cl   амо̀ній хлорѝд, сальм’я̀к,-ку 
нащу̀панный   нама̀цаний 
нащу̀пывание   нама̀цування 
нащу̀пывать, нащу̀пать   нама̀цувати, нама̀цати 
неаддитѝвность   неадити `вність,-ности, 
недода̀ваність,-ности 

неаддитѝвный   неадити `вний, недода̀ваний 
неадеква̀тный   неадеква̀тний, невідпові̀дний 
неактивѝрованный   незактиво `ваний 
неактѝвный   неакти `вний 
неблагоприя̀тный   несприя `тливий 
неблагоустро̀енность   невпорядко̀ваність,-ности 
небыстродѐствующий   нешвидкоді `йний, 
нешвидкоді `ючий 

небью̀щийся   небитки `й, небитнѝй 
невѐский [нетяжѐлый]   неваговѝй, неважкѝй 
невесо̀мость   неваго `мість,-мости 
невесо̀мый   неваго `мий 

невѝдимый   невѝдимий, неви `дний 
невмеша̀тельство   невтруча `ння 
невозбуждѐнный   незбу̀джений 
невозгора̀емость   незаймѝстість,-тости 
невозмо̀жность   неможли `вість,-вости 
невоспламеня̀емость   незапа̀люваність,-ности, 
незапа̀льність,-ности, незаймѝстість,-тости 

невоспламеня̀ющий   незапа̀лювальний 
невоспламеня̀ющийся   незапальни `й, 
незайми `стий, негорю `чий 

невосприѝмчивость   несприйня̀тність,-ности, 
несхи `льність,-ности 

невоспроизводѝмый   невідтво `рний, 
невідтво `рений 

невосстана̀вливающийся   невідно `вний; 
невідно `влюваний 

невредѝмый   непошко `джений, ці̀лий 
невыключа̀емый   невимика̀ний; невимкнѝй, 
невимкне `нний 

невыключа̀ющий   невимика `льний 
невыключа̀ющийся   невимкнѝй; невимкнѐнний 
невыполнѝмый   нездійснѐнний, невикона̀нний 
невя̀зка   1. незв’я̀зність,-ности, непого̀дженість, 

-ности; 2. геол. нев’я `зка,-ки 
невя̀зкий   нев’язки `й 
негабарѝтный   негабари `тний 
негазя̀щий   негазува `льний 
негармонѝческий   негармоні `чний; 
муз. негармоні `йний 

негѝбкий   негнучкѝй, негинки `й 
негла̀дкий   негладкѝй 
негну̀щийся   негнучки `й 
него̀дность   неприда̀тність,-ности 
него̀дный   неприда̀тний 
негорю̀честь   непа `льність,-ности, 
негорю `чість,-чости 

негорю̀чий   непа̀льний, незаймѝстий, негорю̀чий 
недвѝжимость   нерухо `мість,-мости 
недвѝжущийся   нерухли `вий, нерухо `мий 
недѐйствующий   нечи `нний, недія `льний 
неделѝмость   неподі̀льність,-ности 
неделѝмый   неподі̀льний 
недеформѝрованный   нездеформо̀ваний 
недоброка̀чественный   недоброя `кісний 
недовѐс   недова̀жування; недова̀ження; 
недова `га,-ги 
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недовешенный                                                                                     неионизирующий 

недовѐшенный   недова `жений 
недовѐшиваемый   недова `жуваний 
недовѐшивание   недова̀жування; недова̀ження; 
недова `га,-ги 

недовѐшивать, недовѐсить   недова̀жувати, 
недова `жити 

недогрѐв   недогріва̀ння; недогріття `; 
недогрі `в,-ву 

недогрѐтый   недогрі̀тий 
недогрѐть   недогрі̀ти 
недогружа̀ющий   недованта `жувальний 
недогру̀женный   недованта `жений 
недогру̀живаемый   недованта `жуваний; 
недованта `жний 

недогру̀живание   недованта `жування; 
недованта `ження; недованта `га,-ги 

недогру̀жать, недогрузѝть   недованта̀жувати, 
недованта `жити 

недогру̀зка   недованта `жування; 
недованта `ження; недованта `га,-ги 

недодѐланный   недоро `блений 
недодѐлка   недоробля̀ння; недоро̀блювання; 
недоро `блення; недоро `бок,-бка 

недодѐржанный   недотри `маний 
недожо̀г   недо̀па̀л,-лу, недови `пал,-лу 
недоѝмка   недопла `та,-ти 
недока̀занность   недове `деність,-ности 
недока̀занный   недове `дений 
недоказа̀тельный   недовіднѝй, недоказо̀вий 
недоказу̀емость   недові `дність,-ности, 
недоказо `вість,-вости 

недоказу̀емый   недовідни `й 
недока̀л   недожа `рювання; недожа `рення; 
недожа `р,-ру 

недока̀ливание   недожа `рювання 
недолговѐчный   недовгові̀чний, нетрива̀лий, 
неміцни `й, нетривки `й 

недооцѐнка   недооці̀нювання; недооці̀нення; 
недооці `нка,-ки 

недопустѝмый   недопустнѝй, недопустѝмий, 
неприпускни `й, неприпусти `мий 

недоста̀ток   1. недоста̀ча,-чі, неста̀ча,-чі 
(стан); 2. ва̀да,-ди, дефѐкт,-ту, ґандж,-джу; 
хи `ба,-би (якість) 

недоста̀точность   недоста `тність,-ности 
недоста̀точный   недоста̀тній 

недоста̀ча   недоста `ча,-чі, неста `ча,-чі 
недостижѝмость   недося `жність,-ности 
недостро̀енный   недобудо̀ваний 
недосту̀пный   недося `жний, недосту `пний, 
непристу `пний 

недосяга̀емый   недося `жний 
незавершённый   незаве `ршений 
незавѝсимость   незале `жність,-ности 
незавѝсимый   незалѐжний 
незагружа̀емый   незаванта `жуваний; 
незаванта `жний 

незагру̀женный   незаванта `жений 
незаземлённый   неузе `млений 
незаземля̀емый   неузѐмлюваний; неузѐмний 
незакалённый   незагарто `ваний 
незако̀нченный   незакі `нчений 
незамѐдленный   неспові `льнений 
незамедлѝтельный   нега `йний 
незамедля̀ющий   неспові̀льнювальний 
незамерза̀ющий   незамерза `льний 
незамѐтный   непомі̀тний 
незамѐченный   непомі `чений 
незатуха̀ющий   незгасни `й, незгасли `вий 
незащищённый   незахи `щений 
незначѝтельный   незначни `й, неважли `вий 
незы̀блемый   непору `шний, незла̀мний 
неизбѐжный   немину `чий 
неизвѐданный   недослі̀джений, невідо̀мий 
неизвѐстное   ім. невідо `ме,-мого 
неизмѐнность   незмі̀нність,-ности, 
немінлѝвість,-вости, незмі̀нюваність,-ности 

неизмѐнный   незмі `нний 
неизменя̀емый   незмі̀нюваний; незмі̀нний 
неизменя̀ющий   незмі̀нювальний 
неизменя̀ющийся   незмі̀нний; незмі̀нюваний 
неизмерѝмый   невимі `рний 
неизотермѝческий   неізотермі `чний 

(змінний у температурі) 
неизотро̀пный   неізотро `пний 

(змінний у фізичних властивостях речовин 
(теплопровідність, електропровідність, 
пружність)) 

неизохро̀нный   неізохро̀нний (змінний у часі) 
неизрасхо̀дованный   невѝтрачений; невитра̀тний 
неионизѝрованный   незйонізо `ваний 
неионизѝрующий   нейонізува `льний, 
нейонізівни `й, нейонізаці̀йний 
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неискажаемый                                                                                     необнаруженный 

неискажа̀емый   неспотво `рюваний; 
неспотво `рний 

неискажа̀ющий   неспотво `рювальний 
неискажа̀ющийся   неспотво `рни `й; 
неспотво `рюваний 

неискажённый   неспотво `рений 
неискря̀щийся   неіскряни `й 
неиспаря̀ющийся   невипарни `й 
неисполнѝмость   нездійсне `нність,-ности 
неиспо̀рченный   незіпсо̀ваний, непошко̀джений 
неиспра̀вность   неспра `вність,-ности 
неиспра̀вный   неспра `вний, пошко `джений 
неиспы̀танный   невѝпробуваний; непереві̀рений 
неисслѐдованный   недослі̀джений; недослі̀дний 
неиссяка̀емый   невиче `рпний 
неисчерпа̀емый   невичѐрпний 
неисчислѝмость   незчисле `нність,-ности, 
незліче `нність,-ности 

неисчислѝмый   незлічѐнний, незчислѐнний 
нейзѝльбер   невзи `льбер,-ру (нове срібло; 
стоп міді, нікелю й цинку, має високий 
електричний опір і стійкість щодо 
корозії) 

нейтрализа̀тор   нейтраліза `тор,-ра 
(речовина, яка нейтралізує що-небудь) 

нейтрализа̀ция   хем. нейтраліза̀ція,-ції, 
знешко `дження (реакція, у процесі якої 
розчин втрачає кислотні властивості 
за допомогою лугів, а лужні властивості 
– за допомогою кислот) 

нейтрализо̀ванный   нейтралізо `ваний 
нейтра̀ль   нейтра `ль,-лі 
н. геометрѝческая   нейтра̀ль геометрѝчна 
н. зазѐмленная   нейтра `ль зазѐмлена 
н. физѝческая   нейтра `ль фізѝчна 
н. электрѝческая   нейтра `ль електри `чна 

нейтра̀льный   нейтра `льний, незалѐжний 
нейтро̀н   нейтро̀н,-на (електрично 
нейтральна елементарна частинка 
атома, маса якого 1,6749 x 10-24 г) 

нейтроногра̀фия   нейтроногра `фія 
(метод вивчення структури речовин за 
допомогою дифракції нейтронів) 

нека̀чественный   нея `кісний 
неко̀вкий   нековки `й 
некогерѐнтный   некогере `нтний, 
невзаємнозв’я `заний 

неколѐблющийся   неколивнѝй, непохѝтний 

некомплѐктность   некомпле `ктність,-ности 
некорродѝрованный   нескородо `ваний; 
нескородо `вний, некорозі `йний, 

некорродѝрующий   некородува `льний, 
некорозіюва `льний, некородівни `й 

некра̀шенный   нефарбо̀ваний, непофарбо̀ваний 
некрѐпкий   неміцни `й 
некриста̀ллѝческий   некристалі `чний, 
некристале `вий 

некру̀пный   невели `кий, мали `й, дрібни `й 
некру̀ченый   некру `чений 
нелегѝрованный   непролегований 
нелету̀честь   нелѐткість,-кости 
нелету̀чий   нелетки `й 
неликвѝдный   фін. нелікві̀дний 
нелинѐйность   неліні `йність,-ности 
н. геометрѝческая   неліні̀йність геометрѝчна 
н. физѝческая   неліні `йність фізѝчна 

нелокализѝрованный   незлокалізо̀ваний; 
незлокалізо `вний 

нело̀мкий   неламкѝй 
немагнѝтный   немагне `тний 
немѐдленно   нега̀йно, не га̀ючи ча̀су, за̀раз же 
неменя̀ющийся   незмі `нний 
немета̀лл   немета̀л,-лу 
неметаллѝческий   неметалі̀чний, неметалѐвий 
немодифицѝрованный   незмодифіко̀ваний, 
невидозмі `нений; незмодифіко `вний, 
невидозмі `нний 

ненагру̀женный   ненаванта `жений 
ненадёжный   ненаді̀йний, непѐвний, неміцнѝй, 
нетривки `й 

ненапра̀вленный   неспрямо `ваний, 
нескеро `ваний, мат. ненапря `млений 

ненапряжённый   ненапру `жений 
ненаруша̀емый   непору̀шуваний; непору̀шний 
ненастра̀иваемый   ненастро `юваний, 
неналашто `вуваний; ненастрі `йний, 
неналашто `вний 

ненастра̀ивающий   ненастро `ювальний, 
неналашто `вуваний 

ненастра̀ивающийся   ненастрі `йний, 
неналашто `вний; ненастро `юваний, 
неналашто `вуваний 

ненасы̀щенный   ненаси `чений 
необнару̀женный   невѝявлений, невідкрѝтий 

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 255
необожжённый                                                                                          непостоянный 

необожжённый   неви `палений 
необосно̀ванный   необґрунто `ваний 
необрабо̀танный   необро `блений, 
неопрацьо `ваний 

необратѝмость   необоро `тність,-ности; 
безповоро `тність,-ности 

необратѝмый   необоро `тний 
необходѝмо   потрі̀бно, необхі̀дно (конче, вкрай) 
необходѝмость   потре `ба,-би, необхі̀дність, 

-ности (нагальна) 
необходѝмый   потрі̀бний, необхі̀дний 
необья̀снимый   непоясне `нний 
неогранѝченный   необмѐжений, безмѐжний 
неогранѝчиваемый   необмѐжуваний; 
необмежни `й 

неогранѝчивающий   необмѐжувальний 
неогранѝчивающийся   необмежни `й; 
необмѐжуваний 

неоднокра̀тно   неодноразо `во, не раз 
неоднокра̀тность   багаторазо `вість,-вости, 
кількаразо̀вість,-вости, неодноразо̀вість,-вости 

неоднокра̀тный   багаторазо `вий, 
кількаразо `вий, неодноразо `вий 

неодноро̀дность   неоднорі `дність,-ности 
н. материа̀ла   неоднорі `дність матерія `лу 
н. проду̀кции   неоднорі `дність проду `кції 

неодноро̀дный   неоднорі̀дний 
неокисля̀емый   неокѝснюваний; неокиснѝй 
неокисля̀ющийся   неокиснѝй; неокѝснюваний 
неокра̀шенный   непофарбо `ваний, 
незаба̀рвлений, безба̀рвний 

неопределённость   невѝзначеність,-ности, 
неозна `ченість,-ности 

неопределённый   невѝзначений, неозна̀чений 
неопределѝмый   невизна̀чний, невизнача̀нний 
неопределя̀емый   невизна̀чуваний; невизна̀чний 
неопределя̀ющий   невизнача̀льний 
неопределя̀ющийся   невизна `чний; 
невизна `чуваний 

неопро̀бованный   неви `пробуваний 
неопроверга̀емый   неспросто `вуваний; 
неспросто `вний 

неопровѐрженный   неспросто `ваний 
неопровержѝмый   неспросто `вний, 
незапере `чний 

неосвобождённый   незві̀льнений 

неосла̀бленный   неосла `блений 
неоснова̀тельный   необґрунто `ваний, 
безпідста `вний 

неотдѐланный   необро `блений 
неотделѝмый   невідді̀льний 
неотключа̀емый   невідмика̀ний; невідімкнѝй 
неотключа̀ющий   невідмика `льний 
неотключа̀ющийся   невідімкнѝй; невідмика̀ний 
неотключённый   невіді `мкнений 
неотожжённый   невідпа̀лений, невѝпалений 
неочѝщенный   неочи `щений, необчи `щений, 
неви `чищений 

непараллѐльность   непарале `льність,-ности 
непа̀рность   непа̀рність,-ности, непарѝстість, 

-тости 
непа̀рный   непа `рний 
непереключа̀емый   неперемика `ний; 
неперемикни `й, неперемиканни `й 

непереключа̀ющий   неперемика `льний 
непереключа̀ющийся   неперемикни `й; 
непереми `ка̀ний 

неперекрѐщиваемый   неперехрѐщуваний; 
неперехре `сний 

неперекрѐщивающий   неперехрѐщувальний 
неперекрѐщивающийся   неперехре `сний; 
неперехре `щуваний 

непериодѝческий   неперіоди `чний 
непериодѝчность   неперіоди `чність,-ности 
непериодѝчный   неперіоди `чний 
непла̀вкий   нето̀пкий, важкото `пкий 
непла̀вкость   нето̀пкість,-ности, 
важкото `пкість,-кости 

непло̀ский   непласки `й, непло `ский 
непло̀тность   нещі `льність,-ности 
непло̀тный   негусти `й; нещі `льний 
неповора̀чиваемый   неповерта `ний; 
неповоро `тний 

неповора̀чивающийся   неповоротки `й, 
неповоро `тний 

непода̀тливый   непода̀тливий, непідда̀тливий 
неподвѝжность   нерухо `мість,-мости 
неподвѝжный   нерухо `мий 
неполновѐсный   неповнова `гий 
неполнота̀   неповнота̀,-ти, непо̀вність,-ности 
непостоя̀нный   1. непості `йний; 2. неста̀лий, 
нестійки `й, хиткѝй; 3. мінли `вий 
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непостоянство                                                                                  несвёртывающийся 

непостоя̀нство   1. непості `йність,-ности; 
2. неста̀лість,-лости, несті `йкість,-кости; 
3. мінли `вість,-вости 

непра̀вильность   1. непра `вильність,-ности 
(якість, властивість); 2. по `милка,-ки, 
хи `ба,-би 

непра̀вильный   непра `вильний, хи `бний, 
помилко `вий 

непредвѝденный   непередба `чений 
непрекраща̀ющийся   безпереста `нний, 
безупи `нний 

непреодолѝмый   нездола̀нний, непрохіднѝй 
непреры̀вно   неперѐрвно, безперѐрвно, суці̀льно 
непреры̀вность   непере `рвність,-ности, 
безпере `рвність,-ности 

непреры̀вный   непере `рвний, безперѐрвний, 
суці `льний 

неприго̀дность   неприда̀тність,-ности 
неприкосновѐнный   недоторкни `й, 
недоторка̀нний, неза̀йманий, непору̀шний 

неприменѝмость   незастосо `вність,-ности 
неприспосо̀бленный   непристосо̀ваний 
неприча̀стный   неприче `тний 
непробива̀емый   непробѝваний; непробивнѝй 
непроверенный   непереві `рений 
непроводѝмый   непрово `джуваний 
непроводя̀щий   непровідни `й 
непродолжѝтельный   нетрива `лий, 
недовгоча `сний 

непродуктѝвный   непродукти `вний 
непрозра̀чный   непрозо `рий 
непроизводѝтельный   непродукти `вний 
непромока̀емый   непромока̀ний; непромокнѝй 
непроница̀емость   непрони `кність,-ности 

(середовища); непрони `кливість,-вости 
(про хвилю) 

непроница̀емый   непроникнѝй, непронѝкливий 
непропорциона̀льность   непропорці̀йність,-ности 
непроходѝмость   непрохі `дність,-ности 
непро̀чность   немі̀цність,-ности, нетрѝвкість, 

-кости 
непро̀чный   неміцни `й, нетривки `й 
неработоспосо̀бность   непрацезда̀тність,-ности 
неработоспосо̀бный   непрацезда̀тний 
нерабо̀чий   неробо̀чий, неробі `тний 
нера̀венство   мат. нері `вність,-ности 
неравнобѐдренный   мат. нерівнобѐдрений 

неравнобо̀кий   нерівнобо `кий 
неравновѐсно   нерівнова `жно 
неравновѐсный   нерівнова `жний 
неравномѐрность   нерівномі̀рність,-ности 
неравномѐрный   нерівномі̀рний 
неразветвлённый   нерозгалу `жений 
нера̀звитый   нерозви `нений 
неразделённый   неподі̀лений 
неразделѝмый   неподі `льний, нерозді̀льний 
нераздѐльно   нерозді̀льно 
неразделя̀емый   неподіля̀ний; неподі̀льний 
неразлага̀емый   нерозкла `дуваний; 
нерозкла `дни `й 

неразличѝмый   нерозрізне `нний 
неразрезно̀й   нерозрізни `й 
неразрешѝмый   нерозв’я `зний 
неразру̀шенный   незруйно `ваний 
неразры̀вность   нерозри `вність,-ности 
неразры̀вный   нерозривни `й 
неразьёмность   нерозні `мність,-ности 
неразьёмный   нерознімни `й 
нераспла̀вленный   нерозто `плений, 
нерозпла `влений 

нерастворѝмый   нерозчи `нний 
нерастяжѝмость   нерозтя `жність,-ности 
нервю̀ра   нерв’ю `ра,-ри (1. каркас крила 
літака; 2. буд. виступне спрофільоване 
ребро хрестового склепіння) 
н. замкова̀я   нерв’ю `ра замко̀ва 
н. решётчатая   нерв’ю `ра ґратча̀ста 

нерегулѝруемость   нерегульо̀ваність,-ности 
нерегулѝруемый   нерегульо `ваний; 
неврегульо `вний 

нерегулѝрующий   нерегулівни `й, 
нерегулюва `льний 

нерегулѝрующийся   неврегульо `вний; 
нерегульо `ваний 

нерента̀бельный   нерента̀бельний, неоку̀пний 
нержавѐющий   неіржавки `й, нержаві̀йний, 
нержаві̀ючий 

неро̀вность   нері̀вність,-ности 
нерушѝмый   непору `шний 
несбалансѝрованность   незбалансо̀ваність,-ности, 
незрівнова `женість,-ности 

несва̀ривающийся   незварнѝй; незва̀рюваний 
несвёртывающийся   1. незгортнѝй, 
незгорта̀нний; 2. хем. незсіднѝй, нескипнѝй 
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несвободный                                                                                       неудерживающий 

несвобо̀дный   неві `льний 
несвоеврѐменный   несвоєча `сний 
несво̀йственный   невласти `вий 
несвя̀занный   незв’я `заний 
несвя̀зность   незв’я `зність,-ности 
несгиба̀емость   незги `нність,-ности 
несгиба̀емый   незги `наний; незгѝнний, 
негнучки `й 

несгиба̀ющий   незгина `льний 
несгиба̀ющийся   незги `нний 
несгора̀емость   неспа `люваність,-ности 
несгора̀емый   неспале `нний, неспальни `й, 
вогнетривки `й 

несгора̀ющий   неспа `лювальний 
неселектѝвный   неселектѝвний, невибірко̀вий 
несжима `емость   нестисне `нність,-ности, 
нестѝскуваність,-ности, нестѝсливість,-вости 

несжима `емый   нести `скуваний; нестисни `й 
несжима `ющийся   нестисни `й; нести `сливий 
несимметрѝчность   несиметрѝчність,-ности 
несквозно̀й   нена `скрізний 
нескользя̀щий   нековзни `й 
неслоѝстый   нешарува `тий 
несма̀чивающийся   незмочнѝй; незмо̀чуваний 
несмѐшиваемость   незмі `шуваність,-ности 
несмѐшивающийся   незмішнѝй; незмі̀шуваний 
несмеща̀емость   незміще `нність,-ности 
несмеща̀емый   незмі̀щуваний; незміщѐнний 
несмина̀емость   незмина `льність,-ности, 
незми `нність,-ности 

несмыва̀емый   незми `ваний; незмивни `й 
несмыка̀емость   нести `чність,-ности 
несовершѐнный   недоскона `лий 
несовершѐнство   недоскона `лість,-лости 
несовместѝмость   несумі̀сність,-ности 
несовместѝмый   несумі `сний, незгі̀дний 
несовмещѐние   несуміща̀ння; несумі̀щення 
несовпада̀ющий   незбі̀жний, розбі̀жний 
несовпадѐние   незбіга̀ння; нѐзбіг, 
незбі̀жність,-ности, розбі̀жність,-ности 

несогла̀сие   незго̀да,-ди, розбі̀жність,-ности, 
незгі̀дність,-ности 

несогласо̀ванность   неузго `дженість,-ности, 
непого `дженість,-ности 

несогласо̀ванный   неузго̀джений, непого̀джений 

несоизмерѝмость   мат. неспільномі̀рність, 
-ности, несумі `рність,-ности; 
фіз. неспівмі̀рність,-ности, неспіввѝмірність, 
-ности; непорівня `нність,-ности 

несоизмерѝмый   неспівмі `рний, 
неспівви `мірний, несумі `рний 

несократѝмость   нескоро `тність,-ности 
несократѝмый   нескоро `тний 
несоо̀сность   неспівві `сність,-ности 
несоо̀сный   неспівві̀сний 
несоо̀тветствие   невідпові `дність,-ности 
несоо̀тветствующий   невідпові `дний 
несопряжённый   неспря `жений 
несоразмѐрность   неспіввѝмірність,-ности, 
неспіврозмі̀рність,-ности, 
диспропорці `йність,-ности 

несоразмѐрный   неспіврозмі̀рний, 
диспропорці `йний 

несостоя̀тельность   неспромо̀жність,-ности 
неспека̀емость   неспіка `льність,-ности, 
неспікли `вість,-вости 

неспека̀ющийся   неспікли `вий 
несплошно̀й   несуці `льний 
несраба̀тывание   неспрацьо `вування; 
неспрацюва `ння 

несравнѝмый   непорівня `нний 
нестабѝльность   нестабі̀льність,-ности, 
незмі̀нність,-ности, нетри `вкість,-кости 

нестанда̀ртный   нестанда `ртний 
нестарѐющий   нестарки `й, нестарі̀ючий 
нестѝ   нести `, трима̀ти 
н. нагру̀зку   витри `мувати наванта̀ження 

несто̀йкий   нестійки `й, нетривки `й 
несто̀йкость   несті̀йкість,-кости 
несу̀щий   1. носі̀йний (властивість); 

2. трима̀льний (стосовно навантаження) 
несьёмный   незні `мни `й 
нето̀чечный   неточко `вий 
нето̀чность   нето̀чність,-ности 
нето̀чный   нето̀чний, недокла `дний 
нѐтто   ек. не `тто (1. чиста вага товару – 
без тари й опакунку; 2. чистий прибуток) 
н.-тонна̀ж   не `тто-тона `ж, чи `стий тона `ж 

неубыва̀ющий   неспадни `й, неспадлѝвий 
неудѐрживающий   невтри `мний, 
невтри `мувальний 
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неудержимый                                                                                                     нитрация 

неудержѝмый   невтри `мний 
неудо̀бный   незру `чний 
неукреплённый   неукрі̀плений, незмі̀цнений 
неуничтожа̀емость   незни `щуваність,-ности 
неуничтожѝмость   незнище `нність,-ности 
неупоря̀доченность   невпорядко̀ваність,-ности 
неупоря̀доченный   невпорядко̀ваний 
неуправля̀емость   некеро `ваність,-ности; 
невкеро `вність,-ности 

неуправля̀емый   некеро̀ваний; невкеро̀вний 
неупру̀гий   непру̀жни `й 
неупру̀гость   непру `жність,-ности 
неуравновѐшенность   незрівнова̀женість,-ности 
н. динамѝческая   незрівнова `женість 
динамі̀чна 

н. статѝческая   незрівнова̀женість статѝчна 
неуравновѐшенный   незрівнова `жений 
неустановѝвшийся   неста `лий, неуста `лений 
неусто̀йчивость   несті̀йкість,-кости, 
неста `лість,-лости 

нефтедобы̀ча   нафтодобува `ння; 
нафтови `добуток,-тку 

нефтека̀чка   нафтотя `жня,-ні 
нефтеперерабо̀тка   нафтопереро̀блення; 
нафтопереробі̀ток,-тку 

нефтепро̀вод   нафтогі̀н,-гону, нафтопрові̀д,-во̀ду 
нефтесква̀жина   на `фтова свердлови `на,-ни, 
на `фтовий шиб,-бу 

нефтехранѝлище   нафтосхо `вище,-ща 
нѐфть   на̀фта,-ти, на̀фта-ропа `,-ти-ропи ` 
н. асфа̀льтового основа̀ния   на̀фта смолѝста 
н. обессо̀ленная   на `фта знесо `лена 
н. парафѝнистая   на `фта парафі `нова 
н. сернѝстая   на̀фта сірчѝста 
н. сыра̀я   сиріве `ць нафто `вий, на `фта 

[на̀фта-ропа `] необро `блена [сирова `] 
нефтяно̀й   нафто̀вий 
нехва̀тка   неста̀ча,-чі 
нехру̀пкий   некрихки `й 
нецелесообра̀зный   недоці `льний 
нечётность   непа `рність,-ности 
нечётный   непа `рний 
нечувствѝтельный   нечутли `вий 
неэкранѝрованный   незекрано `ваний 
неэластѝчный   нееласти `чний, непру `жни `й, 
негнучки `й 

нея̀сный   нея̀сний, невира̀зний, незрозумі̀лий 
нивелѝр   нівелі `р,-ра (геодезичний прилад 
для визначення різниці висот двох будь-яких 
точок земної поверхні) 

нивелѝрование   нівелюва̀ння; знівелюва̀ння; 
знівельо `вання (1. визначення висот 
або підвищень точок місцевости; 
2. вирівнювання земної поверхні під 
час будівництва, прокладання доріг) 

нивелѝрованный   знівельо `ваний 
нивелѝровать   нівелюва `ти, знівелюва `ти 
нѝжний   ни `жній, долі `шній, спі `дній 
низ   низ,-зу, спі `д,-по `ду 
низково̀льтный   низьково `льтний 
низкока̀чественный   низькоя `кісний 
низкокипя̀щий   низькокипля `чий, 
легкозакипа `льний 

низкопла̀вкий   низькото `пкий, легкото `пкий 
нѝкелевый   ні `келевий 
никелѝрование   нікелюва̀ння, понікелюва̀ння 

(покривання металевої поверхні тонким 
шаром нікелю, шляхом електролізу) 

никелѝрованный   понікельо `ваний 
никелѝровать   нікелюва `ти, понікелюва `ти 
никелѝруемый   нікельо̀ваний; понікельо̀вний 
никелѝрующий   нікелюва̀льний, нікелівнѝй 
никелѝрующийся   понікельо̀вний; нікельо̀ваний 
нѝкель  Ni   ні̀кель,-келю (хемічний елемент, 
ат.н. 28, сріблясто-білий пластичний і 
ковкий метал; застосовують для захисних 
покриттів, виготовлення спеціяльних 
стопів, сталей, лужних акумуляторів) 

нико̀ль   ніко̀ль,-ко̀ля (призма Ніколя, прозора 
для світла; застосовують як поляризатор 
та аналізатор світлових хвиль) 

нѝппель   ні̀пель,-ля, сопло `ва труба 
(металева трубка з наріззю на кінцях для 
герметичного з’єднання трубопроводів, 
шлангів) 
н. двойно̀й   ні̀пель подві̀йний 
н. переводно̀й   ні̀пель перевіднѝй 
н. переходно̀й   ні̀пель перехіднѝй 
н. с ко̀нусом   ні̀пель з ко̀нусом 

нисходя̀щий   спаднѝй, низхіднѝй, доді̀льний 
нѝтка   ряд,-ду, ни `зка,-ки (трубопроводу) 
нитра̀т  Me(NO3)n   нітра̀т,-ту (сіль нітратної 

[азотної] кислоти) 
нитра̀ция, нитрова̀ние   нітра̀ція,-ції, нітрува̀ння 

(оброблення речовин азотною кислотою) 
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нитрид                                                                                                      норма матрицы 

нитрѝд   нітри `д (сполука металу з азотом 
– MemNn, напр. Ca3N2 – нітрид кальцію) 

нитрѝрование   азотува `ння, азотиза̀ція,-ції 
(обробляння речовин активним азотом) 

нитрѝт  Me(NO2)n   нітри `т,-ту 
(сіль нітритної [азотистої] кислоти) 

нитрокрасѝтель   нітробарвни `к,-ка̀ 
нитрокра̀ска   нітрофа `рба,-би 
нитрола̀к   нітрола̀к,-ку 
нитроэма̀ль   нітросклѝця,-ці, нітроема̀ль,-лі 
нѝть   нѝтка,-ки; волосо `к,-ка̀, волоси `на,-ни 

(лампи) 
н. визѝрная   нѝтка візѝрна (прицільна) 
н. вольфра̀мовая   волосо̀к вольфра̀мовий 
н. ко̀коновая   шовко `винка,-ки 
н. нака̀ла   волосо̀к розжа `рення 
н. светя̀щаяся   волоси `на світна ` 
н. стекля̀нная   нѝтка скляна ` 

нихро̀м   ніхро̀м,-му (стоп нікелю з хромом та 
з домішками інших металів; застосовують 
у виробництві нагрівальних приладів) 

ничто̀жный   мізѐрний 
НМД   див. накопѝтель на магнѝтных дѝсках 
нога̀   нога `,-ги ` (опора споруд, механізмів) 
н. насло̀нная   буд. нарі̀жник,-ка 
н. стропѝльная   буд. кро `квина,-ни 

нож   ніж, ножа̀, різа̀к,-ка̀ (різальна частина 
різних інструментів, апаратів, машин) 
н. дѝсковый   ніж [різа̀к] ди `сковий 
н.-долото̀   ніж-долото `,-ожа `-долота ` 
н. конта̀ктный   мѐчик конта `ктний 
н. лезвѝйного инструмѐнта   ніж лѐзового 
інструме `нта 

н. перочѝнный   ніж скла̀даний; цизо̀рик,-ка 
н. подрезно̀й   ніж підрізни `й 
н. разрезно̀й   ніж розрізни `й 
н. садо̀вый   ніж садо `вий 
н. сапо̀жный   ніж ше `вський 
н. циклева̀льный   ніж циклюва `льний 
н. чистѝльный   ніж чисти `льний 

ножево̀й   ножови `й 
ножедержа̀тель   ножотрима `ч,-ча̀ 
ножеточѝльный   ножогостри `льний 
но̀жка   ні̀жка,-ки, підпі̀рка,-ки 
но̀жницы   но̀жиці,-жиць 
н. вибрацио̀нные   но̀жиці вібраці̀йні 
н. вы̀гнутые   но̀жиці ви `гнуті 
н. гидравлѝческие   но̀жиці гідравлі̀чні 

н. гильотѝнные   но̀жиці гільйотѝнні 
н. дѝсковые   но̀жиці ди `скові 
н. кривошѝпные   но `жиці ко `рбові 
н. листовы̀е   но̀жиці аркуше `ві [листові `] 
н. механѝческие   но `жиці механі `чні 
н. многодѝсковые   но̀жиці багатодѝскові 
н. параллѐльные   но̀жиці паралѐльні 
н. приводны̀е   но̀жиці повідні̀ [повіднѐві] 
н. рыча̀жные   но̀жиці ва `жільні 
н. универса̀льные   но̀жиці універса `льні 
н. шарнѝрные   но̀жиці шарні̀рні [сугло̀бові] 

но̀жны   пі̀хва,-ви 
ножо̀вка   ножі `вка,-ки, пи `лка,-ки (невелика 
ручна пилка з однією ручкою) 

ноздрева̀тый   ніздрюва `тий, дірча̀стий 
ноль   нуль,- ля ` 
номенклату̀ра   номенлату̀ра,-ри (сукупність 
прийнятих для наукового вжитку назв, 
термінів, що застосовуються в певній 
галузі знання) 

но̀мер   но̀мер,-ра, число `,-ла̀ (порядкове 
число предмета серед інших однорідних) 
н. поря̀дковый   но `мер порядко̀вий 
н. сортово̀й   но `мер сортови `й 

номерно̀й   номерни `й 
номина̀л   номіна̀л,-лу (іменна назва, іменний 
знак) 

номина̀льный   номіна̀льний, іменни `й 
номогра̀мма   мат. номогра `ма,-ми 

(спеціяльний кресленик, який виражає 
функційну залежність між певними 
величинами; використовують для 
розв’язування обчислювальних задач) 

нонвариа̀нтный   нонваріянтний, інваріантний, 
незмі̀нний 

но̀ниус   но `ніус,-са, верньє̀р,-ра (1. прилад 
для відліку довжин чи кутів; 2. пристрій 
для налаштування радіоапаратури) 

но̀рия   но `рія,-рії, елева `тор,-ра 
(вертикально-транспортувальна 
машина для сипких і рідких матеріялів) 
н. ковшо̀вая   но̀рія ковше `ва 
н. ле `нточная   но̀рія стрічко `ва 
н. цепна̀я   но̀рія ланцюго `ва 

но̀рма   но̀рма,-ми, пра̀вило,-ла, взірѐць,-рця̀ 
н. ве `ктора   но̀рма вѐктора 
н. врѐмени   но̀рма ча `су 
н. вы̀работки   но̀рма вѝробітку [вѝроблення] 
н. ма̀трицы   но̀рма ма̀триці 
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норма машинного времени                                                                     обваловывать 

н. машѝнного врѐмени   но̀рма машѝнного 
ча̀су 

н. отчислѐний   но `рма відрахува̀нь 
н. продолжѝтельности процѐсса   но `рма 
трива `лости проце `су 

н. произво̀дственная   но̀рма виробни `ча 
н. расхо̀да материа̀лов   но `рма витра `т 
матерія `лів 

н. рента̀бельности   но̀рма рента̀бельности 
нормализа̀ция   нормалізува `ння; 
знормалізува `ння; нормаліза `ція,-ції 
(встановлення норми) 

нормализѝрованный   знормалізо̀ваний 
нормализѝровать   знормалізо `вувати, 
нормалізува `ти; знормалізува `ти 

нормализѝруемый   нормалізо `ваний; 
знормалізо `вний 

нормализѝрующий   нормалізува `льний 
нормализѝрующийся   знормалізо̀вний; 
нормалізо `ваний 

норма̀ль   норма̀ль,-лі (1. мат. пряма, 
перпендикулярна до дотичної прямої або 
площини, що проходить через точку дотику; 
2. тех. деталь установленого зразка) 

норма̀льный   норма̀льний, пра `вильний 
норматѝв   нормати `в,-ву (економічний, 
технічний або інший показник норм, 
відповідно до якого виконують кожну 
роботу) 
н. контро̀льный   нормати `в контро `льний 
н. расхо̀да   норматѝв витра `т 

норматѝвный   нормати `вний 
нормѝрование   нормува `ння, унормува `ння 

(визначення, запроваджування норм у 
чому-небудь) 

нормѝрованный   унормо `ваний 
нормѝровать   нормува `ти, унормо̀вувати, 
унормува `ти 

нормиро̀вка   нормува `ння, унормува̀ння 
нормиро̀вочный   нормува̀льний, нормівнѝй 
нормѝруемый   нормо `ваний; унормо `вний 
нормѝрующий   нормува `льний, нормівни `й 
нормѝрующийся   унормо̀вний; нормо̀ваний 
но̀сик   но̀сик,-ка, дзьо̀бик,-ка (вмонтована 
в що-небудь трубка або трубкоподібний 
виступ у посудині, через який виливають 
рідину) 

носѝлки   но̀ші,-шів 
носѝтель   носі̀й,-сія ` 

н. да̀нных   носі̀й да̀них 
н. заря̀да   носі̀й заря `ду 
н. информа̀ции   носі̀й інформа `ції 
н. то̀ка   носі̀й стру `му 

но̀у-ха̀у   но `в-га̀в, до̀слід,-ду (технологічні 
знання, спеціяльні знання для застосування 
виробничого способу) 

нужда̀ться   потребува `ти, мати потре `бу 
нукло̀ны   нукло `ни,-нів (загальна назва 
протонів і нейтронів, із яких складається 
атомне ядро) 

нуль   нуль,-ля̀ (математичний знак [цифра], 
що показує відсутність одиниць якого- 
небудь розряду) 
н. абсолю̀тный   ну̀ль абсолю̀тний (найнижча 
можлива температура: -273,15оС) 

н. гра̀дусов   нуль гра̀дусів 
нумера̀тор   нумера `тор,-ра (апарат, за 
допомогою якого проставляють цифри 
на документах) 

нумера̀ция   нумера `ція,-ції (позначення 
предметів послідовними номерами) 

нумерова̀ть   нумерува `ти 
нута̀ция   нута̀ція,-ції (одна із форм коливання 
тіла, що обертається по осі) 

нутромѐр   нутромі̀р,-ра (прилад для 
вимірювання внутрішніх розмірів 
деталей машин) 

ну̀тч-фѝльтр   нутч-фі̀льтер,-тра (фільтер, 
який діє внаслідок просочування рідини 
крізь пористі керамічні плити або 
тканину, що лежить на ґратці, з-під 
якої відсмоктують повітря) 

нью̀тон   нью `тон,-на (одиниця сили в 
міжнародній системі одиниць; сила, що 
1 кг маси надає прискорення 1м/сек2) 

 
О 

 
обва̀л   обва̀лювання, зава̀лювання; обва̀лення, 
зава̀лення; обва `л,-лу, зава `л,-лу 

обва̀ливать, обвалѝть   1. обва̀лювати, обвалѝти 
(природній схил); 2. зава̀лювати, завали `ти 
(споруду) 

обвалова̀ние   гідрот. обвало `вування; 
обвалува `ння 

обвало̀ванный   обвало `ваний 
обвало̀вываемый   обвало̀вуванний; обвало̀вний 
обвало̀вывать, обвалова̀ть   обвало̀вувати, 
обвалува `ти 
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обваловывающий                                                                               обезжиривающий 

обвало̀вывающий   обвало `вувальний 
обвало̀вывающийся   обвало `вний 
обведѐние   обвѐдення 
обведѐнный   обвѐдений 
обвёрточный   обго̀ртний, обгортко `вий 
обветша̀лость   трухля `вість,-вости 
обветша̀ть   струхля `віти 
обвива̀емый   обви `ваний, обмо `туваний; 
обвивни `й, обмо `тний 

обвива̀ние   обвива `ння, обмо̀тування 
обвива̀ть, обвѝть   обвива `ти, обви `ти; 
обмо̀тувати, обмота̀ти 

обвива̀ющий   обвива `льний, обмо̀тувальний 
обвива̀ющийся   обвивни `й, обмо `тний; 
обви `ваний, обмо̀туваний 

обводнѐние   гідрот. обво `днювання, 
наво̀днювання, заво̀днювання; обво̀днення, 
наво `днення, заво̀днення 

обво̀дненный   обво̀днений, наво̀днений, 
заво `днений 

обводня̀емый   обво̀днюваний; наво̀днюваний; 
обводне `нний, наводне `нний 

обводня̀ть, обводнѝть   обводня `ти, 
обво̀днювати, обводни `ти; наводня `ти, 
наводни `ти; заводня `ти, заводни `ти 

обводня̀ющий   обво̀днювальний, 
наво `днювальний 

обвола̀киваемый   обволо `куваний, 
укри `ваний; обволокни `й; укривни `й 

обвола̀кивание   обволіка̀ння, укрива `ння 
обвола̀кивать, обволо̀чь   обволіка̀ти, 
обволокти `; укрива `ти, укри `ти 

обвола̀кивающий   обволіка `льний, 
укрива `льний 

обвя̀занный   обв’я `заний 
обвя̀зка   1. обв’я `зування; 2. о `бв’язка,-ки 
обвя̀зочный   обв’я `зувальний 
обвя̀зывать, обвяза̀ть   обв’я̀зувати, обв’яза̀ти 
обго̀н   обмина̀ння; о̀бмин,-мѝну, обгі̀н,-го̀ну 
обго̀ночный   обминни `й, обгі̀нний 
обгоня̀емый   обмина `ний, обганя `ний; 
обминни `й, обгі̀нний 

обгоня̀ть, обогна̀ть   обмина `ти, обмину `ти; 
обганя `ти, обігна̀ти 

обгоня̀ющий   обмина `льний, обганя `льний 
обгора̀ние   обгоря `ння 

обгора̀ть, обгорѐть   обгоря `[а̀]ти, обгорі̀ти 
обдѐланный   обро `блений, опра `влений 
обдѐлка   обро̀блювання, обробля `ння; 
обро `блення 

обдѐлочный   обро `бний 
обдѐлывать, обдѐлать   1. обробля `ти, 
обро `блювати, обробѝти; 2. оправля `ти, 
опра `вити 

обдѝр   обдира `ч,-ча̀ (апарат) 
обдира̀ние   1. обдира `ння; 2. шеретува `ння 
обдира̀ть, ободра̀ть   1. обдира `ти, обдѐрти 

(кору, оболонку, шкіру); 2. шеретува `ти, 
обшеретува `ти (зерно) 

обдѝрный   обдирни `й 
обдѝрочный   обдирни `й 
обдува̀емый   обду̀ваний, ові̀юваний; обдувнѝй, 
овійни `й 

обдува̀ние   обдува̀ння, ові̀ювання; обдуття̀, 
ові̀яння 

обду̀ва̀ть, обду̀ть   обдува̀ти, обду̀ти; овію̀вати, 
ові̀яти (вітром) 

обдува̀ющий   обдува `льний, ові `ювальний 
обдува̀ющийся   обдувнѝй, овійнѝй; обду̀ваний, 
ові `юваний 

обду̀вочный   обдувни `й 
обду̀тый   обду̀тий 
обезво̀женный   знево `днений 
обезво̀живаемый   знево̀днюваний; знево̀дний 
обезво̀живание   знево̀днювання; знево̀днення 
обезво̀живать, обезво̀дить   знево̀днювати, 
знево `днити 

обезво̀живающий   знево `днювальний 
обезво̀живающийся   знево̀дний; знево̀днюваний 
обезврѐживаемый   знешко `джуваний 
обезврѐживание   знешко `джування; 
знешко `дження 

обезврѐживать, обезврѐдить   
знешко̀джувати, знешко `дити 

обезврѐживающий   знешко `джувальний 
обезжѝренный   знето `вщений 
обезжѝриваемый   знето̀вщуваний, знето̀вщнѝй 
обезжѝривание   знето̀вщування, знема̀щування; 
знето `вщення, знема̀щення 

обезжѝривать, обезжѝрить   знето̀вщувати, 
знето `вщити 

обезжѝривающий   знето `вщувальний 

О 
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обеззараживание                                                                                                 обивать 

обеззара̀живание   знезара `ження, 
дезінфе `кція,-ції 

обезма̀сливание   знеолі̀єння, знеолѝвлення 
обезопа̀сить   убезпе `чити 
обезуглеро̀живаемый   зневуглецьо̀вуваний; 
зневуглецьо `вний 

обезуглеро̀живание   зневуглецьо̀вування; 
зневуглецюва `ння 

обезуглеро̀живать, обезуглеро̀дить   
зневуглецьо `вувати, зневуглецюва̀ти 

обезуглеро̀живающий   зневуглецьо̀вувальний 
обёрнутый   обго̀рнутий, заго `рнутий 
обёрточный   обгортко `вий 
обёрточный   обго̀ртний, обгортко `вий 
обёртываемый   обго̀ртуваний; обго̀ртний 
обёртывание   обго̀ртування, заго̀ртування; 
обгорта `ння, загорта `ння 

обёртывать, оберну̀ть   обгорта̀ти, обгорну̀ти; 
загорта `ти, загорну `ти 

обёртывающий   обгорта̀льний, загорта̀льний 
обеспечѐние   1. забезпѐчування; забезпѐчення; 

2. засо̀блювання, засо̀блення; за̀соби,-бів 
о. аппара̀тное   забезпѐчення апара̀тні 
о. информацио̀нное   
забезпѐчення інформаці `йне 

о. математѝческое   
забезпѐчення математи `чне 

о. програ̀мное   забезпе `чення програ `мне 
о. про̀чности   забезпе `чування мі̀цности, 
забезпе `чення мі̀цности 

о. технѝческое   забезпѐчення техні `чне 
о. технологѝческое   забезпѐчення технологі̀чне 

обеспѐченный   забезпѐчений; забезпѐчний 
обеспѐчиваемый   забезпѐчуваний; забезпѐчний 
обеспѐчивание   забезпѐчування; забезпѐчення 
обеспѐчивать, обеспѐчить   забезпѐчувати, 
забезпѐчити 

обеспѐчивающий   забезпе `чувальний 
обеспѐчивающийся   забезпе `чний; 
забезпѐчуваний 

обеспы̀ление   відпоро̀шування, знепѝлювання; 
відпоро `шення, знепи `лення 

обеспы̀ливать, обеспы̀лить   знепи `лювати, 
знепи `лити; відпоро `шувати, відпороши `ти 

обессѐривание   знесірко̀вування, знесі̀рчування; 
знесіркува `ння, знесі̀рчення 

обессѐривать, обессѐрить   знесі̀рчувати, 
знесірчи `ти; знесірко `вувати, знесіркува `ти 

обессо̀ленный   знесо `лений 
обессо̀ливание   знесо `лювання; знесо `лення 
обессо̀ливать, обессо̀лить   знесо̀лювати, 
знесо `лити 

обесто̀ченный   ел. знестру `млений 
обесто̀чивать, обесто̀чить   знестру̀млювати, 
знестру `мити (вимикати струм) 

обесцвѐченный   знеба̀рвлений 
обесцвѐчиваемый   знеба̀рвлюваний; знеба̀рвний 
обесцвѐчивание   знеба̀рвлювання; знеба̀рвлення 
обесцвѐчивать, обесцвѐтить   знеба̀рвлювати, 
знеба̀рвити 

обесцвѐчивающий   знеба̀рвлювальний 
обесцвѐчивающийся   знеба̀рвнѝй; 
знеба̀рвлюваний 

обесщела̀чивание   знелу̀жування; знелу̀ження 
обжа̀тие   обти `скання, обтѝскування; 
обтѝснення; обтѝск,-ку 

обжа̀тый   обтѝснений 
обжа̀ть   обтѝснути 
о̀бжиг   випа̀лювання; вѝпалення; вѝпал,-лу 
о̀. бисквѝтный   ви `пал біскві `тний 
о̀. восстановѝтельный   ви `пал відно̀вий 
о̀. декоратѝвный   ви `пал декоратѝвний 

[оздо̀блювальний, оздо̀бний] 
о̀. окислѝтельный   ви `пал окиснѝй 
о̀. оконча̀тельный   ви `пал остато `чний 
о̀. скоростно̀й   вѝпал шви `дкісний 

обжига̀емость   випа `льність,-ности, 
випа `люваність,-ности 

обжига̀емый   випа `люваний; випа `льнѝй 
обжига̀ние   випа̀лювання, обпа̀лювання, 
обпіка̀ння; ви `палення 

обжига̀тельный   випа `лювальний, 
обпа̀лювальний; випа `льни `й, обпальни `й 

обжига̀ть, обжѐчь   випа `лювати, ви `палити; 
обпа̀лювати, обпали `ти 

обжига̀ющий   випа̀лювальний, обпа̀лювальний; 
обпіка̀льний (вітер) 

обжѝм   обтиска̀ння; обтѝснення; о̀бтиск,-ку 
обжима `емый   обтѝскуваний; обтисни `й 
обжима `ть, обжа̀ть   обтиска `ти, обтисну `ти 
обзо̀р   о̀гляд,-ду 
обзо̀рный   оглядо̀вий 
обива̀ть, обѝть   оббива̀ти, оббѝти; око̀вувати, 
обко̀вувати, обкува `ти (залізом) 
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обивка                                                                                                            обмазывать 

обѝвка   оббива̀ння; оббиття ` 
обѝвной   оббивни `й 
обѝльный   ряснѝй 
обѝтый   обби `тий, обко̀ваний, око `ваний 

(залізом) 
обкалённый   обгарто `ваний 
обка̀ливать, обкалѝть   обгарто `вувати, 
обгартува `ти; загарто `вувати, загартува `ти 

обка̀тка   випро `бування, випробо̀вування; 
ви `пробування; випро `ба,-би; притира `ння; 
притертя ` 
о. автомобѝля   випро `бування а̀вта 
о. двѝгателя   випро `бування двигуна ` 
о. ро̀ликом   притира̀ння коліща̀м [ва̀льцем] 
о. ша̀риком   притира `ння ку `лькою 

обка̀тывать, обката̀ть   випробо `вувати, 
випробува `ти; притира `ти, прите `рти 

обкла̀дка   1. обклада̀ння, покрива̀ння; 
2. обкла̀дина,-ни 

облага̀емый   тех. обкла `даний; обкладни `й; 
фін. оподатко `вуваний; оподатко `вний 

облага̀ние, обложѐние   обклада̀ння; обкла̀дення; 
оподатко `вування; оподаткува `ння 

облага̀ть, обложѝть   обклада̀ти, обкла̀сти 
облагора̀живание   облагоро `дження, 
ушляхѐтнення (підвищення якости, ґатунку) 

обла̀мываемый   обла̀муваний, обла̀мний 
обла̀мывание   обло̀мування, обла̀мування; 
обло̀млення, облама̀ння 

обла̀мывать, облома̀ть   обла̀мувати, 
обло̀млювати; облама̀ти, обломѝти 

о̀бласть   1.  адм. о `бласть,-ті; 2. зо̀на,-ни, 
по `ле,-ля, діля `нка,-ки; 3. га `лузь,-зі (науки, 
техніки, виробництва); 4. сфе `ра,-ри, 
ца `рина,-ни, ко `ло,-ла, ни `ва,-ви 
о. вероя̀тных отклонѐний   зо̀на можлѝвих 
відхѝлень 

о. взаимодѐйствия   зо `на взаємоді̀ї 
о. неусто̀йчивоси   зо̀на несті `йкости 
о. нѝзкого давлѐния   о̀бласть низько̀го тѝску 
о. повреждѐния   зо `на пошко `джености 
о. помѐх   зо̀на зава̀д 
о. применѐния   га̀лузь застосува̀ння 

[вжива `ння] 
о. рабо̀чая (реа̀ктора)   зо̀на акти `вна 

(реа̀ктора), діля `нка робо `ча (реа `ктора) 

о. разрушѐния   зо̀на руйнува `ння 
о. растяжѐния   зо̀на розтяга̀ння [ро̀зтягу] 
о. сжа̀тия   зо `на стиска `ння [стѝску] 
о. слы̀шимости   зо̀на чу `тности 
о. теку̀чести   зо̀на теку `чости [плѝнности] 
о. усто̀йчивости   зо `на сті̀йкости 
о. чувствѝтельности   зо̀на чутли `вости 

облегча̀емый   поле `гшуваний 
облегча̀ть, облегчѝть   полѐгшувати, полѐгшити 
облегча̀ющий   поле `гшувальний 
облегчѐние   полѐгшування; полѐгшення 
облегчённый   поле `гшений 
обледенѐние   обмерза `ння; обмѐрзнення; 
обледені̀ння (покривання льодом) 

о̀блик   вѝгляд,-ду 
облицо̀вка   личкува `ння, обличко̀вування; 
обличкува `ння; личко `вання (поверхневе 
викладання) 
о. кирпѝчная   личкува `ння цеглянѐ 
о. огнеупо̀рная   личкува `ння вогнетривке ` 
о. плѝточная   личкува `ння плиткове ` 

облицо̀вочный   личкува̀льний, обличкува̀льний 
облицо̀вывающий   обличко `вувальний 
обло̀жка   окладѝнка,-ки, обкладѝнка,-ки; 
обго̀ртка,-ки 

обло̀м   обло̀млювання, обла `мування; 
обло̀млення, облама̀ння; обло̀м,-му 

обло̀манный   обло̀млений, обла̀маний 
обло̀мок   обла `мок,-мка, ула `мок,-мка 
облуча̀емый   опромі̀нюваний; опромі `нний 
облуча̀тель   опромі̀нювач,-ча 
облуча̀ть, облучѝть   опромі̀нювати, опромі̀нити 
облуча̀ющий   опромі `нювальний 
облуча̀ющийся   опромі̀нний; опромі̀нюваний 
облучѐние   опромі̀нювання; опромі̀нення; 
опромі `неність,-ности 

облучённый   опромі̀нений 
обма̀занный   обма̀заний, обма `щений 
обма̀зка   обма̀зування, обма̀щування; 
обма̀зання, обма̀щення; обма̀зання, 
обма̀зка,-ки 

обма̀зываемый   обма̀зуваний, обма̀щуваний; 
обмазни `й, обмасни `й 

обма̀зывание   обма̀зування, обма̀щування 
обма̀зывать, обма̀зать   обма̀зувати, обма̀зати; 
обма̀щувати, обмастѝти 
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обмазывающий                                                                                       обобществлять 

обма̀зывающий   обма̀зувальний, 
обма̀щувальний 

обма̀зывающийся   обма̀зний, обмасни `й; 
обма̀зуваний, обма̀щуваний 

обмака̀ние   умо̀чування 
обма̀киваемый   умо̀чуваний; умо̀чний 
обма̀кивать, обма̀кнуть   умо̀чувати, 
умочи `ти, умокну̀ти 

обма̀кивающий   умочу̀вальний 
обма̀тываемый   обмо `туваний, обвѝваний; 
обмо̀тни `й, обвивни `й 

обма̀тывание   обмо `тування, обвива `ння 
обма̀тывать, обмота̀ть   обмо `тувати, 
обмота̀ти; обвива̀ти, обвину `ти 

обма̀тывающий   обмо̀тувальний, обвива̀льний 
обма̀тывающийся   обмо `тний, обвивни `й; 
обмо̀туваний, обвѝваний 

обмежева̀ние   обмѐжування; обмѐження 
обмежёвывать, обмежева̀ть   обмѐжувати, 
обмѐжити 

обмелѐлый   обмілі̀лий 
обмелѐние   обмілі̀ння 
обмѐн   о̀бмін,-ну, вимі̀на,-ни 
обмѐниваемый   обмі̀нюваний, вимі̀нюваний; 
обмі̀нний; вимі `нний 

обмѐнивание   обмі̀нювання, вимі̀нювання 
обмѐнивать, обменя̀ть   обмі̀нювати, обміня̀ти; 
вимі̀нювати, ви `міняти 

обмѐнивающий   обмі̀нювальний, 
вимі `нювальний 

обмѐнивающийся   обмі̀нний, вимі̀нний; 
обмі̀нюваний, вимі̀нюваний 

обмѐр   обміря̀ння, обмі̀рювання; обмі̀рення; 
о̀бмір,-ру 

обмѐренный   обмі̀ряний 
обмеря̀емый   обмі̀рюваний, обмі `рний 
обмеря̀ющий   обмі̀рювальний 
обмо̀танный   обви `тий, обмо̀таний 
обмо̀тка   обвива̀ння, обмо̀тування; обвиття̀, 
обмота̀ння; обвѝтка,-ки, ел. на̀витка,-ки 
о. бифиля̀рная   обви `тка двони `ткова 

[біфіля `рна] 
о. бронева̀я   обви `тка па̀нцирна 
о. двухсло̀йная   обви `тка двоша `рова 
о. зубча̀тая   обвѝтка трибова ` 
о. ле `нточная   обвѝтка стрічкова̀ 

о. петлева̀я   обви `тка петля `ста 
о. ребро̀м   обви `тка ру `ба 
о. сетева̀я   на̀витка мерѐжна 
о. хо̀рдовая   обви `тка хо̀рдова [тятѝвна] 
о. шу̀нтовая   обви `тка шу `нтова [узбі̀чна] 

обмо̀точный   обвитко `вий 
обмо̀тчик   обвива̀ч,-ча ` 
обмыва̀ние   обмива `ння, умива `ння 
обмы̀вочный   обмива `льний 
обнажа̀емый   ого̀люваний; огольни `й 
обнажа̀ть, обнажи `ть   ого̀лювати, оголи `ти 
обнажа̀ющий   ого̀лювальний 
обнажа̀ющийся   огольни `й; ого `люваний 
обнажѐние   ого `лювання; ого `лення 
обнажённый   ого̀лений 
обнару̀женный   вия `влений, ви `критий, 
зна̀йдений 

обнару̀живаемый   виявля `ний, викри `ваний; 
виявни `й, викривни `й 

обнару̀живание   виявля `ння, викрива `ння; 
ви `явлення, викриття ` 

обнару̀живать, обнару̀жить   виявля̀ти, вѝявити; 
викрива̀ти, вѝкрити; відкрива̀ти, відкрѝти; 
знахо `дити, знайти ` 

обнару̀живающий   виявля̀льний, викрива̀льний 
обновлѐние   оно̀влювання, обно̀влювання, 
поно `влювання; оно `влення, обно̀влення, 
поно `влення 

обновля̀ть, обновѝть   оновля `ти, онови `ти; 
обновля̀ти, обновѝти; поновля̀ти, поновѝти 

обно̀с   1. обно `шування; обне `сення; 
2. о(б)горо `джування, о(б)горо `дження; 
огоро `жа,-жі 

обносѝть, обнестѝ   1. обноси `ти, обнести `; 
2. о(б)городи `ти 

обобща̀емый   узага̀льнюваний; узага `льни `й 
обобща̀ть, обобщѝть   узага̀льнювати, 
узага `льнити 

обобща̀ющий   узага̀льнювальний, узагальнівнѝй 
обобщѐние   узага̀льнювання; узага̀льнення 
обобщённый   узага `льнений 
обобществлѐние   усуспі `льнювання, 
усуспі `льнення 

обобществлѐнный   усуспі `льнений 
обобществля̀ть, обобществѝть   
усуспі `льнювати, усуспільнити 
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обогатительный                                                               оборудование лабораторное 

обогатѝтельный   збага `чувальний 
обогаща̀ть, обогатѝть   збага̀чувати, збагатѝти 
обогаща̀ющий   збага̀чувальний 
обогащѐние   збага̀чування; збага `чення 
о. магнѝтное   збага̀чення магне `тне 
о. пневматѝческое   збага̀чення пневматѝчне 
о. полѐзных ископа̀емых   збага̀чення 
кори `сних копа `лин 

о. руд   збага̀чення ру̀д 
обогащённый   збага̀чений 
обогрѐв   о(бі)гріва̀ння; о(бі)грі̀в,-ву, нагрі̀в,-ву 
обогрева̀емый   огрі `ваний; огрівни `й 
обогревание   о(бі)гріва `ння; нагрівання 
обогрева̀тель   нагрівнѝк,-ка̀, о(бі)гріва̀ч,-ча̀, 
нагріва `ч,-ча ` 

обогрева̀тельный   нагріва̀льний, о(бі)гріва̀льний 
обогрева̀ть, обогрѐть   о(бі)гріва̀ти, о(бі)грі̀ти 
обогрева̀ющий   о(бі)гріва `льний 
обогрева̀ющийся   о(бі)грівнѝй; о(бі)грі̀ваний 
обогрѐтый   о(бі)грі̀тий 
о̀бод   о̀бід,-бода, о `бруч,-ча, о `бвід,-воду 

(1. зовнішня частина колеса, звичайно 
обведена шиною; 2. залізне кільце, що 
його набивають для скріплення круглого 
або циліндричного предмета) 
о̀. разбо̀рочный   о̀бід розбі̀рни `й 
о̀. разъёмный   о̀бід рознімни `й 
о̀. съёмный   о̀бід знімни `й 
о̀. тормозно̀й   о̀бід гальмівни `й 

обо̀дный   ободо̀вий 
ободо̀чек   обідо̀к,-дка 
обо̀дранный   1. обдѐртий, обі̀драний; 

2. обшерето `ваний, пошерето `ваний 
обоесторо̀нний   двосторо `нній 
обо̀ечный   оббива̀льний, шпале `рний 
обожжённый   обпа̀лений, ви `палений 
обознача̀емый   позна `чуваний, позна `чний 
обознача̀ть, обозна̀чить   познача̀ти, позначѝти 
обозначѐние   познача `ння; позна̀чення; 
позна `ка, -ки, по̀значка,-ки 
о. алгебраѝческое   позна̀чення алгебрѝчне; 
по `зна(ч)ка алгебрѝчна 

о. бу̀квенное   позна̀чення лі̀терне; по̀значка 
буко̀вна [лі `терна, бу̀квенна] 

о. буквенно-цифрово̀е   позна̀чення 
лі̀терно-цифровѐ 

о. усло̀вное   позна `чення умо `вне 

о. числово̀е   позна̀чення числовѐ 
обозна̀ченный   позна `чений 
обо̀и   шпале `ри,-лѐр 
обо̀йма   обі̀ймиця,-ці, обо̀йма,-ми; рѝхва,-ви 

(блоку) (кільчаста деталь машини, механізму, 
в яку вкладають дрібніші деталі для їх 
закріплення в певному положенні) 
о. бло̀чная   рѝхва,-ви 
о. разъёмная   обі̀ймиця розні̀мна ` 
о. рессо̀рная   обі̀ймиця ресо `рна 
о. скрепля̀ющая   обі̀ймиця скрі̀плювальна 
о. шарикоподшѝпника   обі̀ймиця кульково̀ї 
вальни `ці 

оболо̀нь   оболо `нь,-ні, оболо̀ня,-ні (запла̀вні 
луки) 

оболо̀чка   1. оболо̀нка,-ки (те, що 
покриває, оповиває ззовні, з поверхні); 
2. тех. соро `чка,-ки, обго̀ртка,-ки 
(захисні конструкції покриття) 
о. ка̀беля   ел. обго̀ртка ка̀беля [жѝльника] 
о. многосло̀йная   оболо̀нка багатошаро̀ва 
о. непронеца̀емая   оболо `нка непроникна ` 
о. полунепронеца̀емая   
оболо `нка напівнепроникна ` 

о. свобо̀дная   оболо̀нка ві `льна 
о. толстостѐнная   оболо `нка грубості̀нна 
о. тонкостѐнная   оболо `нка тонкості̀нна 

обора̀чиваемость   оберта `льність,-ности, 
оборо̀тність,-ности; фін. обі̀жність,-ности 

обора̀чиваемый   обѐртаний; обертни `й 
обора̀чивать, обратѝть   оберта̀ти, оберну̀ти 
обора̀чивающий   оберта `льний 
обора̀чивающийся   обертни `й; обѐртаний 
обо̀рванный   обі̀рваний, віді̀рваний 
оборо̀т   оберта `ння; обѐрнення; о̀берт,-ту 

(колеса); фін. о `біг,-гу, оборо `т,-ту 
о. валово̀й   оборо `т валови `й (торгі̀влі) 
о. внѐшний   оборо `т зо `внішній (торгі̀влі) 
о. платѐжный   о̀біг платі `жний 
о. това̀ров   обо̀рот това `рів 
о. фо̀ндов   о̀біг фо̀ндів 

оборо̀тный   оборо̀тний, обіго̀вий, зворо̀тний 
обору̀дование   устатко̀вування, обла̀днування; 
устаткува `ння, обладна̀ння; устатко̀вання, 
обла̀днання 
о. заводско̀е   устатко `вання заводськѐ 
о. лаборато̀рное   устатко̀вання лаборато̀рне 
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оборудование металлургическое                                                              обрамление 

о. металлургѝческое   
устатко `вання металургі `йне 

о. руднѝчное   устатко `вання копа̀льневе 
о. технологѝческое   
устатко `вання технологі̀чне 

о. энергетѝческое   устатко̀вання енергетѝчне 
обору̀дованный   устатко̀ваний, обла̀днаний 
обору̀довать   устатко `вувати, устаткува `ти; 
обла̀днувати, обладна̀ти 

обору̀дуемый   устатко̀вуваний, обла̀днуваний; 
устатко `вний, обладни `й 

обору̀дующий   устаткува̀льний, обладна̀льний 
обоснова̀ние   обґрунто̀вування; обґрунтува̀ння; 
обґрунто `вання 

обосно̀ванность   обґрунто `ваність,-ности 
обосно̀ванный   обґрунто `ваний 
обоснова̀ть, обосно̀вывать   обґрунто̀вувати, 
обґрунтува `ти 

обособлѐние   відокре `млювання, 
виокре `млювання; відокре `млення, 
ви `окремлення 

обосо̀бленность   відокре `мленість,-ности, 
ви `окремленість,-ности 

обосо̀бленный   відокрѐмлений, вѝокрѐмлений 
обособля̀емый   відокре `млюваний, 
виокрѐмлюваний; відокрѐмний, виокрѐмний 

обособля̀ть   відокрѐмлювати, виокрѐмлювати 
обособля̀ющий   відокре `млювальний, 
виокре `млювальний 

обо̀чина   узбі̀ччя, кра̀й,-ра `ю 
обою̀дность   обопі `льність,-ности; 
взає̀мність,-ности 

обраба̀тываемость   обро `бність,-ности 
обраба̀тываемый   обро̀блюваний, 
опрацьо̀вуваний; обро̀бний, опрацьо̀вний 

обраба̀тывать, обрабо̀тать   обробля `ти, 
оброби `ти; опрацьо `вувати, опрацюва `ти 

обраба̀тывающий   обро̀блювальний, 
опрацьо `вувальний 

обраба̀тывающийся   обро̀бний, опрацьо̀вний; 
обро `блюваний, опрацьо `вуваний 

обрабо̀танный   обро `блений, опрацьо `ваний 
обрабо̀тка   обробля `ння, обро `блювання, 
опрацьо̀вування; обро̀блення, опрацюва̀ння; 
обробі̀ток,-ку, опрацьо `вання 
о. взрывна̀я   обробля `ння вибухо̀ве 

о. вибрацио̀нная   обробля `ння вібраці̀йне 
о. горя̀чая   обробля `ння гаря `че 
о. давлѐнием   обробля `ння ти `ском 
о. ла `зерная   обробля `ння ла̀зерне 
о. механѝческая   обробля `ння механі `чне 
о. повѐрхостная   обробля `ння поверхне `ве 
о. теплова̀я   обробля̀ння тепловѐ [термі̀чне] 
о. тепловлажностна̀я   обробля `ння 
тепловоло̀ге [парѝльне] (гарячою парою) 

о. термомагнѝтная   
обробля `ння термомагне `тне 

о. термомеханѝческая   
обробля `ння термомехані `чне 

о. химѝческая   обробля `ння хемі̀чне 
о. холо̀дная   обробля `ння холо `дне 
о. хо̀лодом   обробляння хо̀лодом 
о. чернова̀я   обробля `ння чорновѐ 
о. чистова̀я   обробля `ння чистовѐ 
о. электроѝскровая   
обробля `ння електроіскрове ` 

о. электромехани `ческая   обробля `ння 
електромехані `чне 

о. электротермѝческая   
обробля `ння електротермі `чне 

образѐц   зразо̀к,-зка̀ (еталон); взірѐць,-рця̀ 
о. испыта̀тельный   зразо̀к до̀слідний 
о. поро̀ды   зра `зок поро `ди 
о. промы̀шленный   зразо `к промисло `вий 
о. станда̀ртный   зразо̀к станда `ртний 

образова̀ние   1. тво̀рення, утво `рювання, 
ство `рювання, формува `ння, склада̀ння; 
утво `рення, ство `рення, сформува̀ння, 
скла̀дення, у̀твір,-ру, вѝтвір,-ру, твір,-во̀ру; 
2. осві̀та,-ти 

образо̀ванный   1. утво `рений, ство `рений, 
сформо `ваний, скла̀дений; 2. осві̀чений 

образо̀вывать, образова̀ть   утво̀рювати, 
утворѝти; ство̀рювати, створѝти; формува̀ти, 
сформува `ти; склада̀ти, скла̀сти 

образу̀емый   утво `рюваний; утвірни `й 
образу̀ющая   ім. твірна `,-но̀ї 
образу̀ющий   утво̀рювальний, ство̀рювальний 
образу̀ющийся   утвірни `й; ство `рений 
образцо̀вый   зразко `вий; взірце `вий 
обрамлѐние   облямо̀вування; облямува̀ння; 
облямо `вання, облямі̀вка,-ки 
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обрамленный                                                                                               обрызгивать 

обра̀мленный   облямо̀ваний 
обратѝмость   оборо `тність,-ности, 
реверсѝвність,-ности, реверсі̀йність,-ности 
(про напрям) зворо `тність,-ности 

обратѝмый   оборо `тний (процес) 
обра̀тно   1. мат. обѐрнено; 2. наза̀д; 3. навпакѝ; 

4. зворо `тно (у зворотному напрямку) 
обра̀тный   зворо̀тний (напрям), мат. обѐрнений; 
протиле `жний (знак) 

обраща̀емый   обѐртаний; обертни `й 
обраща̀ть, обратѝть   оберта̀ти, оберну `ти; 
зверта `ти, зверну̀ти 

обраща̀ющий   оберта̀льний, зверта̀льний, 
поверта `льний 

обращѐние   1. поверта `ння, оберта̀ння; 
пове `рнення, обѐрнення; 2. пово `дження 
(з чим); 3. ору `дування (чим); 4. звѐрнення 
(до когось); 5. о̀біг,-гу, оборо `т,-ту 
о. вну̀треннее   фіз. оберта `ння вну `трішнє 
о. движѐния   обѐрнення ру `ху 
о. денѐжное   о̀біг грошови `й 
о. метрѝческое   обѐрнення метрѝчне 
о. теорѐмы   мат. обѐрнення теоре `ми 

обращённый   обѐрнений, зве `рнений, 
перетво `рений 

обрѐз   буд. обрі̀з,-зу 
обреза̀емый   обрі̀зуваний, обтина `ний; 
обрізни `й, обтинни `й 

обрѐзанный   обрі̀заний, обі `тнений 
обреза̀ть, обрѐзать   обріза `ти, обрі̀зувати, 
обрі̀зати; обтина̀ти, обітну̀ти, обтя `ти 

обреза̀ющий   обріза̀льний, обтина `льний 
обрѐзка   обріза̀ння, обрі̀зування, обтина̀ння; 
обрі̀зання, обі̀тнення; обрі̀з,-зу, о̀бтин,-ну 

обрезно̀й   обрізни `й 
обрѐзок   обрі̀зок,-зка, ути `нок,-нка 
обрѐзывание   обрі̀зування; обріза̀ння 
обрешётина   1. буд. ла̀та,-ти (довга жердина 
або дошка, яку кладуть упоперек кроков); 
2. дра `нка,-ки (тоненькі дощечки для 
оббивання стін і стелі під тинькування) 

обрешётка   буд. 1. латува `ння, настила `ння; 
2. на̀стил,-лу (під паркет) 

обрешѐченный   лато `ваний, решето̀ваний, 
дранко `ваний 

обрешѐчивание   буд. латува̀ння, дранкува̀ння, 
решетува `ння, обрешето `вування 

обрешѐчивать, обрешёчивать   1. решетува̀ти, 
решети `ти; обрешетува `ти, обрешети `ти; 
латува `ти, полатува `ти (покрівлю); 
2. дранкува̀ти, подранкува̀ти, решетува̀ти, 
обрешетува `ти (стіну) 

обрисо̀вывать, обрисова̀ть   обрисо `вувати, 
обрисува `ти 

о̀бруб   1. обру̀б,-бу (обрубане місце), 2. зруб,-бу, 
цямрѝна,-ни, цямри `ння (колодязя) 

обру̀банный, обру̀бленный   обру̀баний 
обру̀бок   обру̀бок,-бка, оцу̀пок,-пка (дерева) 
обру̀бываемый   обру̀буваний; обрубни `й 
обру̀бывать, обрубѝть   обру̀бувати, обруба̀ти 
обру̀бывающий   обру̀бувальний 
о̀бруч   обру̀ч,-ча, о̀бід,-боду (зігнута кільцем 
штаба) 
о. стяжно̀й   обру̀ч стяжни `й 

о̀бручный   обручѐвий 
обрушѐние   зава̀лювання, обва̀лювання; 
зава̀лення, обва̀лення; зава̀л,-лу, обва̀л,-лу 
о. кро̀вли   обва̀лення покрі̀влі; обва̀л покрі̀влі 
о. эта̀жное   обва̀лення поверхо `ве; обва̀л 
поверхо `вий 

обру̀шенный   зава̀лений, обва̀лений, пова̀лений 
обру̀шиваемый   зава̀люваний, обва̀люваний; 
завальни `й, обвальни `й 

обру̀шивать, обру̀шить   зава̀лювати, завалѝти; 
валѝти, обвалѝти; розва̀лювати, розвалѝти 

обру̀шивающий   зава̀лювальний, обва̀лювальний 
обру̀шивающийся   завальни `й, обвальни `й; 
зава̀люваний, обва `люваний 

обры̀в   обрива `ння, урива `ння; обірва `ння, 
урва̀ння; обрѝв,-ву; у̀рвище,-ща, крутоя̀р,-ру 
(місце) 

обрыва̀емый   обрѝваний, відри `ваний; 
обривни `й, відривни `й 

обрыва̀ние   обрива̀ння, урива̀ння; обірва̀ння, 
урва `ння 

обрыва̀ть, оборва̀ть   обрива `ти, обірва̀ти; 
відрива `ти, зірва `ти 

обры̀вистый   1. ури `вчастий, ури `вистий; 
2. стрімкѝй, крути `й 

обры̀вок   ури `вок,-вка, шмато `к,-тка ` 
обры̀згивание   оббрѝзкування 
обры̀згивать, обры̀згать   оббри `зкувати, 
оббрѝзкати; окро̀плювати, окропи `ти; 
зро `шувати, зросѝти 
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обсадка                                                                                                        обшивающий 

обса̀дка   обса̀джування; обса̀дження 
обса̀живать, обсадѝть   обса̀джувати, обсадѝти 
обсервато̀рия   обсервато `рія,-рії, 
спостере `жня,-ні 
о. астрономѝческая   
обсервато `рія астрономі `чна 

о. го `рная   обсервато `рія гірська̀ 
о. метеорологѝческая   
обсервато `рія метеорологі̀чна 

о. сейсмѝческая   обсервато `рія сейсмі̀чна 
обсерва̀ция   обсерва̀ція,-ції, спостерѐження 
обслѐдование   обстѐжування; обстѐження 
обслѐдованный   обстѐжений 
обслѐдовать   обстѐжувати, обстѐжити 
обслѐдуемый   обстѐжуваний; обстежни `й 
обслу̀живаемый   обслуго̀вуваний; обслужнѝй 
обслу̀живание   обслуго̀вування, обслу̀жування; 
обслу̀ження; обслу `га,-ги (персонал) 
о. технѝческое   обслуго `вування техні̀чне 
о. технологѝческое   обслуго `вування 
технологі `чне 

обслу̀живать   обслуго `вувати 
обслу̀живающий   обслуго `вувальний, 
обслу̀жувальний 

обста̀вленный   обста̀влений, устатко `ваний 
обставля̀ть, обста̀вить   обставля̀ти, обста̀вити; 
устатко `вувати, устаткува `ти 

обстано̀вка   обста̀ва,-ви 
обстоя̀тельный   1. докла̀дний; 2. ґрунто̀вний; 

3. всебі̀чний 
обстоя̀тельство   обста̀вина,-ни, умо̀ва,-ви 
обстрѐл   обстрі̀лювання; обстріля `ння, 

о̀бстріл,-лу 
обтека̀емость   обті `чність,-ности 
обтека̀емый   обтіка̀ний; обтічнѝй 
обтека̀ние   обтіка̀ння 
обтека̀ть, обтѐчь   обтіка `ти, обтекти ` 
обтека̀ющий   обтіка̀льний 
обтёска   обтѐсування, обті̀сування; обтеса̀ння; 
обті̀с,-тѐсу 

обтира̀ние   обтира `ння, стира `ння 
обтира̀ть, обтерѐть   обтира `ти, обтѐрти; 
стира `ти, стѐрти 

обтѝрочный   обтира `льний, стира̀льний 
обтя̀гивание   обтяга̀ння, обтя `гування 

обтя̀гивать, обтяну̀ть   обтя̀гувати, обтяга̀ти; 
обтягти ` 

обтя̀жка   обтяга̀ння, обтя̀гування; обтя̀гнення; 
о̀бтяг,-гу 

обтяжно̀й   обтя `жний 
обтя̀нутый   обтя `гнутий, обтя `гнений 
обу̀гливание   зву̀глювання; зву `глення 
обусла̀вливаемый   зумо̀влюваний; зумо̀вний 
обусла̀вливание   зумо̀влювання; зумо̀влення 
обусла̀вливать, обусло̀вить   зумо̀влювати, 
зумо̀вити 

обусла̀вливающий   зумо̀влювальний 
обусла̀вливающийся   зумо̀вний; зумо̀влюваний 
обусло̀вленный   зумо̀влений, обумо̀влений 
обустра̀ивать, обустро̀ить   облашто `вувати, 
облаштува `ти 

обуча̀емый   навча̀ний, науча̀ний; научѐнний 
обуча̀ть, обучѝть   навча̀ти, навчѝти; учи `ти, 
ви `вчити 

обуча̀ющий   навча̀льний 
обучѐние   навча̀ння 
о. программѝрованное   
навча `ння запрограмо̀ване 

о. произво̀дственное   навча̀ння виробнѝче 
обучѐнный   на̀вчений 
обхва̀т   охо̀плювання, обійма̀ння; охо̀плення, 
обняття `; обі̀ймище,-ща, охо `п,-пу 

обхва̀тываемый   охо `плюваний, обі̀йманий; 
охопни `й, обіймни `й 

обхва̀тывание   охо `плювання, обійма `ння; 
охо `плення, обняття ` 

обхва̀тывать, обхватѝть   обійма̀ти, обійня̀ти; 
охо `плювати, охопи `ти 

обхва̀тывающий   обійма̀льний, охо̀плювальний 
обхва̀ченный   охо `плений, обі `йнятий, 
обго̀рнений 

обхо̀д   ел. обхі̀д,-хо `ду 
обходѝть, обойтѝ   обхо̀дити, обійти ` 
обходно̀й   обхідни `й 
обхо̀дчик   обхідни `к,-ка̀, дозо̀рець,-рця 
обшива̀емый   обши `ваний; обшивни `й 
обшива̀ние   обшива `ння; обшиття ` 
обшива̀ть, обшѝть   обшива `ти, обши `ти 
о. до̀сками   обшалюва `ти 
о. дра̀нью   дранкува `ти 

обшива̀ющий   обшива `льний 
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обшивка                                                                                                            огарочный 

обшѝвка   обшива̀ння; обшиття `; буд. 
дранкува `ння; подранкува `ння; обшиття `, 
о̀бшивка,-ки, облямі̀вка, -ки (предмет) 
о. доща̀тая   оббиття ` (дошками), 
шалю `нок,-нку 

обшѝвочный   обшива `льний, обшивни `й 
обшѝрный   1. вели `кий; просто `рий; 

2. широ `кий; 3. числе `нний, різномані̀тний 
общезаводско̀й   загальнозаводськи `й 
общѐственный   суспі `льний, громадськи `й 
общестроѝтельный   загальнобудіве `льний 
о̀бщий   1. зага̀льний; 2. спі̀льний (належний 
чомусь) 

о̀бщность   1. зага̀льність,-ности; 
2. спі̀льність,-ности 
о̀. ме `тода   зага̀льність мѐтоду 
о̀. сво̀йств   спі̀льність власти `востей 

объединѐние   об’є̀днування; об’єдна `ння 
объединённый   об’є̀дна `ний 
объединя̀емый   об’є̀днуваний; об’єдни `й 
объединя̀ть, объеденѝть   об’є̀днувати, 
об’єдна `ти 

объединя̀ющий   об’є̀днувальний 
объединя̀ющийся   об’єдни `й; об’є̀днуваний 
объѐкт   об’є̀кт,-та (явище, предмет, на які 
спрямована певна діяльність) 
о. восстана̀вливаемый   об’є̀кт відно̀влюваний; 
об’є̀кт відно `вний 

о. испыта̀ний   об’є̀кт випро `бувань 
о. обслу̀живаемый   об’є̀кт обслуго̀вуваний 
о. ремонтѝруемый   об’є̀кт ремонто̀ваний; 
об’є̀кт зремонто `вний 

о. эксплуатѝруемый   об’є̀кт експлуато̀ваний 
объектѝв   об’єкти `в,-ва (сукупність лінз та 

(чи) дзеркал, звернута до предмета, який 
спостерігають або фотографують) 
о. длиннофо̀кусный   
об’єктѝв довгофо̀кусний 

о. иммерсио̀нный   об’єктѝв імерсі̀йний 
о. короткофо̀кусный   об’єкти `в 
короткофо `кусний 

о. проекцио̀нний   об’єктѝв проєкці̀йний 
о. телескопѝческий   об’єктѝв телескопі̀чний 
о. фотографѝческий   об’єктѝв фотографі̀чний 

объѐктный   об’є̀ктний 
объём   1. об’є̀м,- му (кубатура); 2. о̀бсяг,-гу, 
ро `змір,-ру (величина, розміри) 

о. активацио̀нный   об’є̀м активаці̀йний 
о. испыта̀ний   о̀бсяг випро `бувань 
о. критѝческий   об’є̀м крити `чний 
о. нача̀льный   об’є̀м початко `вий 
о. па̀мяти   о̀бсяг па̀м’яті 
о. рабо̀чий   о̀бсяг робо̀чий; об’єм робо̀чий 
о. удѐльный   об’є̀м пито `мий 
о. фа̀зовый   об’є̀м фа `зовий 

объёмистость   об’є̀мистість,-тости, 
обся `жність,-ности 

объёмистый   об’є̀мистий, ося̀жний; велѝкий, 
місткѝй, широ `кий 

объѐмлющий   обхо̀пний, обсяжни `й 
объёмный   об’є̀мний 
объяснѐние   поя `снення 
объяснѐнный   поя `снений 
объяснѝтельный   поя `снювальний 
обыкновѐнный   звича `йний 
обы̀чный   звича `йний 
ова̀л   ова `л,-лу (фігура, що має вигляд 
витягнутого круга) 

ова̀льный   ова `льний, яйцюва `тий, 
кругло-довга `стий 

овершо̀т   овершо̀т,-та (інструмент для 
захоплювання свердлових труб) 

овеществлѐние   уречевля̀ння, уречѐвлення; 
упредме `тнювання, упредме `тнення; 
матеріялізува `ння, зматеріялізува̀ння 

овеществлённый   уречѐвлений, упредмѐтнений, 
зматеріялізо `ваний 

овладева̀ние   опано `вування 
овладева̀ть, овладѐть   опано̀вувати, опанува̀ти 
овладева̀ющий   опано `вний 
овладѐние   опанува `ння 
овлажнѝтель   зволо̀жувач,-ча, зволо̀жник,-ка 
оводнѐние   фіз. ово `днення 
ово̀ид   мат. ово̀їд,-да (овал з однією віссю 
симетрії) 

о̀вощи   горо `дина,-ни; о̀вочі,-чів 
овра̀г   я `р, я `ру, ба̀лка,-ки, ви `балок,-лка, 
байра `к,-ку (зарослий лісом) 

овра̀жистость   яри `стість,-тости; 
балкува `тість,-тости 

овра̀жистый   ярѝстий, балкува `тий 
ога̀рок   недога̀рок,-рка, недопа `лок,-лка 
о. електро̀да   недога̀рок електро̀да 

ога̀рочный   недога `рковий 
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огибаемый                                                                                                 однополосный 

огиба̀емый   огина `ний, обво `джуваний; 
обгинни `й, обвідни `й 

огиба̀ние   обгина̀ння, обводі̀ння; обі̀гнення, 
обвѐдення; обгѝн,-ну, обві `д,-ду 

огиба̀ть, обогну̀ть   обгина `ти, обігну `ти; 
обво̀дити, обве `сти 

огиба̀ющая   ім. обвідна̀,-но̀ї, обві̀дниця,-ці; 
обві̀д,-во `ду 

огиба̀ющий   обгина̀льний, обводо̀вий, обві̀днѝй 
огнево̀й   вогне `вий 
о̀гненный   вогнѐнний, вогня `ни `й 
огнеопа̀сный   займи `стий, легкопальни `й, 
вогненебезпе `чний, вогненевідпі̀рний 

огнесто̀йкость   вогнесті `йкість,-кости 
огнетушѝтель   вогнега̀сник,-ка, гасѝльниця,-ці 
огнеупо̀рность   вогнетри `вкість,-кости, 
вогневідпі̀рність,-ности 

огнеупо̀ры   мн. вогнетри `ви,-вів 
о. алюмосилика̀тные   
вогнетри `ви алюмосиліка `тні 

о. глинозѐмистые   вогнетрѝви глинозѐмні 
о. дина̀совые   вогнетри `ви дина `сові 
о. ква̀рцевые   вогнетри `ви ква `рцові 
о. углеро̀дистые   вогнетри `ви вуглеце `ві 
о. шамо̀тные   вогнетри `ви шамо `тні 
о. шпинѐльные   вогнетри `ви шпіне `льні 

оголѐние   ого `лювання; ого̀лення 
оголённый   ого `лений, го̀лий (дріт) 
ого̀нь   1. вого̀нь,-гню̀; 2. сві̀тло,-ла (освітлення) 
о. блужда̀ющий   вого̀нь блука̀вий [блуклѝвий] 
о. вертя̀щийся   вого `нь вертки `й 
о. мига̀ющий   вого̀нь мига̀льний [миготлѝвий] 
о. опознава̀тельный   вого̀нь розпізнава̀льний 
о. сигна̀льный   вого `нь сигна `льний 

огра̀да   огоро `жа,-жі, загоро `жа,-жі 
оградѝтель   захисни `к,-ка̀ 
оградѝтельный   огоро̀джувальний, захиснѝй 
огражда̀емый   загоро `джуваний, 
о(б)горо̀джуваний; загоро̀дний, о(б)горо̀дний 

огражда̀ть, оградѝть   1. відгоро `джувати, 
відгородѝти, о(б)горо̀джувати, о(б)городѝти; 
2. захища `ти, захисти `ти 

огражда̀ющий   загоро `джувальний, 
о(б)горо `джувальний 

огражда̀ющийся   загоро̀дний, о(б)горо̀дний; 
загоро `джуваний, о(б)горо `джуваний 

ограждѐние   1. о(б)горо `джування; 
о(б)горо̀дження; огоро̀жа,-жі, загоро̀да,-ди, 
загоро `жа,-жі; 2. захища `ння; захѝщення; 
за̀хист,-ту, охоро̀на,-ни 
о. доро̀жное   загоро `да доро `жна 
о. защѝтное   загоро `да захисна ` 
о. фарватѐрное   загоро `да фарва `терна 
о. шпунтово̀е   загоро̀да га̀рова [шпунтова̀] 

ограждённый   о(б)горо `джений 
ограничѐние   обмѐжування; обмѐження 
огранѝченный   обмѐжений 
огранѝчиваемый   обмѐжуваний; обмѐжний 
огранѝчивать, огранѝчить   обмѐжувати, 
обмѐжити 

огранѝчивающий   обмѐжувальний 
огранѝчивающийся   обмѐжний; обмѐжуваний 
ограничѝтель   обмѐжувач,-ча 
огра̀нка   гранува̀ння, ограно `вування 

(утворювати грані, шліфуючи поверхню) 
огро̀мность   величе `зність,-ности 
огро̀мный   величѐзний 
одева̀емый   вдя̀ганий, одя̀ганий; вдягнѐнний 
одева̀ние   вдяга̀ння, одяга̀ння 
одева̀ть, одѐть   вдяга `ти, вдягну̀ти, одяга̀ти, 
одягну `ти 

одева̀ющий   одяга̀льний 
одѐжда   1. о `дяг,-гу, одѐжа,-жі; 2. убра̀ння ` 
одёжный   о̀дяговий, одѐжний 
одеревенѐлый   здереві̀лий, здерев’яні̀лий 
одина̀ковый   одна `ковий 
одина̀ково   одна̀ково 

одина̀рный   одина `рний (який складається 
з однієї частини) 

одино̀чный   поодино̀кий, окрѐмий, одинѝчний 
однобо̀кий   однобо̀кий 
одновалко̀вый   одновалко `вий 
однова̀льный   однова `льний (про турбіну) 
одновальцо̀вый   одновальце `вий 
одновитко̀вый   одновитко `вий 
одновремѐнно   одноча `сно, водно `час 
одновремѐнный   одноча `сний, рівноча `сний 
однозна̀чный   однозна `чний 
одноимённый   однойме `нний 
однокра̀тный   однора̀зовий; мат. однокра̀тний 
однообра̀зный   одномані `тний 
одноплѐчий   однораме `нний 
однополо̀сный   односму `говий 
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однополюсный                                                                                               оклеивание 

однопо̀люсный   однопо `люсний 
однопролётный   однопрого `новий 
однопу̀тный   одноколі `йний 
однора̀зовый   ра̀зовий, однора `зовий 
однорѐльсовый   одноре `йковий 
одноро̀дность   однорі `дність,-ности; 
одна̀ковість,-вости 

одноро̀дный   однорі `дний; одна `ковий 
односвя̀зный   однозв’я `зний 
односка̀тный   односпадо `вий 
одноство̀рный   однопі `льний 
одноство̀рчатый   односту `лковий 
односторо̀нний   однобі̀чний; односторо̀нній 
одноступѐнчатый   односхідча̀стий, 
одноступі̀нчастий 

одноцвѐтный   одноба̀рвний, одноко `лірний 
одночлѐн   мат. одночлѐн,-на 
о. дро̀бный   одночлѐн дробови `й 
о. цѐлый   одночлѐн ці `лий 

одношкѝвный   одношкі̀вний, однокрутнѐвий 
одноэта̀жный   буд. одноповерхо `вий 
одноя̀русный   одноповерхо `вий 
одолева̀ть, одолѐть   дола `ти, подола̀ти; 
перемага `ти, перемогти ` 

ожѝвка   ожива̀ння, відновля̀ння; ожѝвлення, 
відно̀влення; відно̀ва,-ви 

оживлѐние   оживля `ння; ожи `влення; 
відновля `ння; відно̀влення; пожвавля `ння; 
пожва `влення; збу̀джування; збу̀дження 

ожида̀ние   очі̀кування, мат. сподіва̀ння 
ожида̀ть   чека̀ти, сподіва̀тися 
ожижѐние   зрі̀джування; зрі̀дження (пари); 
краплі `ння; скра̀плення 

ожижѐнный   зрі̀джений 
ожижѝтель   зрі̀джувач,-чи, скра̀пельник,-ка 
ожо̀г   о̀пік,-ку 
озву̀ченный   озву `чений 
озву̀чиваемый   озву `чуваний; озвучни `й 
озву̀чивание   озву `чування 
озву̀чивать, озву̀чить   озву̀чувати, озву̀чити 
озву̀чивающий   озву `чувальний 
озву̀чивающийся   озву̀чний, озву `чуваний 
озокерѝт   озокери `т,-ту, віск земни `й 

(мінерал групи нафтових бітумів, подібний 
до бджолиного воску; використовують 
для виготовлення мастил, а також в 
парфюмерії, медицині) 

озолѐние   спопеля̀ння, озо̀лювання; спопѐлення, 
озо `лення (спалення до попелу, золи) 

озо̀н   озо̀н,-ну (алотропна видозміна кисню; 
має окиснювальні і знезаражувальні 
властивості) 

озона̀тор   озона̀тор,-ра (прилад для одержання 
озону з повітря дією тихого електричного 
розряду) 

озониза̀ция, озонѝрование   озонува `ння; 
зозонува `ння; озоніза `ція,-ції (насичення 
озоном, знезаражування повітря і води) 

ока̀зывать, оказа̀ть   робѝти, зробѝти; 
справля `ти, спра `вити; виявля `ти, ви `явити 

окаймлѐние   облямо̀вування; облямува̀ння; 
облямо `вання, облямі̀вка,-ки 

окаймлённый   облямо̀ваний, обвѐдений, 
ото `чений 

окаймля̀емый   облямо̀вуваний; облямо̀вний 
окаймля̀ть, окайми `ть   облямо̀вувати, 
облямува̀ти; обво̀дити, обвѐсти; ото̀чувати, 
оточи `ти 

окаймля̀ющий   облямува̀льний, ото̀чувальний 
ока̀лина   цѝндра,-ри, ога̀р,-ру (оксиди, 
що утворюються на поверхні металу 
(переважно заліза та його станів) від 
нагрівання до високих температур 
(700-1300)) 

окаменѐлый   скам’яні̀лий, окам’яні̀лий, 
закамені̀лий 

о̀кисел   хем. окси `д,-ду (сполука елементу 
з киснем) 

окислѐние   оки `снювання; оки `снення; 
оксида `ція,-ції 

окѝсленный   окѝснений, оксидо̀ваний 
окислѝтель   оки `сни `к 
о. щёлочно̀й   окѝсни `к лу `жний 

окисля̀емый   окѝснюваний; окисни `й 
окисля̀ть, окислѝть   оки `снювати, окисни `ти 
окисля̀ющий   окѝснювальний 
окисля̀ющийся   окисни `й; оки `снюваний 
о̀кись   хем. оксѝд,-ду 
окклюдѝрование   оклюдува̀ння; зоклюдува̀ння 

(вбира̀ння газів мікропорожнинами металів, 
мінералів тощо) 

окклюдѝрованный   зоклюдо `ваний 
окла̀д   1. окла `д,-ду; 2. буд. одві̀рок,-рка 
оклѐенный   обклѐєний 
оклѐивание   обклѐювання 
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оклеивать                                                                                              оксидирующийся 

оклѐивать, оклѐить   обклѐювати, обклѐїти 
оклѐивающий   обклѐювальний 
окно̀   вікно `,-на ` 
о. вы̀рабо̀точное   вікно ` виробітко `ве 
о. загру̀зочное   вікно ` засипне ` 
о. сдвижно̀е   вікно ` відсувне ` 
о. слухово̀е   вікно ` дахове ` 
о. смотрово̀е   вікно ` оглядо `ве [догляднѐ] 

око̀вка   обко `вування, око `вування; обкуття̀, 
окуття ` 
о. уго̀льная   на̀ріжок,-жка, ку `тник,-ка 

око̀вываемый   обко̀вуваний; обко `вний 
око̀вывание   обко `вування, зако `вування; 
обкува `ння, закува̀ння 

око̀вывать, окова̀ть   обко `вувати, обкува `ти, 
обку̀ти; зако `вувати, закува `ти, заку `ти 

око̀вывающий   обко̀вувальний 
о̀коло   по `ряд, по̀руч; ко `ло, бі̀ля, бли `зько 
око̀льный   обхідни `й, об’їзни `й 
окольцо̀ванный   окільцьо `ваний 
окольцо̀вываемый   окільцьо `вуваний; 
окільцьо `вний 

окольцо̀вывание   окільцьо `вування; 
окільцюва `ння 

окольцо̀вывать, окольцева̀ть   окільцьо̀вувати, 
окільцюва `ти 

окомѐлина   окорѐнок,-нка (частина 
стовбура дерева від кореня до гілок) 

окомкова̀ние   огрудко̀вування, грудкува̀ння; 
огрудкува `ння 

оконѐчность   кра̀й,-ю, кінѐць,-нця ` 
оконѐчный   кра `йній, кінце `вий 
оконопа̀чивание   конопа `чення, 
законопа `чування; законопа `чення 

оконопа̀чивать, оконопатить   законопа̀чувати, 
законопа `тити 

оконча̀ние   закі̀нчування; закі̀нчення; 
кіне `ць,-нця ` 

оконча̀тельный   остато `чний 
окра̀ска   фарбува `ння, фарбо̀вання, 
заба̀рвлювання; пофарбува̀ння; пофарбо̀вання, 
заба `рвлення; ко `лір,-льору, ба̀рва,-ви 
о. защѝтная   пофарбо̀вання захисне ` 
о. клѐевая   пофарбо̀вання клейове `, 
фарбува `ння клейове ` 

о. ма̀сляная   фарбува `ння олі̀йне 

окра̀шенный   пофарбо̀ваний, заба̀рвлений 
окра̀шиваемый   заба̀рвлюваний, фарбо̀ваний; 
забарвни `й, пофарбо̀вний 

окра̀шивание   заба̀рвлювання, фарбува `ння 
окра̀шивать, окра̀сить   фарбува̀ти, пофарбува̀ти; 
заба̀рвлювати, заба̀рвити 

окра̀шивающий   фарбува `льний, 
заба̀рвлювальний 

окра̀шивающийся   пофарбо̀вний, заба̀рвний; 
фарбо̀ваний, заба̀рвлений 

окреплѐние   змі̀цнювання; змі̀цнення 
окрепля̀ть, окрепѝть   змі̀цнювати, зміцнѝти 
окрѐпший   зміцні̀лий, стверді̀лий, стужаві̀лий 
окрѐстность   мат. о̀кіл,-колу 
окрѐстный   око̀лишній, довко `лишній 
округлѐние   окру̀глювання, за(о)кру̀глювання; 
окру `глення, за(о)кру `глення 

окру̀гленный   окру `глений, за(о)кру `глений 
округля̀ть, окру̀глѝть   округля `ти, 
округли `ти; за(о)кругля `ти, за(о)кру `глити 

окружа̀емый   ото̀чуваний 
окружа̀ть, окружи `ть   ото̀чувати, оточи `ти; 
обво̀дити, обвести ` 

окружа̀ющий   ото̀чувальний, обвідни `й, 
навко `лишній, довко `лишній 

окружѐние   1. ото̀чування, обводі̀ння; 
ото `чення, обвѐдення; 2. навко `лишність, 
-ности; 3. довкі `лля (середовище) 

окружённый   ото̀чений, обвѐдений 
окру̀жность   ко `ло,-ла; о̀бвід,-воду 
о. вневпѝсанная   ко̀ло зовнівпи `сане 
о. внѐшняя   ко̀ло зо̀внішнє 
о. впѝсаная   ко̀ло впи `сане 
о. опѝсанная   ко̀ло опи `сане 
о. основна̀я   о̀бвід основни `й 
о. про̀фильная   о̀бвід про `фільний 

окру̀жный   коловѝй, обводо̀вий; довкі̀льний, 
навко `лишній, око `лишній 

оксидѝрование   оксидува̀ння, окѝснювання; 
зоксидува `ння; оки `снення; оксида̀ція,-ції 

оксидѝрованный   зоксидо̀ваний, окѝснений 
оксидѝруемый   оксидо̀ваний, окѝснюваний; 
зоксидо `вний, окисни `й 

оксидѝрующий   оксидува `льний, 
оки `снювальний 

оксидѝрующийся   зоксидо̀вний; оксидо̀ваний 
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октановый                                                                                                            опасный 

окта̀новый   окта̀новий (який має в своєму 
складі октан) 

окто̀д   окто̀д,-да (восьмиелектродна лампа) 
окуля̀р   окуля `р,-ра (частина оптичного 
приладу (одна або декілька лінз), 
обернена до ока спостерігача) 

окуна̀емый   зану̀рюваний, умо `чуваний; 
занурни `й, умочни `й 

окуна̀ние   зану `рювання, замо `чування; 
зану `рення, замо̀чення 

окуна̀ть, окуну̀ть   зану `рювати, занури `ти; 
умо̀чувати, умочѝти 

окуна̀ющий   зану̀рювальний, умо̀чувальний 
окуна̀ющийся   занурни `й, умочнѝй; 
зану `рюваний, умо̀чуваний 

окупа̀емость   оку̀пність,-ности, 
випла `тність,-ности (повернення коштів, 
вкладених у що-небудь) 

окупа̀ться, окупѝться   окупо `вуватися, 
окупи `тися; випла̀чуватися, ви `платитися 

окупа̀ющийся   окупни `й, виплатни `й; 
окупо `вуваний, випла `чуваний 

оку̀рок   недо `палок,-лка 
окускова̀ние   грудкува `ння, згрудкува `ння 
оку̀ченный   підго̀рнений 
оку̀чиваемый   підгортува `ний; підгортни `й 
оку̀чивать, оку̀чить   підгорта `ти, 
підгорну `ти; обгорта `ти, обгорну `ти 

оку̀чивающий   підгорта̀льний, обгорта̀льний 
оледенѐние   зледені̀ння, обледені̀ння, 
обмерза̀ння 

оледенѐть   зледені̀ти, обледені̀ти, обмѐрзнути 
оледенѝть   зледенѝти, обледенѝти, заморо̀зити 
оледеня̀ющийся   обмерзни `й; обмерза̀ний 
олѝфа   олі̀фа,-фи, поко `ст,-ту (варена 

(лляна або конопляна) олія, що йде на 
виготовлення олійних фарб, лаків) 

о̀лово  Sn   ста `ній,-нію, ци `на,-ни (хемічний 
елемент, символ Sn, ат.н. 50; м’який, легкий 
метал, який використовують для лютування, 
лудіння, виготовлення типографських, 
вальничних стопів та бронз) 
о. бѐлое   ста `ній бі `лий, ци `на бі̀ла 
о. сѐрое   ста̀ній сі `рий, ци `на сі̀ра 

оловя̀нный   станійо `вий, ци `новий 
О̀м   Ом,-ма (одиниця електричного опору; 
опір провідника, у якому тече струм в 
1А при напрузі 1В на кінцях провідника) 

омбро̀метр   омбро̀метер,-тра, дощомі̀р,-ра 
(прилад для вимірювання кількости 
атмосферних опадів) 

омеднѐние   мі̀днення; помі `днення 
(покриття міддю) 

омеднённый   помі̀днений 
омедня̀емый   помі̀днюваний; помідни `й 
омедня̀ть, омеднѝть   міднѝти, помідни `ти 
омедня̀ющий   помі̀днювальний 
омѝческий   омі̀чний (1. пов’язаний з дійсним 

[активним] електричним опором, в якому 
виділяється тепло під час протікання 
струму; 2. який обчислюється в омах) 

оммѐтр   оммѐтер,-тра, омомі̀р,-ра (прилад 
для вимірювання електричного опору 
провідника) 

о̀мут   вир,-ру 
ондо̀граф   ондо̀граф,-фа (прилад для 
записування коливань електричної напруги) 

ондуля̀тор   ондуля `тор,-ра (телеграфний 
прилад для безперервного графічного 
записування сигналів у кабельній 
телеграфії і радіозв’язку) 

опа̀здывание   запі̀знювання, спі̀знювання 
опа̀ивание   облюто `вування; облютува `ння; 
облюто `вання, облюто `ва,-ви 

опа̀ивать, опая̀ть   облюто̀вувати, облютува̀ти 
опа̀л   опа `л,-лу (мінерал; коштовний камінь 
різного забарвлення) 

опалесцѐнтный   опалесце `нтний 
опалесцѐнция   опалесцѐнція,-ції (розсіяння 
світла колоїдними розчинами з утворенням 
різних його відтінків (як в опалу)) 

опа̀лубить   буд. опа `лубити 
опа̀лубка   опа̀лублювання; опа `лублення; 
опа `лубка,-ки, ришту `нок,-ка, о `бшивка,-ки 
(1. дерев’яна або металева форма для 
виготовлення бетонних або залізобетонних 
конструкцій, яку тимчасово встановлюють 
на місці зведення споруд; 2. обкладення 
зовнішніх частин якої-небудь споруди) 
о. карнѝзная   опа̀лубка карунко̀ва [карнѝзна] 
о. лека̀льная   опа `лубка лека̀льна 
о. передвижна̀я   опа `лубка пересувна ` 
о. термоактѝвная   опа̀лубка термоактѝвна 
о. футеро̀вачная   опа `лубка футерува̀льна 

опа̀сность   небезпѐка,-ки 
о. пожа̀рная   небезпѐка поже `жна 

опа̀сный   небезпе `чний 
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опаянный                                                                                                               опирать 

опа̀янный   облюто `ваний (довкруг); 
залюто `ваний (зовсім) 

опера̀тор   опера̀тор,-ра, апара `тник,-ка, 
викона̀вець,-вця (технологічного процесу) 
о. арифметѝческий   опера̀тор аритметѝчний 
о. дистрибутѝвный   опера̀тор дистрибутѝвний 
о. диференциа̀льный   опера `тор 
диференці̀йний [диференція `льний] 

о. интегра̀льный   опера `тор інтегра̀льний 
о. коммутѝрующий   опера̀тор комутатѝвний 

[переставни `й] 
о. неприводѝмый   опера `тор незвідни `й 
о. обобщённый   опера `тор узага `льнений 
о. перено̀са   опера `тор перене `сення 
о. перехо̀да   опера `тор перехо `ду 
о. произво̀дный   опера `тор похідни `й 
о. производя̀щий   опера `тор твірни `й 
о. резольвѐнтный   опера̀тор резольвѐнтний 
о. самосопряжё̀нный   
опера `тор самоспря `жений 

о. станда̀ртный   опера `тор станда̀ртний 
о. статистѝческий   опера̀тор статистѝчний 
о. управлѐния   опера `тор керува `ння 
о. упреждѐния   опера `тор ви `передження 
о. формирова̀ния   опера `тор формува `ння 
о. цѝкла   опера `тор ци `клу 

опера̀торный   опера `торний 
опера̀торская   опера `торня,-ні (приміщення 
для операторів) 

операцио̀нный   операці̀йний 
опера̀ция   опера `ція,-ції, ді̀я, ді̀яння 
о. агрега̀тная   опера `ція агрега `тна 
о. алгебраѝческая   опера̀ція [ді̀я] алгебрѝчна 
о. арифметѝческая   опера̀ція аритметѝчна 
о. балансиро̀вочная   опера̀ція балансува̀льна 
о. вальцетока̀рная   опера̀ція вальцетока̀рна 
о. вальцешлифова̀льная   
опера `ція вальцешліфува `льна 

о. гравирова̀льно-фрѐзерная   опера `ція 
гравірува `льно-фрѐзерна 

о. долбёжная   опера `ція довба̀льна 
о. заключѝтельная   опера̀ція заверша̀льна 
о. зато̀чная   опера̀ція зато̀чувальна 
о. зубооброба̀тывающая   
опера `ція зубцеобро̀бна 

о. копирова̀льно-фрѐзерная   опера `ція 
копіюва `льно-фрѐзерна 

о. нарезна̀я   опера `ція нарі̀зувальна 
о. отдело̀чная   опера `ція опоря `джувальна 
о. полирова̀льная   опера `ція полірува̀льна 
о. расто̀чная   опера `ція розто `чувальна 
о. резьбофрѐзерная   
опера `ція різешліфува̀льна 

о. сбо̀рочная   опера `ція склада `льна 
о. сверлѝльная   опера `ція свердли `льна 
о. строга̀льная   опера `ція струга `льна 
о. технологѝческая   опера̀ція технологі̀чна 
о. тока̀рная   опера̀ція тока̀рна 
о. фрѐзерная   опера `ція фре `зерна 
о. хонингова̀льная   опера̀ція гонінгува̀льна 
о. центрова̀льная   опера̀ція центрува̀льна 
о. шлифова̀льная   опера `ція шліфува `льна 

опережа̀емый   виперѐджуваний; випереднѝй 
опережа̀ть, опередѝть   випереджа̀ти, 
ви `передити 

опережа̀ющий   випереджа `льний 
опережѐние   випереджа̀ння; вѝпередження 
опережённый   вѝпереджений 
оперѝрование   оперува `ння, вико̀нування; 
прооперува `ння, ви `конання 

оперѝрованный   прооперо `ваний 
оперѝровать   оперува `ти, прооперува `ти 
оперѝруемый   оперо `ваний; прооперо `вний 
оперѝрующий   оперува `льний 
опеча̀танный   опеча̀таний, запеча̀таний 
опеча̀тка   по̀мѝлка друка `рська 
опеча̀тываемый   опеча̀туваний, запеча̀туваний; 
опеча `тний, запеча̀тний 

опеча̀тывание   опеча̀тування, запеча̀тування 
опеча̀тывать, опеча̀тать   опеча `тувати, 
опеча `тати; запеча̀тувати, запеча̀тати 

опеча̀тывающий   опеча `тувальний, 
запеча̀тувальний 

опѝленный   опило̀ваний 
опѝливаемый   опило `вуваний; опило `вний 
опѝливание   опило `вування 
опѝливать, опилѝть   опило̀вувати, опилува̀ти 
опѝливающий   опило `вувальний 
опѝлки   ти `рса,-си, трачи `ння, трѝна,-ни 

(деревна); ошу `рки,-ків (металеві) 
опира̀ние   опира `ння, обпира̀ння, спира̀ння; 
опертя `, обпертя ` 

опира̀ть, оперѐть   опира̀ти, опѐрти; обпира̀ти, 
обіпѐрти; спира `ти, спѐрти 
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опирающийся                                                                                                                  оправка 

опира̀ющийся   спирнѝй, обпирнѝй, опирнѝй; 
спи `раний, обпи `раний, опи `раний 

описа̀ние   опи `сування; описа `ння; о `пис,-су 
опѝсанный   мат. опи `саний 
описа̀тель   опи `сувач,-ча 
описа̀тельный   описо `вий 
опѝсываемый   опи `суваний; описни `й 
опѝсывание   опѝсування; описа `ння 
опѝсывать, описа̀ть   опису `вати, описа `ти 
опѝсывающий   опи `сувальний 
оплавлѐние   обто̀плювання; обто̀плення 
оплавля̀ть, опла̀вить   обто̀плювати, обтопѝти 
опла̀та   опла `та,-ти 
опла̀ченный   опла̀чений, спла `чений 
опла̀чивать, оплатѝть   опла̀чувати, оплатѝти; 
спла `чувати, сплати `ти 

оплета̀емый   о(б)пле `тений; о(б)плітни `й 
оплета̀ние   о(б)пліта `ння 
оплета̀ть, оплестѝ   о(б)пліта `ти, о(б)плести ` 
оплета̀ющий   обпліта `льний, опліта̀льний 
оплета̀ющийся   обплі̀тний, оплі `тний 
оплётка   о(б)пліта̀ння; о(б)пле `тення; 
пле `тиво,-ва 

оплёточный   о(б)пліта `льний 
оповестѝтельный   спові `сний, звісткови `й 
оповеща̀ть, оповестѝть   сповіща̀ти, сповістѝти; 
звіща `ти, звістѝти 

опозда̀ние   спі̀знення, запі̀знення 
опознава̀тельный   розпізнава `льний 
опознава̀ть, опозна̀ть   розпізнава̀ти, 
розпізна `ти 

опо̀ка   опо `ка,-ки (1. геол. тверда, легка 
гірська порода, багата кремноземом; 
2. мет. скринька без дна і верху, що 
утримує формувальну суміш під час 
виготовлення ливарних форм) 
о. разбо̀рная   опо `ка розбірна̀ 
о. разьёмная   опо `ка рознімна ` 
о. составна̀я   опо̀ка складе `на 

опола̀скивание   о(б)полі `скування 
опола̀скивать, ополосну̀ть   
о(б)полі̀скувати, о(б)полоска `ти, 
о(б)полосну `ти; сполі `скувати, 
сполоска `ти, сполосну `ти 

ополза̀ние   обсува `ння, зсува `ння 
ополза̀ть   обсува̀тися, зсува `тися 
о̀ползень   зсу `в,-ву, обсу̀в,-ву 

оползнѐвый   зсувни `й 
опо̀ра   опо̀ра,-ри, підпо̀ра,-ри 
о. А-обра̀зная   ел. опо̀ра А-поді̀бна, А-опо̀ра 
о. гидростатѝческа   опо `ра гідростати `чна 
о. жёсткая   опо `ра тверда ` [жорстка̀] 
о. закреплѐнная   опо `ра закрі̀плена 
о. защемлѐнная   опо `ра зати `снена 

[заще `кнена] 
о. защемля̀ющая   опо `ра затиска̀льна 

[затисна `] 
о. кача̀ющаяся   опо `ра хитна ` 
о. ма̀чтовая   опо̀ра-що `гла 
о. мостова̀я   опо̀ра мостова ` 
о. несу̀щая   опо `ра трима `льна 
о. однокатко̀вая   опо `ра однокотко `ва 
о. оттяжна̀я   опо̀ра відтяжна ` 
о. пода̀тливая   опо `ра пода `тлива 
о. ра̀мная   опо `ра ра̀мна 
о. ро̀ликовая   опо `ра ва̀льцева 
о. скользя̀щая   опо `ра ковзька ` 
о. торцо̀вая   опо̀ра чолова ` [іверо̀ва] 
о. упру̀гая   опо `ра пру `жна ` 
о. шарнѝрная   опо̀ра суглобо̀ва [шарні̀рна] 
о. шарова̀я   опо `ра кульова ` 

опо̀рно-   опо `рно- 
о.-двѝгательный   опо `рно-руші `йний 
о.-поворо̀тный   опо `рно-поворо `тний 
о.-ходово̀й   опо `рно-ходови `й 

опо̀рный   опі̀рний, підпі `рний 
опоя̀санный   опере `заний, ото `чений 
опоя̀сываемый   опере `зуваний, ото̀чуваний; 
опере `зний, ото `чний 

опоя̀сывание   опере `зування, ото̀чування 
опоя̀сывать, опояса̀ть   оперѐзувати, опереза̀ти; 
ото `чувати, оточѝти 

опоя̀сывающий   оперѐзувальний, ото̀чувальний 
опоя̀сывающийся   оперезни `й, ото̀чний; 
опере `зуваний, ото̀чуваний 

оппозѝция   опозѝція,-ції, протиста̀влення, 
протиді̀я; астр. протистоя `ння 

опра̀ва   опра `ва,-ви; обкла̀динка,-ки, 
паліту `рка,-ки (для книжки, зошита); 
ра̀мка,-ки (дерев’яна, металева) 

опра̀вка   оправля̀ння; опра̀влення; опра̀ва,-ви, 
опра `вка,-ки (пристрій для закріплення 
на металорізних верстатах 
інструмента або оброблюваної деталі) 

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 276
оправка балансировочная                                                     опрыскиватель тракторный 

о. балансиро̀вочная   опра̀вка балансува̀льна 
о. гвоздѝльная   опра `вка цвяхова̀ 
о. для труб   нафт. опра `ва для труб 
о. раздвижна̀я   опра `ва розсувна ` 
о. расто̀чная   опра `ва розто `чувальна 
о. тока̀рная   опра̀ва тока `рна 
о. фрѐзерная   опра `ва фрѐзерна 

определѐние   визнача `ння, ви `значення; 
означа `ння, озна `чення (дефініція) 
о. абсолю̀тное   ви `значення абсолю `тне 

[безумо `вне] 
о. о̀бщее   озна̀чення зага̀льне 
о. совместѝмое   вѝзначення рівноча `сне 

[сумі̀сне] 
определённый   ви `значений, призна `чений, 
пе `вний; мат. озна `чений 

определѝмость   визна `чуваність,-ности; 
вѝзначність,-ности; озна̀чуваність,-ности 

определѝтель   визначнѝк,-ка̀, детерміна̀нт,-та 
определя̀емый   визна̀чуваний, озна̀чуваний; 
визна `чний, озна `чний 

определя̀ть, определѝть   визнача̀ти, вѝзначити; 
означа̀ти, озна̀чити; зумо̀влювати, зумо̀вити 

определя̀ющий   визнача̀льний, означа̀льний, 
зумо̀влювальний 

определя̀ющийся   визна `чний, озна̀чний, 
зумо̀вний; визна̀чуваний, озна `чуваний, 
зумо̀влюваний 

опреснѐние   спрі `снення, знесо `лення; 
спрі `снювання, знесо `лювання (води) 

опреснённый   спрі `снений, опрі `снений 
опреснѝтель   спрі̀снювач,-ча 
опресня̀емый   спрі̀снюваний, опрі̀снюваний; 
спрісни `й, опрісни `й 

опресня̀ть, опреснѝть   спрі̀снювати, 
спрісни `ти; опрі̀снювати, опріснѝти 

опресня̀ющий   спрі `снювальний, 
опрі `снювальний 

опресня̀ющийся   спрісни `й, опрісни `й; 
спрі `снюваний, опрі `снюваний 

опрессова̀ние   опресо `вування, 
обтиска `ння, обгні̀чування; опресува `ння, 
обтѝснення, обгні̀чення (труб, апаратів) 
(спроба на щільність -  гідравлічна спроба; 
спроба на міцність - тискова спроба) 

опрессо̀ванный   опресо `ваний, обтѝснений, 
обгні̀чений 

опрессо̀вывать, опрессова̀ть   опресо̀вувати, 
опресува `ти; обтиска `ти, обтисну `ти; 
обгні̀чувати, обгніти `ти 

опрессо̀вывающий   опресува `льний, 
обтиска `льний, обгні̀чувальний 

опрессо̀вывающийся   опресо̀вний, обтиснѝй, 
обгнітнѝй; опресо̀вуваний, обтѝскуваний, 
обгні `чуваний 

опро̀бование   випро̀бування, випробо̀вування; 
ви `пробування 

опро̀бованный   ви `пробуваний 
опро̀бовать   випро `бувати, випробо̀вувати; 
ви `пробувати 

опроверга̀емый   спросто `вуваний, 
заперѐчуваний; спросто̀вний, заперѐчний 

опроверга̀ть, опровѐргнуть   спросто `вувати, 
спростува `ти; запере `чувати, запере `чити 

опровержѐние   спросто̀вування, заперѐчування; 
спростува `ння, запере `чення 

опровѐрженный   спросто̀ваний, заперѐчений 
опрокидно̀й   перекидни `й 
опрокѝдываемый   перекида̀ний, переверта̀ний; 
перекидни `й, перевертни `й 

опрокѝдывание   перекида̀ння, переверта̀ння; 
переки `нення, переве `рнення; перѐкид,-ду, 
пере `верт,-ту 

опрокѝдыватель   перекида `ч,-ча ` 
опрокѝдывать, опрокѝнуть   перекида̀ти, 
переки `нути; переверта `ти, переверну `ти 

опрокѝдывающий   переверта `льний, 
перекида̀льний 

опрокѝдывающийся   перекиднѝй, перевертнѝй; 
переки `даний, переве `ртаний 

опрокѝнутый   переки `нутий, переки `нений; 
переве `рнутий, переве `рнений 

опры̀скиваемый   обпри `скуваний, 
оббрѝзкуваний; обпри `скний, оббризкнѝй 

опры̀скивание   обпрѝскування, оббрѝзкування 
опры̀скиватель   обпри `скувач,-ча 
о. вентиля̀торный   
обпри `скувач вентиля `торний 

о. диафра̀гменный   
обпри `скувач діяфра̀гмовий 

о. ранцево̀й   обпри `скувач ра `нцевий 
о. садо̀вый   обпри `скувач садо̀вий 
о. тра̀кторный   обпри `скувач тра̀кторний 
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опрыскивать                                                                                                орбитальный 

опры̀скивать, опры̀снуть   обпри `скувати, 
обпри `скати; оббри `зкувати, оббрѝзкати 

опры̀скивающий   обпри `скувальний, 
оббрѝзкувальний 

опры̀скивающийся   обпрѝскний, оббризкнѝй; 
обпри `скуваний; оббри `зкуваний 

о̀птика   о̀птика,-ки (1. розділ фізики, що 
вивчає світло, його властивості та 
закони; 2. прилади, інструменти, 
виготовлені з урахуванням законів 
відбивання і заломлення світла) 
о. атмосфѐрная   о `птика атмосфѐрна 
о. волнова̀я   о̀птика хвильова ` 
о. геометрѝческая   о̀птика геометри `чна 
о. гла̀за   о̀птика о̀ка 
о. двѝжущихся сред   о̀птика рухо̀мих 
середо `вищ 

о. ква̀рцевая   о̀птика ква `рцова 
о. корпускуля̀рная   о̀птика корпускуля̀рна 
о. криста̀ллов   о̀птика криста `лів 
о. лучева̀я   о̀птика промене `ва 
о. молекуля̀рная   о̀птика молекуля `рна 
о. нейтро̀нная   о̀птика нейтро `нна 
о. физѝческая   о̀птика фізѝчна 
о. электро̀нная   о̀птика електро `нна 

о̀птико-акустѝческий   зо̀рово-слухови `й, 
о̀птико- акусти `чний 

оптима̀льный   оптима̀льний, найвѝгідніший 
(найкращий з можливих, який найбільше 
відповідає певним умовам, вимогам) 

оптимѐтр   оптимѐтер,-тра (оптичний 
прилад для особливо точного 
вимірювання лінійних величин) 

оптимиза̀тор   оптиміза `тор,-ра 
(автоматична обчислювальна машина, 
здатна знаходити і підтримувати 
найвигідніший режим керованого процесу) 

оптимиза̀ция   оптиміза `ція,-ції (надавання 
об’єктові чи процесові найвигідніших 
характеристик, співвідношень) 
о. констру̀кции   оптиміза `ція констру `кції 
о. произво̀дственных процѐссов   
оптиміза `ція виробни `чих проце `сів 

о. систѐмы   оптиміза̀ція систе `ми 
о̀птимум   о̀птимум,-му 

(сукупність найсприятливіших умов для 
об’єкта чи процесу) 

оптѝческий   оптѝчний, світлови `й, зорови `й 
опто̀вый   опто `вий, гуртови `й 

о̀птом   о̀птом, гурто `м 
опуска̀емый   опу̀сканий, спу̀сканий; опускнѝй, 
спускни `й 

опуска̀ние   опуска̀ння, спуска `ння 
опуска̀ть, опустѝть   опуска `ти, опусти `ти; 
спуска `ти, спустѝти 

опуска̀ющий   опуска `льний, спуска̀льний 
опуска̀ющийся   опускни `й, спускни `й; 
опу `сканий, спу `сканий 

опускно̀й   опускни `й 
опустоша̀ть, опустошѝть   спусто̀шувати, 
пусто `шити, спусто̀шити 

опу̀танный   обплу̀таний, опу `таний 
опу̀тываемый   обплу `туваний; обплутни `й 
опу̀тывать, опу̀тать   обплу̀тувати, обплу̀тати; 
опу `тувати, опу `тати 

опу̀тывающий   обплу̀тувальний, опу̀тувальний 
опу̀шка (лѐса)   узлі̀сся, узлі `сок,-ску 
опы̀ленный   с.г. обпѝлений, запѝлений 
опы̀ливаемый   обпи `люваний, 
запи `люваний; опильни `й, запильни `й 

опы̀ливание   обпи `лювання, запѝлювання 
опы̀ливающий   обпи `лювальний 
опы̀ливающийся   обпильни `й, запильни `й; 
обпи `люваний, запи `люваний 

о̀пыт   1. до̀свід,-ду (сукупність знань, 
одержаних з практики); 2. спро̀ба,-би, 
експеримѐнт,-ту; 3. до̀слід,-ду (дослідження) 
о. глухо̀й   до̀слід сліпи `й 
о. лаборато̀рный   до̀слід лаборато̀рний 
о. нако̀пленный   до `свід набу̀тий 

о̀пытно-произво̀дственный   
до̀слідно-виробни `чий 

о̀пытно-статистѝческий   
до̀слідно-статисти `чний 

о̀пытный   1. досві̀дчений; 2. експеримента̀льний, 
спро `бний; 3. до̀слідний 

ора̀нжевый   ора `нжевий, жовтогаря `чий, 
помара `нчовий 

оранжерѐя   оранжере `я,-ре `ї, тепли `ця,-ці 
орбѝта   орбі̀та,-ти (1. траєкторія руху одного 
небесного тіла або космічного корабля, 
апарата відносно іншого; 2. коло, сфера 
дії, поширення чого-небудь) 
о. вѝдимая [вѝдная]   орбі̀та ви `дна 
о. земна̀я   орбі̀та земна̀ 

орбита̀льный   орбіта̀льний 
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орган                                                                                     осаждение адсорбционное 

о̀рган   о̀рган,-ну (знаряддя, засіб чого-небудь) 
о̀. испольнѝтельный   о̀рган викона `вчий 
о̀. рабо̀чий   о̀рган робо `чий 
о̀. регулиро̀вочный   о̀рган регулюва̀льний 
о̀. управлѐния   о̀рган керівнѝй [керува̀ння] 

организа̀ция   організа̀ція,-ції; структу̀ра,-ри 
(особливості будови чого-небудь) 
о. произво̀дства   організа̀ція виробнѝцтва 

органѝческий   органі `чний, живѝй 
ордина̀льный   ордина `льний, порядко `вий 

(розміщений у певному порядку) 
ордина̀рный   ордина `рний, звича `йний 

(який нічим не виділяється серед інших) 
ордина̀та   ордина `та,-ти (назва одного із 
чисел, що визначають положення точки 
на площині або у просторі відносно певної 
прямокутної системи координат) 

орѐх   горі̀х,-ха, горі `шина,-ни 
оригина̀л   оригіна `л,-лу, руко `пис,-су 

(1. справжній твір; 2. первинний, вихідний 
документ) 

оригина̀льный   1. оригіна `льний, спра̀вжній, 
перви `нний; 2. своєрі `дний, самобу̀тній, 
дѝвний 

ориентацио̀нный   орієнтаці `йний, 
спрямува `льний 

ориента̀ция   1. орієнтува̀ння; зорієнтува̀ння; 
орієнта `ція,-ції; 2. спрямо̀вування; 
спрямува̀ння; 3. напрямля̀ння; напря̀млення; 
на `прям,-му, на `прямок,-мку 

ориентѝрованный   зорієнто `ваний 
ориентѝровать   орієнтува `ти, зорієнтува `ти 
ориентиро̀вочный   орієнто `вний 
ориентѝруемый   орієнто̀ваний; зорієнто̀вний 
ориентѝрующий   орієнтува `льний, 
орієнтівни `й 

ориентѝрующийся   зорієнто̀вний; орієнто̀ваний 
орло̀н   орло̀н,-ну (синтетичне волокно з 
акрилонітрилу) 

ороговѐлый   зрогові `лий 
ороговѐние   рогові `ння; зрогові `ння 
оросѝтель   зро `шувач,-ча, ірига `тор,-ра 
оросѝтельный   зро `шувальний 
ороша̀емый   зро̀шуваний; зросни `й 
ороша̀ть, оросѝть   зро `шувати, зроси `ти 
ороша̀ющий   зро̀шувальний 
ороша̀ющийся   зросни `й; зро `шуваний 
орошѐние   зро̀шування; зро `шення 

о. внутрипо̀чвенное   зро̀шення [зро̀шування] 
внутрі(шньо)ґрунтове ` 

о. ка̀пельное   зро̀шення [зро `шування] 
крапли `нне 

о. подзѐмное   зро `шення [зро `шування] 
підзѐмне 

о. подпа̀хотное   зро̀шення [зро `шування] 
підо̀рне 

о. подпо̀чвенное   зро̀шення [зро̀шування] 
підґрунтове ` 

о. самотёчное   зро `шення [зро `шування] 
самопли `нне 

оро̀шенный   зро̀шений 
ортико̀н   ортико̀н,-на (передавальна 
телевізійна трубка для перетворення 
світлового зображення на електричні 
імпульси) 

о̀рто-   орто- (у складних словах відповідає 
поняттям “прямий”, “правильний”) 

ортогексагона̀льный   мат. ортогексагона̀льний 
(той, що має шість прямих кутів) 

ортогона̀льность   мат. ортогона̀льність,-ности, 
прямоку `тність,-ности 

ортогона̀льный   мат. ортогона `льний, 
прямоку `тний 

ортоцѐнтр   мат. ортоце `нтр,-ра 
(точка перетину висот трикутника) 

ору̀дие   1. знаря `ддя (праці); 2. гарма̀та,-ти 
(артилерійська) 
о. произво̀дства   знаря `ддя виробни `цтва 

ору̀жие   збро `я,-ї 
осадѝтель   оса `джувач,-ча, оса `дник,-ка 
оса̀дка   1. осіда̀ння (ґрунту); 2. оса̀джування; 
оса `дження; 3. оса̀да,-ди (металу) 

оса̀дки   1. метеор. о̀пади,-дів; 2. геол. о̀сади,-ів 
оса̀док   1. хем. о̀сад,-ду, о̀сід,-ду; 2. гу̀ща,-щі 

(у картері); 3. фус,-су (у рідинах) 
оса̀дочный   осадо̀вий, осідни `й; метеор. 
опадо `вий 

осажда̀емость   оса `джуваність,-ности, 
оса `дність,-ности 

осажда̀емый   оса̀джуваний; осадни `й 
осажда̀ть, осадѝть   оса `джувати, осадѝти 
осажда̀ющий   оса̀джувальний 
осаждѐние   оса̀джування; оса̀дження; осіда̀ння 
о. адсорбцио̀нное   оса̀дження [оса̀джування] 
адсорбці `йне 
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осаждение взаимное                                                                                ослабляющий 

о. взаѝмное   оса̀дження [оса̀джування] 
взає `мне 

о. совместѝмое   співоса `дження, 
співоса `джування, оса `дження сумі̀сне, 
оса `джування сумі̀сне 

о. фракцио̀нное   оса̀дження [оса̀джування] 
фракці `йне 

о. электролитѝческое   
оса `дження електроліти `чне 

осаждённый   оса̀джений 
осветѝтель   осві̀тлювач,-ча 
осветѝтельный   осві̀тлювальний 
осветлѐние   проя̀снювання, просві̀тлювання, 
усто `ювання, відсто̀ювання (про рідину); 
проя `снення, просві̀тлення, усто̀яння, 
відсто̀яння 

осветля̀емый   проя `снюваний, усто̀юваний; 
проясни `й, усті̀йний 

осветля̀ть, осветлѝть   проя̀снювати, прояснѝти; 
усто `ювати, усто `яти; відсто̀ювати, 
відсто̀яти (очищати від каламуті) 

осветля̀ющий   проя `снювальний, 
усто `ювальний 

осветля̀ющийся   проясни `й, усті̀йний; 
проя `снюваний, усто `юваний 

освеща̀емый   осві̀тлюваний, висві̀тлюваний; 
освітле `нний, висвітлѐнний 

освеща̀ть, осветѝть   осві̀тлювати, освітѝти; 
висві `тлювати, вѝсвітити 

освеща̀ющий   осві̀тлювальний, 
висві `тлювальний 

освещѐние   1. осві̀тлювання; осві̀тлення; 
2. висві `тлювання; вѝсвітлення (пояснення 
чого-небудь) 

освещённость   осві̀тленість,-ности 
о. экра̀на   осві̀тленість екра `на 

освещённый   осві̀тлений 
освидетѐльствование   осві̀дчення, 
опосві `дчення; о `гляд,-ду (котлів, кранів) 

освидетѐльствованный   осві̀дчений, 
опосві `дчений, огля `нений 

освинцова̀ние   оплюмбіюва̀ння, оливува̀ння 
(покриття плюмбієм [оливом] Pb) 

освинцо̀вываемый   плюмбійо `ваний, 
оливо̀ваний; оплюмбійо̀вний, оболиво̀вний 

освинцо̀вывать, освинцева̀ть   плюмбіюва̀ти, 
оплюмбіюва `ти; оливува `ти, пооливува `ти 

освинцо̀вывающий   плюмбіюва `льний, 
оплюмбійо `вувальний, оливува `льний 

освобожда̀емый   зві̀льня̀ний, зві̀льнюваний; 
звільни `й 

освобожда̀ть, освободѝть   звільня̀ти, звільнѝти; 
вивільня `ти, ви `вільнити 

освобожда̀ющий   звільня̀льний, зві̀льнювальний 
освобожда̀ющийся   звільни `й; зві̀льня `ний, 
зві̀льнюваний 

освобождѐние   звільня `ння, зві̀льнювання; 
зві̀льнення 

освобождённость   зві̀льненість,-ности 
освобождённый   зві̀льнений, ви `вільнений 
осево̀й   осьови `й, ві̀сний 
оседа̀ние   осіда̀ння 
оседа̀ть, осѐсть   осіда̀ти, осі̀сти 
оседа̀ющий   осіда̀льний 
оседа̀ющийся   осідни `й; осі̀да̀ний 
осело̀к   брусо `к,-ска̀ (точильний) 
осёлочный   брускови `й 
осѐлый   осі̀лий (про землю) 
осеребрѐние   срі̀блення, посрі̀блювання; 
посрі `блення 

осеребрённый   посрі `блений 
осеребря̀ть, осеребрѝть   срібли `ти, 
посрі `блювати; посрібли `ти 

осернѐние   осі̀рчення, насі̀рчення 
осернённый   осі̀рчений, насі̀рчений 
оска̀бливаемый   1. обскрі `буваний; 
обскрібни `й; 2. оско `блюваний, оскобни `й 

оска̀бливать, оскоблѝть   обскріба̀ти, обскребтѝ; 
оско `блювати, оскобли `ти 

оска̀бливающий   обскріба̀льний, оскобля̀льний, 
оскоблівни `й 

оско̀лок   ула̀мок,-ка, відла̀мок,-мка, ска̀лка,-ки 
(дерева) 
о. делѐния   ула `мок по `ділу 

ослабѝтель   осла̀блювач,-ча, посла̀блювач,-ча 
ослаблѐние   осла̀блювання, посла̀блювання; 
осла `блення, посла̀блення 

осла̀бленный   осла̀блений, посла̀блений, 
попу `щений 

ослабля̀ть, осла̀бить   осла̀блювати, осла̀бити; 
посла `блювати, посла `бити 

ослабля̀ющий   осла `блювальний, 
посла `блювальний, попуска `льний 
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осложнение                                                                                     останавливающийся 

осложнѐние   ускла̀днювання; ускла̀днення; 
зава̀да,-ди 

осложнённый   ускла `днений 
осложня̀емый   ускла `днюваний; ускладни `й 
осложня̀ть, осложнѝть   ускла `днювати, 
ускладни `ти 

осложняющѝй   ускла `днювальний 
осложняющѝйся   ускладнѝй; ускла̀днюваний 
осма̀триваемый   огля `даний, догля `даний; 
огля `дний, догля `дний 

осма̀тривание   огляда̀ння; о̀гляд,-ду 
осма̀тривать, осмотрѐть   огляда̀ти, огля̀нути 
осма̀тривающий   огляда̀льний, огляда̀льник,-ка 
о̀смий  Os   о `смій,-мію (хемічний елемент, 
ат.н. 76, твердий, синювато-сірий 
платиновий метал; застосовують 
у стопі з іридієм для виготовлення 
деталей вимірювальних приладів) 

осмолѐние   о(б)смо̀лювання, засмо̀лювання; 
о(б)смо `лення, засмо̀лення (покривання з 
поверхні або просочування смолою) 

осмо̀лка   смо̀лення 
осмо̀метр   осмо̀метер,-тра (прилад для 
вимірювання осмотичного тиску) 

осморегуля̀ция   осморегулюва `ння, 
осмозрегулюва `ння; осморегуля `ція,-ції 
(фізіологічні процеси в організмі, що 
здійснюють надходження в організм і 
виділення із нього води і солей та розподіл 
води через регулювання осмотичного тиску) 

о̀смос   о̀смос,-су (проникнення розчинника 
крізь напівпроникну перетинку, що 
розділяє розчин і чистий розчиник або 
розчини різної концентрації) 

осмотѝческий   осмоти `чний 
осмо̀тр   огляда `ння; о̀гляд,-ду (обстеження 
з метою перевіряння, контролю, виявлення 
чого-небудь недозволеного) 
о. ежеднѐвный   о̀гляд щоде `нний 
о. нару̀жный   о̀гляд зо̀внішній 
о. периодѝческий   о̀гляд періодѝчний 
о. предварѝтельный   о̀гляд попере `дній 
о. предупредѝтельный   о̀гляд запобі̀жний 
о. технѝческий   о̀гляд техні `чний 

осна̀стка   споряджа̀ння; споря `дження; 
спо `ряд,-ду 
о. технологѝческая   споря `дження 
технологі `чне, спо `ряд технологі̀чний 

оснаща̀емый   споря `джа `ний; спорядни `й 

оснаща̀ть, оснастѝть   споряджа̀ти, спорядѝти 
оснаща̀ющий   споряджа `льний 
оснаща̀ющийся   спорядни `й; споря `джа `ний 
оснащённость   споря `дженість,-ности 
оснащённый   споря `джений 
о. тѐхникой   споря `джений те `хнікою 

основа̀ние   1. буд. фунда̀мент,-ту, 
підва̀лина,-ни, підму̀рок,-рка; 2. мат., 
хем. осно `ва,-ви; 3. теор. заса̀да,-ди, 
осно `ва,-ви, підста̀ва,-ви 
о. бето̀нное   підму̀рок бето `нний 
о. жёсткое   осно̀ва тверда ` 
о. коло̀нны   фунда̀мент коло `ни 
о. сва̀йное   підва̀лина пальова ` 
о. упру̀гое   осно `ва пру `жна `, фунда̀мент 
пру `жни `й 

о. щебёночное   фунда `мент скалѝнний 
осно̀ванный   1. засно `ваний (про час); 

2. буд. збудо `ваний, побудо `ваний 
основа̀тельный   ґрунто̀вний, обґрунто̀ваний 
основно̀й   головнѝй, підставо̀вий, основнѝй 
осно̀вываемый   засно `вуваний; засно `вний 
осно̀вывать, основа̀ть   1. засно `вувати, 
заснува `ти; 2. будува̀ти, збудува̀ти 

осно̀вываться   ґрунтува `тися, базува `тися, 
спира `тися 

осно̀вывающий   засно `вувальний 
осно̀вывающийся   засно `вний, збудо̀вний, 
уґрунто `вний, убазо̀вний; засно `вуваний, 
будо̀ваний, ґрунто̀ваний, базо̀ваний 

осо̀бенность   особли `вість,-вости 
осо̀бый   1. особлѝвий, незвича̀йний; 2. окрѐмий 
осреднѐние   осерѐднення, опосередко̀вання 
осреднённый   осере `днений, усерѐднений, 
опосередко `ваний 

осредня̀ть, осреднѝть   осерѐднювати, 
осере `днити 

оставля̀ть, оста̀вить   лиша `ти, лиши `ти; 
залиша̀ти, залиши `ти; покида̀ти, покѝнути 

остана̀вливаемый   зупѝняний, припѝняний; 
зупинни `й, припинни `й 

остана̀вливать, остановѝть   зупиня̀ти, зупинѝти; 
спиня̀ти, спинѝти; припиня̀ти, припинѝти 

остана̀вливающий   зупиня̀льний, припиня̀льний 
остана̀вливающийся   зупиннѝй, припиннѝй; 
зупи `няний, припи `няний 
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останов                                                                                        осциллограф светолучевой 

остано̀в   зупиня̀ння; зупѝнення; зупѝнка,-ки; 
зупи `нник,-ка (деталь) 

остановѝть   зупинѝти, спинѝти, припинѝти 
остановѝться   зупини `тися, спини `тися, 
припини `тися 

остано̀вка   зупиня̀ння, спиня̀ння, припиня̀ння; 
зупи `нення, спи `нення, припи `нення; 
зупи `нка,-ки, зупѝн,-ну, пере `стій,-сто `ю 

остано̀вленный   зупи `нений, спи `нений, 
припи `нений 

оста̀ток   1. за̀лишок,-шку, ли `шок,-шку; 
2. мат. оста `ча,-чі; 3. рѐшта,-ти (грошей) 

оста̀точный   залишко `вий 
остеклѐние   склі̀ння; за `склення 
остеклённый   заскле `ний 
остекля̀ть, остеклѝть   скли `ти, заскли `ти 
остекля̀ющий   скли `льний 
остекля̀ющийся   заскле `нний; склѐний 
о̀стов   кістя `к,-ка̀, снасть,-ті 
острига̀емый   обстрига `ний; обстри `жний 
острига̀ть, острѝчь   обстрига `ти, обстри `гти 
острига̀ющий   обстрига `льний 
остриё   ві̀стря; лѐзо,-за (голки, ножа); жа̀ло; 
шпиль,-ля̀, шпича̀к,-ка̀ (загострений кінець 
предмета) 

острѝльный   гостри `льний 
острѝть   гостри `ти, заго̀стрювати 
островѐрхий   гострове `рхий 
острогу̀бцы   гострогу `бці,-ців 
острозу̀бцы   гострозу `бці,-ців 
остроконѐчный   шпиля `стий, шпича̀стий, 
гострокінце `вий 

остроно̀с   гостроні `с,-но `са (напильник) 
остропѝленный   буд. обкрокво `ваний 
остропѝливание   кроквува `ння (ставлення 
кроков) 

остропѝливать, остропѝлить   кроквува `ти 
(ставити крокви), обкроквува `ти 
(поставити крокви) 

острорѐберный   гостроребро̀вий, гострору̀бий 
острорифлёный   гострожолобча `стий 
острота̀   гострота̀,-тѝ, го `стрість,-рости 
о. настро̀йки   гострота ` [го `стрість] 
настро `ювання [налаштува `ння] 

остроуго̀льник   мат. гостроку `тник,-ка 
остру̀гивание   обстру̀гування 
о̀стрый   го `стрий 

остужа̀ть, остудѝть   осту̀джувати, остудѝти; 
охоло `джувати, охолоди `ти 

остужѐние   осту̀дження, охоло `дження 
осту̀женный   осту̀джений, охоло̀джений 
осту̀живание   осту̀джування, охоло̀джування 
остыва̀ние   холо̀нення, остига̀ння; вѝхолонення 
остыва̀ть, осты̀ть   остига `ти, остѝгнути, 
холо `нути, охоло̀нути 

остыва̀ющий   остига `льний; остигни `й, 
стигли `вий, охоло̀нний 

осты̀вший   ости `глий, охоло̀лий, вѝхололий 
осуша̀емый   осу̀шуваний, вису `шуваний; 
осушни `й, висушни `й 

осуша̀ть, осушѝть   осу `шувати, осуши `ти; 
вису `шувати, ви `сушити 

осуша̀ющий   осу̀шувальний, вису̀шувальний 
осуша̀ющийся   осушни `й, висушни `й; 
осу `шуваний, вису̀шуваний 

осу̀шение   осу̀шування; осу `шення 
осу̀шенный   осу̀шений, ви `сушений 
осушитель   осу `шник,-ка, висушни `к,-ка̀, 
осу `шувач,-ча 

осу̀шка   суші `ння, осу̀шування, су̀шення; 
осу `шення 

осуществѝмость   здійсне `нність,-ности 
осуществѝмый   здійсне `нний, реалізо̀вний 
осуществлѐние   зді̀йснювання, реалізува̀ння; 
зді̀йснення, зреалізува `ння; реаліза̀ція,-ції 

осуществля̀емый   зді̀йснюваний, реалізо̀ваний; 
здійсне `нний, зреалізо̀вний 

осуществля̀ть, осуществѝть   зді `йснювати, 
здійсни `ти; реалізува `ти, зреалізо `вувати, 
зреалізува `ти; вико `нувати, ви `конати 

осуществля̀ющий   зді `йснювальний, 
реалізува `льний 

осуществля̀ющийся   здійснѐнний, зреалізо̀вний; 
зді̀йснюваний, реалізо̀ваний 

осцилло̀граф   осцило `граф,-фа (прилад, 
за допомогою якого записують зміни 
електричних величин (струму, напруги) 
з часом) 
о. ѝмпульсный   осцило `граф і̀мпульсний 
о. като̀дный   осцило `граф като `дний 
о. магнитоэлектрѝческий   осцило̀граф 
магнетоелектри `чний 

о. светолучево̀й   
осцило `граф світлопромене `вий 
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осциллограф шлейфовый                                                                    отбрасывающий 

о. шлѐйфовый   осцило `граф шле `йфовий 
о. электро̀нно-лучево̀й   осцило `граф 
електро `нно-променѐвий 

осциллографѝрование   осцилографува `ння 
осциллографѝческий   осцилографі `чний 
осциллоско̀п   осцилоско `п,-па (прилад для 
розглядання електричних коливань) 

осцилля̀тор   осциля `тор,-ра, коливни `к,-ка ` 
(система, здатна коливатися відносно 
деякого положення рівноваги) 

осцилля̀ция   осциля `ція,-ції, колива `ння 
ось   вісь, осі̀ 
о. ведо̀мая   вісь тяжна ` 
о. веду̀щая   вісь тягова ` 
о. вертика̀льная   вісь вертика̀льна [дозѐмна] 
о. вращѐния   вісь оберта̀ння 
о. гла̀вная   вісь головна ` 
о. горизонта̀льная   вісь горизонта `льна 

[позе `мна] 
о. двухопо̀рная   вісь двоопі `рна 
о. деформѝрованная   вісь здеформо `вана 
о. зацеплѐния   вісь заче `плення 
о. зу̀бчатого колеса̀   вісь трѝба [зу̀бчастого 
ко `леса] 

о. изгѝба   вісь згина `ння 
о. изо̀гнутая   вісь вѝгнута 
о. инѐрции   вісь іне `рції 
о. колеба̀ний   вісь колива `нь 
о. координа̀тная   вісь координа `тна 
о. кручѐния   вісь круті̀ння [закру̀чування] 
о. магнѝтная   вісь магне `тна 
о. мгновѐнная   вісь миттє `ва [миттьова `] 
о. мнѝмая   вісь уя `вна [позі̀рна] 
о. напряжѐния гла̀вная   вісь напру `ги 

[напру `ження] головна ` 
о. нейтра̀льная   вісь нейтра `льна 
о. неподвѝжная   вісь нерухо `ма 
о. несу̀щая   вісь трима̀льна 
о. оптѝческая   вісь опти `чна 
о. перемещѐния   вісь перемі̀щення 
о. радиа̀льная   вісь радія `льна 
о. растяжѐния   вісь розтяга̀ння 
о. сечѐния   вісь пере `різу 
о. симмѐтрии   вісь симе `трії 
о. скольжѐния   вісь ко̀взання 
о. фока̀льная   вісь фока `льна 
о. центра̀льная   вісь центра `льна 

о. числова̀я   вісь числова ` 
осяза̀ние   до̀тик,-ку 
ота̀пливаемый   опа `люваний, огрі `ваний; 
опальни `й, огрівни `й 

ота̀пливание   1. огріва̀ння (дія, загальна назва); 
2. опа̀лювання (у печах) 

ота̀пливать, отопѝть   опа̀лювати, опали `ти 
ота̀пливающий   опа̀лювальний, огріва̀льний 
ота̀пливающийся   опальни `й, огрівни `й; 
опа `люваний, огрі `ваний 

отбѐл   вибі̀лювання, відбі̀лювання; вѝбілення, 
відбі `лення; ви `біл,-лу 

отбѐленный   вѝбілений, відбі̀лений 
отбѐливаемый   вибі̀люваний, відбі̀люваний; 
вибільни `й, відбільни `й 

отбѐливание   вибі `лювання, відбі̀лювання; 
ви `білення, відбі̀лення; ви `біл,-лу 

отбѐливать, отбелѝть   вибі̀лювати, 
ви `білити; відбі̀лювати, відбілѝти 

отбѐливающий   вибі̀лювальний, 
відбі̀лювальний, білѝльний 

отбѐливающийся   вибі `льний, відбі̀льний; 
вибі `люваний, відбі̀люваний 

отбелѝтель   вибі̀лювач,-ча, відбі̀лювач,-ча 
отбива̀емый   відби `ваний; відбивни `й 
отбива̀ние   відбива `ння; відбиття ` 
отбива̀ть, отбѝть   відбива `ти, відбѝти; 
повідбива `ти (багато разів) 

отбива̀ющий   відбива `льний 
отбива̀ющийся   відбивни `й; відбѝваний 
отбѝтый   відби `тий 
отбо̀йный   гірн., інж. вибі̀йний, відбі̀йний 
отбо̀р   добира̀ння, відбира `ння; відібрання `; 
добі̀р,-бо̀ру, відбі̀р,-бо̀ру 
о. естѐственный   добі `р приро `дний 
о. про̀бы   відбира̀ння про `би, забира̀ння 
про `би 

о. систематѝческий   добі̀р систематѝчний 
о. случа̀йный   добі̀р випадко `вий 

отбо̀рник   добірни `к,-ка̀, відбірнѝк,-ка̀ 
отбо̀рный   добі̀рний, відбі̀рний 
отбо̀рочный   добірко `вий, відбірко `вий 
отбра̀сываемый   відкида̀ний; відкидни `й 
отбра̀сывание   відкида̀ння 
отбра̀сывать, отбро̀сить   відкида̀ти, відкѝнути 
отбра̀сывающий   відкида̀льний 
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отбрасывающийся                                                                                   ответвляющий 

отбра̀сывающийся   відкидни `й; відкида̀ний 
отбро̀с   ві̀дкид,-ду (стрілки) 
отбро̀сы   ві̀дкиди,-дів, відпа `дки,-ків, 
по `кидьки,-ків 

отбро̀шенный   відки `нутий 
отва̀л   відва̀лювання; відва̀лення; зва̀лище,-ща, 
поки `дище,-ща (місце) 

отва̀ливаемый   відва̀люваний; відвальни `й 
отва̀ливать, отвалѝть   відва̀лювати, відвалѝти 
отва̀ливающийся   відпадни `й; відпа̀даний 
отвалѝвшийся   відпа̀лий 
отва̀р   вѝвар,-ру, відва `р,-ру 
отва̀ренный   відва̀рений 
отва̀рка   вива̀рювання; вѝварення; вѝварка,-ки, 
ва̀рка,-ки (результат, предмет) 

отведѐние   відвѐдення; відхилення 
отвѐденный   відвѐдений 
отверга̀емый   відкѝданий, заперѐчуваний; 
відкидни `й, заперѐчний 

отверга̀ть, отвѐргнуть   відкида̀ти, відкѝнути; 
запере `чувати, запере `чити 

отверга̀ющий   відкида̀льний, заперѐчувальний 
отвѐргнутый   відкѝнутий, заперѐчений 
отвердева̀ние   твѐрднення, тверді̀ння, 
тужа `віння 

отвердева̀ть, отвердѐть   тверді̀ти, твѐрднути, 
ствѐрднути; тужа̀віти, стужа̀віти, затужа̀віти 

отвердева̀ющий   твѐрдний, тужа̀вий, тужа̀вний 
отвердѐвший, отвердѐлый   затвѐрдлий, 
затверді̀лий; затужа `вілий, стужа `вілий 

отвердѐлость   затверді̀лість,-лости; 
затужа `вілість,-лости 

отвердѐние   твѐрднення, тверді̀ння, тужа̀віння, 
тужа `влення; ствѐрднення, стужа `влення, 
затверді̀ння, затве `рднення, затужа̀віння, 
затужа `влення 

отвердѝтель   затвѐрджувач,-ча, затвѐрдник,-ка 
(засіб твердіння) 

отвѐрженный   відки `нутий 
отвёрнутый   відкру `чений 
отвѐрстие   о̀твір,-вору, відту̀лина,-ни, 
щіли `на,-ни 
о. вентиляцио̀нное   о̀твір вентиляці̀йний 
о. вту̀лочное   о̀твір уту `лковий 
о. входно̀е   о̀твір вхідни `й 
о. выпускно̀е   о̀твір випускни `й 

о. выхлопно̀е   о̀твір вихлипни `й 
о. выходно̀е   о̀твір вихідни `й 
о. глухо̀е   о̀твір сліпи `й 
о. загру̀зочное   о̀твір засипни `й 
о. заливно̀е   о̀твір заливни `й 
о. запра̀вочное   о̀твір запра `вний 
о. колоснико̀вое   о `твір ру̀штовий 
о. литнико̀вое   о̀твір ливнико `вий 
о. маслопроводя̀щее   о̀твір оливопрові̀дний 
о. маслосто̀чное   о̀твір оливостічни `й 
о. обду̀вочное   о̀твір обдувни `й 
о. прито̀чное   о̀твір притічни `й 
о. сливно̀е   о̀твір зливни `й 
о. сма̀зочное   о̀твір масти `льний 
о. смотрово̀е   о̀твір оглядо̀вий 
о. то̀пливное   щелѐпи (у печі) 
о. то̀почное   о̀твір па̀ливний 
о. центрово̀е   о̀твір центрови `й 

отвёртка   1. відкру `чування; відкру `чення; 
2. вѝкрутка,-ки, шруботя̀г,-гу (інструмент) 
о. винтова̀я   ви `крутка ґвинтова ` 
о. с крестообра̀зным наконѐчником   
ви `крутка хреща `та 

о. углова̀я   вѝкрутка кутова ` 
отвёртываемый   відкру̀чуваний; відкрутнѝй 
отвёртывать, отверну̀ть   відкру `чувати, 
відкрути `ти 

отвёртывающий   відкру `чувальний 
отвёртывающийся   відкрутнѝй; відкру̀чуваний 
отве `с   1. висо `к,-ска̀, прямови `с,-са (прилад, 
що складається зі шнурка та почіпленого 
до нього тягарця і застосовується для 
вимірювання вертикальности положення); 
2. схил,-лу 

отвѐсно   прямови `сно, навсто `рч 
отвѐсный   прямови `сний, стрімкѝй 
отвѐт   ві̀дповідь,-ді 
ответвѝтель   відгалу̀жувач,-ча 
ответвѝтельный   відгалу `зний 
ответвлѐние   відгалу̀жування; відгалу̀ження; 
відгалу̀зок,-зка, відно̀га,-ги, га̀лузь,-зі 
о. трѐщины   відгалу `зок трі̀щини 

ответвлённый   відгалу̀жений 
ответвля̀емый   відгалу̀жуваний; відгалу̀зний 
ответвля̀ть, ответвѝть   відгалу̀жувати, 
відгалу̀зити 

ответвля̀ющий   відгалу̀жувальний 
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ответвляющийся                                                                                                           отделённый 

ответвля̀ющийся   відгалу̀зний; відгалу̀жуваний 
отвѐтный   на [у] ві `дповідь, відпові̀дний 
отвѐтственность   відповіда̀льність,-ности 
отвѐшивание   зва̀жування, відва̀жування 
отвѐшивать, отвѐсить   відва̀жувати, відва̀жити 
отвѝнченный   відґви `нчений 
отвѝнчиваемый   відґвѝнчуваний, відкру̀чуваний; 
відґвинтни `й, відкрутни `й 

отвѝнчивание   відґвѝнчування, відкру̀чування; 
відґви `нчення, відкру̀чення 

отвѝнчивать, отвинтѝть   відґви `нчувати, 
відґвинтити; відкру `чувати, відкрути `ти 

отвѝнчивающий   відґви `нчувальний, 
відкру̀чувальний 

отвѝнчивающийся   відґвинтнѝй, відкрутнѝй; 
відґви `нчуваний, відкру `чуваний 

отвлека̀ться   абстрагува `тися 
отвлечённость   абстра̀ктність,-ности 
отвлечённый   абстра̀ктний; відтя `гнутий; 
відхѝлений 

отво̀д   відводі̀ння, відгалу `жування; 
відвѐдення; відгалу `ження; відві̀д,-во `ду 

отводѝмый   відво `джуваний, відвідни `й 
отводѝть, отвестѝ   відво `дити, відвѐсти; 
відхиля `ти, відхили `ти 

отво̀дный   відві̀дний 
отвора̀чивание   1. відверта̀ння; 2. відкру̀чування 
отвора̀чивать, отворотѝть   відверта̀ти, 
відверну `ти; відкру `чувати, відкрути `ти 

отво̀ренный   відчѝнений 
отворя̀емый   відчи `ня `ний; відчинни `й 
отворя̀ть, отворѝть   відчиня `ти, відчини `ти 
отворя̀ющийся   відчинни `й; відчѝня `ний 
отгѝб   відгина `ння; віді̀гнення; відги `н,-ну 
отгиба̀емый   відгина `ний; відгинни `й 
отгиба̀ние   відгина `ння; віді̀гнення 
отгиба̀ть, отогну̀ть   відгина `ти, відігну `ти 
отгиба̀ющий   відгина `льний 
отгиба̀ющийся   відгинни `й; відгѝнаний 
отгибно̀й   відгинни `й 
отго̀н   відганя̀ння; переганя̀ння, дестилюва̀ння; 
відігна `ння, перегна `ння, здестилюва `ння; 
відгі̀н, -го `ну 

отго̀нка   відганя `ння, дестилюва̀ння; 
відігна̀ння, здестилюва̀ння; дестиля̀ція,-ції 

отгоня̀ть, отогна̀ть   відганя `ти, відігна `ти; 
переганя `ти, перегна `ти; дестилюва̀ти, 
здестилюва `ти 

отгранѝченный   відмежо̀ваний, відмѐжений 
отгранѝчивание   відмежо̀вування 
отгранѝчивать, отгранѝчить   відмежо̀вувати, 
відмежува `ти 

отгружа̀емый   відванта̀жуваний; відванта̀жний 
отгружа̀ть, отгрузѝть   відванта `жувати, 
відванта `жити 

отгружа̀ющий   відванта `жувальний 
отгру̀женный   відванта `жений 
отдава̀емый   відда̀ваний; відда̀нний 
отдава̀ть, отда̀ть   віддава `ти, відда̀ти 
отдалѐние   віддаля `ння, відда̀лювання; 
відда̀лення; ві̀ддаль,-лі, ві̀дстань,-ні 

отдалённость   відда̀леність,-ности; ві̀ддаль,-лі 
отдалённый   відда̀лений; дале `кий 
отдаля̀ть, отдалѝть   віддаля `ти, віддали `ти 
отдаля̀ющий   відда̀лювальний 
отдаля̀ющийся   відда̀льний; віддаля `ний, 
відда̀люваний 

о̀тданный   ві̀дданий 
отда̀ча   1. віддава̀ння, відбива̀ння; відда̀ння, 
відбиття `; 2. ві̀друх,-ху, відбі̀й,-бо̀ю 
(рух у напрямі, протилежному ударові 
інструмента, зброї); 3. вида̀тність,-ности, 
ви `хід,-ходу (коефіцієнт корисної дії) 

отдаю̀щий   віддава `льний 
отдаю̀щийся   відда̀нний; відда̀ва̀ний 
отдѐл   ві̀дділ,-лу (установа, що самостійно 
відає певними справами, але входить до 
складу вищої установи) 
о. пла̀ново-экономѝческий   
ві̀дділ пла `ново-економі `чний 

о. произво̀дственный   ві̀дділ виробни `чий 
о. технѝческого контро̀ля   ві̀дділ техні̀чного 
контро `лю 

отдѐланный   обро `блений; обла̀днаний, 
опоря `джений; оздо̀блений; ви `кінчений 

отделѐние   відділя `ння, відокре `млювання, 
відлуча̀ння; відді `лення, відокре `млення, 
відлу̀чення; ві̀дділ,-лу, ві̀дділок,-лка 
(приміщення) 
о. сушѝльное   суши `льня,-ні, суша `рня,-ні 

отделённый   відді `лений, відокрѐмлений, 
відлу̀чений 
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отделимость                                                                                                    откаливать 

отделѝмость   відді `льність,-ности, 
відокре `мність,-ности, відлу `чність,-ности 

отделѝтель   відді̀льник,-ка, відлу̀чник,-ка, 
відді̀лювач,-ча, відокре `млювач,-ча 

отделѝтельный  відділя̀льний, відді̀лювальний, 
відокре `млювальний, відлуча `льний, 
віддільни `й, відокре `мний 

отдѐлка   обробля `ння, опоряджа̀ння, 
оздо̀блювання, викі̀нчування; обро̀блення, 
опоря `дження, оздо̀блення, ви `кінчення; 
обро `бок,-бку 

отдѐльный   окрѐмий 
отделя̀емый   відді̀ля̀ний, відокрѐмлюваний, 
відлу̀ча̀ний; віддільни `й, відокрѐмний, 
відлучни `й 

отделя̀ть, отделѝть   відділя `ти, відділи `ти; 
відокре `млювати, відокрѐмити; відлуча̀ти, 
відлучѝти 

отделя̀ющий   відділя `льний, відлуча̀льний, 
відокре `млювальний 

отделя̀ющийся   віддільни `й, відокре `мний, 
відлучни `й; відді̀ля̀ний, відокрѐмлюваний, 
відлу̀ча̀ний 

отду̀шина   буд. душни `к,-ка `, про `дух,-ху 
(отвір для виходу повітря, диму, пари) 

отеплѐние   уте `плювання; уте `плення 
отеплённый   утѐплений 
отеплѝтель   утѐплювач,-ча 
отеплѝтельный   утѐплювальний 
отепля̀ть, отеплѝть   уте `плювати, утепли `ти 
отепля̀ющий   утѐплювальний 
отжа̀тие   відтѝснення, вѝчавлення, вѝдушення 
о̀тжиг   відпа̀лювання; відпа̀лення; відпа̀л,-лу 
о. высо̀кий   ві̀дпал висо `кий 
о. диффузио̀нный   ві̀дпал дифузі̀йний 
о. изотермѝческий   відпа̀лювання ізотермі̀чне 
о. нѝзкий   ві̀дпал низьки `й 
о. по̀лный   ві̀дпал по `вний; відпа̀лювання 
по `вне 

отжига̀емый   відпа̀люваний; відпа̀льний 
отжига̀льщик   відпа `лювач,-ча 
отжига̀ние   відпа̀лювання; відпа̀лення 
отжига̀тельный   відпа `лювальний 
отжига̀ть, отжѐчь   відпа̀лювати, відпали `ти 
отжига̀ющий   відпа̀лювальний 
отжига̀ющийся   відпальни `й; відпа `люваний 

отжим   відтиска̀ння, вича̀влювання, 
виду `шування; відти `снення, ви `чавлення, 
ви `душення; ві`дтиск,-ку, ви `чав,-ву 

отжима̀емый   вити `скуваний, вити `сканий, 
вича `влюваний, виду `шуваний; витисни `й, 
вичавни `й, видушни `й 

отжима̀ние   витиска `ння, вича̀влювання, 
виду `шування 

отжима̀ть, отжа̀ть   витиска `ти, вѝтиснути; 
вича `влювати, вѝчавити; виду `шувати, 
ви `душити 

отжима̀ющий   витиска̀льний, вича̀влювальний, 
виду `шувальний 

отжима̀ющийся   витисни `й, вичавни `й, 
видушни `й; витѝскуваний, вича̀влюваний, 
виду `шуваний 

о̀тзыв   відклѝкування; відклѝкання; ві̀дклик,-ку 
отзыва̀емый   відклѝкуваний; відклични `й 
отзыва̀ть, отозва̀ть   відклика `ти, відклѝкати 
отзыва̀ющий   відклика `льний 
отка̀з   відмовля̀ння; відмо̀влення; відмо̀ва,-ви 
о. внеза̀пный   відмо `ва рапто `ва 
о. вы̀нужденный   відмо `ва вѝмушена 
о. деградацио̀нный   відмо̀ва деградаці̀йна 
о. завѝсимый   відмо̀ва зале `жна 
о. конструкцио̀нный   відмо̀ва конструкці̀йна 
о. незавѝсимый   відмо̀ва незале `жна 
о. параметрѝческий   відмо̀ва параметрѝчна 
о. перемежа̀ющийся   відмо̀ва переміжна ` 
о. по̀лный   відмо̀ва по `вна 
о. постепѐнный   відмо̀ва поступо̀ва 
о. произво̀дственный   відмо `ва виробнѝча 
о. самоустраня̀ющийся   відмо̀ва самоусувна̀ 
о. систематѝческий   відмо̀ва систематѝчна 
о. скры̀тый   відмо̀ва прихо `вана 
о. со̀бственный   відмо̀ва вла `сна 
о. технологѝческой систѐмы   відмо̀ва 
технологі `чної систе `ми 

о. функциона̀льный   відмо `ва функці `йна 
о. эксплуатацио̀нный   
відмо `ва експлуатаці̀йна 

отка̀зывание   відмовля `ння; відмо̀влення 
отка̀зывать, отказа̀ть   відмовля̀ти, відмо̀вити 
отка̀ливание   відгарто̀вування, відгартува̀ння 
отка̀ливать, откалѝть   відгарто `вувати, 
відгартува `ти 
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откалываемый                                                                                            открываемый 

отка̀лываемый   відко̀люваний; відко̀льний 
отка̀лывание   відко̀лювання; відко `лення 
отка̀лывать, отколо̀ть   відко̀лювати, відколо̀ти 
отка̀лывающий   відко `лювальний 
отка̀лывающийся   відко̀льний; відко̀люваний 
отка̀тка   відко `чування 
о. кана̀тная   відко `чування линво̀ве 

[кодо̀льне] 
о. лебёдкой   відко `чування ко̀рбове 
о. цепна̀я   відко̀чування ланцюго̀ве 
о. электрово̀зная   відко̀чування електрові̀зне 

отка̀точный   відкітни `й 
отка̀тываемый   відко̀чуваний; відкі̀тний 
отка̀тывать, откатѝть   відко̀чувати, відкотѝти 
отка̀тывающий   відко̀чувальний 
отка̀тывающийся   відкі `тний; відко̀чуваний 
отка̀чиваемый   випомпо̀вуваний; випомпо̀вний 
отка̀чивание   випомпо̀вування, помпува̀ння, 
висмо `ктування 

отка̀чивать, откача̀ть   випомпо `вувати, 
помпува `ти, ви `помпува `ти; висмо̀ктувати, 
ви `смоктати 

отка̀чивающий   випомпо `вувальний, 
висмо `ктувальний 

откѝдка   відкида̀ння 
откидно̀й   відкидни `й 
откѝдывать, откѝнуть   відкида̀ти, відкѝнути 
о̀тклик   ві̀дгук,-ку, ві̀дклик,-ку 
отклонѐние   відхиля̀ння; відхѝлення; ві̀дхил,-лу 
о. абсолю̀тное   ві̀дхил абсолю `тний 
о. вероя̀тное   ві̀дхил імові̀рний; відхѝлення 
імові̀рне 

о. допуска̀емое   ві̀дхил допустнѝй; 
відхѝлення допустне ` 

о. квадратѝчное   відхи `лення 
квадрати `чне; ві̀дхил квадрати `чний 

о. магнѝтное   відхѝлення магне `тне 
о. оста̀точное   відхи `лення залишко `ве 
о. предѐльное   ві̀дхил грани `чний 

[найбі̀льший] 
о. углово̀е   ві̀дхил кутови `й; відхи `лення 
кутове ` 

о. установѝвшееся   ві̀дхил уста `лений; 
відхѝлення уста̀лене 

отклонённый   відхѝлений 
отклоня̀емый   відхи `ляний; відхильни `й 

отклоня̀ть, отклонѝть   відхиля̀ти, відхилѝти 
отклоня̀ющий   відхиля̀льний, відхѝлювальний 
отклоня̀ющийся   відхильни `й; відхѝляний 
отключа̀емый   вими `ка̀ний; вимикни `й 
отключа̀тель   вимика `ч,-ча̀ 
отключа̀ть, отключѝть   вимика̀ти, вѝмкнути; 
від’є̀днувати, від’єдна `ти 

отключа̀ющий   вимика `льний 
отключа̀ющийся   вимкни `й, вимикни `й; 
вимика `ний 

отключѐние   вимика `ння, від’є̀днування, 
вилуча `ння; ви `мкнення, від’єдна̀ння, 
ви `лучення 
о. аварѝйное   вѝмкнення аварі `йне, 
ви `лучення аварі `йне 

отключённый   вѝмкнений, від’є̀днаний 
отко̀ванный   відко̀ваний, вѝкуваний, відку̀тий 
отко̀вка   вико̀вування; вѝкування; вѝковок,-вка 

(предмет) 
отко̀вывать, откова̀ть   вико̀вувати, вѝкувати; 
ку `ти, ви `кути 

отко̀вывающий   вико `вувальний 
отко̀вывающийся   виковни `й; вико `вуваний 
отко̀лка   відко̀лювання; відко̀лення; відко̀л,-лу 
отко̀лочный   відко `лювальний 
отко̀с   1. укі̀с,-ко̀су, схил,-лу; 2. спохо̀вина,-ни 

(земляний); 3. буд. кося̀к,-ка̀; 4. узбі̀ч,-бо̀чі, 
узбі̀ччя 
о. берегово̀й   укі `с берегови `й 
о. горы̀   узбі̀ч [узбі `ччя] гори ` 
о. дверно̀й   кося `к дверни `й 

отко̀сный   укі̀сний, спохо `вий, косяко̀вий, 
узбі̀чний 

откреплѐние  відкріпля̀ння, відкрі̀плювання; 
відкрі̀плення 

открепля̀емый   відкрі̀пля̀ний, відкрі̀плюваний; 
відкріпни `й 

открепля̀ть, открепѝть   відкріпля `ти, 
відкрі̀плювати; відкріпи `ти 

открепля̀ющий   відкрі̀плювальний 
открепля̀ющийся   відкріпнѝй; відкріпля̀ний, 
відкрі `плюваний 

откру̀чивать, открутѝть   відкру `чувати, 
відкрути `ти 

открыва̀емый   відкрива `ний, відчѝнюваний, 
відчи `няний; відкривни `й, відчинни `й 
(вікно, двері) 
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открывание                                                                                                             отмена 

открыва̀ние   1. відкрива `ння; 2. відчиня `ння 
(вікна, дверей); 3. розгорта `ння (книжки) 

открыва̀ть, откры̀ть   1. відкрива̀ти, відкрѝти; 
2. відчиня `ти, відчини `ти; 3. розгорта `ти, 
розгорну `ти 

открыва̀ющий   відкрива̀льний, відчиня̀льний 
открыва̀ющийся   відкривни `й, відчинни `й; 
відкри `ваний, відчи `ня `ний 

откры̀тие   відкрива̀ння; відкриття̀; вѝнахід,-ходу 
откры̀тый   відкрѝтий, відчи `нений 
откупо̀ренный   1. віді̀ткнений, віді̀ткнутий; 

2. відкорко `ваний; 3. відбѝтий 
откупо̀ривание   відтика̀ння; 
відкорко `вування; відбива `ння 

отлага̀емый   відкла̀даний; відкладни `й 
отлага̀ние   відклада̀ння; відкла `дення 
отлага̀ть, отложѝть   відклада̀ти, відкла `сти 
отлага̀ющий   відклада̀льний 
отлага̀ющийся   відкладни `й; відкла̀даний 
отла̀дка   налаго `дження 
о. програ̀ммы   налаго `дження програ `ми 

отладчик   відлаго̀джувач,-ча 
отла̀женный   відлаго̀джений 
отла̀живаемый   відлаго `джуваний; 
відлаго̀дний 

отла̀живание   відлаго̀джування; відлаго̀дження 
отла̀живать, отла̀дить   відлаго `джувати, 
відлаго̀дити 

отла̀живающий   відлаго `джувальний 
отла̀мывать, отлома̀ть, отломѝть   
відла̀мувати, відло̀млювати; відлама̀ти, 
відломѝти, відлома̀ти 

отлежа̀вшийся   ви `лежалий 
отлежа̀ть   виле `жати 
отлѐживание   виле `жування; ви `лежання 
отлёт   відліта̀ння; відлі `т,-льо `ту 
отлета̀ть, отлетѐть   відліта̀ти, відлеті̀ти 
отлѝв   1. відлива̀ння, надлива `ння; 

2. ві̀дплив,-ву (морський); 3. по `лиск,-ку, 
вѝблиск,-ку (відтінок кольору); 4. ві̀длив,-ву 
(стічної води) 

отлива̀емый   відлѝваний; відливни `й 
отлива̀ть, отлѝть   1. відлива `ти, відли `ти; 

2. надлива̀ти, надлѝти (рідину); 3. вилива̀ти, 
відлѝти (у металургії); 4. вили `скувати, 
поли `скувати (мати відтінок) 

отлива̀ющий   відлива `льний 
отлива̀ющийся   відливни `й; відлѝваний 
отлѝвка   вилива `ння, відлива `ння; вилиття `, 
відлиття `; ви `ливок,-вка, литво `,-ва̀ (виріб) 
о. армѝрованная   ви `ливок зармо `ваний 
о. бесстержнева̀я   литво ` безстрижне `ве 
о. восходя̀щей струёй   вѝливок висхідно̀ю 
струми `ною 

о. дугова̀я   ви `ливок дугови `й 
о. закалённая   литво ` загарто `ване 
о. кокѝльная   литво ` кокі̀льне 
о. оболо̀чковая   вилива `ння оболо̀нкове 
о. отбелённая   литво ` відбі̀лене 
о. под давлѐнием   вилива `ння під ти `ском 
о. стальна̀я   литво ` стале `ве 
о. толстостѐнная   ви `ливок грубості̀нний; 
литво ` грубості̀нне 

о. труб   вилива `ння труб 
о. худо̀жественная   литво ` худо `жнє 
о. цѐльная   вѝливок суці `льний; литво ` 
суці `льне 

о. центробѐжная   вилива `ння відцентро̀ве 
о. чугу̀нная   литво ` чаву `нне, ви `ливок 
чаву̀нний 

отлича̀емый   відрі̀зня `ний, розпізна̀ваний; 
відрізнѐнний, розпізна `нний 

отлича̀ть, отличѝть   відрізня `ти, відрізни `ти; 
розпізнава `ти, розпізна `ти; відзнача̀ти, 
відзна̀чити 

отлича̀ющий   відрізня `льний 
отлича̀ющийся   відрізнѐнний; відрі̀зня `ний 
отлѝчие   1. відмі̀на,-ни, відмі̀нність,-ности; 

2. відзна `ка,-ки 
отличѝмый   відрізне `нний 
отличѝтельный   відмі̀тний, відзна `чний; 
характе `рний; розрізнѐннний 

отлѝчный   відмі̀нний, зразко `вий, чудо̀вий 
отложѐние   відклада̀ння; відкла̀дення; 
ві̀дклад,-ду 

отло̀женный   відкла̀дений 
отломѝвшийся   відло̀маний, відла̀маний 
отло̀мленный   відло `млений 
отмежева̀ние   відмежо̀вування; відмежува̀ння; 
відмежо `вина,-ни 

о̀тмель   обмі̀лина,-ни, мілина̀,-ни, мілѝзна,-ни 
отмѐна   відміня̀ння, скасо̀вування; відмі̀нення, 
скасува `ння; відмі̀на,-ни, скасо `вання 
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отменённый                                                                                              отождествлять 

отменённый   відмі̀нений, скасо `ваний 
отменя̀емый   відмі̀нюваний, скасо̀вуваний; 
відмі̀нний, скасо̀вний 

отменя̀ть, отменѝть   відміня `ти, відміни `ти; 
скасо `вувати, скасува `ти 

отменя̀ющий   відмі̀нювальний, скасо̀вувальний 
отмѐривание   відмі̀рювання, відміря `ння 
отмѐривать, отмѐрить   відмі̀рювати, відмі̀ряти 
отмѐтка   відзнача̀ння, познача̀ння; відзна̀чення, 
позна `чення; по `значка,-ки, за̀значка,-ки, 
відмі̀тка,-ки 

отмеча̀емый   відзнача̀ний, відзна `чуваний, 
познача `ний, позна `чуваний; відзна `чний, 
позна `чний 

отмеча̀ть, отмѐтить   відзнача̀ти, відзна̀чѝти; 
познача̀ти, позна̀чѝти; зазнача̀ти, зазна̀чѝти; 
карбува `ти, закарбува `ти 

отмеча̀ющий   відзнача̀льний, познача̀льний 
отмеча̀ющийся   відзна̀чний, позна `чний; 
відзнача̀ний, відзна̀чуваний, познача̀ний, 
позна `чуваний 

отмѐченный   відзна̀чений, позна̀чений, 
відмі̀чений 

отмока̀ние   відмока `ння, відмо `чування; 
відмо `кнення, відмо `чення 

отмока̀ть, отмо̀кнуть   відмока̀ти, відмо̀кнути 
отмо̀стка   буд. вѝмощення 
отмыва̀ние   вимива `ння, відмива `ння 
отмыва̀ть, отмы̀ть   відмива `ти, відми `ти 
отмыка̀емый   відми `каний; відімкни `й 
отмыка̀ние   відмика `ння 
отмыка̀ть, отомкну̀ть   відмика̀ти, відімкну̀ти 
отмыка̀ющий   відмика `льний 
отмыка̀ющийся   вимкни `й, відімкни `й; 
вимика `ний, відмика `ний 

отмы̀чка   відмика `ч,-ча̀ 
отнесённый   відне `сений 
отнима̀ть, отня̀ть   відніма̀ти, відня `ти; 
відбира `ти, відібра̀ти; забира `ти, забра̀ти 

относѝмый   відно `шуваний 
относѝтельный   відно `сний 
относѝть, отнестѝ   відноси `ти, віднѐсти; 
зарахо `вувати, зарахува `ти 

относя̀щийся   відно̀сний 
отношѐние   1. відно `шення; віднѐсення; 

2. відно `сина,-ни, стосу `нок,-нку; 3. мат. 
відно̀шення 

о. весово̀е   відно̀шення вагове ` 
о. переда̀точное   відно̀шення переда̀тне 
о. числово̀е   відно `шення числовѐ 

отня̀тие   відійма̀ння, відбира `ння; відняття `, 
відібра̀ння 

отня̀тый   відня `тий, віді̀браний, за `браний 
отобража̀емый   відобра̀жуваний, відбѝваний; 
відобра̀зний, відбивни `й 

отобража̀ть, отобразѝть   відобража `ти, 
відобразѝти; відбива̀ти, відби `ти; 
віддзерка `лювати, віддзерка `лити 

отобража̀ющий   відобража̀льний, відбива̀льний 
отобража̀ющийся   відобра `зний, відбивнѝй; 
відобра `жаний, відбѝваний 

отображѐние   відобража `ння, відбива `ння; 
відобра̀ження, відбиття `; відбѝток,-тка, 
о̀браз,-зу 
о. афѝнное   відобра̀ження афі̀нне 
о. зерка̀льное   відобра `ження дзерка `льне 
о. конфо̀рмное   відобра̀ження конфо̀рмне 
о. проектѝвное   відобра̀ження проєктѝвне 
о. сферѝческое   відобра `ження сфери `чне 

отображённый   відобра̀жений, відбѝтий, 
віддзерка `лений 

отобразѝтель   відобра̀жувач,-ча, зобра̀жувач,-ча 
отобра̀ние   відбира `ння; відібра̀ння 
ото̀бранный   ді̀браний, віді̀браний 
ото̀гнанный   віді̀гнаний, пере `гнаний, 
здестильо `ваний 

отогрева̀емый   відігрі `ваний; відігрі `вни `й 
отогрева̀ние   відігріва `ння 
отогрева̀ть, отогрѐть   відігріва `ти, відігрі̀ти 
отогрева̀ющий   відігріва `льний 
отогрева̀ющийся   відігрі `вни `й; відігрі `ваний 
отогрѐтый   відігрі̀тий 
отодвига̀емый   відсу̀ваний; відсувни `й 
отодвига̀ть, отодвѝнуть   відсува̀ти, відсо̀вувати, 
відсу̀нути 

отодвига̀ющий   відсува̀льний 
отодвига̀ющийся   відсувни `й; відсу̀ва `ний 
отодвѝнутый   відсу̀нений 
отождествлѐние   отото̀жнювання; отото̀жнення 
отождествлённый   отото `жнений 
отождествля̀емый   отото `жнюваний; 
отото `жний 

отождествля̀ть, отождествѝть   отото̀жнювати, 
отото `жнити 
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отождествляющий                                                                                             отпускать 

отождествля̀ющий   отото `жнювальний 
отождествля̀ющийся   отото `жний; 
отото `жнюваний 

отожжённый   відпа̀лений 
отоплѐние   опа `лювання; опа `лення 
о. возду̀шное   опа `лення пові `тря `не 
о. парово̀е   опа `лення парове ` 
о. паровозду̀шное   опа̀лення паропові̀тря̀не 
о. печно̀е   опа `лення пічне ` 
о. центра̀льное   опа `лення центра̀льне 

ото̀пленный   опа̀лений 
отопля̀емый   опа̀люваний; опальни `й 
ото̀рванный   віді̀рваний, віддѐртий 
оторо̀чка   облямі̀вка,-ки, лямі̀вка,-ки, 
обши `вка,-ки 

отоща̀ть, отощѝть   опі `снювати, опісни `ти; 
спі̀снювати, спісни `ти 

отоща̀тель, отощѝтель   опі̀снювач,-ча, 
пісни `к,-ка, спі̀снювач,-ча (у виробництві 
цегли) 

отощѐние   спі̀снювання, опі `снювання; 
опі `снення, спі̀снення 

отощённый   опі̀снений, спі `снений 
отпа̀вший   відпа̀лий 
отпада̀ние   відпада̀ння; відпа̀дення; ві̀дпад,-ду 
отпада̀ть, отпа̀сть   відпада̀ти, відпа̀сти 
отпада̀ющий   відпадни `й 
отпа̀рка   відпа `рювання; відпа `рення 

(продування парою); ві̀дпар,-ру 
отпа̀янный   відлюто `ваний 
отпёртый   відімкну `тий, віді̀мкнений, 
відще `пнутий 

отпеча̀танный   1. вѝдрукуваний, надруко̀ваний, 
віддруко `ваний; 2. відбѝтий 

отпеча̀ток   відбѝток,-тку; слід,-ду 
отпеча̀тываемый   віддруко `вуваний; 
віддруко `вний 

отпеча̀тывать, отпеча̀тать   видруко `вувати, 
ви `друкувати 

отпеча̀тывающий   віддруко `вувальний 
отпѝленный   відпи `ляний 
отпѝливание   відпи `лювання 
отпѝливать, отпилѝть   відпѝлювати, відпиля̀ти 
отпира̀ть, отперѐть   відмика `ти, відімкну `ти 
отполиро̀ванный   відполіро `ваний, 
ви `поліруваний 

отполиро̀вывать, отполирова̀ть   відполіро̀вувати, 
відполірува̀ти; виполіро̀вувати, вѝполірувати 

отправѝтель   відпра̀вник,-ка (повідомлення), 
надсила `ч,-ча̀, адреса `нт,-та 

отпра̀вка   відправля `ння, виряджа̀ння, 
відсила̀ння; відпра `влення, ви `рядження, 
відісла `ння 

отправлѐние   відправля `ння; відпра `влення; 
відпра̀ва,-ви, відхі̀д,-хо̀ду; вируша `ння 
(поїзд); відсила `ння (повідомлення), 
виряджа̀ння (у дорогу) 

отпра̀вленный   відпра̀влений, по̀сланий, 
ви `ряджений 

отправля̀емый   відпра̀вля `ний, поси `ла̀ний; 
відправни `й, посильни `й 

отправля̀ть, отпра̀вить   відправля̀ти, відпра̀вити; 
посила `ти, посла `ти 

отправля̀ющий   відправля `льний 
отправля̀ющийся   відправни `й, вирушни `й; 
відпра̀вля `ний 

отправно̀й   відправни `й, відхіднѝй 
отпрессо̀ванный   відпресо̀ваний, вѝтиснений, 
відтѝснений 

отпрессо̀вываемость   відпресі̀вність,-ности 
отпрессо̀вываемый   відпресо `вуваний; 
відпресо `вний 

отпрессо̀вывать, отпрессова̀ть   відпресо̀вувати, 
відпресува `ти 

отпрессо̀вывающий   відпресо `вувальний 
о̀тпуск   відпуска `ння, попуска `ння, 
відгарто̀вува̀ння; відпу̀щення, попу̀щення, 
відгартува̀ння (сталі); ві̀дпуск,-ку, по̀пуск,-ку, 
відга `рт,-ту 
о̀. высо̀кий   ві̀дпуск висо̀кий, відпуска̀ння 
висо `ке 

о̀. нѝзкий   ві̀дпуск низьки `й, відпуска `ння 
низьке ` 

о̀. стабилизѝрующий   
ві̀дпуск стабілізува `льний, відпуска̀ння 
стабілізува `льне 

о̀. ста̀ли   відгарто̀вування ста `лі, відга `рт 
ста̀лі 

отпуска̀емый   відгарто̀вуваний, відпу̀сканий, 
попу `сканий; відгарто `вний, відпускни `й 

отпуска̀ть, отпустѝть   відпуска̀ти, відпустѝти; 
попуска `ти, попусти `ти; відгарто `вувати, 
відгартува `ти 
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отпускающий                                                                                               отрывистость 

отпуска̀ющий   відпуска `льний, 
відгарто `вувальний 

отпуска̀ющийся   відпускни `й, відгарто `вний; 
відпу̀сканий, відгарто `вуваний 

отпу̀щенный   відпу̀щений, відгарто `ваний, 
ви `пущений, пу `щений 

отраба̀тываемый   випрацьо `вуваний, 
спрацьо `вуваний, відро `блюваний; 
випрацьо `вний, спрацьо `вний, відробни `й 

отраба̀тывание   відробля̀ння, відпрацьо̀вування; 
відро̀блення, відпрацюва `ння 

отраба̀тывать, отрабо̀тать   відробля `ти, 
відробѝти; відпрацьо̀вувати, відпрацюва̀ти 

отраба̀тывающий   відро `блювальний, 
відпрацьо `вувальний 

отрабо̀танный   ви `роблений, спрацьо `ваний, 
ви `користаний, зужи `тий 

отрабо̀тка   відробля̀ння, відпрацьо̀вування; 
відро̀блення, відпрацюва̀ння; відробі̀ток,-тку 

отра̀ва   отру `та,-ти, трути `зна,-ни 
отравѝтель   отру̀ювач,-ча, отру `йник,-ка 
отравлѐние   труї̀ння, отру̀ювання; отру̀єння 
отравля̀ть, отравѝть   труї `ти, отру `ювати, 
отруї `ти 

отража̀емость   відби `ваність,-ности, 
відобража̀ність,-ности 

отража̀емый   відби `ваний, відобра̀жуваний; 
відбивни `й, відобра̀зний 

отража̀тель   відбива̀ч,-ча `, рефлѐктор,-ра 
отража̀тельный   відбива̀льний, відобража̀льний 
отража̀ть, отразѝть   відбива `ти, відби `ти; 
відобража̀ти, відобразѝти 

отража̀ющий   відбива̀льний, відобража̀льний 
отража̀ющийся   відбивни `й, відобразни `й; 
відби `ваний, відобра̀жуваний 

отражѐние   1. відбива `ння, відобража̀ння; 
відбиття `, відобра `ження; 2. відби `ток,-тка, 
відо̀браз,-зу 
о. вну̀треннее   відбиття ` вну `трішнє 
о. диффу̀зное   відбиття ` дифу̀зне 
о. зву̀ка   відбиття ` зву `ку 
о. зерка̀льное   відбиття ` дзерка `льне 
о. простра̀нственное   відбиття̀ просторо̀ве 
о. радиово̀лн   відбиття ` радіохви `ль 
о. рассѐянное   відбиття ` розсі̀яне 
о. свѐта   відбиття ` сві̀тла 

о. скользя̀щее   відбиття̀ [відбива̀ння] ковзнѐ 
отражённый   відби `тий, відобра `жений 
отразѝться   відбѝтися, відобразѝтися 
отраслево̀й   галузѐвий 
о̀трасль   га̀лузь,-зі 
о̀. добыва̀ющая   га̀лузь добувна ` 
о̀. перераба̀тывающая   га̀лузь переро `бна 
о̀. промы̀шленности   га̀лузь промисло̀вости 
о̀. сырьева̀я   га̀лузь сирови `нна 

отреза̀емый   відрі `зуваний; відрізни `й 
отрѐзанный   відрі̀заний 
отреза̀ть, отрѐзывать   відріза̀ти, відрі̀зувати 
отреза̀ющий   відріза̀льний, відрі̀зувальний 
отреза̀ющийся   відрізни `й; відрі `зуваний 
отрѐзка   відрі̀зування, відтина̀ння; відрі̀зання, 
віді̀тнення 
о. абразѝвная   відрі̀зування абрази `вне 
о. многокру̀говая   відрі̀зування багатокру̀гове 

отрезно̀й   відрізни `й 
отрѐзок   відрі `зок,-зка, відтѝнок,-нка 
о. врѐмени   відтѝнок ча `су 
о. направля̀ющий   мат. відрі̀зок напрямнѝй 
о. несоизмерѝмый   мат. відрі̀зок несумі̀рний 

[неспівмі̀рний] 
о. соизмерѝмый   мат. відрі̀зок сумі̀рний 

[співмі̀рний] 
отрица̀емый   запере `чуваний; запере `чний 
отрица̀ние   заперѐчування; заперѐчення 
отрица̀тель   заперѐчник,-ка, заперѐчувач,-ча 
отрица̀тельный   негатѝвний, мат. від’є̀мний, 
негати `вний; запере `чний (вислів) 

отрица̀ть   заперѐчувати 
отрица̀ющий   запере `чувальний 
отро̀сток   відгалу̀зок,-зка, відро̀сток,-тка, 
па `росток,-тка 
о. растру̀бный   відро̀сток горлови `нний 
о. фла̀нцевый   відро̀сток фла `нцевий 

[кри `совий] 
отрыва̀емый   відрѝваний; відри `вни `й 
отрыва̀ние   відрива̀ння; відірва̀ння; ві̀дрив,-ву 
отрыва̀ть, оторва̀ть   відрива `ти, відірва `ти; 
вирива `ти, вѝрвати 

отрыва̀ющий   відрива `льний 
отрыва̀ющийся   відривни `й; відрѝваний 
отры̀вистость   ури `вчастість,-тости, 
ури `ваність,-ности 
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отрывистый                                                                                                              отстой 

отры̀вистый   урѝвчастий, ури `вний 
отрывно̀й   відривни `й 
отря̀хивание   обтру `шування, обтряса̀ння 
отря̀хивать, отряхну̀ть   обтру̀шувати, обтрусѝти; 
обтряса̀ти, обтрястѝ 

отря̀хивающий   обтру̀шувальний, обтряса̀льний 
отря̀хивающийся   обтруснѝй; обтру̀шуваний 
отса̀ливание   відсо̀лювання, знесо `лювання 

(води) 
отса̀сываемый   відсмо̀ктуваний; відсмоктнѝй 
отса̀сывание   відсмо̀ктування; відсмокта̀ння 
отса̀сывать, отсоса̀ть   відсмо̀ктувати, 
відсмокта `ти; відсиса `ти, відісса̀ти 

отса̀сывающий   відсмо `ктувальний, 
відсиса̀льний 

отса̀сывающийся   відсмо̀ктний, відсисни `й; 
відсмо `ктуваний, відсиса `ний 

отсвѐчивание   відсві̀чування, полѝскування 
отсѐв   відсіва `ння; відсі̀яння; ві̀дсі̀в,-ву; 
ви `сівки, -вок, вѝточки,-чок 

отседа̀ние   відстава̀ння, відпада̀ння (тиньку) 
отсѐк   відсі̀к,-ку, пере `діл,-лу (ізольована 
частина якого-небудь приміщення 
спеціяльного призначення) 
о. балла̀стный   відсі̀к бала̀стний 
о. корабѐльный   відсі̀к корабе `льний 
о. прибо̀рный   відсі̀к при `ладний 
о. холодѝльной ка̀меры   
відсі̀к холоди `льної ка̀мери 

отсека̀емый   відсіка `ний, відти `на `ний; 
відсічни `й, відтинни `й 

отсека̀ние   відсіка̀ння, відтина `ння 
отсека̀тель   відсіка̀ч,-ча̀ 
отсека̀ть, отсѐчь   відсіка̀ти, відсіктѝ; відтина̀ти, 
відтя `ти 

отсека̀ющий   відсіка `льний, відтина `льний 
отсека̀ющийся   відсічни `й, відтѝнний; 
відсіка `ний, відтѝна `ний 

отсечѐние   відтина̀ння, відсіка̀ння; віді̀тнення, 
відсі̀чення 

отсечённый   відтя `тий, відсі̀чений 
отска̀кивание   відска `кування, відпада̀ння 
отска̀кивать, отскочѝть   відска̀кувати, 
відско̀чити 

отсла̀иваемый   відшаро̀вуваний, відлу̀щуваний; 
відшаро `вний, відлуще `нний 

отсла̀ивание   відшаро̀вування, відлу̀щування; 
відшарува `ння, відлу `щення 

отсла̀ивать, отслоѝть   відшаро `вувати, 
відшарува `ти; відлу̀щувати, відлу̀щити 

отсла̀иваться, отслоѝться   відшаро̀вуватися, 
відшарува̀тися; відлу̀щуватися, відлу̀щитися 

отсла̀ивающий   відшаро `вувальний, 
відлу̀щувальний 

отсла̀ивающийся   відшаро̀вний, відлущѐнний; 
відшаро `вуваний, відлу̀щуваний 

отсло̀йка, отслоѐние   відшаро `вування, 
відлу̀щування; відшарува̀ння, відлу̀щення; 
ві̀дшарок,-рка, ві̀длуска,-ки 

отсоединѐние   від’є̀днування, ел. відлу̀чування; 
від’єдна `ння, ел. відлу̀чення 

отсоединённый   від’є̀днаний, відлу̀чений 
отсоединя̀емый   від’є̀днуваний, 
відлу̀чуваний; від’єдна̀нний, відлучни `й 

отсоединя̀ть, отсоединѝть   від’є̀днувати, 
від’єдна `ти; відлуча̀ти, відлучѝти 

отсоединя̀ющий   від’є̀днувальний, 
відлу̀чувальний 

отсоединя̀ющийся   від’є̀дна̀нний, відлучнѝй; 
від’є̀днуваний, відлу̀чуваний 

отсо̀с   відсмо̀ктування, відсиса `ння; 
відсмокта `ння, відісса̀ння 

отсро̀чка   відтермінува `ння, відстро `чення 
отстава̀ние   відстава `ння, спі `знювання, 
запі̀знювання; відста `ння, спі `знення, 
запі̀знення 
о. по фа̀зе   ел. відстава `ння за фа̀зою, 
відстава̀ння фа̀зове [фа̀зне] 

отстава̀ть, отста̀ть   відстава̀ти, відста̀ти; 
запі̀знюватися, запізни `тися 

отставля̀ть, отста̀вить   відставля̀ти, відста̀вити 
отста̀ивание   відсто̀ювання, усто̀ювання 

(рідини) 
отста̀иваться, отстоя̀ться   відсто̀юватися, 
відсто̀ятися; усто̀юватися, устоя `тися 

отста̀ивающий   відсто̀ювальний, усто̀ювальний 
отстаю̀щий   ел. відстава̀льний 
отстёгиваемый   відсті̀буваний; відстібни `й 
отстёгивание   відсті `бування; відстіба̀ння 
отстёгивать, отстегну̀ть   відстіба̀ти, відстібну̀ти 
отстёгивающий   відстіба̀льний 
отстёгивающийся   відстібнѝй; відсті̀буваний 
отстёгнутый   відсті̀бнений 
отсто̀й   відсті `й,-сто̀ю, гу `ща,-щі 
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отстойник                                                                                            отфильтрованный 

отсто̀йник   відсті `йник,-ка, усті `йник,-ка, 
оса `дник,-ка 

отсто̀йный   відсті `йний, усті̀йний 
отстоя̀вшийся   устоя `ний 
отстра̀иваемый   буд. відбудо̀вуваний; 
відбудо̀вний 

отстра̀ивать, отстро̀ить   відбудо̀вувати, 
відбудува `ти 

отстра̀ивающий   відбудо `вувальний 
отстро̀енный   відбудо̀ваний 
отстро̀йка   відбудо̀вування, відбудо̀вання 
отступлѐние   відступа `ння; відсту̀плення; 
ві̀дступ,-пу 

отсу̀тствие   відсу̀тність,-ности; неста `ча,-чі, 
брак,-ку 

отсу̀тствовать   бу̀ти відсу̀тнім 
отсу̀тствующий   відсу `тній 
отсчёт   відрахо `вування, відлі̀чування; 
відрахува `ння, відлі̀чення; ві̀длік,-ку, 
відраху `нок,-нку 

отсчётный   відліко̀вний, відрахо̀вний 
отсчѝтанный   відлі `чений, відрахо `ваний, 
порахо `ваний 

отсчѝтываемый   відлі̀чуваний, відрахо̀вуваний; 
відлічни `й, відрахо `вний 

отсчѝтывание   відрахо̀вування, відлі̀чування 
отсчѝтывать, отсчита̀ть   відрахо `вувати, 
відрахува `ти; відлі̀чувати, відлічѝти 

отсчѝтывающий   відрахо `вувальний, 
відлі̀чувальний 

отсчѝтывающийся   відрахо `вний, відлічнѝй; 
відрахо `вуваний, відлі `чуваний 

отсырева̀ние   відволо `жування 
отсырѐлый   воло̀гий 
отта̀ивание   відтава `ння, розмерза̀ння, 
розморо `жування 

отта̀ивать, отта `ять   відтава̀ти, відта̀нути; 
розморо `жувати, розморо `зити 

отта̀лина   таловѝна `,-ви `ни ` (1. частина 
землі, з якої зійшов сніг; 2. тала вода) 

отта̀лкиваемый   відшто̀вхуваний; відштовхнѝй 
отта̀лкивание   відшто `вхування; 
відшто `вхнення; ві̀дштовх,-ху 

отта̀лкивать, оттолкну̀ть   відшто `вхувати, 
відштовхну `ти 

отта̀лкивающий   відшто `вхувальний 

отта̀лкивающийся   відштовхни `й; 
відшто `вхуваний 

оттарѝрованный   ви `таруваний (що має 
визначену вагу тари) 

отта̀чивать, отточѝть   1. вито̀чувати, вѝточити 
(на токарному верстаті); 2. виго̀стрювати, 
ви `гострити 

оттѐнок   відті̀нок,-нку 
оттёска   відті `сування; відтѐса̀ння 
оттёсывать, оттеса̀ть   відті̀сувати, відтеса̀ти 
о̀ттиск   відтиска̀ння, відбива̀ння; відтѝснення, 
відбиття `; ві̀дтиск,-ку, відбѝток,-тка 
о̀. гѝпсовый   ві̀дтиск гі̀псовий 
о̀. корректу̀рный   полігр. відби `ток 
коректу `рний 

оттѝскивать, оттѝснуть   1. відтиска̀ти, 
відтисну `ти; 2. друкува `ти, ви `друкувати, 
надрукува `ти 

оттѝснутый   1. відти `снутий, відтѝснений; 
2. вѝдрукуваний, надруко `ваний 

отто̀к   1. стіка̀ння, відтіка `ння; 2. стік,-то̀ку; 
3. рѝнва,-ви, стік,-то̀ку 
о. воды̀   стік водѝ 

отторма̀живание   розгальмо̀вування; 
розгальмува `ння 

отторма̀живать, оттормозѝть   
розгальмо `вувати, розгальмува `ти 

отто̀ченный   вѝточений 
отто̀чка   відто̀чування, виго `стрювання; 
відто̀чення, ви `гострення 

оттряса̀ть, оттрястѝ   обтряса̀ти, обтрястѝ 
оттря̀хивание   обтру̀шування 
оттря̀хивать, оттряхну̀ть   обтру `шувати, 
обтруси `ти 

оття̀гиваемый   відтя `гуваний; відтяжни `й 
оття̀гивание   відтяга̀ння, відтя `гування; 
відтя `гнення; ві̀дтяг,-гу 

оття̀гивать, оттяну̀ть   відтя `гувати, 
відтяга̀ти, відтягну `ти 

оття̀гивающий   відтя̀гувальний, відтяга̀льний 
оття̀жка   відтяга̀ння, відтя `гування; 
відтя `гнення; відтя `г,-гу 

оттяжно̀й   відтяжни `й 
оття̀нутый   вѝтягнений, ви `тягнутий, 
відтя `гнутий, відтя `гнений 

отфильтро̀ванный   відфільтро `ваний, 
відці̀джений 
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отфильтровываемый                                                                    охлаждение водяное 

отфильтро̀вываемый   відфільтро̀вуваний, 
відці̀джуваний; відфільтро̀вний, відціднѝй 

отфильтро̀вывание   відфільтро̀вування, 
відці̀джування (рідини) 

отфильтро̀вывать, отфильтрова̀ть   
відфільтро `вувати, відфільтрува `ти; 
відці̀джувати, відціди `ти 

отфильтро̀вывающий   відфільтро̀вувальний, 
відці̀джувальний 

отфильтро̀вывающийся   відфільтро `вний, 
відціднѝй; відфільтро̀вуваний, відці̀джуваний 

отформо̀ванный   відформо̀ваний, сформо̀ваний 
отформо̀вывать, отформова̀ть   сформо̀вувати, 
формува `ти; сформува `ти 

отхо̀д   1. відхі̀д,-хо̀ду; 2. по `слід,-ду 
(від сортування зерна) 

отходѝть, отойтѝ   відхо̀дити, відійти ` 
отхо̀ды   відхо̀ди,-дів, відпа `дки,-ків 
о. произво̀дства   відпа̀дки виробни `цтва 
о. радиоактѝвные   відхо `ди радіоакти `вні 

отходя̀щий   відхідни `й 
отцеплѐние   відчѐплювання; відче `плення 
отцепля̀ть, отцепѝть   відчіпля̀ти, відчі̀плювати, 
відчепи `ти 

отцепно̀й   відчіпни `й 
отчека̀ненный   відкарбо̀ваний, вѝкарбований 
отчека̀нивать, отчека̀нить   карбува̀ти, 
ви `карбувати 

отчѐрченный   відкрѐслений, накрѐслений 
отчѐрчивание   накре `слювання 
отчѐрчивать, отчертѝть   відкре `слювати, 
відкрѐслити, накре `слити 

отчёт   звідо̀млення; звіт,-ту 
о. ава̀нсовый   звіт ава̀нсовий 
о. технѝческий   звіт техні̀чний 

отчётливо   вира `зно, то̀чно, розбі̀рливо 
отчётливость   вира `зність,-ности, то̀чність, 

-ности 
отчётливый   вира̀зний, то̀чний, розбі̀рливий 
отчётность   зві̀тність,-ности 
отчётный   зві̀тний 
отчислѐние   відрахо `вування; відрахува `ння 
отчислѐния   відрахо `вування; відрахува `ння 
отчѝсленный   відрахо `ваний 
отчисля̀емый   відрахо̀вуваний; відрахо̀вний 
отчисля̀ть, отчѝслить   відрахо `вувати, 
відрахува `ти 

отчужда̀ть   відчу̀жувати, вивла `снювати 
(землю) 

отчуждѐние   відчу `ження, зневла̀снення 
отшлифо̀ванный   відшліфо̀ваний, вѝшліфуваний 
отшлифо̀вывать, отшлифова̀ть   відшліфо̀вувати, 
відшліфува `ти, вѝшліфувати 

отштукату̀ренный   потинько `ваний 
отштукату̀риваемый   потинько `вуваний, 
тинько `ваний; потинько `вний 

отштукату̀ривать, отштукату̀рить   
потинько `вувати, потинькува `ти 

отштукату̀ривающий   потинько `вувальний 
отщеплѐние   відще `плювання, відрива `ння, 
відще `плення; відірва `ння; відще `па,-пи 

отщепля̀ть, отщепѝть   відще `плювати, 
відщепля `ти, відщепи `ти 

оформѝтель   офо̀рмлювач,-ча 
оформлѐние   оформля `ння, офо̀рмлювання; 
офо `рмлення 

оформля̀емый   оформля̀ний, офо̀рмлюваний; 
оформни `й 

оформля̀ть, офо̀рмить   оформля̀ти, офо̀рмити 
оформля̀ющий   офо `рмлювальний 
оха̀пка   обере `мок,-мка 
о. дров   обере `мок дров 

охва̀т   охо `плювання; охо `плення 
охва̀тываемый   охо `плюваний; охопни `й 
охва̀тывать, охватѝть   охо̀плювати, охопѝти 
охва̀тывающий   охо `плювальний 
охладѝтель   охоло̀дник,-ка, охоло̀джувач,-ча 
о. а̀томного реа̀ктора   охоло̀дник а̀томного 
реа `ктора 

о. ба̀шенный   охоло `дник ба̀штовий 
о. оросѝтельный   охоло̀дник зро̀шувальний 
о. ребрѝстый   охоло `дник ребри `стий 
о. тру̀бчатый   охоло `дник трубча̀стий 

охладѝтельный   охоло `дний, осту̀дний 
охлажда̀емый   охоло̀джуваний; охоло̀дний 
охлажда̀ть, охладѝть   охоло `джувати, 
охолодѝти; осту̀джувати, студѝти, остудѝти 

охлажда̀ющий   охоло `джувальний, 
осту `джувальний 

охлаждѐние   охоло `джування, холо̀дження, 
осту̀джування; охоло̀дження, осту̀дження; 
охоло `да,-ди, осту̀да,-ди 
о. водяно̀е   охоло̀джування водянѐ 
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охлаждение воздушное                                                                          очистка тонкая 

о. возду̀шное   охоло `джування пові̀тря `не 
о. естѐственное   охоло̀джування приро̀дне 
о. иску̀сственное   охоло̀джування шту̀чне 
о. магнѝтное   охоло `джування магне `тне 
о. циркуляцио̀нное   охоло `джування 
циркуляці `йне 

охлаждённый   охоло `джений, осту̀джений 
охра̀на   охороня̀ння; вартува̀ння; охоро̀на,-ни; 
ва̀рта,-ти 
о. атмосфѐры   охоро `на атмосфѐри 
о. во `дного бассѐйна   охоро `на во `дного 
басе `йну, охороня `ння во `дного басѐйну 

о. окружа̀ющей среды̀   охоро `на довкі̀лля, 
охороня `ння довкі̀лля 

о. пожа̀рная   охоро `на поже `жна 
о. сторожева̀я   сторо `жа,-жі 
о. труда̀   охоро `на пра `ці 

охра̀нный, охранѝтельный   охоро̀нний; 
запобі̀жний 

охра̀няемый   охоро `нюваний; охоро `нний 
охра̀нять, охранѝть   охоро `няти, охоро̀нити; 
оберіга̀ти, оберегти; вартува `ти 

охра̀няющий   охоро `нювальний; охоро̀нний 
оцѐниваемый   оці̀нюваний; оціне `нний, 
оцінни `й 

оцѐнивание   оці̀нювання; оці̀нення; о̀цінка,-ки 
оцѐнивать, оценѝть   оці̀нювати, ціни `ти, 
оціни `ти 

оцѐнка   оці `нювання; оці̀нення; о̀цінка,-ки 
о. ка̀чественная   оці `нювання я `кісне, 

о̀цінка я `кісна 
о. колѝчественная   оці̀нювання кі̀лькісне, 

о̀цінка кі `лькісна 
о. погрѐшности   оці̀нювання по `хибки, 

о̀цінка по `хибки 
о. состоя̀тельная   о̀цінка обґрунто `вана 
о. сравнѝтельная   о̀цінка порівня `льна 
о. статистѝческая интерва̀льная   о̀цінка 
статисти `чна інтерва `льна 

о. экспѐртная   о̀цінка експе `ртна 
о. эффектѝвная   о `цінка ефекти `вна 

оцинкова̀ние   цинкува `ння, поцинкува `ння, 
оцинкува `ння 

оцинко̀ванный   цинко `ваний, поцинко̀ваний 
оцинко̀вываемый   (п)оцинко `вуваний, 
цинко `ваний; (п)оцинко `вний 

оцинко̀вывать, оцинкова̀ть   цинкува `ти, 
поцинкува `ти 

оцинко̀вывающий   цинкува `льний 
оча̀г   1. во `гнище,-ща; 2. осере `док,-дка 
о. разрушѐния   осере `док руйнува̀ння 

очаго̀вый   осерѐдко̀вий 
о̀чередь   чѐрга,-ги 
о̀черк, очерта̀ние   1. о̀брис,-су; 2. обві̀д,-во̀ду; 

3. ко̀нтур,-ру 
очѐрченный   окрѐслений, обрисо̀ваний 
очѐрчиваемый   окре `слюваний, 
обрисо `вуваний; окресни `й, обрисни `й 

очѐрчивание   окрѐслювання, обрисо̀вування; 
окресле `ння, обрисо `вання 

очѐрчивать, очертѝть   окре `слювати, 
окре `слити; обрисо̀вувати, обрисува `ти 

очѐрчивающий   окре `слювальний, 
обрисо `вувальний 

очёс   па̀чоси,-сів, па̀чіски,-сок, відхо̀ди,-дів 
(залишки волокнистого матеріялу від 
чесання, очісування) 
о. бара̀нный   па̀чоси бараба̀нні 
о. льняно̀й   па̀чоси лляні ` [льняні̀] 
о. пенько̀вый   па̀чоси конопля̀ні [пря̀дивні] 
о. хло̀пковый   па̀чоси бавовня `ні 
о. чеса̀льной машѝны   па̀чоси чеса̀льної 
маши `ни 

очёсывать, очеса̀ть   обчі̀сувати, обчеса `ти 
очѝнка   застру `гування, заго `стрювання; 
заструга `ння, заго̀стрення; за̀струг,-гу 

очиня̀емый   застру̀гуваний, заго̀стрюваний; 
застружни `й, загостре `нний 

очиня̀ть, очинѝть   застру̀гувати, заструга̀ти; 
заго `стрювати, загостри `ти 

очиня̀ющий   застру̀гувальний, заго̀стрювальний 
очистѝтель   1. очѝсник,-ка (про речовину, 
прилад); 2. очи `щувач,-ча (про людину) 

очѝстка   очища̀ння; очѝщення; о̀чистка,-ки, 
рафіна `ція,-ції 
о. биологѝческая   очища `ння біологі `чне 
о. воды̀   очища `ння води ` 
о. минера̀льного ма `сла   рафіна `ція оли `ви 
о. нефтепроду̀ктов   рафіна̀ція нафтопроду̀ктів 
о. селектѝвная   очища `ння селекти `вне 
о. сква̀жины   очища `ння свердлови `ни 
о. сто̀чных вод   очища `ння сто̀ків 
о. то̀нкая   очища̀ння то̀нке 
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очистной                                                                                             пайка плазменная 

очистно̀й   очисни `й 
очища̀емый   очѝщуваний; очисни `й 
очища̀ть, очѝстить   очища `ти, очѝстити 
очища̀ющий   очѝщувальний 
очкѝ   окуля `ри,-рів 
о. герметѝческие   окуля `ри гермети `чні 
о. защѝтные   окуля `ри захисні̀ 
о. предохранѝтельные   окуля̀ри запобі̀жні 

очко̀   полігр. о̀чко,-ка, ві `чко,-ка 
о. волочѝльное   о̀чко волочи `льне 
о. шлаковыпускно̀е   
мет. о̀чко жужелевипускне ` 

ошѝбка   по `ми `лка,-ки; по `хибка,-ки 
о. вероя̀тная   по̀хибка ймові `рна 
о. воспроизводѝмости   
по `хибка відтво̀рюваности 

о. измерѐния   по̀ми `лка вимі̀рювання 
о. наблюдѐния   по `мѝлка спостерѐження 
о. о̀пыта   по̀хибка до̀сліду 
о. относѝтельная   по̀хибка відно̀сна 
о. отсчёта   по `мѝлка ві `дліку 
о. срѐдняя   по `хибка сере `дня 

ошѝбочность   помилко `вість,-вости; 
хи `бність,-ности 

ошѝбочный   помилко `вий, хи `бний 
ошлакова̀ние   зажужля `ння, зажу̀жлення 
ошлако̀ванный   зажу `жлений 
ошлифо̀ванный   обшліфо `ваний 
оштукату̀ренный   об[по]тинько `ваний 
оштукату̀ривание   тинькува `ння, 
обтинько `вування; обтинькува `ння 

оштукату̀ривать, оштукату̀рить   
обтинько `вувати, обтинькува `ти 

ощутѝмость   відчу̀тність,-ности, 
помі̀тність,-ности 

ощутѝмый   відчу̀тний, помі̀тний 

 
П 

 
павильо̀н   павільйо̀н,-ну (будова полегшеного 
типу) 

павильо̀нный   павільйо `нний 
па̀водковый   па̀водковий, повінѐвий, 
прибутни `й (про воду) 

па̀водок, пово̀дье   1. па̀водок,-дка (тимчасове 
підняття рівня води в річках унаслідок 
злив або розтавання снігу та льоду); 
2. по̀вінь,-вені, пові̀ддя (розлиття річки 
під час розтавання снігу, тривалих дощів 
чи злив) 

па̀дать, пасть   па̀дати, упа̀сти; спада̀ти, 
спа `сти; змѐншуватися, зме `ншитися 

па̀дающий   па̀даючий, паду `щий, падни `й, 
спадни `й 

падѐние   па̀дання, спада `ння; паді `ння, 
спаді̀ння, знѝження; спад,-ду 
п. абсолю̀тное   спад абсолю `тний 
п. давлѐния   спад ти `ску 
п. напряжѐния   спад напру `ги 
п. относѝтельное   спад відно `сний, 
паді̀ння відно̀сне 

п. свобо̀дное   паді̀ння ві̀льне 
п. стеснённое   паді̀ння утру `днене 
п. температу̀ры   знѝження температу `ри 

паз   1. ґа̀ра,-ри, жолобо `к,-бка̀, рівча̀к,-ка̀ 
(вузька довга щілина між дошками, 
колодами; 2. ви `їмка,-ки, гніздо `,-да̀ 
(заглиблення в деталі, приладі, куди 
вставляють виступ іншої деталі) 
п. кольцево̀й   гніздо̀ кільцѐве 
п. направля̀ющий   ґа̀ра напрямна̀ 
п. продо̀льный   ґа `ра поздо̀вжня 
п. ско̀шенный   ґа̀ра ско `шена 
п. фиксѝрующий   гніздо̀ фіксува `льне 
п. шпо̀ночный   гніздо̀ плі̀шкове 

пазѝть, пазова̀ть   ґарува `ти, пазува̀ти 
па̀зовый   ґаровѝй, рівчако `вий, виїмко `вий, 
гніздови `й 

па̀зуха   па `зуха,-хи (заглибина, порожнина) 
п. сво̀да   па̀зуха склепі̀ння 

пай   пай, па `ю, ча̀стка,-ки, еквівалѐнт,-та 
па̀йка   лютува `ння; люто `вання, лют,-ту 
п. автогѐнная   лютува `ння автогѐнне 
п. безфлю̀совая   лютува `ння безфлю `сове 

[безтопнико `ве] 
п. ва `куумная   лютува `ння ва `куумне 
п. газопла̀менная   лютува̀ння газополуменѐве 
п. диффузио̀нная   лютува `ння дифузі̀йне 
п. дугова̀я   лютува `ння дугове ` 
п. капилля̀рная   лютува `ння капіля `рне 
п. ла `зерная   лютува `ння ла̀зерне 
п. пла̀зменная   лютува `ння пла `змове 

П 
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пайка флюсовая                                                                                              пальцевой 

п. флю̀совая   лютува `ння флю `сове, 
люто `вання з топнико `м 

п. экзотермѝческая   лютува̀ння екзотермі̀чне 
пакга̀уз   пакга̀вз,-зу 

(склад для короткотермінового 
зберігання вантажів при залізничних 
станціях, у портах, митницях) 

пакеля̀ж   буд. пакеля `ж,-жу 
пакѐт   пакѐт,-ту (1. згорток якихось речей; 

2. лист офіційного змісту в конверті) 
п. индивидуа̀льный   пакѐт індивідуа̀льний 

[саніта̀рний, перев’я `зувальний] 
п. програ̀мм   пакѐт програ `м 

пакетѝрование   пакетува `ння, спакетува̀ння 
пакетѝрованный   спакето̀ваний, спачко̀ваний 
пакетѝровать   пакетува `ти, спакетува `ти; 
пакува̀ти, спакува̀ти (укладати, ув’язувати 
в пакунок, паку для транспортування, 
перенесення, перевезення або зберігання) 

пакетѝруемый   пакето `ваний; спакето `вний 
пакетѝрующий   пакетува `льний, пакетівни `й 
пакѐтный   пакѐтний 
пакѐтчик   пакѐтник,-ка 
пакѐты   мн. пакѐти 

п. армату̀рные   паке `ти армату `рні 
п. лесоматериа̀лов   пакѐти лісоматерія̀лів 

[пиломатерія `лів] 
п. листово̀го мета̀лла   пакѐти аркушѐвого 
мета̀лу 

паклѝть   забива `ти [переклада `ти] кло `ччям 
па̀кля   кло `ччя 
п. льняна̀я   кло `ччя лляне ` [льняне `] 
п. пенько̀вая   кло̀ччя коно `пля `не 

па̀клянный   кло `ччяний, з кло `ччя 
пако̀ванный   пако `ваний 
пакова̀ть   пакува `ти 
пако̀вочный   пакува `льний 
паку̀емый   пако `ваний; паківни `й 
паку̀ющий   пакува̀льний 
пал   1. пал,-лу, палени `на,-ни (дуже сильне 
тепло, що йде від чого-небудь нагрітого 
або розпеченого, випалене місце); 
2. пал,-ла, па `ля,-лі (чавунна тумба, 
врита в землю біля пристані, до якої 
прив’язується судно під час стоянки) 

пала̀та   пала̀та,-ти (1. велике приміщення 
для спеціяльних цілей; 2. назва окремих 
державних установ, які відають чимось) 
п. мер и весо̀в   пала `та мір і вагѝ 

п. пробѝрная   пала̀та пробі `рна 
п. торго̀вая   пала̀та торго `ва 

пала̀тка   шатро `,-ра̀, намѐт,-ту; я `тка,-ки 
(для дрібної торгівлі) 

пала̀тный   пала̀тний 
пала̀точный   намѐтовий 
палѐние   1. палі `ння; па̀лення; 2. смалі̀ння; 
сма̀лення 

палёный   па̀лений, сма̀лений 
па̀лео   старови `нний, да̀вній 
палеомагнетѝзм   палеомагнети `зм,-му 
палѐтка   палѐтка,-ки, платі̀вка,-ки, 
пласти `нка,-ки (розділена на квадрати 
прозора платівка або папір, за допомогою 
яких вимірюють площі на плані або карті) 

па̀лец   па̀лець,-льця (деталь у вигляді 
стержня в машинах, механізмах, якою 
щось підтримується або захоплюється) 
п. двухопо̀рный   па̀лець двоопо `рний 
п. кривошѝпа   па̀лець ко `рбовий 
п. направля̀ющий   па̀лець спрямівни `й 

[спрямува `льний] 
п. пла̀вающий   па `лець пла `вальний 
п. поршнево̀й   па̀лець то `локовий 
п. распределѝтельный   па̀лець розподі̀льний 
п. рессо̀рный   па̀лець ресо `рний 
п. сто̀порный   па̀лець сто `порний 
п. тормозно̀го дѝска   па `лець гальмово `го 
дѝска 

п. устано̀вочный   па `лець устано `вний 
п. шарово̀й   па̀лець кулькови `й 

палѝтра   палі̀тра,-ри (1.  дощечка, на якій 
живописець змішує і розтирає фарби; 
2. сукупність сполучень кольорів, 
характерне для окремої картини, 
творчости художника; 3. сукупність 
виражальних засобів у творчості 
письменника, композитора) 

палѝть   палѝти 
па̀лка   па `лиця,-ці, ціпо̀к,-пка `, кийо `к,-йка ` 
палла̀диевый   пала̀дієвий 
палла̀дий  Pd   пала̀дій,-дію (хемічний 
елемент, ат.н. 46, сріблясто-білий 
м’який і ковкий метал; належить до 
платинових металів) 

па̀лочка   па̀личка,-ки, пру `тик,-ка 
па̀лочный   па̀личний 
па̀льцевидный   пальцюва `тий 
па̀льцево̀й   па̀льцевий, пальцьови `й 
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пальчатый                                                                                              параллелепипед 

па̀льчатый   пальча `стий 
паля̀щий   палю̀чий, пеку `чий 
па̀мять   па̀м’ять,-ті 

(здатність запам’ятовувати, зберігати 
і відтворювати що-небудь) 
п. долгосро̀чная   па `м’ять довготерміно̀ва 
п. иску̀сственная   па `м’ять шту `чна 
п. оператѝвная   па̀м’ять оператѝвна 

па̀ндус   па̀ндус,-са (пологий схил, полога 
площина) 

панѐль   пане `ль,-лі, щит,-та̀, до̀шка,-ки 
(1. тех. мармурова, пластмасова тощо 
дошка, яка є частиною щита або 
пульта енергетичного, промислового, 
транспортного та ін. управлінь; 2. буд. 
елемент конструкції збірної будови, що 
має форму великої плити; 3. пішохідна 
доріжка по краях вулиць, тротуар; 
4. гірн. ділянка копальневого поля між 
штреками; 5. буд. нижня частина стіни, 
виділена оздобленням або фарбуванням) 
п. гипсошлакобето̀нная   
буд. пане `ль гіпсожужелебето `нна 

п. железобето̀нная   
буд. пане `ль залізобето̀нна 

п. потоло̀чная   буд. пане `ль стельова ` 
п. распределѝтельная   ел. панѐль розподі̀льна 
п. стенова̀я   пане `ль сті̀нна 
п. щитова̀я   гідрот. пане `ль щитова ` 

панѐльный   1. пане `льний; 2. тротуа̀рний 
панора̀ма   панора̀ма,-ми, виднокі̀л,-ко̀лу 
панто̀граф   панто̀граф,-фа (1. прилад 
для виготовлення копій карт, планів 
і креслеників із зміною масштабу; 
2. пристрій на даху електровоза або 
моторного вагона для знімання струму 
з контактної мережі) 

па̀нцирь   па̀нцир,-ра; заст. па `нцер,-ра 
(1. металеве обшиття автомобілів, 
поїздів, військових кораблів; броня; 
2. покрив деяких деталей механізмів, 
а також проводів) 

пар   па̀ра,-ри 
п. вла̀жный   па̀ра воло `га 
п. водяно̀й   па `ра водяна ` 
п. высо̀кого давлѐния   па̀ра висо̀кого тѝску 
п. глухо̀й   па `ра закри `та [теплообмі̀нна] 
п. мо̀крый   па̀ра воло `га 
п. насы̀щенный   па̀ра наси `чена 
п. о̀стрый   па̀ра відкри `та 

п. отрабо̀танный   па `ра відпрацьо̀вана 
п. перегрѐтый   па `ра перегрі `та 
п. произво̀дственный   па̀ра виробни `ча 
п. свѐжий   па̀ра сві̀жа [го̀стра] 
п. сухо̀й   па̀ра суха ` 

па̀ра   па̀ра,-ри (два однорідні або однакові 
предмети, що вживаються разом і 
складають одне ціле) 
п. биметаллѝческая   па̀ра біметалі̀чна 

[двометале `ва] 
п. винтова̀я   па̀ра ґвинтова ` 
п. вращѐния   па̀ра оберта `ння 
п. кинематѝческая   па̀ра кінемати `чна 
п. колёсная   па̀ра колі `сна 
п. контактѝруемая   па̀ра сконтакто `вана 
п. крутя̀щая   па̀ра крути `льна 
п. мя̀тый   па̀ра м’я `та [спрацьо `вана] 
п. пло̀скостная   па `ра площи `нна 
п. сил   па̀ра сил 
п. термоэлектрѝческая   па̀ра термоелектрѝчна 
п. трѐния   па̀ра тертя ` 

пара̀бола   пара̀бола,-ли (1. мат. незамкнута 
крива, кожна точка якої однаково віддалена 
від однієї точки (фокуса) та однієї прямої 
(директриси); 2. шлях, описуваний тілом, 
що рухається під кутом до горизонту) 
п. кубѝческая   пара `бола кубі̀чна 

параболѝческий   параболі `чний 
параболо̀ид   параболо `їд,-да (поверхня, 
утворена рухом параболи, вершина якої 
переміщується по іншій нерухомій параболі, 
площина якої перпендикулярна площині 
рухомої параболи) 
п. вращѐния   параболо `їд оберта̀ння 
п. гиперболѝческий   
параболо `їд гіперболі̀чний 

п. усечённый   параболо `їд зрі̀заний 
п. эллиптѝческий   параболо̀їд еліптѝчний 

пара̀больный   пара `больний 
пара̀граф   пара̀граф,-фа (1. частина тексту 
всередині розділу книги, статті, що має 
самостійне значення; 2. правило, настанова, 
викладені в якому-небудь розділі програми, 
статуту) 

паразѝтный   парази `тний, шкідлѝвий 
параллелепѝпед   паралелепі `пед,-да, 
рівності `нник,-ка (шестигранник, гранями 
якого є паралелограми, або призма, основами 
якої є паралелограми) 
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параллелепипед прямоугольный                                                            паркет в ёлку 

п. прямоуго̀льный   
паралелепі `пед прямоку̀тний 

п. элемента̀рный   
паралелепі `пед елемента `рний 

параллелѝзм   мат. паралелі̀зм,-му; зіста̀влення, 
порівня `ння (1. рівна по всьому просторі 
відстань між лініями або площинами; 
2. незмінне співвідношення, супровід двох 
явищ, дій) 

параллелогра̀мм   паралелогра `м,-ма, 
рівнобі̀чник,-ка (чотирикутник, сторони 
якого попарно паралельні) 
п. сил   паралелогра `м сил 
п. скоростѐй   паралелогра `м швидкостѐй 

параллѐль   паралѐль,-лі, рівнобі̀ж,-жу 
(1. мат. лінія або площина, що на всьому 
просторі рівно віддалена від другої лінії 
або площини і ніколи з нею не перетинається; 
2. однакові або однорідні явища, що 
спостерігаються в різних умовах і 
трапляються за неоднакових обставин; 
3. зіставлення, порівняння) 

параллѐльность   парале `льність,-ности, 
рівнобі̀жність,-ности 

параллѐльный   парале `льний, рівнобі̀жний 
парамагнетѝзм   парамагнети `зм,-му 

(сукупність магнетних властивостей 
тіл, що мають позитивну магнетну 
сприйнятливість) 

парамагнѐтики   парамагне `тики,-ків 
(слабомагнетні тіла, до яких належать 
деякі гази і метали) 

пара̀метр   пара `метер,-тра (величина, що 
нею характеризують якусь властивість, 
стан, розмір або форму пристрою, 
робочого тіла) 
п. винта̀   пара `метер ґвинта ` 
п. возмущѐния   пара `метер збу `рення 
п. входно̀й   пара̀метер вхідни `й 
п. выходно̀й   пара̀метер вихіднѝй 
п. геометрѝческий   пара̀метер геометрѝчний 
п. деформирова̀ния   пара̀метер деформува̀ння 
п. за̀данный   пара̀метер за̀даний 
п. закру̀ченности   пара̀метер закру̀чености 
п. меха̀ники разрушѐния   
пара `метер меха̀ніки руйнува `ння 

п. нагружѐния   пара̀метер наванта̀жування 
п. нача̀льный   пара `метер початко `вий 
п. незавѝсимый   пара `метер незалѐжний 
п. неопределѝмый   пара̀метер невизна̀чний 

п. нето̀чности   пара `метер нето `чности 
п. осреднённый   пара `метер усерѐднений 
п. приведённый   пара `метер зве `дений 
п. процѐсса   пара̀метер проце `су 
п. разрушѐния   пара `метер руйнува `ння 
п. состоя̀ния   пара̀метер ста `ну 
п. структу̀ры   пара̀метер структу `ри 
п. управля̀ющий   пара `метер керівни `й 
п. упрочнѐния   пара `метер міцні `шання 

параметрѝческий   параметри `чний 
парапѐт   буд. парапе `т,-ту, балюстра `да,-ди, 
пери `ла,-ри `л (невисока огорожа моста, 
набережної, балкона) 

парапроцѐсс   парапроцѐс,-су; процѐс сумі̀жний 
парафѝн   парафі̀на,-ни (суміш твердих 
вуглеводнів, біла або жовтувата маса 
без запаху, нерозчинна у воді) 

парафинѝрование   парафінува `ння, 
напарафінува `ння (покривання шаром 
парафіни) 

парафинѝрованный   напарафіно̀ваний 
парафинѝровать   парафінува `ти, 
напарафіно `вувати , напарафінува `ти 

парафинѝруемый   парафіно `ваний; 
напарафіно `вний 

парафинѝрующий   парафінува `льний 
парафѝновый   парафі `новий 
парашю̀т   ав., гірн. парашу̀т,-та, легкоспа̀д,-ду 
па̀рение   1. текс. та ін. па `рення; 

2. с.г. залиша `ння під пар 
па̀ренный   па̀рений 
па̀реный   запарни `й 
парѝть   1. па `рити; 2. с.г. залиша̀ти під пар 
парк   парк,-ку, заї `зд,-ду (сукупність 
рухомого складу різних видів транспорту) 
п. автомобѝльный   парк автомобі̀льний 
п. ваго̀нный   парк ваго `нний 
п. машѝнный   парк маши `нний 
п. отправлѐния   парк вирядни `й 
п. прибы̀тия   парк прийма `льний 
п. сортиро̀вочный   парк сортува `льний 
п. това̀рный   парк ванта `жний 
п. трамва̀йный   парк трамва `йний 
п. троллѐйбусный   парк троле `йбусний 

паркѐт   паркѐт,-ту (маленькі гладкі дощечки 
з твердих порід дерева для настиляння 
підлоги) 
п. в ёлку   парке `т сосо `нкою 
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паркет в кирпичик                                                                                                  парсек 

п. в кирпѝчик   парке `т цегли `нкою 
п. корзѝнкой   парке `т пле `тивом 
п. пла̀ночный   парке `т пла `нковий 
п. шпунто̀ванный   парке `т гаровѝй 
п. щитко̀вый   парке `т щитко `ви `й 

паркѐтный   паркѐтний 
па̀рковый   па̀рковий 
парнѝк   с.г. парни `к,-ка̀ 
парнико̀вый   парнико `вий 
па̀рный   1. па̀рний; пари `стий (складає з 
другим пару); 2. парови `й (для пари) 

паровѝк   паровѝк,-ка̀ (1. паровий казан; 
2. паровий двигун) 

пароводяно̀й   пароводяни `й 
парово̀з   паротя `г,-га, парові̀з,-во̀за 

(локомотив з паровим рушієм) 
парово̀й   паровѝй 
паровыделѐние   парови `ділення, парува̀ння 
парога̀зовый   парога `зовий 
парогенера̀тор   парогенера `тор,-ра, 
пароутво `рювач,-ча (теплообмінний 
апарат, у якому одержують пару, що її 
тиск вищий від атмосферного) 

парогенера̀торный   парогенера `торний, 
паротві `рний 

парогидравлѝческий   парогідравлі `чний 
(який одержує воду високого тиску за 
допомогою пари) 

пародутьево̀й   пародму̀хальний 
парозабо̀рный   парозабі `рний 
пароизмерѝтель   паровимі `рник,-ка 
пароизоля̀ция   пароізоля `ція,-ції 
паромѐр   паромі̀р,-ра (прилад для вимірювання 
витрати пари) 

паронагрева̀тель   паронагрівни `к,-ка̀ 
паронагрева̀тельный   паронагрівни `й, 
паронагріва `льний 

парообра̀зный   парови `й, паровѝдний, 
пароподі̀бний 

парообразова̀ние   паротво `рення; 
пароутво `рювання; пароутво `рення; 
па `ра,-ри; паротві̀р,-во̀ру 

парообразова̀тель   пароутво `рювач,-ча, 
парогенера `тор,-ра 

парообразова̀тельный   пароутво̀рювальний 
пароотбо̀р   паровідбі̀р,-бо̀ру 
пароотво̀д   паровідвѐдення; паровідві̀д,-во̀ду, 
пароспу `ск,-ку 

пароотделѝтель   паровідді̀льник,-ка 
пароохладѝтель   пароохоло `дник,-ка 
пароочистѝтель   пароочи `сник,-ка 
пароперегрева̀тель   пароперегрівни `к,-ка̀, 
пароперегріва `ч,-ча̀ 
п. конвектѝвный   
пароперегріва `ч конвекти `вний 

п. радиацио̀нный   
пароперегріва `ч радіяці̀йний 

паропро̀вод   парові̀д,-во̀ду, паропро̀від,-воду 
паропроизводѝтельность   паровида̀тність,-ности, 
паропродукти `вність,-ности 

паропроница̀емость   паропронѝкність,-ности 
парораспределѐние   паророзподіля `ння; 
паророзподі `лення; паророзпо `діл,-лу 
п. золотнико̀вое   паророзпо̀діл сувако̀вий 
п. кла̀панное   паророзпо `діл хлипако `вий 
п. кра̀новое   паророзпо `діл кра `новий 
п. поршнево̀е   паророзпо `діл то `локовий 
п. шѝберное   паророзподі̀лення заслінко̀ве 

парораспылѝтель   паророзпи `лювач,-ча 
парорасширѝтель   паророзши `рювач,-ча 
паросбо̀рник   парозбі̀рник,-ка 
паросепара̀тор   паросепара `тор,-ра, 
паросу `шник,-ка 

паросмесѝтель   парозмі `шувач,-ча 
паростру̀йный   пароструми `нний 
паротурбѝна   паротурбі `на,-ни 
паротурбово̀з   паротурбові̀з,-во̀зу 
паротурбогенера̀тор   паротурбогенера̀тор,-ра 
паротушѝтель   парога `сник,-ка 
паротушѝтельный   парогаси `льний 
пароуравнѝтельный   паровирі̀внювальний 
парофа̀зный   парофа `зний 
парохо̀д   паропла̀в,-ва (судно, що приводиться 
в рух паровим двигуном) 
п. буксѝрный   паропла̀в буксѝрний [тяговѝй] 
п. винтово̀й   паропла `в ґвинтовѝй 
п. грузово̀й   паропла `в ванта `жний 
п. колёсный   паропла `в колі `сний 
п. това̀рный   паропла `в това `рний 
п. турбѝнный   паропла `в турбі̀нний 

парохо̀дный   паропла `вний 
парохо̀дство   паропла `вство,-ва 
парсѐк   парсѐк,-ка (одиниця віддалі в 
астрономії; дорівнює 3,26 світлового 
року (30,83·1012 км)) 
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партер                                                                                                    патрон клиновой 

партѐр   партѐр,-ру (нижній поверх будинку, 
театральної зали) 

па̀ртия   1. па `ртія,-тії (група осіб, виділених 
для певної роботи); 2. сѐрія,-рії (певна 
кількість якої-небудь продукції, 
виготовленої на виробництві) 
п. геологѝческая   па `ртія геологі `чна 
п. операцио̀нная   па `ртія операці `йна 
п. проду̀кции   се `рія [па `ртія] проду̀кції 
п. произво̀дственная   па̀ртія виробни `ча 

партнёр   партне `р,-ра, спі `льник,-ка, 
компаньйо `н,-на 

па̀рус   па̀рус,-са, вітри `ло,-ла 
парусѝна   парусѝна,-ни (груба цупка льняна 
або напівльняна тканина, з якої шиють 
вітрила, покрівці, намети) 

парциа̀льный   парція `льний, частко `вий 
пасѝвность   пасѝвність,-ности, 
бездія `льність,-ности 

па̀спорт   па̀cпорт,-та 
п. машѝнный   па̀cпорт маши `нний 
п. технѝческий   па `cпорт техні `чний 

пасса̀ж   арх. паса̀ж,-жу, коридо `р,-ру, 
прохі `д,-хо `ду 

пассатѝжи   пасати `жі,-жів (універсальні 
кліщі, що об’єднують плоскогубці, 
гострозубці, різак, газові обценьки й 
викрутку) 

пассѐта   пасѐта,-ти, тарі̀лка,-ки, коло `на 
поглина `льна 

пассива̀ция   хем. пасива `ція,-ції 
пассивѝрование, пассива̀ция   пасивува `ння; 
відпасивува̀ння; пасива̀ція,-ції (створення 
тонкої оксидної плівки на поверхні металу, 
щоб уникнути його руйнування від корозії) 
п. адсорбцио̀нное   пасивува̀ння адсорбці̀йне 
п. электрохимѝческое   пасивува `ння 
електрохемі̀чне 

пассивѝрованный   відпасиво `ваний 
пассивѝровать   пасивува `ти, відпасивува `ти 
пассивѝрующий   пасивува `льний 
пассѝвный   пасѝвний, бездія `льний, 
недія `льний 

па̀ста   па̀ста,-ти, ті̀сто,-та (яка-небудь 
речовина у вигляді в’язкої тістуватої 
маси) 
п. алма̀зная   па̀ста алма̀зна 
п. дово̀дочная   па `ста довідна ` 
п. нажда̀чная   па̀ста шме `ргелева 

п. пая̀льная   па̀ста лютівна ` 
п. протѝрочная   па̀ста протира `льна 
п. резѝновая   па̀ста ґу̀мова 
п. сва̀рочная   па̀ста зва̀рювальна 

пастериза̀тор   пастериза `тор,-ра 
п. моло̀чный   харч. пастериза̀тор моло̀чний 

пастериза̀ция   пастериза `ція,-ції (спосіб 
консервування харчових продуктів 
нагріванням до температури, близької 
до 100 оС) 

пастеризѝровать   пастеризува `ти, 
пропастеризо `вувати, пропастеризува `ти 

пастеризѝруемый   пастеризо `ваний; 
пропастеризо `вний 

пастеризѝрующий   пастеризува `льний 
пастеризѝрующийся   пропастеризо `вний; 
пастеризо `ваний 

патѐнт   патѐнт,-ту (1. документ, який 
посвідчує право винахідника на його 
винахід; 2. свідоцво на право займатися 
торгівлею, промислом) 

патентова̀ние   патентува̀ння, запатентува̀ння 
патенто̀ванный   запатенто `ваний 
патентова̀ть   патентува `ти, запатентува `ти 
патенту̀емый   патенто̀ваний; запатенто̀вний 
патенту̀ющий   патентува̀льний, патентівнѝй 
патенту̀ющийся   запатенто̀вний; патенто̀ваний 
патѝна   па̀ти `на,-ни (наліт на поверхні 
виробів із міді, бронзи, мосяжу) 

па̀тока   харч. 1. па `тока,-ки (з крохмалю); 
2. меля `са,-си (з цукрових буряків) (густа 
тягуча солодка речовина – продукт 
неповного сцукрювання вуглеводів) 

патокообразова̀тель   патокоутво̀рювач,-ча, 
мелясоутво `рювач,-ча 

па̀точный   па̀токовий, меля `сний 
патро̀н   1. тех. патро `н,-ну (1. пристрій для 
затискування оброблюваної деталі або 
різального інструмента в токарному і 
свердлильному верстаті; 2. пристрій 
для приєднання електролампи до 
електромережі); 2. набі̀й,-бо `ю (зброя) 
п. винтово̀й   ел. патро `н ґвинтовѝй 
п. винторѐзный   патро `н ґвинторі̀зний 
п. вися̀чий   патро̀н почіпни `й [висни `й] 
п. двухпла̀шечный   патро̀н двоплатівко̀вий 
п. зажимно̀й   патро `н затисни `й 
п. заря̀дный   набі̀й,-бо̀ю 
п. клиново̀й   патро `н клинови `й 
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патрон кулачковый                                                                                       пенометалл 

п. кулачко̀вый   патро `н кулачко `вий 
п. ла `мповый   патро `н ла̀мповий 
п. магнѝтный   мет.об. патро `н магне `тний 
п. подрывно̀й   патро `н підривни `й 
п. предохранѝтельный   патро̀н запобі̀жний 
п. самозажимно̀й   патро `н самозатисни `й 
п. самоцентрѝрующий   патро̀н самоцентрівнѝй 
п. сверлѝльный   патро `н свердли `льний 
п. соединѝтельный   патро `н злу `чний 
п. тока̀рный   патро `н тока̀рний 
п. унита̀рный   набі̀й уніта `рний 
п. холосто̀й   набі̀й сліпи `й 
п. ца̀нговый   патро `н цанго `вий 
п. центрово̀й   патро `н осере `дковий 
п. штифтово̀й   патро `н шти `фтовѝй 
п. электромагнѝтный   
патро `н електромагне `тний 

патро̀нник   патро̀нник,-ка; набі̀йник,-ка 
(зброя) 

патронта̀ш   патронта `ш,-ша, ладівни `ця,-ці 
па̀трубок   па `трубок,-бка, ві̀дтрубок,-бка, 
ві̀дро̀сток,-тка 
п. впускно̀й   па `трубок впускни `й 
п. вса̀сывающий   па̀трубок всмо̀ктувальний 
п. выпускно̀й   па̀трубок випускни `й 
п. заливно̀й   па̀трубок заливни `й 
п. отводя̀щий   па̀трубок відвіднѝй 
п. перепускно̀й   па `трубок перепускни `й 
п. перехо̀дный   па `трубок перехідни `й 
п. подводя̀щий   па `трубок підвідни `й 
п. фу̀рменный   мет. па̀трубок фу̀рмовий 

[вдувни `й] 
па̀уза   па̀вза,-зи, пере `рва,-ви, зупи `нка,-ки 
пау̀к   паву `к,-ка `, розді̀льник,-ка 
па̀чка   па̀чка,-ки, па̀ка,-ки 
пая̀льник   лютнѝк,-ка̀, лютівни `к,-ка̀ 
п. га `зовый   лютни `к га̀зовий 
п. молоткообра̀зный   
лютни `к молоткоподі̀бний 

п. остроконѐчный   лютни `к гостроно `сий 
п. прямо̀й   лютни `к прямѝй 
п. углово̀й   лютни `к кутови `й 
п. электрѝческий   лютни `к електри `чний 

пая̀льный   лютува̀льний 
пая̀льщик   лютува `льник,-ка, люта `р,-ря ` 
пая̀ние, па̀йка   лютува `ння; злютува `ння; 
люто `вання 

па̀яный   люто `ваний 
пая̀ть   лютува `ти 
педа̀ль   ступи `р,-ря `, педа̀ль,-лі (важіль у 
машинах, інструментах, який приводиться 
в рух ногою) 
п. акселера̀тора   ступи `р акселера̀тора 
п. замедлённого дѐйствия   
ступи `р спові `льненої ді̀ї 

п. пускова̀я   ступи `р пускови `й 
п. сигнализацио̀нная   ступѝр сигналізаці̀йний 
п. сцеплѐния   ступи `р зчіпни `й 
п. тормозна̀я   ступи `р гальмівнѝй 

педа̀льный   ступи `рний, педа̀льний 
педо̀метр   педо̀метер,-тра, крокомі̀р,-ра 
пек   пек,-ку, смоля `ка,-ки (залишок від 
перегону кам’яновугільного, торфового 
або деревного дьогтю; застосовують 
для виготовлення покрівельного толю) 

пеклева̀ние, пеклёвка   питлюва `ння; 
питльо `вання (мелення і просіювання 
борошна особливого дрібного помолу) 

пеклёванный   питльо `ваний 
пѐковый   пѐковий 
пелена̀   поволо `ка,-ки, заві̀са,-си, сму̀га,-ги 

(тонкий шар, наліт чого-небудь на поверхні 
чогось) 

пѐмза   пѐмза,-зи, пу̀мекс,-су (легка губчаста 
вулканічна гірнина, яку використовують 
як абразивний матеріял у будівництві) 
п. база̀льтовая   пе `мза база̀льтова 

пемзобето̀н   буд. пемзобето `н,-ну 
пемзова̀ние   пемзува̀ння (полірування, 
шліфування чого-небудь пемзою) 

пемзова̀ть   пемзува `ти 
пѐна   пі̀на,-ни, шума `,-ми ` 
пенетра̀ция   пенетра `ція,-ції, прони `кнення 
пенетро̀метр   пенетро `метер,-тра (прилад, 
яким визначають консистенцію малярних 
фарб, товщів та інших матеріялів) 

пѐнистый   пі̀нявий; пі̀нистий (про структуру) 
пеноаккумуля̀тор   піноакумуля `тор,-ра 
пенобето̀н   пінобето̀н,-ну 
пеногасѝтель   пінога `сник,-ка 
пеногѝпс   піногі̀пс,-су 
пенокера̀мика   пінокера `міка,-ки 
пенокерамѝт   буд. пінокерамі `т,-ту 
пеномагнезѝт   піномагнези `т,-ту 

(теплоізоляційний матеріял) 
пеномета̀лл   піномета `л,-лу 
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пенообразование                                                                                             перевалка 

пенообразова̀ние   пінотво `рення, 
піноутво `рювання; піноутво `рення 

пенообразова̀тель   пінотві `рник,-ка, 
піноутво `рювач,-ча 

пенообразу̀ющий   пінотво `рний 
пеноотделѝтель   піновідокре `млювач,-ча̀, 
піновідділя `ч,-ча̀ 

пенопла̀ст   пінопла `ст,-ту 
п. плѝточный   пінопла `ст пли `тковий 
п. структурѝрованный   
пінопла `ст зіструктуро `ваний 

пеносита̀лл   піносита `л,-лу 
пеноспосо̀бность   пінозда `тність,-ности, 
піносхи `льність,-ности 

пеностекло̀   піноскло `,-ла̀ 
п. декоратѝвное   піноскло ` декорати `вне 
п. звукопоглоща̀ющее   піноскло̀ звуковбирнѐ 

пенотушѐние   піногасі `ння 
пенотушѝтель   пінога `сник,-ка 
пентагона̀льный   пентагона̀льний, п’ятику̀тний 
пенька̀   коно `плі,-пе `ль, пря `диво,-ва 
пенько̀вый   коно̀пля `ний, коно `пельний 
пѐнящийся   піня `вий, пінли `вий, піни `стий 
пѐпел   по̀піл,-пелу 
п. вулканѝческий   по `піл вулкані̀чний 
п. древѐсный   по̀піл деревѝнний [деревнѝй] 
п. радиоактѝвный   по `піл радіоакти `вний 

пѐпельный   1. по̀пільний (стосовно попелу); 
2. попеля `стий, попели `стий (про колір); 
3. миша `стий (про масть тварин) 

первѝчный   перви `нний, основнѝй 
первонача̀льный   пе `рвісний, початко̀вий 
первосо̀ртность   першосо `ртність,-ности 
пѐрвый   пѐрший 
перга̀мент   перга̀мент,-ту (спеціяльно 
оброблена шкіра молодих тварин) 

пергамѝн   буд. пергамі `н,-ну 
(ізоляційний прокладний сувійний матеріял, 
виготовлений з тонкого картону, 
просоченого нафтовими бітумами) 

перебѐг   перѐбіг,-гу; перегі̀н,-го̀ну (про 
рослину) 

перебелённый   перебі̀лений 
перебѐливаемый   перебі̀люваний; перебільнѝй 
перебѐливание   перебі̀лювання 
перебѐливать, перебелѝть   перебі̀лювати, 
перебіли `ти 

перебѐливающий   перебі̀лювальний 
перебѐливающийся   перебільни `й; 
перебі̀люваний 

перебѝвка   перебива `ння; перебиття `; 
переби `вка,-ки 

перебира̀емый   переби `раний; перебирни `й 
перебира̀ние   перебира `ння; перебра̀ння 
перебира̀ть, перебра̀ть   перебира̀ти, перебра̀ти 
перебира̀ющий   перебира `льний 
перебира̀ющийся   перебирнѝй; перебѝраний 
перебо̀й   1. перешко `да,-ди, зава̀да,-ди; 

2. перѐрва,-ви (у роботі мотора, механізму) 
перебо̀йный   з пере `рвами 
перебо̀рка   1. перебира̀ння; 2. перѐділка,-ки, 
перегоро `дка,-ки 
п. водозадѐрживающая   
пере `ділка водозатри `мувальна 

п. водонепроница̀емая   
пере `ділка водонепроникна ` 

п. защѝтная   перѐділка захисна ` 
п. огнева̀я   пере `ділка вогне `ва [вогня `на `] 
п. решётчатая   пере `ділка ґратча̀ста 
п. ступѐнчатая   пере `ділка східча̀ста 
п. ша̀хтная   перѐділка копа `льнева 

перебо̀рочный   перѐділковий, перегоро̀дковий, 
перебира `льний 

перебра̀сываемый   перекида̀ний; перекиднѝй 
перебра̀сывание   перекида̀ння; перекѝнення; 
пере `кид,-ду 

перебра̀сывать, перебро̀сить   перекида `ти, 
переки `нути 

перебра̀сывающий   перекида `льний 
перебра̀сывающийся   перекиднѝй; перекида̀ний 
перебро̀ска   перекида `ння; переки `нення 
перебро̀сочный   перекида `льний 
перебро̀шенный   переки `нутий 
перева̀л   1. перева̀лювання; перева `лення; 

2. перехі `д,-хо̀ду (гірський); 3. вододі̀л,-лу 
(водороздільна лінія); 4. за̀ворот,-ту 
(у димарі) 

перева̀ливать, перевалѝть   перева̀лювати, 
перевали `ти 

перева̀ливать, переваля̀ть   перева̀лювати, 
переваля `ти (вовну, повсть) 

перева̀лка   перева̀лювання; перева `лення 
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перевальный                                                                                     перегонка дробная 

перева̀льный   1. перехідни `й, вододі̀льний; 
2. зал. переванта̀жний 

перева̀рка   перева̀рювання; перева `рення 
переведѐние   переве `дення 
перевѐденный   переве `дений 
перевёрнутый   перевѐрнений, перекѝнутий, 
переки `нений 

перевѐс   1. перева̀жування; перева `ження; 
2. перева `жок,-жка (надлишок у вазі); 
3. перева `га,-ги (величина) 

перевѐсочный   перева `жувальний 
перевѐшенный   перева `жений 
перевѐшиваемый   перева̀жуваний; переважнѝй 
перевѐшивание   1. перева `жування; 
перева `ження (на вазі); 2. переві `шування; 
переві `шання (на друге місце) 

перевѐшивать, перевѐсить   перева̀жувати, 
перева̀жити (на вазі); зва̀жувати, зва̀жити 

перевѐшивать, перевѐшать   переві̀шувати, 
переві `сити (на друге місце) 

перевѐшивающий   перева `жувальний 
перевива̀емый   пересу̀куваний, перемо̀туваний; 
пересукни `й, перемотнѝй 

перевива̀ние   пересу̀кування, перемо̀тування 
перевива̀ть, перевѝть   пересу `кувати, 
пересука `ти; перемо̀тувати, перемота̀ти 

перевива̀ющий   пересу `кувальний, 
перемо `тувальний 

перево̀д   1. переводі̀ння; перевѐдення; 
перѐвід,-воду (стрілки); 2. переставля̀ння; 
переста `влення; переста `ва,-ви (важеля); 
3. переклада̀ння; перекла̀дення, перѐклад,-ду 
(на іншу мову); 4. перека̀зування; перѐказ,-зу 
(грошей через банк) 

переводѝмый   перево̀джуваний, перекла̀даний; 
переводни `й, перекладни `й 

переводѝть, перевестѝ   1. перево̀дити, 
перевести `; 2. переставля `ти, переста̀вити; 
3. переклада̀ти, перекла̀сти; 4. перека̀зувати, 
переказа `ти 

перево̀дный, переводно̀й   перевідни `й, 
перекладни `й, переказни `й 

перевозбуждать, перевозбудѝть   
перезбу `джувати, перезбуди `ти 

перевозбуждѐние   перезбу̀джування; 
перезбу `дження 

перевозѝть, перевестѝ   перево̀зити, перевезтѝ 
перево̀зка   перевѐзення; переві `з,-во `зу 
п. ба̀ртерная   переве `зення ба̀ртерне 
п. в та̀ре   перевѐзення в та̀рі 
п. внава̀лку   переве `зення нава `лом 
п. вссыпну̀ю   переве `зення засипа̀нням 

перево̀зный   перевізни `й 
перево̀зочный   перевізни `й 
перево̀зчик   переві̀зник,-ка 
перевооружѐние   1. переозбро `ювання; 
переозбро `єння; 2. переосна `щування; 
переосна `щення 

перевора̀чивание   переверта `ння 
перевора̀чивать, переверну̀ть   переверта̀ти, 
переверну `ти; оберта `ти, оберну `ти 

переворо̀т   переверта `ння; переворо `т,-ту 
перевя̀зка   перев’я `зування; перѐв’язь,-зі 
п. в ёлку   пере `в’язь сосо `нкою 
п. кресто̀вая   перѐв’язь хресто `ва 
п. ла `сточкиным хвосто̀м   перев’я `зування 
ла̀стівчиним хвосто `м 

п. облицо̀вочная   пере `в’язь личкува `льна 
п. тру̀бная   перев’я̀зування тру̀бне, перѐв’язь 
тру `бна 

перевя̀зочный   перев’я `зувальний 
перевя̀зывать, перевяза̀ть   перев’я `зувати, 
перев’яза `ти 

перегѝб   перегина̀ння; перегнуття̀; перегѝн,-ну 
перегиба̀емый   переги `наний; перегинни `й 
перегиба̀ние   перегина `ння; перегнуття ` 
перегиба̀тель   перегина `ч,-ча̀ 
перегиба̀ть, перегну̀ть   перегина̀ти, перегну̀ти 
перегиба̀ющий   перегина `льний 
перегиба̀ющийся   перегѝнний; перегѝнаний 
перегибно̀й   переги `нний 
перегѝбочный   перегина `льний 
перего̀н   зал. переганя `ння; перегі̀н,-го̀ну 

(на віддаль) 
п. межпостово̀й   зал. перегі̀н міжпостовѝй 
п. межстанцио̀нный   
зал. перегі `н міжстанці `йний 

перего̀нка   хем. переганя̀ння; перегі̀н,-го̀ну, 
дестиля `ція,-ції 
п. в ва̀кууме   переганя `ння у ва̀куумі 
п. вторѝчная   переганя `ння повто̀рне 
п. деструктѝвная   переганя̀ння деструктѝвне 
п. дро̀бная   перегі̀н фракці `йний 
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перегонка кристаллизационная                                                                  передавать 

п. кристаллизацио̀нная   
перегі `н кристалізаці̀йний 

п. непреры̀вная   переганя `ння неперѐрвне 
п. нѐфти   дестиля `ція на̀фти 
п. повто̀рная   переганя `ння повто̀рне 
п. с водяны̀м па̀ром   перегі̀н з во̀дною па̀рою 
п. ступѐнчатая   перегі `н стаді̀йний 
п. суха̀я   перегі `н сухи `й 
п. фракцио̀нная   перегі `н фракці `йний 
п. частѝчная   переганя̀ння частко̀ве [непо̀вне] 

перего̀нный   перегі̀нний 
перегоня̀ть   зал. переганя `ти; 
хем. передестильо̀вувати 

перегора̀живаемый   перегоро `джуваний; 
перегоро `дний 

перегора̀живание   перегоро `джування; 
перегоро `дження 

перегора̀живать, перегородѝть   
перегоро `джувати, перегороди `ти 

перегора̀живающий   перегоро `джувальний 
перегоро̀дка   перѐділка,-ки, перегоро̀дка,-ки, 
перепо `нка,-ки 
п. воздухонепроница̀емая   
пере `ділка повітронепрони `кна 

п. глуха̀я   пере `ділка глуха ` 
п. диафра̀гмовая   пере `ділка діяфра̀гмова 
п. направля̀ющая   пере `ділка спрямівна ` 

[напрямна `] 
п. полупроница̀емая   
перепо `нка напівпроникна ` 

п. по̀ристая   перѐділка порува̀та [порѝста] 
п. противопожа̀рная   
перегоро `дка протипоже `жна 

п. фашѝнная   пере `ділка тарасо `ва 
п. шпрѐнгельная   пере `ділка підсилко `ва 

перегоро̀дный   переді̀льний, перегоро `дний 
перегоро̀дочный   переді̀льний, перегоро̀дний 
перегоро̀женный   перегоро `джений 
перегреба̀ть, перегрестѝ   перегріба̀ти, 
перегребти `, перегрома `джувати, 
перегрома `дити (граблями); перегорта `ти, 
перегорну `ти (лопатою) 

перегрѐв   перегріва̀ння; перегріття̀; перегрі̀в,-ву 
перегрева̀емый   перегрі̀ва̀ний; перегрівнѝй 
перегрева̀ние   перегріва `ння; перегріття ` 
перегрева̀тель   перегріва̀ч,-ча̀, перегрівнѝк,-ка̀ 

перегрева̀ть, перегрѐть   перегріва̀ти, перегрі̀ти 
перегрева̀ющий   перегріва `льний 
перегрева̀ющийся   перегрівнѝй; перегрі̀ваний 
перегревно̀й   перегрівни `й 
перегрѐвный   перегрівни `й 
перегрѐвочный   перегріва `льний 
перегрѐтый   перегрі `тий 
перегружа̀емый   переванта `жуваний, 
переобтя `жуваний; переванта `жний, 
переобтя `жни `й 

перегружа̀тель   переванта `жувач,-ча 
перегружа̀ть, перегрузѝть   переванта̀жувати, 
переванта `жити; переобтя `жувати, 
переобтя `жити (надмірною роботою) 

перегру̀женный, перегружённый   
переванта `жений, переобтя `жений 

перегру̀живающий   переванта `жувальний, 
переобтя `жувальний 

перегру̀живающийся   переванта `жний, 
переобтя `жний; переванта `жуваний, 
переобтя `жуваний 

перегру̀з   переванта `ження, переобтя̀ження; 
переванта `га,-ги, перео `бтяг,-гу 

перегру̀зка   переванта `жування, 
переобтя `жування; переванта `ження, 
переобтя `ження; переванта `га,-ги, 
перео `бтяг,-гу 
п. допустѝмая   переванта `ження 

[переобтя `ження] допустне ` [допусти `ме] 
п. кратковрѐменная   переванта `ження 

[переобтя `ження] короткоча `сне 
п. мгновѐнная   переванта `ження 

[переобтя `ження] миттє `ве [миттьове `] 
перегру̀зочный   переванта `жувальний 
перегру̀зчик   переванта `жник,-ка, 
переванта `жувач,-ча 

перегруппиро̀вка   перегрупо `вування; 
перегрупува `ння; перегрупо `вання 

перегруппиро̀вывать, перегруппирова̀ть   
перегрупо `вувати, перегрупува `ти 

перегруппиро̀вываться, перегруппирова̀ться   
перегрупо `вуватися, перегрупува̀тися 

передава̀емый   переда̀ва̀ний, пересѝла̀ний; 
переда `нний, пересильни `й (на відстань) 

передава̀ть, переда̀ть   передава̀ти, переда̀ти; 
пересила `ти, пересла̀ти 
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передавленный                                                                                                    пережиг 

переда̀вленный   перетѝснений, перетѝснутий 
переда̀вливаемый   перетиска `ний, 
перети `скуваний; перетисни `й 

переда̀вливать, передавѝть   перетиска `ти, 
перети `снути; витиска `ти, вѝтиснути (газ) 

переда̀вливающий   перетиска `льний 
перѐданный   перѐданий, ві `дданий 
переда̀точный   переда `тний, пересильни `й 
переда̀тчик   1. передава̀ч,-ча̀; 2. пересила̀ч,-ча̀ 

(на відстань); 3. висила `ч,-ча̀ (радіо) 
п. длинново̀лновый   висила̀ч довгохвильовѝй 
п. звуково̀го сопровождѐния   висила `ч 
звуково `го су̀проводу 

п. изображѐний   висила `ч зобра `жень 
п. коротково̀лновый   
висила `ч короткохвильови `й 

п. радиотелегра̀фный   
висила `ч радіотелегра `фний 

п. телевизио̀нный   висила `ч телевізі̀йний 
переда̀ча   передава̀ння, пересила̀ння, 
посила `ння; передання `; переда `ча,-чі 
п. винтова̀я   переда̀ча ґвинтова ` 
п. гидравлѝческая   переда̀ча гідравлі̀чна 
п. зу̀бчатая   переда̀ча три `бова 
п. кана̀тная   переда̀ча ли `нвова 
п. карда̀нная   переда̀ча карда̀нна 
п. кривошѝпная   переда `ча ко `рбова 
п. ле `нточная   переда̀ча стрічкова̀ 
п. реду̀кторная   переда `ча реду̀кторна 
п. ременна̀я   переда̀ча па̀сова 
п. рулева̀я   переда `ча кермова ` 
п. рулева̀я “винт и га `йка”   переда̀ча 
кермова ` “ґвинт і му̀тра” 

п. рулева̀я “червя̀к и ро̀лик”   переда `ча 
кермова ` “черв’я `к і ро `лик” 

п. рулева̀я “червя̀к и сѐктор”   переда̀ча 
кермова ` “черв’я `к і сѐктор” 

п. ступѐнчатая   переда `ча ступі `нчаста 
п. углова̀я   переда̀ча кутова ` 
п. фрикцио̀нная   переда `ча [переві̀дня] 
фрикці `йна [тертьова `] 

п. хра̀повая   переда̀ча заскочко `ва 
п. цепна̀я   переда̀ча ланцюго `ва 
п. червя̀чная   переда̀ча слимако̀ва 
п. ша̀риковая   переда̀ча кулькова̀ 
п. шату̀нная   переда̀ча го̀нкова 

п. электроэнѐргии   
пересила `ння електроене `ргії 

передаю̀щий   передава `льний, пересильнѝй 
передвига̀емый   пересо̀вуваний, пересу̀ваний; 
пересувни `й 

передвига̀ние   пересува̀ння; пересо̀вування; 
пересу `нення 

передвига̀ть, передвѝнуть   пересува `ти, 
пересо `вувати, пересу `нути 

передвига̀ющий   пересува `льний 
передвига̀ющийся   пересувнѝй; пересо̀вуваний 
передвижѐние   пересува `ння; пересу `нення; 
пере `сув,-ву; рух,-ху 

передвижно̀й   пересувнѝй, мобі̀льний, рухо̀мий 
передѐл   переробля `ння; переро `блювання; 
переро `блення; пере `діл,-лу 

передѐланный   переро `блений 
передѐлка   переробля̀ння; переро̀блювання; 
переро `блення; переро `бок,-бку 

передѐлочный   переро `блювальний 
передѐлываемый   переро `блюваний; 
переро `бний 

передѐлывание   переробля `ння; 
переро `блювання; переро `блення 

передѐлывать, передѐлать   переробля `ти, 
перероби `ти 

передѐлывающий   переро `блювальний 
передѐльный   переро `бний 
передѐржанный   перетри `маний 
передѐрживаемый   перетри `муваний; 
перетримни `й 

передѐрживание   перетри `мування; 
перетри `мання 

передѐрживать, передержа̀ть   перетрѝмувати, 
перетри `мати 

передѐрживающий   перетри `мувальний 
передѝр   передира `ння; переди `р,-ру 
передира̀ть, передра̀ть   передира̀ти, передѐрти 
перѐдний   перѐдній 
переѐзд   1. переї̀зд,-ду (переїжджання); 

2. пере `їзд,-ду (місце переправи) 
переездно̀й   переїзни `й 
пережжённый   1. перепа `лений (про вапно); 

2. пропа `лений 
пережѝг   1. перепа `лювання; перепа `лення; 
пере `па `л,-лу; 2. перевитра `та,-ти (палива) 
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пережигаемый                                                                       переключатель обратный 

пережига̀емый   перепа̀люваний; перепальнѝй 
пережига̀ние   перепа̀лювання; перепа̀лення 
пережига̀ть, пережѐчь   перепа `лювати, 
перепали `ти 

пережѝм   зву̀жування, сплю `щування; 
зву `ження, сплю `щення; пере `тѝск,-ку 

пережима̀емый   перетѝскуваний; перетиснѝй 
пережима̀ние   перетиска̀ння; перетѝскування 
пережима̀ть, пережа̀ть   перетиска̀ти, 
перети `снути 

пережима̀ющий   перети `скувальний, 
перетиска `льний 

пережимно̀й   перетисни `й 
пережѝмочный   перети `скувальний 
пережо̀г   див. пережѝг 
перезалѝвка   перезалива `ння; перезалиття ` 
перезаря̀дка   перезаряджа `ння; 
перезаря `джування; перенасна `га,-ги 
п. аккумуля̀тора   перенасна `га 

[перезаряджа `ння] акумуля `тора 
п. ио̀нов   перезаряджа `ння йо `нів 
п. повѐрхности   перезаряджа̀ння повѐрхні 

перезаря̀дный   перезаря `дний 
перезаряжа̀ть, перезарядѝть   перезаряджа̀ти, 
перезаря `джувати, перезаряди `ти 

перезаря̀женный   перезаря `джений 
перезаря̀живаемый   перезаря `джа̀ний; 
перезаря `дний 

перезаря̀живающий   перезаряджа `льний 
перезаря̀живающийся   перезаря `дний; 
перезаря `джа `ний 

перека̀л   перегарто̀вування; перегартува̀ння; 
перега `рт,-ту 

перекалённый   перегарто `ваний 
перека̀ливать, перекалѝть   перегарто̀вувати, 
перегартува `ти 

перека̀лка   перегарто `вування, 
пережа `рювання; перегартува `ння, 
пережа `рення; перега `рт,-ту, пережа `р,-ру 

перека̀т   переко `чування; переко `чення; 
перекі `т,-ко `ту 

перека̀тываемый   переко̀чуваний; перекітнѝй 
перека̀тывать, перекатѝть   переко `чувати, 
перекоти `ти 

перека̀тывающий   переко `чувальний 
перека̀тывающийся   перекітнѝй; переко̀чуваний 

перека̀чанный   перепомпо̀ваний, пересмо̀ктаний 
перека̀чиваемый   перепомпо `вуваний; 
перепомпо `вний 

перека̀чивание   перепомпо `вування, 
пересмо `ктування; перепомпува `ння, 
пересмокта `ння 

перека̀чивать, перекача̀ть   перепомпо̀вувати, 
перепомпува `ти; пересмо `ктувати, 
пересмокта `ти 

перека̀чивающий   перепомпо `вувальний, 
пересмо `ктувальний 

перекѝдывать, перекѝнуть   перекида̀ти, 
переки `нути 

перекѝнутый   переки `нутий 
пѐрекись   перокси `д,-ду 
п. водоро̀да   перокси `д во̀дню 

перекла̀денный   перекла `дений 
перекла̀дина   1. перѐкладка,-ки, поперѐчка,-ки; 

2. щабѐль,-бля̀ (у драбині); 3. обні̀жок,-жка 
(у меблях) 

перекла̀дываемый   перекла̀даний; перекла̀дний 
перекла̀дывание   переклада `ння 
перекла̀дывать, переложѝть   переклада `ти, 
перекла `сти 

перекла̀дывающий   переклада `льний 
переклёпанный   перекле `паний 
переклёпываемый   перекле `пуваний; 
переклепни `й 

переклёпывание   переклѐпування; переклепа̀ння 
переклёпывать, переклепа̀ть   переклѐпувати, 
переклепа̀ти; перенюто̀вувати, перенютува̀ти 

переклёпывающий   перекле `пувальний 
переключа̀емый   перемика̀ний; перемикнѝй 
переключа̀тель   перемика `ч,-ча ` 
п. автоматѝческий   перемика̀ч автоматѝчний 
п. антѐнный   перемика `ч анте `нний 
п. быстродѐйствующий   
перемика `ч швидкоді̀йний 

п. грозово̀й   перемика `ч грозови `й 
п. диапазо̀нов   перемика `ч діяпазо̀нів 
п. заземлѐния   перемика `ч узе `млення 
п. кно̀почный   перемика `ч ґу̀дзиковий 

[кно `пковий] 
п. кулачко̀вый   мех. перемика̀ч кулачко̀вий 
п. направлѐния   перемика `ч на̀пряму 
п. обра̀тный   перемика `ч зворо `тний 
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переключатель передач                                                                           переливчатый 

п. переда̀ч   авт. перемика `ч переда̀ч 
п. рыча̀жный   перемика `ч ва `жільний 
п. с поворо̀тным рычаго̀м   ел. перемика `ч 
з поворо `тним ва̀желем 

п. с хра̀пиком   перемика `ч із за̀скочкою 
п. секцио̀нный   перемика `ч секці `йний 
п. штѐпсельный   ел. перемика̀ч штѐпсельний 

[притичко `вий] 
п. электрѝческий   перемика̀ч електрѝчний 
п. электро̀нный   перемика `ч електро `нний 

переключа̀тельный   перемика `льний 
переключа̀ть, переключѝть   перемика `ти, 
перемкну `ти 

переключа̀ющий   перемика `льний 
переключа̀ющийся   перемикнѝй; перемика̀ний 
переключѐние   перемика `ння; пере `мкнення 
переключённый   перѐмкнений, перѐмкну̀тий 
переко̀вочный   переко `вувальний 
переко̀вываемый   переко̀вуваний; перекувнѝй 
переко̀вывание   ков. переко `вування 
переко̀вывать, перекова̀ть   переко `вувати, 
перекува `ти 

переко̀вывающий   переко `вувальний 
переко̀вывающийся   перекувни `й; 
переко `вуваний 

переко̀лотый   переко `лотий, переко `лений 
переко̀панный   переко `паний 
переко̀пка   переко `пування; перекопа `ння 
перекоро̀бить   пожоло `бити, пережоло `бити 
перекоро̀бленный   пожоло `блений 
переко̀с   перекрѝвлення, перехи `лення; 
перекі `с,-ко̀су 
п. о̀сей   перекі `с осѐй 

переко̀сина   буд. перѐкладка,-ки, ро̀зпірка,-ки 
переко̀шенность   переко `шеність,-ности, 
скри `вленість,-ности 

переко̀шенный   скрѝвлений, перекрѝвлений, 
перехи `лений 

перекреплѐние   гірн. перекрі `плювання; 
перекрі `плення 

перекреплённый   перекрі `плений 
перекрепля̀ть, перекрепѝть   перекрі̀плювати, 
перекріпи `ти 

перекрёсно   перехре `сно, на `вхрест 
перекрёстный   перехре `сний, схрѐщений, 
навхре `сний 

перекрёсток   перехре `сток,-тка, перехрѐстя; 
роздорі `жжя, розто̀ка,-ки (двох доріг) 

перекрещѐние   перехре `щення 
перекрещённый   перехре `щений 
перекрѐщивание   перехре `щування 
п. жил   геол. перехре `щування жил 

перекрѐщивать, перекрестѝть   перехрѐщувати, 
перехрести `ти 

перекрѐщивающийся   перехрѐсний, хреща̀тий, 
хресто `вий 

перекристаллиза̀ция   перекристаліза̀ція,-ції 
(кристалізація багаторазова) 

перекристаллизѝрованный   перекристалізо̀ваний 
перекристаллизѝровать   
мет., хем. перекристалізува `ти 

перекру̀ченный   перекру `чений 
перекру̀чивание   перекру̀чування; перекру̀чення 
перекру̀чивать, перекрутѝть   перекру̀чувати, 
перекрути `ти 

перекрыва̀емый   перекрѝваний; перекривнѝй 
перекрыва̀ние   перекрива `ння; перекриття `; 
на `стил,-лу 

перекрыва̀ть, перекры̀ть   перекрива `ти, 
перекри `ти 

перекрыва̀ющий   перекрива `льний 
перекрыва̀ющийся   перекривнѝй; перекрѝваний 
перекры̀тие   перекрива `ння; перекриття `; 
на `стил,-лу 
п. ба̀лочное   перекриття̀ балковѐ [трямовѐ] 
п. междуэта̀жное   перекриття̀ міжповерхо̀ве 
п. осево̀е   перекриття ` осьове ` 
п. повѐрхностное   перекриття̀ поверхнѐве 
п. ребрѝстое   перекриття ` ребрѝсте 
п. сво̀дом   перекриття ` склепі `нням 
п. черда̀чное   перекриття ` гори `щне 

перела̀мывание   перело `млювання, 
перела `мування 

перела̀мывать, перелома̀ть   перело̀млювати, 
переломи `ти; перела `мувати, перелама̀ти 

перелѝв   перелива̀ння; перелиття̀; перелѝв,-ву 
перелива̀емый   перели `ваний; переливни `й 
перелива̀ние   перелива `ння; перелиття ` 
перелива̀ть, перелѝть   перелива̀ти, перелѝти 
перелива̀ющий   перелива `льний 
перелива̀ющийся   переливнѝй; перелѝваний 
перелѝвчатый   1. перелѝвчастий; 2. мінлѝвий 

(про колір) 
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перелицовка                                                                                       перемещающийся 

перелицо̀вка   переличко `вування, 
перелицьо `вування; переличкува `ння, 
перелицюва `ння 

перело̀г   перелі `г,-ло̀гу; цілина `,-ни (земля, 
що не оброблялась) 

переложѐние   переклада̀ння; перекла̀дення 
перело̀женный   перекла `дений 
перело̀жный   перело `говий 
перело̀м   перело̀м,-му, злам,-му (1. що-небудь 
зломлене; 2. зміна у ході якогось процесу) 

перело̀манный   перела̀маний, перело̀млений 
перела̀мываемый   перело `млюваний, 
перела̀муваний; перело̀мний, переламнѝй 

перела̀мывать, переломѝть   перело̀млювати, 
переломи `ти; перела `мувати, перелама̀ти 

перела̀мывающий   перела `мувальний, 
перело `млювальний 

перела̀мывающийся   перело̀мний, переламнѝй; 
перело `млюваний, перела `муваний 

перело̀мный   перело `мний, зла `мний 
перелопа̀ченный   перелопа `чений 
перелопа̀чивание   перелопа `чування; 
перелопа `чення 

перелопа̀чивать, перелопа̀тить   перелопа̀чувати, 
перелопа̀тити (перегортати, пересипати або 
змішувати що-небудь сипке лопатою чи 
пристроєм, що нагадує лопату) 

перелу̀живать, перелудѝть   перелу̀джувати, 
перелуди `ти 

перемагнѝченный   перемагне `чений, 
перемагнето `ваний 

перемагнѝчиваемый   перемагне `чуваний, 
перемагнето `вуваний; перемагне `тний, 
перемагнето `вний 

перемагнѝчивание   перемагне `чування, 
перемагнето `вування; перемагне `чення, 
перемагнетува `ння 
п. ста̀ли   перемагнето `вування ста̀лі, 
перемагне `чування ста̀лі 

перемагнѝчивать, перемагнѝтить   
перемагнето `вувати, перемагнетува `ти; 
перемагне `чувати, перемагне `тити 

перемагнѝчивающий   перемагнето̀вувальний, 
перемагне `чувальний 

перемагнѝчивающийся   перемагнето `вний, 
перемагне `тний; перемагне `чуваний, 
перемагнето `вуваний 

перема̀зка   перема̀зування, перема̀щування; 
перема `зання, перема `щення 

перема̀зывать, перема̀зать   перема̀зувати, 
перема `зати; перема̀щувати, перемасти `ти 

перема̀тываемый   перемо̀туваний; перемотнѝй 
перема̀тывание   перемо̀тування; перемота̀ння 
перема̀тывать, перемота̀ть   перемо̀тувати, 
перемота `ти 

перема̀тывающий   перемо `тувальний 
перема̀тывающийся   перемотни `й; 
перемо `туваний 

перемежа̀емость   перемі̀жність,-ности 
(проявляється з перервами, циклічно) 

перемежа̀ть, перемежѝть   перемежа `ти, 
перемежи `ти 

перемежа̀ться   перемежа̀тися, чергува̀тися 
перемежа̀ющий   переме `жувальний 
перемежа̀ющийся   перемі̀жний 
перемѐна   змі̀нювання; змі̀нення; 
перемі̀на,-ни, змі̀на,-ни, відмі̀на,-ни 

перемѐнная   ім. змі̀нна,-ної 
п. ба̀зовая   змі̀нна ба̀зова 
п. бу̀ферная   змі̀нна бу̀ферна 
п. вещѐственная   змі̀нна ді̀йсна 
п. двоѝчная   змі̀нна двійко `ва 
п. долгопериодѝческая   
змі̀нна довгоперіодѝчна 

п. завѝсимая   змі̀нна залѐжна 
п. машѝнная   змі̀нна маши `нна 
п. незавѝсимая   змі̀нна незале `жна 
п. углов   змі̀нна кутова ` 

перемѐнность   змі̀нність,-ности, 
перемі `нність,-ности; мінли `вість,-вости 

перемѐнный   змі̀нний, перемі̀нний, мінлѝвий 
перемѐнчивость   мінли `вість,-вости 
переменя̀ть, переменѝть   переміня `ти, 
переміни `ти; змі̀нювати, зміня `ти, зміни `ти 

переместѝтельность   мат. переста̀вність,-ности 
переместѝтельный   переставни `й 
перемѐшивание продо̀льное   перемі̀шування 
поздо `вжнє 

перемеща̀емый   перемі̀щуваний; переміснѝй 
перемеща̀ть, переместѝть   переміща `ти, 
перемісти `ти 

перемеща̀ющий   перемі `щувальний 
перемеща̀ющийся   перемісни `й, рухо `мий; 
перемі̀щуваний 
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перемещение                                                                                    переоборудование 

перемещѐние   переміща̀ння; перемі̀щування; 
перемі̀щення 
п. вертика̀льное   перемі̀щення вертика̀льне 
п. винтово̀е   перемі̀щення ґвинтове ` 
п. виртуа̀льное   перемі̀щення віртуа `льне 
п. встрѐчное   перемі̀щення зу̀стрічне 
п. горизонта̀льное   
перемі̀щення горизонта `льне 

п. колеба̀тельное   перемі̀щення коливне ` 
п. линѐйное   перемі̀щення ліні̀йне 
п. осево̀е   перемі̀щення осьове ` 
п. параллѐльное   перемі̀щення паралѐльне 
п. поперѐчное   перемі̀щення попере `чне 
п. поступа̀тельное   перемі̀щення поступнѐ 
п. при изгѝбе   перемі̀щення під час згина̀ння 
п. при кручѐнии   перемі `щування під час 
закру `чування 

п. при сдвѝге   перемі̀щування під час 
зсува `ння 

п. радиа̀льное   перемі̀щення радія `льне 
п. растяжѐнии   перемі̀щування під час 
розтяга̀ння 

п. углово̀е   перемі̀щення кутове ` 
п. ша̀говое   перемі̀щення кро `ковѐ 

перемещённый   перемі̀щений, пересу̀нутий 
перемо̀лотый   перемѐлений, перемо̀лотий 
перемо̀танный   перемо `таний, переви `тий 
перемо̀тка   перемо̀тування; перемота̀ння 
перемо̀точный   перемо `тувальний 
перемо̀тчик   перемо̀тувач,-ча, перевива̀ч,-ча̀ 
перемыка̀емый   перемика `ний; перемкни `й 
перемыка̀ние   перемика `ння; перемкне `ння 
перемыка̀ть, перемкну̀ть   перемика `ти, 
перемкну `ти 

перемыка̀ющий   перемика `льний 
перемыка̀ющийся   перемкни `й 
перемы̀тый   перемѝтий 
перемы̀чка   перѐкладка,-ки, попере `чка,-ки 
п. а̀рочная   перѐкладка а̀ркова 
п. бето̀нная   перѐкладка бето `нна 
п. вентиляцио̀нная   перѐкладка вентиляці̀йна 
п. деревя̀нная   пере `кладка дерев’я `на 
п. земляна̀я   перѐкладка земляна ` 
п. изоляцио̀нная   пере `кладка ізоляці̀йна 
п. око̀нная   перѐкладка віко `нна 
п. предохранѝтельная   перѐкладка запобі̀жна 

п. противопожа̀рная   
пере `кладка протипоже `жна 

п. ря̀жевая   перѐкладка зру `бова 
п. фильтру̀ющая   перѐкладка фільтрува̀льна 
п. штрѐковая   пере `кладка штре `кова 

перенапряга̀ть, перенапря̀чь   
перенапру `жувати, перенапру `жити 

перенапряжѐние   перенапру `жування; 
перенапру `ження; ел. перенапру `га,-ги, 
мех. перенапру `ження 
п. атмосфѐрное   перенапру̀га атмосфѐрна 
п. вну̀треннее   перенапру `га вну̀трішня, 
перенапру `ження вну `трішнє 

п. динамѝческое   перенапру̀га динамі̀чна 
п. ѝмпульсное   перенапру `га і̀мпульсна, 
перенапру `ження і̀мпульсне 

п. коммутацио̀нное   перенапру̀га комутаці̀йна 
п. механѝческое   перенапру̀ження механі̀чне 
п. статѝческое   перенапру `га стати `чна 
п. электро̀дное   перенапру `га електро `дна 

перенапряжённый   перенапру `жений 
перенасыща̀ть, перенасы̀тить   перенасѝчувати, 
перенаси `тити 

перенасыщѐние   перенаси `чування; 
перенаси `чення 

перенасы̀щенность   перенасѝченість,-ности 
перенесѐние   перено̀шування; перенѐсення 
перенесённый   перене `сений 
перено̀с   перенѐсення; перено `с,-су 
п. излучѐния   перенѐсення випромі̀нювання 
п. лучѝстый   перене `сення промени `сте 
п. параллѐльный   перенѐсення паралѐльне 
п. теплоты̀   перене `сення теплотѝ 
п. энѐргии   перене `сення енѐргії 

переносѝмый   перено̀шуваний; перено̀сний 
переносѝть, перенестѝ   перено̀сити, перенестѝ 
перено̀сный   перено `сний 
перено̀счик   перено `сник,-ка 
перенося̀щий   перено `шувальний 
перенося̀щийся   переноснѝй; перено̀шуваний 
переоблучѐние   переопромі̀нювання; 
переопромі `нення 

переобогащѐние   перезбага `чування; 
перезбага `чення 

переобору̀дование   переустатко `вування, 
переобла `днування; переустаткува `ння, 
переобладна `ння 
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переоборудованный                                                                       перерабатываемый 

переобору̀дованный   переустатко `ваний, 
переобла `днаний 

переобору̀довать   переустатко `вувати, 
переустаткува `ти; переобла `днувати, 
переобладна `ти 

переоборуду̀емый   переустатко̀вуваний, 
переобла `днуваний; переустатко `вний, 
переобла `дний 

переохладѝтель   переохоло `дник,-ка 
переохладѝтельный   переохоло `дний 
переохлаждѐние   переохоло `джування; 
переохоло `дження 

переохлаждённый   переохоло `джений 
перепа̀д   пере `пад,-ду, спад,-ду 
п. адиабатѝческий   перѐпад адіябатѝчний 

(без теплообміну з довкіллям) 
п. давлѐния   перѐпад ти `ску 
п. закры̀тый   перѐпад закри `тий 
п. консо̀льный   пере `пад консо `льний 

[корни `зний] 
п. многоступѐнчатый   
пере `пад багатоступене `вий 

п. откры̀тый   перѐпад відкри `тий 
п. плетнёвый   пере `пад пло `товий 
п. полунапо̀рный   пере `пад напівнапі `рний 
п. температу̀р   пере `пад температу̀р 
п. теплоты̀   перѐпад теплоти ` 
п. шлю̀за   пере `пад шлю `зу 
п. щелево̀й   перѐпад щіли `нний 

перепа̀иваемый   перелюто `вуваний; 
перелюто `вний 

перепа̀ивание   перелюто `вування; 
перелюто `вання 

перепа̀ивать, перепая̀ть   перелюто `вувати, 
перелютува `ти 

перепа̀ивающий   перелюто `вувальний 
перепла̀в, перепла̀вка   перето `плювання, 
переплавля̀ння; перето̀плення, перепла̀влення; 
перето `п,-пу, перепла `в,-ву 

переплавлѐние   перето `плювання, 
перепла `влювання, переплавля `ння; 
перето `плення, перепла `влення 

перепла̀вленный   перето̀плений, перепла̀влений 
переплавля̀емый   перето `плюваний, 
перепла̀влюваний; перетопнѝй, переплавнѝй 

переплавля̀ть, перепла̀вить   перето̀плювати, 
перетопи `ти; переплавля `ти, перепла `вити 

переплавля̀ющий   перето `плювальний, 
переплавля `льний 

переплавля̀ющийся   перетопнѝй, переплавнѝй; 
перето `плюваний, перепла `влюваний 

переплёт   1. перепліта `ння; перепле `тення; 
2. оправля `ння; опра `влення (книжки); 
3. паліту̀рка,-ки (книжки); 4. буд. ра̀ма,-ми; 
5. плеті̀нка,-ки (переплетена річ) 
п. дверно̀й   ра̀ма дверна ` 
п. для сту̀льев   плеті `нка для стільці̀в 
п. карто̀нный   паліту̀рка текту `рна 
п. око̀нный   ра̀ма віко̀нна 

переплета̀емый   переплетни `й, сплетни `й 
переплета̀ние   перепліта̀ння, спліта `ння, 
пересно `вування 

переплета̀ть, переплестѝ   перепліта `ти, 
переплести ` 

переплета̀ющий   перепліта `льний 
переплетѐние   плеті `ння, сплеті `ння; 
перепле `тення, спле `тення 

переплетённый   перепле `тений, спле `тений, 
пересно `ваний, опра `влений 

переплётная   полігр. паліту `рня,-ні 
перепо̀нка   перѐтинка,-ки 
п. по̀ристая   перѐтинка порува̀та [шпарѝста] 

перепоя̀санный   перепере `заний 
перепра̀ва   перепра `ва,-ви, переві̀з,-во `зу 

(1. місце, де переправляють що-небудь 
через яку-небудь водну перепону; 
2. споруда чи пристрій, за допомогою 
яких переправляють що-небудь через 
яку-небудь водну перепону) 

перепра̀вка   переправля̀ння; перепра̀влення; 
перепра `вка,-ки 

перепра̀вочный   переправни `й 
перепрессо̀вка   перепресува `ння 
перепроектѝрование   перепроєктува `ння 
перепроизво̀дство   перевиробнѝцтво,-ва 
перепру̀да   перега̀та,-ти, грѐбля,-лі 
перепру̀женный   перега `чений 
перепру̀живать, перепрудѝть   перега̀чувати, 
перегати `ти 

перепуска̀ние   пропуска̀ння, перепуска̀ння; 
пере `пуск,-ку 

перепускно̀й   перепускни `й, пропускни `й, 
пропуска `льний 

перераба̀тываемый   переро `блюваний; 
переро `бний 

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 311
перерабатывать                                                                                     пересматривать 

перераба̀тывать, перерабо̀тать   переробля̀ти, 
перероби `ти; перепрацьо `вувати, 
перепрацюва̀ти (працювати понад норму) 

перераба̀тывающий   переро `блювальний 
перераба̀тывающийся   переро `бний; 
переро `блюваний 

перерабо̀танный   переро̀блений (матеріял); 
перепрацьо `ваний (робочий день) 

перерабо̀тка   переробля̀ння; переро̀блювання; 
переро `блення; переробі̀ток,-тку 

перераспределѐние   перерозподіля `ння; 
перерозподі `лювання; перерозподі `лення; 
перерозпо `діл,-лу 
п. деформа̀ций   перерозподіля̀ння деформа̀цій 
п. напряжѐний   перерозподіля `ння напру̀г 
п. усѝлий   перерозподіля `ння зуси `ль 

перераспределённый   перерозподі̀лений 
перераспределѝтель   перерозподі̀льник,-ка 
перераспределя̀емый   перерозподі̀люваний; 
перерозподі `льний 

перераспределя̀ть, перераспределѝть   
перерозподіля `ти, перерозподілѝти 

перераспределя̀ющий   перерозподі̀лювальний 
перераспределя̀ющийся   перерозподі̀льний; 
перерозподі `люваний 

перерасхо̀д   перевитрача̀ння; перевѝтрата,-ти 
п. воды̀   переви `трата води ` 
п. то̀плива   переви `трата па `лива 
п. энѐргии   переви `трата ене `ргії 

перерасхо̀дование   перевитрача̀ння, 
переви `трачення 

перерасхо̀дованный   переви `трачений 
перерасхо̀довать   перевитрача̀ти, перевѝтратити 
перерасхо̀дуемый   перевитрача̀ний, 
перевитра `чуваний; перевитра `тний 

перерасхо̀дующий   перевитрача̀льний 
перерасчёт   перераху `нок,-нку 
перерасчётный   перерахунко `вий 
перерѐз   перері̀зування; перері̀зання; 
пере `різ,-зу 

перереза̀емый   переріза `ний, перетина `ний; 
перерізни `й, перетинни `й 

перереза̀ние   переріза `ння, перетина `ння, 
перері `зування; перері `зання, пере `тнення 

перерѐзанный   перері `заний, перетя `тий 

перереза̀ть, перерѐзывать, перерѐзать   
переріза `ти, перері̀зувати, перері̀зати; 
перетина `ти, перетя `ти 

перерѐзывающий   перері `зувальний, 
перетина `льний 

перерѐзывающийся   перерізнѝй, перетиннѝй; 
перері `зуваний, перети `наний 

переру̀б   переру̀бування; переруба̀ння; 
пере `руб,-ба 

переруба̀ть, перерубѝть   переру `бувати, 
переруба̀ти 

переру̀бленный   переру `баний 
переру̀бщик   переру `бувач,-ча 
переры̀в   1. розри `в,-ву; 2. пере `рва,-ви 

(проміжок часу) 
перерыва̀емый   перери `ваний; переривни `й 
перерыва̀ние   перерива `ння 
перерыва̀ть, перерва̀ть   перерива̀ти, перерва̀ти; 
передира `ти, передѐрти (тканину, папір) 

перерыва̀ть, переры̀ть   перерива̀ти, 
перери `ти; переко̀пувати, перекопа `ти 

перерыва̀ющий   перерива `льний 
перерыва̀ющийся   переривнѝй; перерѝваний 
пересека̀емый   перети `наний; перети `нний 
пересека̀ние   перетина̀ння, перехрѐщування; 
пере `тнення, перехре `щення (дороги) 

пересека̀ть, пересѐчь   мат. перетина `ти, 
перетя `ти; пересіка̀ти, пересікти ` (лінії); 
переріза `ти, перері̀зати (площини) 

пересека̀ющий   перетина `льний 
пересека̀ющийся   перетиннѝй, перехрѐсний; 
перети `наний 

пересечѐние   перетина̀ння, перехрѐщування; 
пере `тнення, перехре `щення; перѐтин,-ну, 
пере `різ,-зу, перехре `стя 

пересечённый   перетя `тий, перері̀заний, 
перехре `щений 

переско̀к   переска̀кування; переско `к,-ку 
пересла̀ивание   перешаро `вування, 
переклада̀ння; перешарува̀ння, перекла̀дення 

пересма̀триваемый   перегля̀даний; перегля̀дний 
пересма̀тривание   перегляда̀ння; перегля̀нення; 
пере `гляд,-ду 

пересма̀тривать, пересмотрѐть   перегляда̀ти, 
перегля̀нути; передивля̀тися, передивѝтися 
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переснимать                                                                                            перехваченный 

переснима̀ть, пересня̀ть   фот. перезніма̀ти, 
перезня `ти 

переснѝмок   фот. перезня `ток,-тка 
переснѝмочный   фот. перезнімни `й 
пересня̀тый   перезня `тий 
переставля̀ть, переста̀вить   переставля `ти, 
переста `вити 

перестано̀вка   переставля̀ння; переста̀влювання; 
переста `влення; переста `ва,-ви 
п. кругова̀я   переста̀влення коловѐ 
п. члѐнов   переста̀ва [переста̀влення] члѐнів 

перестано̀вочный   переставни `й 
перестра̀иваемый   1. перебудо `вуваний; 
перебудо `вний; 2. перелашто `вуваний, 
перелашто `вний 

перестра̀ивание   1. перебудо `вування; 
перебудува `ння; 2. перестро `ювання; 
перестро `єння 

перестра̀ивать, перестро̀ить   
1. перебудо̀вувати, перебудува `ти; 
2. перестро `ювати, перестро `їти; 
3. перела `днувати, переладна `ти 

перестра̀ивающий   перебудо `вувальний, 
перестро `ювальний, перела `днувальний 

перестро̀енный   перебудо̀ваний; 
перелашто `ваний 

перестро̀йка   перебудо̀вування, 
перелашто `вування; перебудува `ння, 
перелашту `вання; перебудо `ва,-ви 

пересчёт   перерахо̀вування, перелі̀чування; 
перерахува̀ння, перелі̀чення; перераху̀нок, 
-нку 

пересчётный   перерахунко̀вий, перелі̀чуваний 
пересчита̀ть   перерахува `ти, перелічѝти 
пересыла̀емый   переси `ланий; пересѝльнѝй 
пересыла̀ть, пересла̀ть   пересила̀ти, пересла̀ти 
пересыла̀ющий   пересильни `й 
пересы̀лка   пересила `ння; пересла̀ння 
пересы̀лочный   пересильни `й 
перета̀лкивание   перешто `вхування; 
перешто `вхнення 

перета̀лкиватель   перешто `вхувач,-ча 
перета̀лкивающий   перешто `вхувальний 
перета̀пливание   перето `плювання; 
перето `плення 

перета̀чивать, переточѝть   слюс. перето̀чувати, 
перето̀чити; перего̀стрювати, перегострѝти 

перетека̀ние   перетіка `ння 
перетека̀ть, перетѐчь   перетіка̀ти, перетектѝ 
перетёртый   перете `ртий, перешаро `ваний 
перетира̀ние   перетира `ння; перетертя ` 
перетя̀гивание   перетя̀гування; перетяга̀ння 
перетя̀гивать, перетяну̀ть   перетя `гувати, 
перетягти ` 

перетяжно̀й   перетяжни `й 
перетя̀нутый   перетя `гнутий, перетя `гнений 
переувлажнѐние   перезволо `жування; 
перезволо `ження 

переувлажнённый   перезволо `жений 
переустра̀ивать, переустро̀ить   
перебудо `вувати, перебудува `ти, 
перелашто `вувати, перелаштува `ти 

переустро̀йство   перебудо `вування, 
перелашто `вування; перебудува `ння, 
перелаштува `ння; перебудо `ва,-ви 

переучёт   переобліко̀вування; переоблікува̀ння; 
фін. передисконто̀вування; 
передисконтува̀ння (вѐкселя); перео̀блік,-ку, 
передиско `нт,-ту 

переучётный   переобліко̀вий, передиско̀нтний 
переучѝтывать, переучѐсть   
переобліко `вувати, переоблікува̀ти; фін. 
передисконто `вувати, передисконтува `ти 

переучтённый   переобліко `ваний, 
передисконто `ваний 

переформѝрование   переформо `вування; 
переформува `ння; переформо `вання 

переформѝруемый   переформо `вуваний; 
переформо `вний 

переформѝрующий   переформо̀вувальний 
переформѝрующийся   переформо̀вний; 
переформо `вуваний 

перехва̀т   перехо̀плювання, перейма̀ння; 
перехо `плення, перейняття ` 

перехва̀тываемый   перехо `плюваний, 
пере `йманий; перехопни `й 

перехва̀тывание   перейма̀ння, перехо̀плювання; 
перейняття `, перехо `плення 

перехва̀тывать, перехватѝть   перехо̀плювати, 
перехопи `ти; перейма̀ти, перейня `ти 

перехва̀тывающий   перехо `плювальний, 
перейма `льний 

перехва̀ченный   перехо̀плений, перѐйня̀тий 
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переход                                                                                                                   перлон 

перехо̀д   перехо̀дження; перехі `д,-хо `ду 
п. вспомога̀тельный   перехі̀д допомі̀жнѝй 
п. вы̀нужденный   перехі `д ви `мушений 
п. запрещённый   перехі̀д заборо `нений 
п. пла̀вный   перехі̀д пла `вний 
п. разрешённый   перехі̀д дозво `лений 
п. самопроизво̀льный [спонта̀нный]   
перехі `д самочи `нний [спонта `нний] 

п. усло̀вный   перехі̀д умо̀вний 
переходѝть, перейтѝ   перехо `дити, перейти ` 
перехо̀дность   перехі `дність,-ности 
перехо̀дный   перехідни `й 
перехо̀ды ква̀нтовые   перехо `ди ква̀нтові 
перехо̀ды фа̀зовые   перехо `ди фа̀зові 
переходя̀щий   перехідни `й 
перечека̀ненный   перекарбо̀ваний 
перечека̀нивать, перечека̀нить   
перекарбо̀вувати, перекарбува `ти 

пѐречень   пере `лік,-ку 
перечѐрченный   перекре `слений 
перечѐрчивание   перекре `слювання 
перечѐрчивать, перечертѝть   перекрѐслювати, 
перекре `слити 

перечислѐние   перерахо̀вування, перелі̀чування; 
перерахува `ння, перелі `чення 

перечислённый   перерахо `ваний 
перечисля̀емый   перерахо `вуваний; 
перерахо `вний 

перечисля̀ть, перечѝслить   перерахо̀вувати, 
перерахува `ти; перелі̀чувати, перелічи `ти 

перечисля̀ющий   перерахо `вувальний, 
перелі `чувальний 

перѝла   пору `ччя, би `льця,-лець 
перѝметр   пери `метер,-тра, о̀бві `д,-во `ду 

(довжина замкненого контура або сума 
довжин усіх сторін замкненого 
многокутника на площині) 

перѝод   пері̀од,-ду (1. проміжок часу, протягом 
якого відбувається якийсь процес; 2. певна 
стадія, фаза чого-небудь) 
п. вращѐния   пері̀од оберта̀ння 
п. затуха̀ния   пері̀од загаса̀ння [згаса̀ння] 
п. индукцио̀нный   пері `од індукці `йний, 
пері `од збу̀дження 

п. инкубацио̀нный   пері̀од інкубаці̀йний 
(1. час між зараженням організму і 
появою ознак захворювання; 2. виведення 
з яєць пташенят) 

п. колеба̀ний   пері̀од колива `нь 
п. латѐнтный   пері̀од латѐнтний [прихо̀ваний] 
п. полураспа̀да   пері̀од півро `зпаду 
п. превращѐния   пері `од перетво `рення 
п. прецѐссии   пері̀од преце `сії 
п. проду̀вки   пері̀од продува `ння 
п. пусково̀й   пері̀од пускови `й 
п. рабо̀чий   пері̀од робо̀чий 
п. скры̀тый   пері̀од прихо `ваний 
п. торможѐния   пері `од гальмува `ння 
п. цѝкла   пері̀од ци `клу 

периодиза̀ция   періодиза `ція,-ції (поділ на 
періоди) 

периодѝческий   періоди `чний 
(1. повторюваний через певні проміжки 
часу; 2. який складається з періодів або 
є періодом) 

периодѝчность   періоди `чність,-ности 
периско̀п   периско `п,-па (оптичний прилад 
для спостереження за процесами у 
високотемпературних, йонізаційних 
камерах, а також для оглядання 
місцевости з укриттів) 

периферѝйный, периферѝческий   перифері̀йний, 
перифери `чний, око `личний, окра̀їнний 

перицѐнтр   перице `нтер,-тра (точка орбіти 
небесного тіла, найближча до тіла, навколо 
якого відбувається рух) 

пёрка   пѐрко,-ка (рід свердла, яке 
застосовують в столярній справі) 
п. винтова̀я   пѐрко ґвинтове ` 
п. ло `жечная   пѐрко ложкове ` 
п. спира̀льная   пе `рко спіра `льне 
п. центрова̀я   пѐрко центровѐ; центрі̀вка,-ки 

(інструмент) 
перколя̀тор   перколя `тор,-ра, 
фі̀льтер перколяці̀йний 

перлѝт   геол. перлі̀т,-ту (1. склиста 
вулканічна порода, яку використовують 
як будівельний тепло- і звукоізоляційний 
матеріял; 2. структурна складова 
сталі, суміш фериту і цементиту) 
п. зернѝстый   перлі̀т зерни `стий 
п. пластѝнчатый   перлі `т платі `вчатий 

[пласти `нчастий] 
п. сорбитообра̀зный   перлі̀т сорбітоподі̀бний 

перлѝтный   перлі̀тний 
перлитобето̀н   перлітобето `н,-ну 
перло̀н   перло `н,-ну; капро̀н,-ну (інша назва) 
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перманганат                                                                                         песок дроблёный 

пермангана̀т   перманґана `т,-ту 
(сіль перманґанатної кислоти) 
п. ка̀лия  KMnO4   ка̀лій перманґана̀т 

(застосовують як окислювач і 
дезинфікувальний засіб) 

перманѐнтность   пермане `нтність,-ности, 
пості `йність,-ности, незмі̀нність,-ности 

перманѐнтный   пермане `нтний, пості `йний, 
непере `рвний 

пермеа̀метр   пермеа̀метер,-тра 
(прилад для вимірювання напружености 
магнетного поля, магнетної індукції та 
інших характеристик феромагнетних 
матеріялів, різновид магнетометра) 

пермолло̀й   пермоло `й,-ло `ю 
(залізо-нікелевий стоп великої магнетної 
проникности, який використовують у 
електро-, радіотехніці) 

пермутѝрование   пермутува̀ння (пом’якшення 
води за допомогою пермутитів) 

пермутѝт  Na2O·Al2O3·3SiO2·3H2O   
пермути `т,-ту (стоплений коалін з кварцом 
і содою) 

перо̀   перо̀,-ра̀ (1. лопать деяких інструментів, 
пристосувань; 2. знаряддя для писання 
чорнилом, тушшю; 3. рогове надшкірне 
утворення, яке вкриває більшу частину 
тіла птахів) 
п. лопа̀тки   перо̀ лопа `тки 
п. откидно̀е   мет.об. перо ` відкидне ` 
п. рессо̀ры   перо̀ ресо `ри 
п. самопѝшущее   перо ` самопи `сне 
п. сма̀зочное   перо ` масти `льне 
п. стрѐлочное   зал. перо ` ви `личне 

перо̀вой   перовѝй 
перпендикуля̀р   перпендикуля̀р,-ра, сторч,-ча̀, 
прямови `сник,-ка (пряма, що перетинає 
задану пряму або площину під прямим 
кутом) 

перпендикуля̀рный   перпендикуля `рний, 
прямови `сний 

перпѐтуум-мо `биле   перпе `туум-мо̀біле, 
двигу `н ві̀чний 

перро̀н   перо̀н,-ну (1. залізнична платформа, 
до якої підходять пасажирські потяги; 
2. арх. низька тераса з каменю, що прилягає 
до будинку) 

перро̀нный   перо̀нний 
персона̀льный   персона `льний, особѝстий, 
особо `вий 

перспектѝва   перспектѝва,-ви (план на майбутнє) 
перспектѝвный   перспекти `вний 

(передбачає майбутній розвиток) 
пертурба̀ция   пертурба `ція,-ції (несподівана 
зміна, порушення звичайного стану, ходу) 

перфока̀рта   перфока `рта,-ти (картка для 
записування (кодування) інформації 
пробиванням отворів за певною системою; 
використовують у процесі автоматичного 
обробітку інформації) 

перфолѐнта   перфострі `чка,-ки 
перфора̀тор   перфора `тор,-ра, діркува `ч,-ча ` 

(1. машина для пробивання отворів у 
папері кінострічки; 2. машина для 
механічного свердління свердловин) 
п. автоматѝческий   перфора̀тор автоматѝчний 
п. враща̀ющийся   перфора `тор оберто̀вий 
п. коло̀нковый   перфора `тор коло̀нковий 
п. ле `нточный   перфора `тор стрічкови `й 
п. нумеру̀ющий   перфора `тор нумерни `й 
п. пневматѝческий   перфора̀тор пневматѝчний 
п. поршнево̀й   перфора `тор то `локовий 
п. телескопѝческий   перфора̀тор телескопі̀чний 
п. уда̀рный   перфора `тор уда̀рний 
п. электрѝческий   перфора̀тор електрѝчний 

перфорация   перфора `ція,-ції 
перфорѝрование   перфорува̀ння, діркува̀ння; 
відперфорува `ння, подіркува `ння 

перфорѝрованный   відперфоро `ваний, 
подірко `ваний (пронизаний отворами) 

перча̀тка   рукавѝчка,-ки, рукавѝця,-ці 
п. асбѐстовая   рукави `ця азбѐстова 
п. кислотоупо̀рная   рукавѝця кислототривка̀ 
п. предохранѝтельная   рукавѝця запобі̀жна 
п. резѝновая   рукави `ця ґумо `ва 

пескова̀ние   піскува `ння 
пескоду̀вный   піскоду `вний 
пескомёт   піскомѐт,-ту (відцентрова 
машина, яка ущільнює пісок, що іде на 
виготовлення ливарних форм) 

песконо̀сный   пісковмі̀сний 
песо̀к   пісо `к,-ску̀ (сипуча гірська порода, 
що складається з крупинок твердого 
мінералу кварцу) 
п. для штукату̀рных рабо̀т   пісо̀к для 
тинькува `льних робі̀т 

п. дроблёный   пісо̀к роздрі̀бнений 
[подрі̀бнений] 
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песок дюнный                                                                                                             печь 

п. дю̀нный   пісо̀к дю `нний (нанесений 
вітром на узбережжя морів, річок) 

п. карьѐрный   пісо̀к кар’є̀рний [копнѐвий] 
п. ква̀рцевый   пісо̀к ква `рцовий 
п. кремнозёмный   пісо̀к кремнезѐмний 
п. острозернѝстый   пісо̀к гострозернѝстий 
п. са̀харный   цу̀кор-пісо `к,-ру-піску ` 
п. строѝтельный   пісо `к будівѐльний 
п. фильтрацио̀нный   пісо̀к фільтраці̀йний 
п. формо̀вочный   пісо̀к формовѝй [обрисо̀вий] 

песо̀чница   пісо `чниця,-ці, пісківни `ця,-ці 
песо̀чный   піскови `й, піща `ний 
пест   товка `ч,-ча̀, макогі̀н,-го̀на (дерев’яний) 
пѐстик   товка `чик,-ка 
пестицѝды   пестицѝди,-дів (засоби боротьби 
зі шкідливими організмами) 

пёстрый   строка `тий, пістря `вий, барви `стий, 
різноба̀рвний 

песча̀ник   піскови `к,-ка `, піскове `ць,-вця ` 
(осадова гірська порода, що складається 
з піску, сцементованого глиною, вапном) 
п. глѝнистый   піскови `к глиня `стий 
п. жерново̀й   піскови `к жорнови `й 
п. известко̀вый   піскови `к вапни `стий 

[вапнови `й] 
п. ква̀рцевый   піскови `к ква `рцовий 
п. кра̀сный   пісковѝк черво̀ний (з вмістом 
оксидів заліза) 

п. крѐмнистый   піскови `к кремени `стий 
[кремни `стий] 

п. крупнозернѝстый   пісковѝк грубозѐрний 
[грубозерни `стий, грубозерни `нний] 

п. мелкозернѝстый   пісковѝк дрібнозѐрний 
[дрібнозерни `стий, дрібнозерни `нний] 

п. пластово̀й   пісковѝк пластовѝй [шаровѝй] 
п. углекѝслый   піскови `к карбона̀тний 

песча̀никовый   пісковико `вий 
песча̀нистый   піскува `тий 
петѝт   полігр. петѝт,-ту (дрібний друкарський 
шрифт, розмір якого дорівнює 8 пунктам; 
застосовують для складання суцільного 
тексту довідників, словників тощо) 

петлево̀й   1. петльови `й; 2. заві `совий 
пѐтля   1. петля̀,-лі̀; за̀шморг,-гу; 2. заві̀са,-си 

(дверна, віконна); 3. ву̀шко,-ка 
п. гистерѐзисная   ел. петля ` гістерѐзна 

[спі̀знювальна] 
п. съёмная   буд. заві̀са знімна ` 

п. шарнѝрная   заві̀са сугло `бова 
петля̀щий   петлѝльний 
петля̀щийся   петля `стий 
петро `леум   1. петро̀леум,-му (назва нафти 
в англомовних країнах); 2. петро̀лій,-лію 
(скальний олій, інша назва – нафта) 

петроло̀гия   петроло `гія,-гії, 
каменезна `вство,-ва (наука, що вивчає 
гірські породи, їхній мінералогічний та 
хемічний склад, структуру) 

петру̀ргия   петру̀ргія,-гії, литво ` кам’яне ` 
(відливання виробів з розтоплених гірських 
порід (базальтів, діябазів та ін.)) 

петушо̀к   пі̀вник,-ка, гребіне `ць,-нця ` 
п. коллѐкторный   пі̀вник коле `кторний 

печа̀таемый   полігр. друко̀ваний; видруко̀вний 
печа̀тание   1. полігр. друкува `ння; 

2. печаткува `ння (кладіння печатки); 
3. вибива `ння, набива̀ння (на тканині) 

печа̀танный   друко `ваний; видруко `вний 
печа̀тать   друкува̀ти; вибива̀ти; печаткува̀ти 
печа̀тающий   друкува `льний 
печа̀тающийся   видруко `вний; друко `ваний 
печа̀тный   друко̀ваний, друка `рський 
печа̀ть   1. друкува̀ння; 2. друк,-ку; 3. прѐса,-си; 

4. печа̀тка,-ки 
п. высо̀кая   друк висо `кий 
п. кру̀пная   друк вели `кий 
п. офсѐтная   друк офсе `тний 
п. периодѝческая   прѐса періодѝчна 
п. пло̀ская   друк пло `ский 
п. рельѐфная   друк рельє `фний 
п. сѝмвольная   друк си `мвольний 
п. стереоскопѝческая   друк стереоскопі̀чний 
п. типогра̀фская   друк типогра `фський 
п. трафарѐтная   друк трафаре `тний 
п. цветна̀я   друк кольоро `вий 
п. шёлкотрафарѐтная   
друк шовкотрафаре `тний 

печѐние   див. печѐнье 
печённый, пѐченный   пѐчений 
печёный   спекнѝй; спе `чений 
печѐнье   харч. 1. печі̀ння, печѐння; 2. пѐчиво,-ва, 
ті `стечко,-ка (про продукт) 

пѐчка   гру `бка,-ки, гру `ба,-би 
печнѝк   пічни `к,-ка̀ 
печь   1. піч, пѐчі; гру̀ба,-би (кімнатна); 2. пектѝ 
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печь барабанная                                                                                        пила полосовая 

п. бараба̀нная   піч бараба̀нна [цилі̀ндрова, 
оберто `ва, ротаці̀йна] 

п. ва `куумная   піч ва `куумна 
п. воздухонагрева̀тельная   піч повітронагрівна̀ 
п. восстановѝтельная   піч відно̀вна 

[відно `влювальна] 
п. до̀менная   до̀мна,-ни, піч гу̀тна, горн,-на, 
горни `ло,-ла 

п. дугова̀я   піч дугова ` 
п. известко̀вая   вапня `рка,-ки 
п. индукцио̀нная   піч індукці `йна 
п. калѝльная   піч жарова ` [гартівна `] 
п. ка̀мерная   піч ка `мерна 
п. карусѐльная   піч карусѐльна [крутѝльна, 
кругооберто `ва] 

п. кирпичеобжига̀тельная   
піч цегловипа `лювальна 

п. конвѐйерная   піч конве `єрна 
п. многопо̀довая   піч багаточерене `ва 
п. му̀фельная   піч му̀флева [му̀фельна] 

(піч непрямого нагрівання, з якої тепло 
передається через стінки муфеля або 
жаротривких труб, а також через 
газове середовище) 

п. нагрева̀тельная   піч нагріва `льна 
п. отжига̀тельная   піч відпа̀лу 
п. плавѝльная   піч топи `льна, гу̀та,-ти 
п. пла̀зменная   піч пла̀змова 
п. пла̀менная   піч полумене `ва 
п. по̀лочная   піч поличко̀ва [багатоповерхо̀ва] 
п. протя̀жная   піч волочи `льна 
п. расплавная   піч топи `льна 
п. регенератѝвная   піч регенерати `вна 
п. рудообжига̀тельная   піч рудовипа̀лювальна 
п. рудоплавѝльная   піч рудотопѝльна 

[рудоплави `льна] 
п. сва̀рочная   піч зва `рювальна 
п. сталеплавѝльная   піч сталетопи `льна 
п. стеклова̀рная   піч склова `рна 
п. стеклоплавѝльная   піч склотопи `льна 
п. сушѝльная   суша `рка,-ки, піч суши `льна 
п. тѝгельная   піч ти `гельна [бритва̀льна] 
п. тру̀бчатая   піч трубча `ста 
п. туннѐльная   піч туне `льна [туне `лева] 
п. циркуляцио̀нная   піч циркуляці̀йна 
п. ша̀хтная   піч копа `льнева 
п. электрѝческая   піч електри `чна 

п. электроплавѝльная   піч електротопѝльна 
пигмѐнт   пігмѐнт,-ту (забарвлена органічна 
речовина, нерозчинна у воді; використовують 
для виготовлення олійних фарб) 

пигмента̀ция   пігмента `ція,-ції (забарвлення 
органів та тканин організмів піґментами) 

пик   1. пік,-ка (найвища точка у розвитку, 
в якійсь діяльності); 2. геол. шпиль,-ля ` 
(гостроверха гірська вершина) 
п. нагру̀зки   пік наванта `ження 
п. напряжѐния   пік напру `ги 
п. смещѐния   пік змі̀щування 
п. термѝческий   пік термі̀чний 

пика̀п   піка̀п,-па (невеликий автомобіль, 
звичайно з відкритим кузовом, яким 
перевозять вантажі і пасажирів) 

пикѐт   геод. пікѐт,-ту (точка місцевости, що 
міститься на певній відстані від іншої точки 
і позначена кілочком, забитим до рівня землі) 

пикета̀ж   геод. пікета `ж,-жу (вибір точок 
на місцевості і позначення їх кілочками 
під час нівелювання) 

пикѝрование   1. с.г. пікува `ння 
(пересаджування рослин у молодому віці 
за допомогою кілочка – піки); 2. військ. 
пікува `ння (стрімке летіння вниз) 

пикѝрованный   1. с.г. пропіко `ваний; 
2. військ. спіко `ваний 

пикѝровать   пікува̀ти; спікува̀ти, пропікува̀ти 
пикнозо̀нд   пікнозо `нд,-ду (прилад, яким 
вимірюють густину морської води на 
різних глибинах) 

пикномѐтр   пікномѐтер,-тра (скляна посудина 
невеликої місткости для визначення 
густини рідких і твердих тіл) 

пико-   піко-, 10-12 (зменшення в тисячу 
мільярдів разів) 

пик-трансформа̀тор   пік-трансформа̀тор,-ра 
пила̀   пи `лка,-ки; пила `,-ли ` 
п. алма̀зная   пи `лка алма̀зна 
п. дѝсковая   пи `лка дѝскова [кружа `льна] 
п. камнерѐзная   пи `лка каменері̀зна 
п. кана̀тная   пи `лка ли `нвова 
п. кру̀глая   стол. циркуля `рка,-ки 
п. лесопѝльная   пи `лка тарта̀цька 
п. лучкова̀я   пила̀ лучкова ` [кросне `ва] 
п.-ножо̀вка   ножі̀вка,-ки 
п. обрезна̀я   пи `лка обрізна ` 
п. пло̀тничная   пи `лка тесля `рська 
п. полосова̀я   пѝлка шта `бова 
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пила продольная                                                                            пистолет сварочный 

п. продо̀льная   пи `лка поздо `вжня 
п. столя̀рная   пѝлка столя `рна 
п. фигу̀рная   пѝлка фігу̀рна 

пилѐние   пиля `ння 
пѝленный   пѝляний 
пѝленый   відпильни `й; відпи `ляний 
пилѝть   пиля `ти, рі̀зати 
пѝллерс   мор. пі̀лерс,-са (вертикальний стояк, 
що підтримує бімс, а з ним і палубу судна) 

пиломатериа̀лы   пиломатерія `ли,-лів 
п. кондицио̀нные   пиломатерія̀ли кондиці̀йні 
п. обрезны̀е   пиломатерія `ли обрізні̀ 
п. стро̀ганные   пиломатерія `ли стру `гані 

пило̀н   арх. піло `н,-на (масивна прямокутна 
колона, що служить опорою для арок, 
склепінь) 

пѝльный   пилівни `й 
пѝльщик   пиля `р,-ра `, трач,-ча̀ 
пиля̀стр   арх. піля `стер,-тра, піля `стра,-ри 

(плаский виступ на поверхні стіни чи 
стовпа; пілястра має базу, стовбур і 
капітель, іноді канелюри, жолобки) 

пиля̀щий   пиля `льний 
пино̀ль   піно `ль,-ля (циліндричний повзун у 
металорізному верстаті) 

пѝнта   пі `нта,-ти (міра ємности в Англії, 
Америці; 0,56 л) 

пинцѐт   пінце `т,-та, пінце `тка,-ки 
(пластинчастий пружний інструмент 
для захоплювання дрібних предметів) 

пипѐтка   піпе `тка,-ки, кра `пельничка,-ки 
пирамѝда   пірамі̀да,-ди (1. тех. предмет, 
що має широку основу і конусоподібно 
звужується догори; 2. мат. многогранник, 
основа якого становить многокутник, а 
бічні грані – трикутники, що мають 
спільну вершину) 
п. пра̀вильная   пірамі̀да пра `вильна 
п. ро̀ста   пірамі̀да зроста `ння 
п. усечённая   пірамі̀да зрі̀зана 

пирамида̀льный   пірамі̀дний, піраміда̀льний 
(який звужується догори, нагадуючи за 
формою піраміду) 

пирано̀метр   пірано `метер,-тра (прилад для 
вимірювання інтенсивности сонячної 
радіяції) 

пѝрекс   па̀йрекс,-су, пі̀рекс,-су (гатунок скла) 
пирѝт   пірѝт,-ту (мінерал класу персульфідів 
заліза FeS2, сировина для одержання 
сірчаної кислоти) 

пиро-   піро- (у складних словах відповідає 
поняттям “вогонь”, “висока температура”, 
“термічний процес”, “термічне 
походження речовини”) 

пирогениза̀ция   перогеніза `ція,-ції, ро̀зклад 
термі̀чний, піро `ліз,-зу 

пироксѐн   піроксѐн,-ну (мінерал класу 
силікатів) 

пироксилѝн   піроксилі̀н,-ну (складний естер 
целюлози та азотної кислоти, вибухова 
речовина, що йде на виготовлення 
бездимного пороху) 

пиро̀лиз   піро̀ліз,-зу (термічне розщеплення 
складних органічних речовин на простіші, 
напр., крекінг нафти) 

пирометаллу̀ргия   пірометалу `ргія,-гії 
(сукупність металургійних процесів, що 
відбуваються за високих температур) 

пиро̀метр   мат., хем. піро̀метер,-тра (прилад 
для вимірювання високих температур) 
п. дистанцио̀нный   піро̀метер дистанці̀йний 
п. термоэлектрѝческий   
піро `метер термоелектри `чний 

п. электрѝческий   піро̀метер електрѝчний 
пирона̀фт   пірона̀фт,-ту (гас для освітлення 
приміщень із підвищеною вогненебезпечністю, 
що його добувають із нафти) 

пироско̀п   піроско `п,-па, вогнемі `р,-ра 
(прилад для приблизного вимірювання 
високих температур у заводських печах) 

пиротѐхника   піротѐхніка,-ки (галузь техніки, 
пов’язана з виготовленням горючих та 
вибухових сумішей, сигнальних вогнів, 
ракет, феєрверків) 

пирофо̀рный   пірофо `рний, самозайми `стий 
пироэлѐктрика   піроелѐктрика,-ки (збудження 
електрики на поверхні кристалів від їх 
нагрівання або охолодження) 

пирротѝн   мін. піротѝн,-ну, і̀скриш магнѐтний 
пирс   пірс,-су (портова споруда, до якої 
причалюють судна) 

пѝсанный   пѝсаний, мальо̀ваний (фарбами) 
пистолѐт   1. тех. пістоле `т,-та (пристрій 
для зварювання, розпорошування); 
2. військ. пістолѐт,-та, пісто `ля,-лі, 
пісто `ль,-ля (ручна вогнепальна зброя) 
п. оружѐйный   пістоле `т збройови `й 

[збро `йний] 
п.-краскораспылѝтель   пістоле `т- 
фарборозпѝлювач, -та-фарборозпѝлювача 

п. сва̀рочный   пістолѐт зва `рювальний 
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пистолет строительно-монтажный                                                             плазмотрон 

п. строѝтельно-монта̀жный   пістоле `т 
будіве `льно-монта̀жний 

пистолѐтный   пістоле `тний 
писто̀н   пісто̀н,-на (1. невеликий ковпачок 
з вибуховою речовиною, від удару по 
якому запалюється пороховий заряд; 
2. невеличка металева оправа, яку 
механічно прикріплюють, пробиваючи 
водночас отвір у шкірі, картоні) 

писто̀нный   пісто̀нний 
пѝсчий   писа `льний, письмо `вий 
письмо̀   письмо `,-ма̀, лист,-та̀ 
пита̀ние   1. жи `влення, постача `ння, 
допрова̀дження, надхо̀дження; 2. пожѝва,-ви 
(продукт) 
п. обра̀тное   ел. жи `влення зворо `тне 
п. паровы̀х котло̀в   жѝвлення паровѝх казані̀в 
п. раздѐльное   жи `влення розді̀льне 

пита̀тель   живи `льник,-ка, подава̀льник,-ка, 
доза̀тор,-ра 
п. бараба̀нный   живи `льник бараба̀нний 
п. бу̀нкерный   живи `льник бу `нкерний 
п. враща̀ющийся   живи `льник оберто `вий 
п. дозѝрующий   живи `льник дозува̀льний 
п. ка̀пельный   живи `льник кра `пельний 
п. ле `нточный   живи `льник стрічкови `й 
п. сма̀зочный   живи `льник масти `льний 
п. стру̀йный   живи `льник струми `нний 
п. то̀пливный   живи `льник па `ливний 
п. шнѐковый   живи `льник шне `ковий 
п. я̀щичный   живи `льник скринькови `й 

пита̀тельный   живи `льний (про прилад); 
пожи `вний (про речовину) 

пита̀ть   живѝти, допрова̀джувати, постача̀ти 
пита̀ющий   живѝльний, постача `льний 
пита̀ющийся   жѝвлений 
пѝттинг   пі̀тинг,-га, точко `ва̀ [виразко `ва] 
коро `зія 

питьё   пиття ` 
питьево̀й   питнѝй 
пѝхта   ялѝця,-ці 
пѝхтовый   ялицѐвий 
пѝшущий   писнѝй, пи `шучий 
пищево̀й   харчови `й 
пѝщик   пи `щик,-ка, зу̀мер,-ра (свиставка, 
що видає високі протяжні звуки) 

плав   мет. розто̀п,-пу, ро `зтоплень,-пня 
пла̀вание   пла `вання 

пла̀вательный   пла `вальний 
пла̀вающий   пла̀вальний 
пла̀вень   топни `к,-ка̀, флюс,-са 
плавѝльный   топи `льний 
плавѝльщик   топи `льник,-ка 
пла̀вить   1. топѝти, розто̀плювати; 2. варѝти 
пла̀вка   то `плення, ва `рення, вито̀плювання; 
розто `плення, вито̀плення, зва̀рення 
п. ва `куумная   то̀плення ва̀куумне 
п. го `рновая   то `плення горнове ` 
п. дугова̀я   то̀плення дугове ` 
п. зо̀нная   то̀плення зо̀нне 
п. индукцио̀нная   то̀плення індукці̀йне 
п. окислѝтельная   то̀плення окѝснювальне 
п. пирѝтная   то̀плення піри `тне 
п. скоростна̀я   то̀плення шви `дкісне 
п. сокращённая   то̀плення скоро `чене 
п. тѝгельная   то̀плення тѝгельне [бритва̀льне] 
п. ша̀хтная   то̀плення копальне `ве 
п. электро̀дная   то̀плення електро `дне 

пла̀вкий   топки `й, то̀пний 
пла̀вкость   то̀пкість,-кости, то̀пність,-ности 
плавлѐние   то `плення, вито `плювання; 
вито `плення, розто̀плення 

пла̀вленный   то `плений 
пла̀вленый   стопни `й; сто `плений 
пла̀влящий   топѝльний 
пла̀влящийся   топки `й, стопни `й 
плавно̀й   1. сплавни `й; 2. плаву `чий 
пла̀вность   пла `вність,-ности 
п. торможѐния   пла `вність гальмува `ння 

пла̀вный   пла `вний, пові `льний 
плаву̀честь   мор. плаву `чість,-чости 
плаву̀чий   плаву̀чий 
пла̀зма   пла `зма,-ми (речовина в дуже 
йонізованому стані; суміш відокремлених 
електронів та “оголених” ядер, що безладно 
рухаються) 
п. космѝческая   пла̀зма космі̀чна 
п. ла `зерная   пла̀зма ла̀зерна 
п. твёрдых тел   пла `зма тверди `х тіл 

пла̀зменный   пла̀змовий 
плазмо̀лиз   плазмо̀ліз,-зу (стиснення 
вмісту живої клітини з наступним 
його відшаруванням від оболонки) 

плазмотро̀н   плазмотро `н,-на (пристрій для 
утворення низькотемпературної плазми) 
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плазмотрон индукционный                                                                   планировочный 

п. индукцио̀нный   плазмотро̀н індукці̀йний 
п. электро̀дный   плазмотро̀н електро̀дний 

плазмохѝмия   плазмохѐмія,-мії (галузь хемії, 
що вивчає низькотемпературну плазму 
та її використання) 

плака̀т   плака `т,-та, афі̀ша,-ші 
плакирова̀льщик   плакува `льник,-ка 
плакирова̀ние   плакува `ння, металюва `ння 
п. пла̀тиной   плакува `ння пла `тиною 
п. серебро̀м   плакува `ння срі̀блом 

плакиро̀ванный   поплако `ваний 
плакѝровать   плакува `ти, поплакува `ти 
плакиро̀вка   плакува `ння; поплакува `ння 

(вкривання виробу з металу або деревини 
іншим металом, іншою деревиною для 
оздоблення, захисту від псування, корозії) 

плакиро̀вочный   плакува `льний 
плакѝруемый   плако `ваний; поплако `вний 
плакѝрующий   плакува `льний 
пламевѝдный   полумени `стий 
пламегасѝтель   полум’яга `сник,-ка 
пламенѝстый   полум’янѝстий, полуменѝстий 
пламеуловѝтель   полум’явло `влювач,-ча 
пла̀мя   по̀лум’я, по `лумінь,-меня 
п. ацетилѐновое   по `лум’я ацетилѐнове 
п. ацетилѐново-кислоро̀дное   
по `лум’я ацетилѐново-кисне `ве 

п. бесцвѐтное   по `лум’я безба̀рвне 
п. водоро̀дное   по `лум’я водне `ве 
п. водоро̀дно-кислоро̀дное   
по `лум’я водне `во-кисне `ве 

п. восстановѝтельное   по `лум’я відно̀вне 
п. га `зовое   по̀лум’я га̀зове 
п. кислоро̀дное   по̀лум’я кисне `ве 
п. коптя̀щее   по `лум’я кіптя `ве [димли `ве] 
п. науглеро̀живающее   
по `лум’я навуглецьо `вувальне 

п. несветя̀щееся   по `лум’я несвітне ` 
п. окислѝтельное   по̀лум’я окисне ` 

[оки `снювальне] 
п. пло̀ское   по̀лум’я плеска `те 
п. сва̀рочное   по̀лум’я зва `рювальне 
п. светя̀щееся   по `лум’я світне ` 

план   план,-ну (1. креслення, що відбиває 
на площині в умовних знаках і певному 
масштабі місцевість, предмет, споруду; 
2. задум, проєкт, що передбачають хід, 
розвиток чого-небудь) 

п. вы̀борочного контро̀ля   план вибірко̀вого 
контро `лю 

п. генера̀льный   план генера `льний 
п. застро̀йки   план забудо̀ви 
п. землепо̀льзования примѐрный   
план землекористува `ння зразко `вий 

п. землеустроѝтельный   план землевпоря̀дний 
п. маркшѐйдерский   план маркша̀йдерський 
п. мѐстности   план місце `вости 
п. перемещѐний   план перемі `щень 
п. произво̀дственный   план виробни `чий 
п. промы̀шленно-фина̀нсовый   
план промисло `во-фіна̀нсовий 

п. скоростѐй   план швидкосте `й 
п. теку̀щий   план пото `чний 
п. ускорѐний   план приско `рень 
п. фина̀нсовый   план фіна `нсовий 
п. эксперимѐнта   план експеримѐнту 

пла̀нер   пла̀нер,-ра, ширя̀к,-ка̀ (безмоторний 
літальний апарат) 

планѐта   планѐта,-ти (небесне тіло кулястої 
форми, яке обертається навколо зорі і 
світиться відбитим світлом) 

планета̀рий   планета̀рій,-рію (1. апарат для 
демонстрації небесних явищ; 2. культурно- 
освітній заклад для поширення знань з 
астрономії та інших природничих наук) 

планета̀рный   планета `рний (який може 
обертатися одночасно навколо своєї осі 
та іншого предмета) 

планзѝхтер   планзі̀хтер,-тра, си `то пло `ске 
планимѐтр   планімѐтер,-тра, площиномі̀р,-ра 

(прилад для вимірювання площин на картах, 
планах та інших креслениках) 

планимѐтрия   планімѐтрія (розділ геометрії, 
у якому вивчають властивості плоских 
фігур) 

планѝрование   1. ек. планува̀ння; 2. ав. ширя̀ння 
п. календа̀рное   планува `ння календа̀рне 
п. ка̀чества проду̀кции   планува̀ння я̀кости 
проду `кції 

п. оператѝвное   планува `ння операти `вне 
п. перспектѝвное   планува̀ння перспектѝвне 
п. произво̀дства   планува̀ння виробнѝцтва 
п. тѐхнико-экономѝческое   планува `ння 
те `хніко-економі `чне 

планѝрованный   плано `ваний; заплано `вний 
планѝровать   планува `ти 
планиро̀вочный   планува `льний, планівни `й 
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планировщик                                                           пластинка звукозаписывательная 

планиро̀вщик   планува `льник,-ка 
планѝруемый   плано `ваний; заплано `вний 
планѝрующий   планува `льний, планівни `й 
планѝрующийся   заплано `вний; плано `ваний 
пла̀нка   1. пла `нка,-ки (невелика довгаста 
дерев’яна дощечка, металева пластинка); 
2. лѝштва,-ви (планка на перерізі вікна 
або дверей) 
п. зажимна̀я   пла̀нка затисна ` 
п. нажимна̀я   пла̀нка натисна ` 
п. направля̀ющая   пла̀нка напрямна̀ 
п. откидна̀я   ли `штва відкидна ` 
п. прижимна̀я   пла `нка притисна̀ 
п. соединѝтельная   пла̀нка з’є̀днувальна, 
шпу `га,-ги 

п. стыкова̀я   ли `штва стикова ` 
п. уширѐния   ли `штва розши `рення 

пла̀нковый   пла `нковий, ли `штвовий 
плановѝк   планови `к,-ка̀ 
пла̀ново-   пла `ново- 
п.-оператѝвный   пла̀ново-оператѝвний 
п.-предупредѝтельный   пла̀ново-запобі̀жний 

(ремонт) 
п.-фина̀нсовый   пла̀ново-фіна `нсовий 
п.-экономѝческий   пла `ново-економі̀чний 

пла̀новость   пла̀новість,-вости 
пла̀новый   пла̀новий 
планомѐрность   планомі `рність,-ности 
планта̀ж   с.г. планта `ж,-жу ` (глибокий 
обробіток ґрунту під виноградник та 
інші плодові насадження) 

планта̀ция   планта `ція,-ції (земельна 
ділянка, відведена під спеціяльні 
технічні або продовольчі культури, що 
вимагають особливого догляду) 

пласт   пласт,-ту, верства `,-ви `, шар,-ру 
п. ве `рхний   пласт вѐрхній, верства̀ вѐрхня 
п. водоно̀сный   пласт водоно `сний 
п. газоно̀сный   пласт газоно `сний 
п. железору̀дный   пласт залізору̀дний 
п. каменноу̀гольный   пласт кам’янову̀гільний 
п. нефтено̀сный   пласт нафтоно `сний 
п. нефтяно̀й   пласт на̀фтовий 
п. опо̀рный   пласт опо̀рний, верства̀ опо̀рна 
п. подстила̀ющий   пласт підстильни `й, 
верства ` підстильна̀ 

п. раздво̀енный   пласт роздво `єний 
п. ру `дный   пласт ру̀дний 

п. уго̀льный   пласт ву̀гільний 
п. фильтру̀ющий   верства ` фільтрува `льна 

пла̀стик   пла̀стик,-ка, пластма `си,-ма̀с 
(природні, штучні або синтетичні 
високомолекулярні речовини, здатні під 
час нагрівання і під тиском формуватися, 
а потім зберігати надану їм форму) 
п. армѝрованный   пла `стик зармо̀ваний 

пластика̀т   пластика `т,-ту (один із видів 
пластмас, пластифікований кавчук) 

пластика̀тор   пластика̀тор,-ра, пластифіка̀тор,-ра 
(органічна речовина, яка входить до 
складу полімерних матеріялів і надає 
їм пластичности та гнучкости) 

пластика̀ция   пластика `ція,-ції (механічний 
і термічний обробіток пластмас і кавчуку, 
внаслідок чого підвищується їх 
пластичність) 
п. горя̀чая   пластика `ція гаря `ча 
п. на вальцах   пластика `ція на ва̀льця `х 
п. холо̀дная   пластика `ція холо `дна 

пла̀стики   пла̀стики,-ків (пластичні маси) 
п. белко̀вые   пла̀стики білко̀ві, галалі̀т,-ту 
п. бѝтумные   пла̀стики бі̀тумні (з природних 
і нафтових асфальтів і різних пеків) 

п. сло̀истые   пла̀стики шарува `ті 
див. асбопла̀стик, гетина̀кс, текстолѝт, 
стеклотекстолѝт,  

п. древѐсно-сло̀истые   пла̀стики дерѐвно- 
шарува `ті 

п. целлюло̀зные   пла `стики целюло̀зні, 
пла `тівка,-ки 

пластѝна   пластѝна,-ни (пласка тонка смуга 
твердого матеріялу, речовини) 
п. аккумуля̀торная   пластѝна акумуля̀торна 
п. заземля̀ющая   пластѝна узѐмлювальна 
п. направля̀ющая   пласти `на напрямна̀ 
п. опо̀рная   пласти `на опо `рна 
п. отклоня̀ющая   пласти `на відхильна ` 
п. перфорѝрованная   пластѝна перфоро̀вана 
п. рѐжущая   пласти `на рі̀зальна 
п. сло̀истая   пласти `на шарува `та 
п. токоразда̀точная   
пласти `на струмороздава `льна 

п. феррѝтовая   пласти `на фери `тна 
пластѝнка   пласти `нка,-ки, платі̀вка,-ки, 
бля `шка,-ки (металева) 
п. звукозапѝсывательная   платі `вка 
звукозаписна ` 
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пластинка керамическая                                                                  платинирующийся 

п. керамѝческая   пласти `нка керамі̀чна 
п. ортохроматѝческая   
пластѝнка ортохроматѝчна (у кольоровій 
фотографії сприятлива до жовтого і 
зеленого світла) 

п. светоизмерѝтельная   
пласти `нка світловимі `рювальна 

п. фотографѝческая   пластѝнка [платі̀вка] 
фотографі `чна 

пластинодержа̀тель   пластинотрима `ч,-ча̀ 
пластѝночный   пласти `нковий, платівко `вий 
пластѝнчатый   платі `вчастий, пластѝнчатий 
пластифика̀тор   пластифіка `тор,-ра; 
див. пластика̀тор 

пластифика̀ция   пластифіка `ція,-ції 
(процес насичення полімерних матеріялів 
пластифікатором) 

пластифицѝрование   пластифікування 
пластифицѝровать   пластифікува̀ти, 
спластифікува `ти 

пластифицѝруемый   пластифіко̀ваний; 
спластифіко `вний 

пластифицѝрующий   пластифікува `льний 
пластицѝрование   пластикува `ння 
пластицѝровать   пластикува `ти 
пластицѝруемый   пластико `ваний; 
спластико `вний 

пластицѝрующий   пластикува `льний 
пластицѝрующийся   спластико `вний; 
пластико `ваний 

пластѝчность   пласти `чність,-ности 
(1. властивість твердих тіл під впливом 
зовнішніх сил змінювати свою форму і 
розміри та зберігати залишкову 
деформацію після усунення навантажень; 
2. здатність формувальної суміші давати 
чіткий відбиток ливарної моделі) 
п. вещества̀   пласти `чність речовини ` 
п. криста̀ллов   пласти `чність криста̀лів 
п. формо̀вочных смѐсей   пласти `чність 
формува `льних су̀мішей 

пластма̀сса   пластма `са,-си, пла̀стик,-ку 
п. композицио̀нная   пластма̀са композиці̀йна 
п. термопластѝческая   
пластма `са термопласти `чна 

п. термореактѝвная   
пластма `са термореакти `вна 

пластова̀ние   плата `ння, шарува̀ння, 
розшаро `вування 

пласто̀ванный   плата `ний, шаро `ваний; 
розплата `нний, розшаро `вний 

пластова̀ть   плата̀ти, шарува̀ти, розшаро̀вувати 
пластомѐр   платомі̀р,-ра, шаромі̀р,-ра 
пласту̀емый   плата̀ний, шаро `ваний; 
розплата `нний, розшаро `вний 

пласту̀ющий   плата `льний, шарува̀льний, 
розшаро `вувальний 

пласту̀ющийся   розплата̀нний, розшаро̀вний; 
плата `ний, шаро `ваний 

пла̀стырь   пла̀стир,-ру (1. липка лікувальна 
маса, нанесена на смужку тканини для 
зовнішнього застосування; 2. тимчасова 
наклейка на пробоїну в судні) 

пла̀та   1. мех. пла̀та,-ти; 2. фін. платня `,-ні `; 
3. нагоро `да,-ди 
п. арѐндная   платня ` орѐндна 
п. за̀работная   платня ` заробі̀тна 
п. монта̀жная   пла̀та монта `жна 
п. подённая   платня ` подѐнна 
п. пошту̀чная   платня ` пошту `чна 
п. сдѐльная   платня ` відря `дна 
п. тарѝфная   платня ` тари `фна 

платёж   платі `ж,-тежу ` (сума грошей, яку 
належить виплатити за що-небудь) 
п. нало̀женный   післяпла̀та,-ти 

платёжеспосо̀бный   платіжоспромо̀жний 
платёжный   платі `жний 
пла̀тина  Pt   пла̀тина,-ни (хемічний елемент, 
ат.н. 78, блискучий сірувато-білий 
пластичний метал; використовують у 
ювелірній справі і виготовленні хемічного 
лабораторного посуду) 
п. гу̀бчатая   пла `тина гу̀бчаста [губкува̀та] 
п. металлѝческая   пла̀тина металі̀чна 

[металѐва] 
платинѝрование   платинува̀ння (покривання 
поверхні металевих виробів тонким шаром 
платини); оплатинува `ння 

платинѝрованный   оплатино `ваний 
платинѝровать   платинува̀ти, оплатинува̀ти 
платинѝруемый   платино̀ваний; оплатино̀вний 
платинѝрующий   платинува `льний 
платинѝрующийся   оплатино `вний; 
платино `ваний 
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платинит                                                                                                     плинтованный 

платинѝт   платині̀т,-ту (стоп заліза з 
нікелем, що має однаковий із склом 
і платиною коефіцієнт об’ємного 
розширення, застосовують для 
виготовлення вакуумної апаратури та 
електричних ламп розжарювання) 

плато̀   1. геогр. плоскогі̀р’я; 2. підста̀вка,-ки 
(піднос без бортів) 

платфо̀рма   платфо̀рма,-ми, помі̀ст,-мо̀сту 
(1. зал. рівний підвищений майданчик на 
залізничній станції; 2. зал. відкритий 
вантажний вагон з низькими бортами; 
3. програма дій, система поглядів і вимог 
якої-небудь групи людей) 
п. враща̀ющаяся   помі̀ст обертнѝй [оберто̀вий] 
п. выдвижна̀я   помі̀ст висувни `й 
п. загру̀зочная   платфо̀рма заванта̀жувальна 
п. опрокѝдывающаяся   помі̀ст перекиднѝй 
п. передвижна̀я   помі `ст пересувни `й 
п. погру̀зочная   платфо `рма наванта `жна 
п. подъёмная   помі̀ст підніма `льний 
п. поса̀дочная   платфо `рма посадко̀ва 
п. това̀рная   платфо `рма това `рна 

плафо̀н   плафо̀н,-на (1. арх. живопис, ліплення 
або мозаїка, якими оздоблюють стелю; 
2. ел. абажур у формі півкулі, зрізаного 
конуса) 

плафо̀нный   плафо̀новий, плафо̀нний 
пла̀ха   пла `ха,-хи, коло `да,-ди 
пла̀хта   текс. пла̀хта,-ти 
пла̀шка   пла̀шка,-ки, нарі̀зка,-ки 

(1. інструмент, яким нарізають зовнішню 
різь на стрижнях, прогоничах; 2. планка, 
брусок у зубчастій бороні або іншому 
знарядді) 

плашкодержа̀тель   плашкотрима̀ч,-ча̀ 
плашко̀ут   гідр., мор. плашко `вт,-та 

(плоскодонне безпалубне судно для наведення 
наплавних мостів, перевезення вантажів) 

плашмя̀   пла `зом, лѐжма 
плексигла̀с   плексигла̀с,-су (прозоре органічне 
скло, яке використовують для засклення 
літаків, автомобілів) 

плёнка   плі̀вка,-ки (тонкий покрив, шар 
на поверхні чого-небудь) 
п. адсорбцио̀нная   плі̀вка адсорбці̀йна 

[поглина `льна] 
п. армѝрованная   плі̀вка армо `вана 
п. га `зовая   плі̀вка га̀зова 
п. жи `дкостная   плі̀вка ріди `нна 
п. защѝтная   плі̀вка захисна ` 

п. изоляцио̀нная   плі̀вка ізоляці̀йна 
п. магнѝтная   плі̀вка магне `тна 
п. ма̀сляная   плі̀вка оли `вна [олі `йна] 
п. многосло̀йная   плі̀вка багатошаро `ва 
п. оксѝдная   плі̀вка окси `дна 
п. пассивѝрующая   плі̀вка пасивува `льна 
п. повѐрхностная   плі̀вка поверхне `ва 
п. радиографѝческая   плі̀вка радіографі̀чна 
п. то̀пливная   плі̀вка па `ливна 
п. фотографѝческая   плі̀вка фотографі̀чна 

плёнкообразова̀ние   плівкоутво `рення 
плёнкообразу̀ющий   плівкоутво̀рювальний, 
плівкотві `рний 

плёночный   плі̀вковий 
плёнчатый   плі̀вчастий 
плеохроѝзм   плеохрої̀зм,-му, багатоба̀рвність, 

-ности, багатоко̀лірність,-ности 
плёс [плёсс]   плѐсо,-са (відносно глибока 
спокійна ділянка якої-небудь водойми) 

плѐсень   плі̀снява,-ви, цвіль,-лі, плі̀сень,-ні 
плѐсневелый   плі̀снявий, цві `лий 
плѐсневеть   плісня `віти, цвісти ` 
плестѝ   плести ` 
плетѐние   плѐтення; сплѐтення; плѐтиво,-ва 

(виріб) 
плетённый, плѐтенный   плѐтений 
плетёный, плѐтеный    плетни `й 
плетѐнь   пліт,-ло̀ту 
плетнёвый   пло̀товий 
плечо̀   плече `,-ча `, ра `м’я, рамено `,-на ` 

(частина важеля від точки опори до 
точки прикладання сили) 
п. кривошѝпное   плече ` [ра `м’я] корбове ` 
п. мостово̀е   плече ` [ра `м’я] моста̀ 
п. па̀ры сил   плече ` па̀ри сил 
п. рычага̀   плечѐ [ра̀м’я] ва̀желя 
п. сѝлы   плече ` сѝли 

плея̀да   плея `да,-ди (1. хем. група всіх 
ізотопів даного хемічного елемента; 
2. група визначних діячів у певній галузі, 
об’єднана спільністю поглядів, завдань, 
спрямувань) 

пликатѝвный   плікати `вний, складча `стий 
плинт   плінт,-та (квадратна плита, нижня 
частина бази колони або стовпа) 

плинтова̀ние   плінтува `ння (вирівнювання, 
згладжування поверхні якої-небудь ділянки) 

плинто̀ванный   плінто `ваний; оплінто `вний 
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плинтовать                                                                                              плоскощелевой 

плинтова̀ть   плінтува `ти 
плинту̀емый   плінто `ваний; оплінто `вний 
плѝнтус   буд. плі̀нтус,-са, за̀щілка,-ки 

(вузька лиштва, рейка для закривання 
щілин на стиках між підлогою і стіною) 

плѝнтусный   плі̀нтусний 
плинту̀ющий   плінтува `льний 
плинту̀ющийся   оплінто `вний; плінто `ваний 
плита̀   плита `,-тѝ (1. плаский гладенький 
шматок каменю, металу; 2. вид кухонної 
печі; 3. вид будівельного матеріялу) 
п. асбоцемѐнтная   плита ` азбоцемѐнтна 
п. древесноволокнѝстая   
плита ` деревноволокнува `та 

п. карнѝзная   плита ` корунко `ва 
п. ламинѝрованная   плита̀ ламіно̀вана 
п. минералова̀тная   плита̀ мінералова `тна 
п. облицо̀вочная   плита ` личкува `льна 
п. по̀довая   плита̀ черене `ва 
п. полирова̀льная   плита ` полірува̀льна 
п. прокладна̀я   плита ` перелі `жна 
п. свобо̀дно лежа̀щая   плита̀ вільнопокла̀дена 
п. скользя̀щая   плита ` козвна ` 
п. стекловолокнѝстая   плита̀ скловолокнѝста 
п. сушѝльная   плита ` суши `льна 
п. упру̀гая   плита̀ пру `жна ` 
п. фунда̀ментная   плита ` фунда̀ментна 
п. футеро̀вочная   плита ` хутрува `льна 

плѝтка   плѝтка,-ки 
п. асфальтобето̀нная   
пли `тка асфальтобето̀нна 

п. для поло̀в   плѝтка підло `гова, пли `тка 
для підло̀ги 

п. измерѝтельная   пли `тка вимі̀рювальна 
п. нагрева̀тельная   плѝтка нагріва̀льна 
п. облицо̀вочная   пли `тка обличкува `льна 
п. электрѝческая   пли `тка електри `чна 

плѝточный   плиткови `й 
плѝтчатый   плитча̀стий, пли `тяний 
плод   плід,-лода̀, о `воч,-чу 
плодовѝтость   плодови `тість,-тости 
плодово̀дство   плодозна `вство,-ва 
плодо̀вый   плодо̀вий, овоче `вий 
плодоро̀дный   родю̀чий 
пло̀мба   пло̀мба,-би (шматочок плюмбію 
або іншого пластичного матеріялу з 
відбитком печатки, що його навішують 
на замкнені двері, прилади, апарати, товари) 

п. свинцо̀вая   пло̀мба плю̀мбієва [олив’я̀на] 
пломбѝрование   пломбува `ння 
пломбѝрованный   пломбо̀ваний; опломбо̀вний 
пломбѝровать   пломбува `ти 
пломбиро̀вочный   пломбівнѝй, пломбува̀льний 
пломбѝруемый   пломбо̀ваний; опломбо̀вний 
пломбѝрующий   пломбува̀льний, пломбівнѝй 
пло̀ский   пло `ский, плеска `тий, пласки `й 
пло̀ско-во̀гнутый   пло `ско-угну `тий 
пло̀ско-вы̀пуклый   пло `ско-опу `клий 
плоскогу̀бцы   плоскогу `бці,-ців 
плоскопараллѐльный   плоскопарале `льний 
плоскопротя̀жный   плоскопротя `жний 
плоскослоѝстый   плоскошарува `тий 
плоскостно̀й   площи `нний 
пло̀скость   мат. площина `,-ни ` 
п. ба̀зовая   площина ` ба̀зова 
п. вертика̀льная   площина ` вертика̀льна 
п. двойникова̀ния   площина̀ двійникува̀ння 
п. делѝтельная   площина ` ділѝльна 
п. изображѐния   площина ` зобра̀ження 
п. каса̀тельная   площина ` доти `чна 
п. колеба̀ний   площина ` колива `нь 
п. координа̀тная   площина ` координа `тна 
п. кристаллографѝческая   
площина ` кристалографі `чна 

п. накло̀нная   площина ` похи `ла 
п. направля̀ющая   площина ` напрямівна ` 

[спрямівна̀] 
п. нейтра̀льная   площина ` нейтра̀льна 
п. опо̀рная   площина ` опо `рна 
п. осева̀я   площина ` осьова ` 
п. прилега̀ющая   площина ` примика `льна 
п. раздѐла   площина ` по̀ділу 
п. сдвѝга   площина ` зсува̀нння [зсу̀ву] 
п. секу̀щая   площина̀ розтина̀льна [січна̀] 
п. симмѐтрии   площина ` симѐтрії 
п. ска̀лывания   площина̀ ско̀лювання [ско̀лу] 
п. скольжѐния   площина ` ко̀взання 
п. соприкаса̀ющаяся   площина ` дотѝчна 
п. фа̀зовая   площина ` фа̀зова 
п. фока̀льная   площина ` фока `льна 
п. фронта̀льная   площина ` фронта̀льна 

плоскошлифова̀льный   плоскошліфува̀льний 
плоскошо̀вный   плоскошо `вний 
плоскощелево̀й   плоскощіли `нний 
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плот                                                                                                                               плуг 

плот   1. пліт,-ло̀ту (для переправи, для сплаву 
ліса); 2. помі̀ст,-мо̀сту 
п. надувно̀й   пліт надувни `й 
п. связно̀й   пліт зв’я `зний 

плотѝна   гре `бля,-лі, зага̀та,-ти, га̀тка,-ки 
(гідротехнічна споруда, що перегороджує 
річку для створення водосховищ, одержання 
енергії) 
п. водозабо̀рная   гре `бля водозбі̀рна 
п. водоподъёмная   грѐбля водопідійма̀льна 
п. водослѝвная   грѐбля водозли `вна 
п. водохранѝлищная   грѐбля водо̀ймищна 
п. глуха̀я   гре `бля глуха ` 
п. загражда̀ющая   грѐбля загоро̀джувальна 
п. мѐльничная   га̀тка млино `ва ` 
п. намывна̀я   грѐбля намивна ` 
п. отводна̀я   грѐбля відвідна ` 
п. ря̀жевая   гре `бля зру̀бова 
п. средненапо̀рная   грѐбля середньонапі̀рна 
п. ячѐистая   грѐбля комірча̀ста 

плотѝнный   гребѐльний 
плотиностроѐние   греблебудува `ння 
пло̀тник   тѐсля,-лі, тесля `р,-ра̀ 
плотнѝть   ущі `льнювати 
пло̀тницкий   тесля `рський 
пло̀тничать   теслярува `ти, теслюва̀ти 
пло̀тнический   тесля `рський 
пло̀тничный   тесля `рський 
пло̀тно   1. щі̀льно; 2. компа `ктно; 3. гу `сто 
плотномѐр   густиномі `р,-ра 
пло̀тность   1. густина̀,-нѝ; 2. щі̀льність,-ности, 
густота `,-тѝ, компа `ктність,-ности 
п. вещества̀   густина ` речовини ` 
п. га `за   густина ` га̀зу 
п. заря̀да   густина̀ заря̀ду, густота̀ насна̀ги 
п. зёрен   густота̀ зѐрен 
п. излучѐния   густина ` випромі̀нювання 
п. конта̀кта   щі̀льність конта `кту 
п. линѐйная   густина ` ліні̀йна 
п. объёмная   густина ` об’є̀мна 
п. оптѝческая   густина ` опти `чна 
п. повѐрхностная   густина ` поверхне `ва 
п. пото̀ка   густина ` пото `ку 
п. пучка̀   густина̀ пучка ` 
п. сочленѐния   щі `льність зчленува `ння 
п. спектра̀льная   густина ` спектра̀льна 
п. то̀ка   густина ` стру̀му 

п. упако̀вки   щі̀льність уло̀ження [укла̀дення] 
п. фотографѝческая   густина̀ фотографі̀чна 
п. энѐргии   густина ` енѐргії 

пло̀тный   щі̀льний, компа `ктний, густи `й 
пло̀шка   кагане `ць,-нця ` (невелика глиняна 
посудина з олією і вставленим ґнотом, 
яку використовують для освітлення) 

площа̀дка   площи `нка,-ки, майда̀нчик,-ка 
п. изолѝрующая   площи `нка ізолюва `льна 
п. конта̀кта   площи `нка конта `кту 
п. ле `стничная   майда̀нчик сходови `й 
п. накло̀нная   площи `нка похи `ла 
п. отры̀ва   площи `нка відрива `ння 
п. подъёмная   площи `нка піднімна ` 
п. сдвѝга   площѝнка зсу `ву 
п. скольжѐния   площи `нка ко `взання 
п. сортиро̀вочная   майда `нчик 
сортува `льний 

п. ста̀ртовая   майда̀нчик ста `ртовий 
п. строѝтельная   майда̀нчик будівѐльний 
п. теку̀чести   площи `нка теку `чости 
п. торможѐния   площи `нка гальмува̀ння 

площа̀дочный   площинко `вий, 
майда̀нчиковий, площе `вий, майда̀нний 

пло̀щадь   1. мат. пло `ща,-щі; 2. майда̀н,-ну 
п. водосбо̀рная   пло `ща водозбі̀рна 
п. вы̀работки   пло̀ща виробля `ння 
п. грузова̀я   пло `ща ванта `жна 
п. жила `я   пло `ща житлова ` [помешка̀льна, 
мешкане `ва] 

п. заболо̀ченная   пло `ща заболо `чена 
п. каса̀ния   пло̀ща до `тику 
п. опо̀рная   пло̀ща опо `рна 
п. орошѐния   пло̀ща зро `шування 
п. осу̀шенная   пло̀ща осу `шена 
п. по̀йменная   пло̀ща запла `вна 
п. посѐвная   пло̀ща посівна ` 
п. приведённая   пло `ща зве `дення 
п. произво̀дственная   пло̀ща виробни `ча 
п. сечѐния   пло̀ща пере `різу 
п. соприкосновѐния   пло `ща сти `ку 
п. срѐза   пло `ща зрі̀зу 
п. удѐльная   пло̀ща пито `ма 

плуг   плуг,-га (1. сільськогосподарське 
знаряддя з широким лемешем або диском 
для оранки; 2. пристрій для копання ям, 
ровів) 

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 325
плуг дисковый                                                                                         пневмомолоток 

п. дѝсковый   плуг дѝсковий 
п. дрена̀жный   плуг дрена `жний 
п. колёсный   плуг колі `сний 
п. мото̀рный   плуг мото `рний 
п. навесно̀й   плуг начіпни `й [почіпни `й, 
ви `сний] 

п. однолемѐшный   плуг однолемі̀шний 
п. опрокѝдывающийся   плуг перекидни `й 

[перевертни `й] 
п. отва̀льный   плуг полѝчний [відва̀льний] 
п. ра̀мный   плуг ра̀мний 
п. снегово̀й   плуг снігови `й 
п. снегоочистѝтельный   плуг снігоочиснѝй 
п. тра̀кторный   плуг тра `кторний 

плугово̀й   плугови `й 
плу̀нжер   плу̀нжер,-ра, пірна̀ч,-ча̀; пурна̀ч,-ча̀ 

(у помпі) (толок гідравлічного домкрата 
або преса у вигляді довгого циліндричного 
стрижня з гладенькою поверхнею) 
п. тра̀нсферный   пірна `ч перено `сний 

плу̀нжерный   плу̀нжерний, пурначѐвий 
плуто̀ний  Pu   плуто `ній,-нію 

(радіоактивний хемічний елемент, ат.н. 
94; ізотоп Pu239 застосовують як пальне 
у ядерній енергетиці) 

плыву̀н   пливу `н,-на ` (перенасичені водою 
рихлі дрібнозернисті породи – піски, 
суглинки, здатні розпливатися, рухатися) 

плыву̀нный   пливу `нний 
плыву̀честь   пливу `чість,-чости 
плыву̀чий   гідр. пливу̀чий (розмитий), пливкѝй 
плыть   пли `сти `, пливти ` 
плювиа̀льный   плювія̀льний, дощовѝй, опадо̀вий 
плювио̀граф   плювіо `граф,-фа (прилад для 
вимірювання і автоматичної реєстрації 
кількости рідких опадів, їх тривалости 
та інтенсивности) 

плюмба̀т   плюмба̀т,-ту (сіль плюмбатної 
кислоти) 

плюмбѝт   плюмбі `т,-ту (сіль плюмбітної 
кислоти) 

плюс   плюс,-са 
плюсова̀ние   плюсува `ння, додава̀ння 
плюсово̀й   плюсови `й 
плющѐние   плю̀щення (робити пласким, 
тонким) 

плющѝльный   плющи `льний 
плющѝльня   плющи `льня,-ні 
плю̀щить   плю `щити 

пневма̀тика   пневма̀тика,-ки (сукупність 
пристроїв, механізмів, які приводяться в 
дію стисненим повітрям) 

пневматѝческий   пневматѝчний, пові̀тря̀ний 
пневмато̀лиз   пневмато `ліз,-зу (процес 
утворення мінералів унаслідок дії на 
гірські породи летких речовин та газів, 
що їх виділяє магма) 

пневмерка̀тор   пневмерка `тор,-ра (апарат 
для дистанційного визначення рівня рідини 
в котлах, цистернах, відсіках суден) 

пневмоавтома̀тика   пневмоавтома `тика,-ки 
(напрям в автоматиці, пов’язаний із 
використанням стиснутого повітря 
як робочого середовища) 
п. стру̀йная   пневмоавтома̀тика струменѐва 

пневмоаппара̀т   пневмоапара `т,-та 
п. кла̀панный   пневмоапара `т хлипако `вий 
п. кра̀новый   пневмоапара `т кра `новий 

[зводови `й] 
п. направля̀ющий   пневмоапара̀т напрямнѝй 
п. регулѝрующий   
пневмоапара `т регулюва `льний 

пневмоглушѝтель   пневмоглушни `к,-ка̀ 
пневмо̀граф   пневмо̀граф,-фа (прилад для 
дослідження і запису дихальних рухів у 
людини і тварин) 

пневмодвѝгатель   пневмодвигу `н,-на `, 
повітроруші `й,-шія ` 
п. мембра̀нный   пневмодвигу̀н мембра̀нний 
п. объёмный   пневмодвигу `н об’є̀мний 
п. поворо̀тный   пневмодвигу̀н поворо̀тний 

пневмозажѝм   пневмозатиска `ч,-ча ` 
пневмозамо̀к   пневмозамо `к,-мка ` 
п. односторо̀нний   пневмозамо̀к однобі̀чний 

пневмозубѝло   пневмозуби `ло,-ла 
пневмокла̀пан   пневмохлипа `к,-ка̀ 
п. выхлопно̀й   пневмовихлипни `к 
п. давлѐния   пневмохлипа `к тѝску 
п. напо̀рный   пневмохлипа `к напі̀рний 
п. обра̀тный   пневмохлипа `к зворо `тний 
п. послѐдовательный   пневмохлипа `к 
послідо `вний 

п. предохранѝтельный   пневмохлипа `к 
запобі̀жний 

пневмоколёсный   пневмоколі `сний 
пневмолѝния   пневмолі `нія,-нії, 
пневмомагістра `ль,-лі 

пневмомолото̀к   пневмомолото `к,-тка ` 
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пневмомотор                                                                                 поверхность боковая 

пневмомото̀р   пневмомото `р,-ра 
п. безро̀торный   пневмомото̀р безро̀торний 
п. многокра̀тного дѐйствия   пневмомото `р 
багаторазо `вої ді̀ї 

п. нереверсѝвный   
пневмомото `р нереверси `вний 

п. пластѝнчатый   пневмомото̀р платівко̀вий 
п. поршнево̀й   пневмомото `р то `локовий 
п. ро̀торный   пневмомото `р ро̀торний 
п. шестерённый   пневмомото `р трибови `й 
п. шѝберный   пневмомото `р ши `берний 

[заслінко `вий] 
п. эксцѐнтриковый   
пневмомото `р ексце `нтриковий 

пневмонасо̀с   пневмопо `мпа,-пи 
пневмо̀ника   пневмо̀ніка,-ки 

(галузь автоматики, пов’язана з 
використанням ефектів, що виникають 
при безпосередній взаємодії струмин 
повітря або газу) 

пневмоотсо̀с   пневмовідсмо `ктувач,-ча 
пневмопрѝвод   пневмопо `від,-воду, 
пневмопри `від,-воду 
п. враща̀тельного движѐния   
пневмопо `від оберта `льного ру `ху 

п. поворо̀тного движѐния   пневмопо `від 
поворо `тного ру `ху 

п. поступа̀тельного движѐния   
пневмопо `від поступа `льного ру `ху 

п. програ̀мный   пневмопо `від програ `мний 
п. с управлѐнием   
пневмопо `від із керува `нням 

п. стабилизѝрующий   
пневмопо `від стабілізува `льний 

пневмораспределѝтель   пневморозподі̀льник,-ка 
пневморелѐ   пневмореле ` 
пневмото̀рмоз   пневмогальмо `,-ма̀ 
пневмотра̀нспорт   пневмотра `нспорт,-ту, 
газоперемі `щення 

пневмоустро̀йство   1. пневмопрѝстрій,-рою; 
2. пневмоустатко̀вання 
п. встро̀енное   пневмопрѝстрій убудо̀ваний 
п. мо̀дульное   пневмопрѝстрій мо̀дульний 
п. стыково̀е   пневмопри `стрій стикови `й 
п. управля̀емое   пневмопрѝстрій керо̀ваний 

пневмоцилѝндр   пневмоцилі `ндер,-дра 

п. враща̀ющийся   
пневмоцилі `ндер оберта̀льний 

п. мембра̀нный   пневмоцилі̀ндер мембра̀нний 
п. плу̀нжерный   пневмоцилі̀ндер плу̀нжерний 
п. поршнево̀й   пневмоцилі̀ндер то̀локовий 
п. телескопѝческий   
пневмоцилі `ндер телескопі `чний 

по часово̀й стрѐлке   за годиннико̀вою стрі̀лкою 
[вказі̀вкою] 

победѝт   побідѝт,-ту (надтвердий стоп) 
побежа̀лость   мінли `вість,-вости 
п. голубова̀тая   мінли `вість блакитнува `та 
п. пурпу̀рная   мінли `вість пурпу `рна 

[пурпуро `ва] 
п. ра̀дужная   мінлѝвість ра̀йдужна [весѐлкова] 
п. фиолѐтовая   мінли `вість фіолѐтова 

побежа̀лый   мінли `вий 
побѐлка   бі̀лення; побі̀лення; побі̀л,-лу 
поблёкнуть   побля `кнути, збля `кнути 
поблёкший   побля `клий, збля `клий 
поблѝзости   бі̀ля, поблѝзу, неподалі̀к, недалѐко 
побо̀чный   побі `чний, другоря `дний 
побудѝтельный   спонука `льний 
побужда̀ть   спонука `ти, спону `кувати 
побура̀вить   посвердли `ти 
побурѐвший   поруді̀лий, побурі `лий 
побурѐние   побурі `ння, поруді `ння 
пова̀ленный   пова̀лений, зва `лений 
пова̀ренный   кухо `нний, кухова `рський 
поведѐние   пово̀дження; поведі `нка,-ки 
повѐрка   вивіря̀ння, перевіря̀ння; вѝвірення, 
переві `рення; перѐвір,-ру, переві `рка,-ки 

поверну̀ть   поверну `ти 
поверну̀ться   поверну `тися 
повѐрочный   вивіря `льний, перевіря `льний 
повѐрхности   повѐрхні 
п. несовпада̀ющие   повѐрхні незбі̀жні 
п. одноимённые   пове `рхні одноймѐнні 
п. разноимённые   пове `рхні різнойме `нні 
п. совпада̀ющие   пове `рхні збі̀жні 
п. сопряжённые   пове `рхні спря `жені 

повѐрхностный   поверхне `вий, поверхо `вий 
повѐрхность   повѐрхня,-ні 
п. аксо̀идная   пове `рхня аксо `їдна 
п. ба̀зовая   повѐрхня ба̀зова 
п. бокова̀я   повѐрхня бокова ` 
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поверхность внешняя                                                                         повреждающийся 

п. внѐшняя   повѐрхня зо `внішня 
п. вну̀тренняя   пове `рхня вну `трішня 
п. вращѐния   повѐрхня оберта `ння 
п. геометрѝческая   повѐрхня геометрѝчна 
п. делѝтельная   пове `рхня діли `льна 
п. деформа̀ции   пове `рхня деформа̀цій 
п. зубча̀тая   повѐрхня позубцьо `вана 
п. изло̀ма   пове `рхня зла̀му 
п. изно̀са   повѐрхня зно̀су [спрацьо̀вання] 
п. конта̀ктная   повѐрхня конта̀ктна [дотѝчна] 
п. концентрѝческая   повѐрхня концентрѝчна 
п. нагрева̀тельная   повѐрхня нагріва `льна 
п. нагружѐния   повѐрхня наванта̀жування 
п. напряжѐний   пове `рхня напру `г 
п. несу̀щая   повѐрхня трима `льна 
п. обраба̀тываемая   
пове `рхня обро `блювальна 

п. обрабо̀танная   пове `рхня обро `блена 
п. опережа̀ющая   пове `рхня виперѐдна 
п. ориентѝрованная   повѐрхня орієнто̀вана 
п. отража̀ющая   пове `рхня відбива̀льна 
п. охва̀тываемая   пове `рхня охо `плювана 
п. охва̀тывающая   повѐрхня охо̀плювальна 

[охопна `] 
п. охлажда̀ющая   повѐрхня охоло̀джувальна 
п. погранѝчная   пове `рхня сумі̀жна 
п. поса̀дочная   пове `рхня поса `дна 
п. прилега̀ющая   пове `рхня примикна ` 
п. производя̀щая   пове `рхня виробна̀ 
п. раздѐла   повѐрхня по `ділу [межова `] 
п. разры̀ва   повѐрхня розри `ву 
п. разъёмная   пове `рхня рознімна ` 
п. рассѐивающая   пове `рхня розсіва̀льна 

[розсі̀ювальна] 
п. резьбы̀   пове `рхня рі̀зі 
п. светочувствѝтельная   
пове `рхня світлочутли `ва 

п. светя̀щаяся   пове `рхня світна ` 
п. скольжѐния   пове `рхня ко `взання 
п. соо̀сная   повѐрхня суві `сна 
п. соприкосновѐния   пове `рхня сти `ку 
п. средѝнная   пове `рхня середѝнна 
п. торцо̀вая   повѐрхня чолова ` [івѐрова] 
п. трѐния   пове `рхня тертя ` 
п. тру̀щаяся   повѐрхня тертна ` 
п. удѐльная   повѐрхня пито `ма 

п. уплотнѝтельная   повѐрхня ущі̀льнювальна 
п. у `ровенная   геод. пове `рхня рі̀внева 
п. цилиндрѝческая   повѐрхня циліндрѝчна 
п. эквипотенциа̀льная   
пове `рхня еквіпотенці `йна 

п. ювенѝльная   пове `рхня ювені̀льна 
[глиби `нна] 

поверя̀емый   виві̀ряний, перевіря̀ний; вивірнѝй, 
перевірни `й 

поверя̀ющий   вивіря `льний, перевіря `льний 
повива̀ть, повѝть   повива `ти, пови `ти 
повива̀ющий   повива `льний 
по-вѝдимому   ма̀буть, пе `вно 
повиса̀ть, повѝснуть   зависа `ти, зави `снути; 
обвиса̀ти, обвѝснути; повиса̀ти, повѝснути 

повиса̀ющий   зависа `льний, повиса `льний 
повлия̀ть   впли `нути, поді `яти 
по̀вод   при `від,-воду, за̀чіпка,-ки 
поводко̀вый   повідко̀вий, повідце `вий 
поводо̀к   повіде `ць,-дця ` 
поводо̀чный   повідко̀вий 
пово̀зка   віз, во `за 
повора̀чиваемый   пове `ртаний; повертни `й 
повора̀чивать, поверну̀ть   поверта̀ти, поверну̀ти 
повора̀чивающий   поверта `льний 
повора̀чивающийся   повертнѝй; повѐртаний 
поворо̀т   поверта̀ння; повѐрнення; поворо̀т,-ту, 
по `верт,-ту, зворо̀т,-ту 
п. взаѝмный   поверта `ння взає̀мне 
п. осей координа̀т   поверта̀ння осѐй координа̀т 
п. относѝтельный   поворо `т відно̀сний 
п. свобо̀дный   поверта̀ння ві̀льне, поворо̀т 
ві̀льний 

п. согласо̀ванный   поворо `т узго `джений 
поворо̀тливость   поворо `тливість,-вости 
поворо̀тный   поворо `тний 
поврежда̀емый   пошко `джуваний, 
ушко `джуваний; пошкодни `й, ушкодни `й 

поврежда̀ть, повредѝть  пошко `джувати, 
пошко `дити; ушко `джувати, ушко̀дити; 
зашко `дити 

поврежда̀ющий   пошко `джувальний, 
ушко `джувальний 

поврежда̀ющийся   пошкодни `й, ушкодни `й; 
пошко `джуваний, ушко `джуваний 
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повреждение                                                                    погрешность статистическая 

повреждѐние   пошко̀джування; пошко̀дження; 
пошко `да,-ди 
п. коррозио̀нное   пошко̀дження корозі̀йне 
п. радиацио̀нное   пошко̀дження радіяці̀йне 
п. уста̀лостное   пошко `дження уто̀мне 

повреждённость   пошко `дженість,-ности 
повреждённый   пошко̀джений, ушко̀джений 
повремѐнно   1. почасо̀во; 2. періодѝчно, час 
від ча̀су 

повсемѐстно   повсю `дно, скрізь 
повторѐние   повто `рювання; повто `рення; 
повто `р,-ру 

повто̀ренный   повто `рений 
повторѝтель   повто `рювач,-ча 
повторѝть   повтори `ти 
повто̀рно-перемѐнный   повто `рно-змі̀нний 
повторя̀емость   повто `рюваність,-ности 
повторя̀емый   повто `рюваний; повто `рний 
повторя̀ющий   повто `рювальний 
повторя̀ющийся   повто̀рний; повто̀рюваний 
повыша̀емый   підвѝщуваний; підвищѐнний 
повыша̀ть, повы̀сить   підвѝщувати, підвѝщити 
повыша̀ющий   підви `щувальний 
повыша̀ющийся   підвищѐнний; підвѝщуваний 
повышѐние   підви `щування, збі̀льшування, 
зроста `ння; підвѝщення, підне `сення, 
збі̀льшення 
п. давлѐния   підви `щення тѝску 
п. растворѝмости   збі̀льшення розчѝнности 
п. температу̀ры   зроста̀ння температу `ри 

повы̀шенный   підвѝщений 
погаса̀ние   погаса̀ння, загаса̀ння 
погасѝть, пога̀снуть   погаси `ти, пога `снути; 
загаси `ти, зага̀снути 

пога̀сший   пога `слий, зага `слий 
погаша̀ть   зага̀шувати, пога̀шувати; загаша̀ти, 
погаша `ти 

погашѐние   погаша `ння, пога `шування, 
зага̀шування; пога̀шення, зага̀шення 

поглотѝтель   вбира `ч,-ча̀, поглина `ч,-ча̀, 
погли `нник,-ка 
п. адсорбѝрующий   вбира̀ч адсорбува̀льний 
п. жи `дкий   вбира̀ч ріди `нний 
п. каталитѝческий   вбира̀ч каталітѝчний 
п. стру̀йный   вбира `ч струми `нний 
п. шу̀ма   вбира `ч шу `му 

поглотѝтельный   вбирни `й, поглина `льний 
поглоща̀емость   вбѝрність,-ности, 
погли `нність,-ности 

поглоща̀емый   вбѝраний, погли `наний; 
вбирни `й, поглинни `й 

поглоща̀ть, поглотѝть   вбира `ти, увібра̀ти; 
поглина `ти, поглѝнути 

поглоща̀ющий   вбира `льний, поглина `льний 
поглоща̀ющийся   вбирни `й, поглинни `й; 
вбѝраний, поглѝнаний 

поглощѐние   вбира̀ння, поглина̀ння; увібра̀ння, 
погли `нення; вбир,-ру, погли `н,-ну 
п. волн   поглина̀ння [вбира `ння] хвиль 
п. зву̀ка   поглина `ння [вбира `ння] зву̀ку 
п. избира̀тельное   поглина̀ння [вбира̀ння] 
вибірко `ве 

п. относѝтельное   поглина̀ння [вбира̀ння] 
відно̀сне 

п. радиово̀лн   поглина `ння [вбира`ння] 
радіохви `ль 

п. свѐта   поглина `ння [вбира `ння] сві `тла 
п. толчко̀в   поглина `ння по `штовхів 
п. фотоэлектрѝческое   поглина `ння 

[вбира `ння] фотоелектри `чне 
поглощённый   погли `нений, уві `браний 
пого̀да   пого̀да,-ди 
пого̀нный   пого̀нний, подовжѝнний, ліні̀йний 
погранѝчный   межовѝй, сумі̀жний, погранѝчний 
погрѐшность   по̀хибка,-ки 
п. абсолю̀тная   по `хибка абсолю `тна 
п. ана̀лиза   по̀хибка ана `лізу 
п. вероя̀тная   по̀хибка ймові `рна 
п. допустѝмая   по `хибка допустна ` 
п. измерѐния   по̀хибка вимі `рювання 
п. относѝтельная   по̀хибка відно̀сна 
п. отсчёта   по `хибка ві̀дліку 
п. показа̀ний прибо̀ра   по `хибка по `казів 
при `ладу 

п. предѐльная   по `хибка грани `чна 
п. привѐденная   по̀хибка зве `дена 
п. систематѝческая   по̀хибка систематѝчна 
п. случа̀йная   по̀хибка випадко `ва 
п. срѐдняя   по `хибка сере `дня 
п. срѐдняя квадратѝческая по̀хибка серѐдня 
квадрати `чна 

п. статистѝческая   по̀хибка статисти `чна 
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погружаемый                                                                                    подвес поворотный 

погружа̀емый   зану̀рюваний, заглѝблюваний; 
занурни `й, заглибни `й 

погружа̀ть, погрузѝть   1. зану̀рювати, зану̀рити; 
загли `блювати, загли `бити (у рідину); 
2. наванта̀жувати, наванта̀жити (вантаж) 

погружа̀ющий   зану `рювальний, 
загли `блювальний 

погружа̀ющийся   занурни `й, заглибни `й; 
зану `рюваний, загли `блюваний 

погружѐние   зануря `ння, зану `рювання; 
зану `рення 

погружённый   зану `рений 
погружно̀й   занурни `й, заглибни `й 
погру̀зка   ванта `ження; наванта `ження 
погру̀зочно-разгру̀зочный   
ванта `жно-розванта `жувальний 

погру̀зочный   наванта `жувальний 
погру̀зчик   1. наванта `жувач,-ча (машина); 

2. ванта `жник,-ка (робітник) 
п. автомобѝльный   
наванта `жувач автомобі̀льний 

п. грѐйферный   наванта̀жувач гра̀йферний 
п. контѐйнеров   наванта̀жувач контѐйнерів 
п. механѝческий   наванта̀жувач механі̀чний 
п. самохо̀дный   наванта̀жувач самохі̀дний 
п. скрѐперный   наванта̀жувач скрѐперний 

под   1. чері̀нь,-реня̀ (печі); 2. під, по̀ду (домни) 
п. выдвижно̀й   чері̀нь висувни `й 
п. нава̀ренный   чері̀нь наварни `й 
п. сушѝльный   чері̀нь суши `льний 

подава̀емый   пода̀ваний; податнѝй 
подава̀ние   подава̀ння 
подава̀ть, пода̀ть   подава̀ти, пода̀ти 
подавлѐние   1. приду̀шування; приду̀шення; 

2. заглу̀шування; заглу `шення 
п. помѐх   заглу̀шування зава̀д; заглу̀шення 
зава̀д 

пода̀вленный   приду `шений, пригні̀чений 
подавля̀ющий   1. приду `шувальний; 

2. переважа `льний 
пода̀тливость   підда `тливість,-вости, 
пода̀тливість,-вости 
п. осева̀я   пода̀тливість осьова ` 
п. пружѝны   пода̀тливість пружи `ни 
п. систѐмы   пода̀тливітсь систе `ми 

пода̀ча   подава̀ння; подання `; пода̀ча,-чі 

п. автоматѝческая   пода `ча автоматѝчна 
п. ѝмпульсная   пода̀ча і̀мпульсна 
п. ле `нточная   пода̀ча стрічкова̀ 
п. непреры̀вная   пода̀ча непере `рвна 
п. постепѐнная   пода̀ча поступо `ва 
п. преры̀вистая   пода̀ча перери `вчаста 
п. пульса̀ционная   подава̀ння поштовхо̀ве 
п. рѐльсовая   пода̀ча рѐйкова 
п. скачкообра̀зная   пода `ча стрибка̀ми 
п. толчко̀вая   пода̀ча поштовхо `ва 
п. храповѝчная   пода̀ча заско̀чна 

подаю̀щий   подава̀льний 
подаю̀щийся   пода̀нний, податни `й 
подбѐливание   підбі̀лювання 
подбѐливать, подбелѝть   підбі̀лювати, підбілѝти 
подбира̀емый   підбѝраний; підбирни `й 
подбира̀ть, подобра̀ть   підбира̀ти, підібра̀ти, 
добира̀ти, добра̀ти 

подбо̀р, подбо̀рка   підбира `ння, добира̀ння; 
підібрання `, добрання̀; підбі̀р,-бо̀ру, до̀бі̀р, 
-бо `ру, підбі̀рка,-ки, добі̀рка,-ки 

подбо̀рочный   підбира `льний 
подбо̀рщик   підбира̀ч,-ча ` 
подбра̀сываемый   підкѝда̀ний; підкидни `й 
подбра̀сывающий   підкида̀льний 
подва̀л   1. сутери `ни,-ри `н (житловий); 

2. льох,-ху, пивни `ця,-ці склеп,-пу (для 
господарських цілей) 

подва̀льный   сутерѝнний, льоховѝй, пивнѝчний, 
склепови `й 

подведѐние   підбива̀ння; підбиття̀; підвѐдення 
(підсумків) 

подведённый   підве `дений, підбѝтий 
подвѐдомственный   підві̀домчий, підлѐглий 
подверга̀емый   підда `ва̀ний, нара̀жуваний; 
підда `нний, нара `зний 

подверга̀ть, подвѐргнуть   піддава̀ти, підда̀ти; 
зазнава `ти, зазна̀ти; наража `ти, нарази `ти 

подвергающийся   підда `нний; підда̀ва̀ний 
подвѐс, подвѐска   ві̀шання, чіпля `ння; 
підві̀шування, почі̀пляння; підві̀шення, 
підчѐплення; по `чіп,-чепу, по `чіпка,-ки, 
підві̀с,-су 
п. бло̀чный   по̀чіп бло `чний 
п. карда̀нный   по̀чіп карда̀нний 
п. крутѝльный   по `чіп закрутни `й 
п. поворо̀тный   по `чіп покрутни `й 
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подвес упругий                                                                                               подземный 

п. упру̀гий   по̀чіп пру `жни `й 
подвесно̀й   підвісни `й, почепни `й 
подвѐшенный   підві̀шений, почѐплений 
подвѐшиваемый   почі̀пля̀ний, підві̀шуваний; 
почепни `й, підвісни `й 

подвѐшивать, подвѐсить   почіпля̀ти, почепѝти; 
підві̀шувати, підві̀сити 

подвѐшивающий   почі̀плювальний, 
підві̀шувальний 

подвѐшивающийся   почепни `й, підвісни `й; 
почі̀пля `ний, підві̀шуваний 

подвижно̀й   рухо̀мий 
подвѝжность   рухо̀мість,-мости, рухлѝвість, 

-вости 
п. ио̀нов   рухли `вість йо̀нів 
п. механѝческая   рухо `мість механі̀чна 

подвѝжный   рухли `вий (легкий у рухах) 
подво̀д   підводі̀ння; підвѐдення; підві̀д,-во̀ду 
подводѝть, подвестѝ   підво `дити, підвести `; 
допрова `джувати, допрова `дити 

подводя̀щий   підвідни `й 
подвя̀зочный   підв’я `зковий 
подвя̀зывание   підв’я `зування; підпліта̀ння 

(сітки) 
подвя̀зывать, подвя̀зать   підв’я `зувати, 
підв’яза̀ти; підпліта̀ти, підплѐсти 

подгѝб   підгина `ння; піді̀гнення; підги `н,-ну 
подгиба̀емый   підги `наний; підгинни `й 
подгиба̀ть, подогну̀ть   підгина `ти, підігну `ти 
подгиба̀ющий   підгина `льний 
подгиба̀ющийся   підгинни `й; підги `наний 
подго̀нка   припасо̀вування, прила̀джування; 
припасува `ння, прила `дження 

подгоня̀емый   припасо̀вуваний; припасо̀вний 
подгоня̀ть, подогна̀ть   припасо `вувати, 
припасува `ти 

подгоня̀ющий   припасо `вувальний 
подгота̀вливание   готува `ння, підготува `ння 
подготовѝтельный   підгото̀вчий, підгото̀вний 
подгото̀вка   готува `ння, підготовля `ння, 
підготува `ння; підгото̀влення; 
підгото `вленість,-ности, гото̀вність,-ности 

подгото̀вленный   підгото̀влений, підгото̀ваний 
подгреба̀ть, подгрестѝ   підгріба̀ти, підгребтѝ; 
підгорта `ти, підгорну `ти (лопатою) 

поддѐланный   підро `блений 

поддѐлка   підробля `ння, підро `блення; 
пі̀дрібка,-ки, пі̀дрі̀б,-ро `бу 

поддѐлываемый   підро̀блюваний; підро̀бний 
поддѐлывать, поддѐлать   підро `блювати, 
підробѝти 

поддѐлывающий   підро̀блювальний 
поддѐлывающийся   підро̀бний; підро̀блюваний 
поддержа̀ние   підтрѝмування; підтрѝмання; 
підтри `мка,-ки 

поддѐрживаемый   підтрѝмуваний; підтрѝмнѝй 
поддѐрживатель   підтри `мувач,-ча 
поддѐрживать, поддержа̀ть   підтрѝмувати, 
підтри `мати 

поддѐрживающий   підтрѝмувальний 
поддѐрживающийся   підтри `мний; 
підтри `муваний 

поддѐржка   підтри `мування; підтри `мання; 
підтри `мка,-ки 

поддо̀н [поддо̀нник]   підднѝще,-ща, панва̀,-вѝ, 
сковорода `,-дѝ (те, що ставиться під дно 
чого-небудь) 

поддува̀ло [зо̀льник]   піддува̀ло,-ла, зо̀льник,-ка, 
попі `льник,-ка (отвір під руштами, через 
який проходить повітря, підсилюючи тягу 
під час горіння в печі) 

подѐйствовать   поді̀яти, впли `нути 
подѐлка   вѝріб,-робу 
подѐлочный   виробни `й, вирібко `вий 
поджа̀тие   підтиска `ння; підти `снення; 
пі̀дтиск,-ку 

поджига̀ние   підпа̀лювання, запа `лювання 
поджига̀тель   підпа̀лювач,-ча 
поджига̀ть, подже `чь   підпа `лювати, 
підпали `ти; запа̀лювати, запали `ти 

поджѝм [поджима̀ние]   підтиска̀ння; 
підтѝснення; пі̀дтиск,-ку 

поджима̀емый   підтиска̀ний, підтѝскуваний; 
підтисни `й 

поджима̀ющий   підтѝскальний 
поджима̀ющийся   підтисни `й; підтиска `ний, 
підтѝскуваний 

поджимно̀й   підтиско `вий, підтисни `й 
подзарядѝть   підзарядѝти 
подзаря̀дка   підзаряджа̀ння; підзаря̀дження 
подземѐлье   підземе `лля 
подземѐльный   підземѐльний, підзѐмний 
подзѐмный   підзѐмний 
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подзол                                                                                                          подмазанный 

подзо̀л   підзо̀л,-лу (1. с.г. неродючий бідний 
на поживні речовини ґрунт білястого 
кольору; 2. суміш попелу з вапном, яку 
використовують для оброблення шкур)) 

подзо̀р   облямі̀вка,-ки 
подзо̀рный   підзо̀рний, дозо̀рний 
по̀диум   підвѝщення, по̀діюм,-му 
подка̀тка   підко `чування 
подка̀тываемый   підко `чуваний; підкітни `й 
подка̀тывание   підко̀чування 
подка̀тывать, подкатѝть   підко̀чувати, підкотѝти 
подка̀тывающий   підко̀чувальний 
подка̀тывающийся   підкітнѝй; підко̀чуваний 
подкла̀дка   підклада̀ння;підкла `дення; 
пі̀дкладень,-дня (виріб); шв. пі̀дкладка,-ки 

подкла̀дочный   підкла̀дневий 
подкла̀дываемый   підкла̀даний; підкла̀дний 
подкла̀дывать, подложѝть   підклада̀ти, підкла̀сти 
подкла̀дывающий   підклада̀льний 
подключа̀емый   підмика̀ний, приє̀днуваний, 
прилуча̀ний; підімкнѝй, приєднѝй, прилучнѝй 

подключа̀ть, подключѝть   підмика̀ти, підімкну̀ти; 
вмика̀ти, увімкну̀ти; прилуча̀ти, прилучѝти 

подключа̀ющий   підмика̀льний, вмика̀льний, 
під’є̀днувальний, приє `днувальний 

подключа̀ющийся   підімкни `й, приєдни `й, 
прилучни `й; підмика `ний, приє `днуваний, 
прилуча `ний 

подключѐние   вмика `ння, приє `днування, 
прилуча `ння; уві `мкнення, приєдна `ння, 
прилу `чення 

подклю̀ченный   уві̀мкнений, приє `днаний, 
прилу `чений 

подко̀ва   підко `ва,-ви (металева пластина, 
яка вигнута за формою кінського копита 
або яка нагадує таку форму) 

подковообра̀зный   підковоподі̀бний 
подко̀вывать, подкова̀ть   підко̀вувати, підкува̀ти 
подколёсный   підколі `сний 
подколоснико̀вый   підру̀штовий 
подко̀с   підкі̀с,-ко̀су, підко̀сина,-ни; кося̀к,-ка̀ 

(для підпирання стін); уко̀сина,-ни 
подко̀сный   підкі̀сний, косяко `вий 
подкра̀шенный   підфарбо̀ваний, підмальо̀ваний 
подкра̀шиваемый   підфарбо̀вуваний; 
підфарбо̀вний 

подкра̀шивание   підфарбо̀вування; 
підфарбува `ння 

подкра̀шивающий   підфарбо̀вувальний 
подкреплѐние   1. підкрі̀плювання; підкрі̀плення; 

2. підси `лювання; підсѝлення 
подкреплённый   підкрі̀плений, підсѝлений, 
поси `лений 

подкрепля̀емый   підкрі `плюваний, 
підсѝлюваний; підкріпни `й, підси `льний 

подкрепля̀ть, подкрепѝть   підкрі `плювати, 
підкріпи `ти; підсѝлювати, підси `лити; 
поси `лювати, поси `лити 

подкрепля̀ющий   підкрі `плювальний, 
підсѝлювальний 

подкрепля̀ющийся   підкріпнѝй, підсѝльний; 
підкрі̀плюваний, підси `люваний 

подкрепно̀й   підкріпни `й 
подкру̀ченный   підкру `чений 
подкру̀чиваемый   підкру̀чуваний; підкрутнѝй 
подкру̀чивание   підкру̀чування; підкру̀чення; 
підкру `т,-ту 

подкру̀чивать, подкрутѝть   підкру `чувати, 
підкрути `ти 

подкру̀чивающий   підкру̀чувальний 
подкру̀чивающийся   підкрутнѝй; підкру̀чуваний 
подлива̀емый   підли `ваний; підливни `й 
подлива̀ние   підлива `ння 
подлива̀ть, подлѝть   підлива `ти, підлѝти; 
долива `ти, доли `ти 

подлива̀ющий   підлива `льний 
подливно̀й   підливни `й 
по̀длинник   оригіна `л,-лу, правдни `к,-ка̀ 
по̀длинный   оригіна̀льний, спра̀вжній, і̀стинний 
подло̀жка   підклада̀ння; підкла̀динка,-ки 
подмагнѝченный   підмагнето `ваний 
подмагнѝчиваемый   підмагнето `вуваний; 
підмагнетни `й 

подмагнѝчивание   підмагнето `вування; 
підмагнетува `ння 

подмагнѝчивать, подмагнѝтить   
підмагнето `вувати, підмагне `тити 

подмагнѝчивающий   підмагнето̀вувальний 
подмагнѝчивающийся   підмагнетни `й; 
підмагнето `вуваний 

подма̀занный   підма̀заний, підма `щений 
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подмазка                                                                                                подпирающийся 

подма̀зка   підма̀зування, підма̀щування; 
підма̀зання, підма̀щення; масти `ло,-ла, 
мазь,-зі 

подма̀зок   квач,-ча̀ (для змащування коліс) 
подма̀зочный   підма̀зувальний, підма̀щувальний 
подма̀зываемый   підма̀зуваний, підма̀щуваний; 
підмазни `й 

подма̀зывание   підма̀зування, підма̀щування; 
підма̀зання, підма̀щення 

подма̀зывать, подма̀зать   підма̀зувати, 
підма̀зати; підма̀щувати, підмасти `ти 

подма̀зывающий   підма̀зувальний, 
підма̀щувальний 

подма̀зывающийся   підмазнѝй; підма̀зуваний, 
підма̀щуваний 

по̀дмесь   до `мішка,-ки, при `мішка,-ки 
подмно̀жество   підмножи `на,-ни 
подмо̀стки   підмо̀стки,-ків, ришто `вання 
подмуро̀вка   буд. підмуро `вування; 
підмурува̀ння; підмурі̀вок,-вка, підму̀ри,-р 
(предмет) 

подмы̀в   підмива̀ння; підми `в,-ву 
п. на̀сыпи   підмива `ння на̀сипу 
п. опо̀ры   підмива̀ння опо `ри 

поднавѐс   підда̀шок,-шка `, підда̀шшя 
поднесѐние   підне `сення 
поднесённый   підне `сений 
поднима̀ние, подня̀тие   підійма̀ння; підняття̀ 
поднима̀ющий   підійма̀льний 
поднима̀ющийся   піднятни `й, зві̀дни `й 
подно̀жие   1. підні̀жжя; 2. п’єдеста̀л,-лу 
подно̀жка   підні̀жка,-ки, підні̀жок,-жка (вагону) 
подно̀с   підно `шення, піднѐсення; та̀ця,-ці, 
підно `с,-су (предмет) 

подносѝмый   підно̀шуваний 
подносѝть, поднестѝ   підно `сити, піднести ` 
поднося̀щий   підно̀шувальний 
поднося̀щийся   підносни `й 
подо̀бие   піді̀бність,-ности 
п. геометрѝческое   поді̀бність геометрѝчна 
п. гидродинамѝческое   
поді̀бність гідродинамі̀чна 

п. перспектѝвное   поді̀бність перспектѝвна 
п. силово̀е   поді̀бність силова ` 
п. теплово̀е   поді `бність теплова̀ 

подо̀бный   поді̀бний, схо `жий 

по̀довый   1. черіннѝй, черенѐвий (стосовно 
печі); 2. долівко `вий 

подогрѐв   підігріва̀ння; підігріття̀; підігрі̀в,-ву 
подогрева̀емый   підігрі̀ваний; підігрівни `й 
подогрева̀ние   підігріва̀ння; підігріття ` 
подогрева̀тель   підігріва̀ч,-ча̀, підігрівнѝк,-ка̀, 
нагріва `ч,-ча ` 
п. пита `тельный воды̀   
підігрівни `к живѝльний води ` 

п. смѐнно-циклѝческий   
нагріва `ч регенерати `вний 

п. тру̀бчатый   нагріва `ч трубча̀стий 
п. циркуля̀рный   підігрівнѝк циркуля̀рний 

подогрева̀тельный   підігріва̀льний 
подогрева̀ть, подогрѐть   підігріва̀ти, підігрі̀ти 
подогрева̀ющий   підігріва̀льний 
подогрева̀ющийся   підігрівнѝй; підігрі̀ваний 
подо̀пытный   піддо `слідний, спро̀бний 
подо̀шва   геол. спід,-по̀ду, підо̀шва,-ви (1. дно 
балки, канави, водойми; 2. підніжжя гори, 
узгір’я; 3. нижня частина взуття) 
п. пласта̀   підо̀шва [спід] пласта̀ 
п. плотѝны   спід гре `блі 
п. фунда̀мента   підо̀шва фунда `менту 
п. штрѐка   підо `шва штре `ку 

подпада̀ть   підпада̀ти, зазнава `ти 
подпа̀иваемый   підлюто̀вуваний; підлюто̀вний 
подпа̀ивание   підлюто̀вування, підлютува̀ння 
подпа̀ивать, подпая̀ть   підлюто `вувати, 
підлютува `ти 

подпа̀ивающий   підлюто `вувальний 
подпа̀янный   підлюто `ваний 
подпѝленный   підпи `ляний 
подпѝливаемый   підпѝлюваний; підпильнѝй 
подпѝливание   підпи `лювання 
подпѝливать, подпилѝть   підпи `лювати, 
підпиля `ти 

подпѝливающий   підпи `лювальний 
подпѝлок   підпѝлок,-лка̀, терпу̀г,-га̀ (сталевий 
різальний інструмент у формі бруска з 
насічкою) 

подпѝлочный   підпи `лковий, терпуго `вий 
подпира̀емый   підпи `раний; підпирни `й 
подпира̀ние   підпира `ння; підпертя ` 
подпира̀ть, подперѐть   підпира̀ти, підпѐрти 
подпира̀ющий   підпира `льний 
подпира̀ющийся   підпірни `й; підпи `раний 
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подпитанный                                                                                         подсоединённый 

подпѝтанный   піджи `влений 
подпѝтка   підживля `ння; піджи `влення 
подпѝточный   піджи `влювальний 
подпѝтываемый   піджи `вля `ний; підживни `й 
подпѝтывание   підживля `ння, піджѝвлення 
подпѝтывать, подпита̀ть   підживля `ти, 
підживи `ти 

подпѝтывающий   підживлюва `льний 
подпѝтывающийся   підживнѝй; піджѝвля̀ний 
подпо̀р   підпі̀р,-по `ру (напір у річці, каналі, 
який утворюється внаслідок звуження 
русла, перекривання його греблею) 
п. шлю̀за   підпі `р шлю `зу 

подпо̀ра   підпо̀ра,-ри, підпертя ` 
п. сво̀да   підпо `ра склепі `ння 

подпо̀рка   підпо̀ра,-ри, підпі̀рка,-ки 
подпо̀рный   підпо `рний, підпира `льний 
подпо̀рочный   підпірко `вий 
подпра̀вленный   підпра `влений 
подпру̀га   підпру̀га,-ги, попру `га,-ги (довга, 
вузька смуга чого-небудь) 

подпру̀да   гідрот. прига̀тка,-ки, підга̀тка,-ки 
(невелика гатка) 

подпру̀живание   підга̀чування; підга̀чення 
(води) 

подпру̀живать, подпрудѝть   підга̀чувати, 
підгати `ти 

подпя̀тник   маш. підп’я `тник,-ка, 
кружільни `ця,-ці (пристрій для опори 
осі вертикального вала) 
п. гидравлѝческий   підп’я̀тник гідравлі̀чний 
п. кольцево̀й   підп’я `тник кільце `вий 
п. шарово̀й   підп’я `тник кульовѝй 

подпя̀тный   підп’я `тний 
подпя̀точник   підп’я `ток,-тка, підбі̀р,-бо `ру, 
каблу̀к,-ка̀ 

подра̀мник   підра̀мок,-мка, підра̀мник,-ка 
подраста̀ние   підроста̀ння; підрі̀ст,-ро `сту 
подраста̀ть, подрастѝ   підроста̀ти, підростѝ 
подрѐз   підріза̀ння, підрі̀зування; підрі̀зання; 
підрі̀з,-зу 

подрѐзанный   підрі̀заний 
подреза̀ющий   підрі̀зувальний 
подреза̀ющийся   підрізни `й; підрі̀зуваний 
подрезно̀й   підрізни `й 
подрѐзочный   підрі̀зувальний, підрізко `вий 
подрѐзываемый   підрі `зуваний; підрізни `й 

подрѐзывание   підріза̀ння, підрі̀зування; 
підрі̀зання 

подрѐзывать, подрѐзать   підрі̀зувати, підрі̀зати 
подрессо̀рник   авт. підресо̀рник,-ка 

(лиштва, до якої кріпляться ресори) 
подрешѐтина   буд. ла̀та,-ти 
подрешётка   підґра `тка,-ки 
подро̀бно   дета̀льно, докла̀дно 
подро̀бный   докла̀дний, дета̀льний 
подры̀в   підрива̀ння, вѝса̀джування; підірва̀ння, 
вѝсадження; підрѝв,-ву, вѝсад,-ду (у повітря) 

подрыва̀емый   підрива `ний, виса̀джуваний; 
підривни `й, висадни `й 

подрыва̀ние   підрива `ння, виса `джування; 
підірва̀ння, ви `садження 

подрыва̀ть, подорва̀ть   виса `джувати, 
ви `садити; підрива̀ти, підірва̀ти 

подрыва̀ющий   виса̀джувальний, підрива̀льний 
подрыва̀ющийся   підривни `й, висадни `й; 
підри `ваний, виса̀джуваний 

подрывнѝк, подры̀вщик   підривнѝк,-ка̀, 
висадни `к,-ка̀ 

подря̀д   підря̀д,-ду, уго̀да,-ди, контра̀кт,-ту 
подса̀сывание   підсмо̀ктування 
подса̀сывать, подсоса̀ть   підсмо `ктувати, 
підсмокта̀ти (пару, бензину) 

подсвѐтка   підсві `чування 
подсвѐченный   підсві̀чений 
подсвѐчиваемый   підсві̀чуваний; підсвітнѝй 
подсвѐчивать, подсветѝть   підсві `чувати, 
підсвітѝти 

подсвѐчивающий   підсві̀чувальний 
подсвѐчивающийся   підсвітнѝй; підсві̀чуваний 
подсѐточный   підсі̀тковий 
подсѐчка   підсіка̀ння, підтина̀ння; підсі̀чення, 
піді̀тнення 

подсистѐма   підсисте `ма,-ми (додаткова 
або підпорядкована система) 
п. контро̀ля   підсисте `ма контро `лю 
п. технологѝческая   підсистѐма технологі̀чна 

подсло̀й   підша `рок,-рка (спідній шар) 
подсо̀бник   допомі̀жник,-ка, помічни `к,-ка̀ 
подсоединѐние   1. приє̀днування; приєдна̀ння; 

2. ел. підмика̀ння; піді̀мкнення 
подсоединённый   приє̀днаний, піді̀мкнений, 
прилу `чений 
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подсоединять                                                                                       подцепляющийся 

подсоединя̀ть, подсоединѝть   приє `днувати, 
приєдна `ти; ел. підмика `ти, підімкну `ти 

подсо̀лнечный   1. підсо `нячний, со̀нячний 
(від “сонце”); 2. со̀няшниковий 
(від “соняшник”) 

подста̀вка   підставля `ння; підста̀влення; 
підста̀вка,-ки 

подставлѐние   підставля `ння; підста̀влення 
подстано̀вка   1. підставля̀ння; підста̀влення; 

2. підстано `ва,-ви, підста̀вина,-ни (об’єкт) 
п. арифметѝческая   підста̀влення аритметѝчне 

подста̀нция   ел. підста̀нція,-ції 
(електротехнічна устава для перетворення 
напруги, її виду або сили струму, що йде 
від центральної електростанції) 
п. выпрямѝтельная   підста̀нція випростна̀ 
п. гла̀вного вво̀да   підста `нція головно `го 
вво `ду, ПГВ 

п. повысѝтельная   підста̀нція підвѝщувальна 
п. преобразова̀тельная   
підста̀нція перетво `рювальна 

п. трансформа̀торная   
підста̀нція трансформа `торна 

п. тя̀говая   підста̀нція тягова ` 
подстѝлка   підстиля `ння, підстѐлення; 
пі `дстилка,-ки 
п. бето̀нная   пі̀дстилка, бето̀нна 

подстро̀ечный   підстро `ювальний 
подстро̀йка   підстро `ювання (радіо) 
п. автоматѝческая   
підстро `ювання автомати `чне 

п. частоты̀   підстро `ювання частоти ` 
подсчёт   підрахува `ння; підраху `нок,-нку 
подсчѝтанный   підрахо `ваний 
подсчѝтывать, подсчита̀ть   підрахо `вувати, 
підрахува `ти 

подсы̀панный   підси `паний 
подсыпа̀ть, подсы̀пать   підсипа̀ти, підсѝпати 
подсы̀пка   підсипа `ння; підсѝпка,-ки 
подта̀лкивание   підшто̀вхування, підпиха̀ння 
подта̀лкиватель   підшто `вхувач,-ча 
подта̀лкивать, подтолкну̀ть   підшто̀вхувати, 
підштовхну `ти 

подта̀лкивающий   підшто `вхувальний 
подтёк   підмо̀клина,-ни (підмокле місце) 
подтека̀ние   підтіка̀ння 
подтека̀ть, подтѐчь   підтіка̀ти, підтекти ` 

подтёкший   підте `клий 
подтоплѐние   підто̀плення 
подто̀пленный   підто̀плений 
подто̀ченный   підто `чений, підго̀стрений 
подтя̀гивание   підтяга̀ння; підтя `гування; 
підтя `гнення 

подтя̀гивать, подтяну̀ть   підтяга̀ти, підтя̀гувати, 
підтягти `, підтягну `ти 

подтя̀жка   підтяга̀ння; підтя `гування; 
підтя `гнення; підтя `жка,-ки 

подтя̀нутый   підтя `гнутий, підтя `гнений 
поду̀шка   поду `шка,-ки; пі `дкладень,-дня 

(бетонний) 
п. возду̀шная   поду̀шка пові `тря `на 
п. гидропневмати `ческая   
поду `шка гідропневмати `чна 

п. лита̀я   пі̀дкладень лѝтий 
п. прока̀тного ста̀на   пі̀дкладень вальцівнѝй 
п. штампо̀ванная   пі̀дкладень штампо̀ваний 

подхва̀т   підхо̀плення; підхо̀п,-пу 
подхватно̀й   підхо `пний 
подхва̀точный   підхо̀плювальний 
подхва̀тываемый   підхо̀плюваний; підхопнѝй 
подхва̀тывание   підхо̀плювання; підхо̀плення 
подхва̀тывать, подхватѝть   підхо̀плювати, 
підхопи `ти 

подхва̀тывающий   підхо̀плювальний 
подхва̀тывающийся   підхопнѝй; підхо̀плюваний 
подхо̀д   підхі̀д,-хо `ду 
п. вероя̀тностный   підхі `д імові `рнісний 
п. дискрѐтный   підхі̀д дискре `тний 
п. ко̀мплексный   підхі `д ко `мплексний 
п. логѝческий   підхі̀д логі̀чний 
п. систѐмный   підхі̀д систѐмний 
п. теоретѝческий   підхі `д теоретѝчний 

подходя̀щий   прида̀тний, відпові̀дний 
подцвѐтка   підфарбо̀вання, підтіньо̀вання 
подцѐпка   підчі `плювання; підчѐплення; 
при `чіп, -чепа, при `чіпка,-ки 

подцеплѐние   підчі `плювання; підчѐплення 
подцѐпленный   підче `плений 
подцепля̀емый   підчі̀плюваний; підчепни `й 
подцепля̀ть, подцепѝть   підчі `плювати, 
підчепи `ти 

подцепля̀ющий   підчі `плювальний 
подцепля̀ющийся   підчепнѝй; підчі̀плюваний 
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подцепной                                                                                               подытоживание 

подцепно̀й   підчепни `й 
подчинѐние   підпорядко̀вування, підляга̀ння; 
підпорядкува̀ння; підпорядко̀ваність,-ности, 
підле `глість,-лости 

подчинённость   підпорядко̀ваність,-ности, 
підле `глість,-лости 

подчинённый   підпорядко `ваний, підлѐглий 
подчиня̀ть, подчинѝть   підпорядко `вувати, 
підпорядкува `ти 

подчѝстка   підчища `ння; підчѝщування; 
підчѝщення; підчѝстка,-ки, підчѝст,-ту 

подчища̀емый   підчѝщуваний; підчисни `й 
подчища̀ть, подчѝстить   підчѝщувати, 
підчѝстити 

подчища̀ющий   підчѝщувальний 
подчища̀ющийся   підчиснѝй; підчѝщуваний 
подчищѐние   підчища `ння, підчѝщування; 
підчѝщення 

подчѝщенный   підчѝщений 
подшива̀емый   підши `ваний; підшивни `й 
подшива̀ть, подшѝть   підшива `ти, підши `ти 
подшива̀ющий   підшива `льний 
подшива̀ющийся   підшивни `й; підши `ваний 
подшѝвка   1. підшива `ння; підшиття `; 

2. підши `вка,-ки, підши `в,-ву (нижня 
частина перекриття) 
п. потолка̀   буд. підши `в [підши `вка] стѐлі 

подшивно̀й   підшивни `й 
подшѝвочный   підшива `льний 
подшѝпник   вальни `ця,-ці, ва̀лниця,-ці, 
лѐжво,-ва, підчі̀пник,-ка (опорна деталь 
для обертових або хитомих частин 
механізму) 
п. баббѝтовый   вальни `ця бабі̀това 
п. бу̀ксовый   вальни `ця ося `нична 
п. вибродѐмпферный   вальни `ця 
віброде `мпферна [віброгамівна `] 

п. вту̀лочный   вальни `ця вту̀лкова 
п. гидродинамѝческий   
вальни `ця гідродинамі `чна 

п. иго̀льчатый   вальни `ця голча̀ста 
п. качѐния   вальни `ця ко `чення 
п. кольцево̀й   вальни `ця кільцева ` 
п. конѝческий   вальни `ця коні̀чна 
п. консо̀льный   вальни `ця консо `льна 
п. коренно̀й   вальни `ця корінна ` 
п. кривошѝпный   вальни `ця ко `рбова 

п. направля̀ющий   вальни `ця спрямівна ` 
п. неразъёмный   вальни `ця нерознімна̀ 
п. несу̀щий   вальни `ця трима `льна 
п. опо̀рный   вальни `ця опо `рна 
п. осево̀й   вальни `ця осьова ` 
п. ро̀ликовый   вальни `ця ро̀ликова 
п. самосма̀зывающийся   вальнѝця самозмасна̀ 
п. самоустана̀вливающийся   вальни `ця 
самовстано `вна 

п. скольжѐния   вальни `ця ко̀взання 
п. уплотня̀ющий   вальнѝця ущі̀льнювальна 
п. цилиндрѝческий   вальнѝця циліндрѝчна 
п. ша̀риковый   вальни `ця кулькова̀ 
п. шарнѝрный   вальни `ця сугло `бова 
п. шату̀нный   вальни `ця гонкова ` 

подшѝпниковый   вальнѝчний, підчіпнико̀вий 
подшѝтый   підши `тий 
подщела̀чивание   підлуго̀вування, підлу̀ження 
подщела̀чивать, подщелочѝть   лу̀жити, 
підлуго `вувати; підлужи `ти 

подъём   1. підніма̀ння, підійма̀ння; підняття̀; 
2. ва̀жіль,-желя, підо `йма,-ми (пристрій); 
3. схо̀дження, схід,-хо `ду (на гору) 
п. кана̀тный   гірн. підо̀йма ли `нвова 
п. клетево̀й   гірн. підо̀йма кліткова ` 
п. руднѝчный   гірн. підо̀йма копа̀льнева 
п. скѝповый   гірн. підо̀йма скі̀пова 
п. строѝтельный   підо̀йма будівѐльна 
п. ша̀хтный   підо̀йма ша `хтова 

подъёмник   підійма `ч,-ча `, підніма̀ч,-ча `, 
підо̀йма,-ми, ліфт,-та, лі̀вар,-ра, елева̀тор,-ра 
п. грузово̀й   підніма̀ч ванта `жний 
п. ковшо̀вый   підніма̀ч ковшови `й 
п. колошнико̀вый   підо̀йма засипна ` 
п. ма̀чтовый   підо̀йма що `глова 
п. пассажѝрский   ліфт пасажи `рський 
п. передвижно̀й   підійма̀ч пересувни `й 
п. пневматѝческий   
підніма̀ч пневмати `чний, аеролі `фт,-та 

п. скипово̀й   підніма̀ч скі `повий 
п. строѝтельный   підійма̀ч будівѐльний 
п. телескопѝческий   підійма̀ч телескопі̀чний 
п. ша̀хтный   підо̀йма ша `хтна 

подъёмный   підійма `льний, зві `дни `й, 
підніма̀льний 

подыто̀живание   підсумо `вування 
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подытоживать                                                                    показатель эффективности 

подыто̀живать, подыто̀жить   підсумо̀вувати, 
підсумува `ти 

подэта̀ж   гірн. підпо `верх,-ху 
по̀езд   по̀тяг,-га; ва `лка,-ки 
п. большегру̀зный   по `тяг великовагови `й 

[великованта `жний] 
п. бу̀нкерный   по̀тяг бу `нкерний 
п. да̀льнего слѐдования   по̀тяг далѐкого 
сполу `чення 

п. конвѐйерный   по̀тяг конве `єрний 
п. курьѐрский   по̀тяг кур’є̀рський 
п. пассажѝрский   по `тяг пасажи `рський 
п. почто̀вый   по `тяг пошто `вий 
п. прѝгородный   по̀тяг приміськѝй 
п. прямо̀го сообщѐния   по `тяг прямо̀го 
сполу `чення 

п. санита̀рный   по `тяг саніта `рний 
п. сверхскоростно̀й   по `тяг надшви `дкий 
п. ско̀рый   по̀тяг швидки `й 
п. това̀рный   по `тяг ванта `жний 

[това `рний], товарня `к,-ка̀ 
п. уско̀ренный   по `тяг пришви `дшений 
п. участко̀вый   по `тяг дільни `чий 
п. электрѝческий   по `тяг електрѝчний, 
електропо `тяг,-га 

поездно̀й   потяго̀вий 
поёмный   запла̀вний 
пожа̀р   пожѐжа,-жі 
п. лесно̀й верхово̀й   пожѐжа лісова̀ верхова̀ 
п. лесно̀й назѐмный   пожѐжа лісова̀ назѐмна 
п. подзѐмный   поже `жа підзѐмна 

пожа̀рище   зга̀рище,-ща (місце, де була 
пожежа) 

пожа̀тый   поти `снутий, поти `снений, 
сти `снений, сти `снутий 

позаѝмствовать   перейня `ти, запози `чити 
позитѝв   позити `в,-ва 

(передруковане з негатива фотографічне 
зображення, на якому світлі й темні 
місця сфотографованого об’єкта 
відповідають дійсності) 

позитѝвный   позити `вний, реа̀льний 
позитро̀н   позитро `н,-на (елементарна 
позитивно заряджена частинка атома, 
маса й величина електричного заряду 
якої такі самі, як і електрона) 

позѝция   позѝція,-ції, поло̀ження, розташува̀ння 
познава̀емый   пізна `ваний; пізна `нний 

познава̀тельный   пізнава `льний 
позна̀ние   пізна `ння 
позондѝрованный   позондо `ваний 
позондѝровать   позондува `ти 
по̀иск   шука̀ння; розшу̀кування, розві̀дування; 
розшука `ння, розві̀дання; по `шук,-ку 
п. напра̀вленный   по `шук спрямо̀ваний 
п. случа̀йный   по̀шук випадко `вий 

поиско̀вый   пошуко `вий, розшуко̀вий 
по̀йма   запла `ва,-ви 
показа̀ние   пока̀зування; показа̀ння; по̀каз,-зу 
показа̀тель   пока `зник,-ка 
п. ба̀зовый   пока̀зник ба `зовий 
п. возраста̀ния повреждённости   
пока `зник зроста `ння пошко `джености 

п. детонацио̀нных свойств   пока `зник 
детонаці `йних власти `востей (бензини) 

п. деформацио̀нного упрочнѐния   
пока `зник деформаці̀йного змі̀цнення 

п. жёсткости   пока `зник тве `рдости 
[жо̀рсткости] 

п. ка̀чества   пока `зник я `кости 
п. ко̀мплексный   пока `зник ко `мплексний 
п. механиза̀ции   пока `зник механіза̀ції 
п. надёжности   пока `зник наді `йности 
п. норматѝвный   пока `зник нормати `вний 
п. нормѝруемый   пока `зник унормо̀вний; 
п. объёма проду̀кции   пока `зник о̀бсягу 

[об’є̀му] проду `кції 
п. оптима̀льности   пока̀зник оптима̀льности 
п. поглощѐния   пока `зник поглина `ння 
п. преломлѐния   пока `зник зало `млення 
п. про̀чности   пока `зник мі̀цности 
п. рассѐяния   пока `зник розсі `яння 
п. стѐпени   пока `зник сте `пеня 
п. сто̀имостный   пока `зник ва `ртости 
п. теку̀чести   пока `зник пли `нности 

[теку `чости] 
п. теплово̀й   пока `зник теплови `й 
п. технологѝческий   пока̀зник технологі̀чний 
п. то̀чности   пока `зник то `чности 
п. цвѐта   пока `зник ко `лірний 
п. чувствѝтельности   пока̀зник чутлѝвости 
п. эксплуатацио̀нный   
пока `зник експлуатаці `йний 

п. эффектѝвности   пока̀зник ефектѝвности 
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показательный                                                                                            поле допуска 

показа̀тельный   показнико `вий 
пока̀зываемый   пока `зуваний; показни `й 
пока̀зывательный   пока `зувальний 
пока̀зывать, показа̀ть   пока̀зувати, показа̀ти 
пока̀зывающий   пока `зувальний 
пока̀т [пока̀тость]   спад,-ду, похѝлість,-лости, 
схил,-лу, поло `гість,-гости 

пока̀тистый   спа̀дистий 
пока̀тый   спадѝстий, похи `лий, поло `гий 
пока̀чиваемый   похѝтуваний, пого̀йдуваний; 
похитни `й, погойдни `й 

пока̀чивание   похи `тування, пого̀йдування; 
похита `ння, погойда̀ння 

пока̀чивать, покача̀ть   похѝтувати, похита̀ти; 
пого `йдувати, погойда `ти 

пока̀чивающий   похи `тувальний, 
пого `йдувальний 

пока̀чивающийся   похитни `й, погойдни `й; 
похи `туваний, пого `йдуваний 

покла̀жа   кладь,-ді, ванта `ж,-жу ` 
поко̀вка   кува̀ння; вѝкування; вѝкуванець,-нця 

(виріб) 
поко̀иться   перебува̀ти в спо `кої, лежа̀ти, 
базува̀тися, ґрунтува `тися 

поко̀й   спо̀кій,-кою 
поколеба̀ть   поколива̀ти, похита̀ти, похитну̀ти 
поколѐние   поколі̀ння, генера `ція,-ції 
поко̀лотый   поко̀лотий, поко `лений 
поколо̀ть   поколо̀ти 
покоро̀бить   пожоло `бити 
покоро̀биться   пожоло `битися 
покоро̀бленность   пожоло `бленість,-ности 
покоро̀бленный   пожоло `блений 
поко̀с   с.г. 1. косови `ця,-ці; 2. покі̀с,-ко̀су 

(скошений ряд) 
покосѝть   1. покосѝти (косою); 2. покривѝти 

(викривити що-небудь) 
покра̀сить   пофарбува `ти 
покра̀ска   фарбува `ння; пофарбува `ння 
покра̀шенный   пофарбо `ваний 
покро̀в   покриття `, по `крив,-ву 
покро̀вный   покривни `й, накривни `й 
покрыва̀емый   покри `ваний; покривни `й 
покрыва̀ть   покрива̀ти, накрива̀ти, укрива̀ти 
п. ла `ком   лакува̀ти 

покрыва̀ющий   покрива `льний 
покрыва̀ющийся   покривни `й; покри `ваний 

покры̀тие   покрива `ння, накрива `ння; 
покриття `; по̀крив,-ву, покрі `вля,-лі 
п. ано̀дное   покриття ` ано `дне 
п. антикоррозио̀нное   покриття̀ антикорозі̀йне 
п. асфальтобето̀нное   
покриття ` асфальтобето̀нне 

п. бронёй   панцеру `вання 
п. гра̀вийное   покриття̀ жорствовѐ [нарінко̀ве] 
п. диффузио̀нное   покриття ` дифузі̀йне 
п. защѝтное   покриття ` захисне ` 
п. износосто̀йкое   покриття ` зносостійке ` 
п. като̀дное   покриття ` като `дне 
п. керамѝческое   покриття ` керамі̀чне 
п. металлѝческое   покриття ` металѐве 
п. огнезащѝтное   покриття ` вогнезахисне ` 
п. полимѐрное   покриття ` полімѐрне 
п. предохранѝтельное   покриття̀ запобі̀жне 
п. теплозащѝтное   покриття̀ теплозахиснѐ 
п. щебёночное   покриття̀ скалѝнне [щебенѐве] 
п. электролитѝческое   
покриття ` електроліти `чне 

п. эма̀левое   покриття̀ склѝцею, полѝва,-ви 
покры̀тый   покрѝтий, накри `тий 
п. о̀ловом   станійо `ваний, цино `ваний 

покры̀шка   1. авт. опо `на,-ни, обру `ч,-ча̀, 
ши `на,-ни, покрі `вля,-лі, покри `шка,-ки; 
2. на̀кривка,-ки, по̀кривка,-ки, покрѝва,-ви 
(посуд) 
п. автомобѝльная   по̀кришка автомобі̀льна, 
ши `на,-ни 

п. изоляцио̀нная   по `кривка ізоляці̀йна 
пол   1. підло̀га,-ги; 2. помі `ст,-мо̀сту; 

3. долі̀вка,-ки (земляна) 
п. глѝняный   долі̀вка,-ки 
п. земляно̀й   долі̀вка,-ки, помі̀ст,-мо `сту 
п. паркѐтный   підло̀га парке `тна 
п. плѝточный   підло `га плиткова ` 
п. цемѐнтный   підло `га цемѐнтна 

пол-оборо̀та   півоборо `т,-ту, піво̀берт,-ту 
(колеса, вала) 

по̀ле   по `ле,-ля (простір, у межах якого 
виявляється дія якихось сил) 
п. безвихрво̀е   по `ле безвихровѐ 
п. вихрево̀е   по̀ле вихрове ` 
п. враща̀ющееся   по `ле оберто̀ве 
п. деформа̀ций   по̀ле деформа `цій 
п. до̀пуска   по `ле до `пусту 
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поле звуковое                                                                                      поликонденсация 

п. звуково̀е   по̀ле звукове ` 
п. земно̀е   по̀ле земнѐ 
п. зрѐния   по `ле зо̀ру [ба̀чення] 
п. испыта̀тельное   по̀ле випробува `льне 
п. кинематѝчески возмо̀жное   
по `ле кінемати `чно можли `ве 

п. колеба̀тельное   по̀ле коливне ` 
п. компенсѝрующее   по̀ле компенсува̀льне 
п. магнѝтное   по̀ле магне `тне 
п. магнитостатѝческое   
по `ле магнетостати `чне (магнетне поле 
нерухомих постійних магнетів) 

п. напряжѐний   по `ле напру `ги 
п. облучѐния   по̀ле опромі̀нювання 
п. орошѐния   по `ле зро̀шення 
п. перемещѐний   по `ле переміща `нь 

[переставля `нь] 
п. потенциа̀льное   по̀ле потенці `йне 
п. рассѐяния   по̀ле розсі `ювання 
п. сил   по̀ле сил 
п. силово̀е   по `ле силове ` 
п. скоростѐй   по `ле шви `дкостей 
п. статѝческое   по `ле статѝчне 
п. температу̀рное   по̀ле температу̀рне 
п. тяготѐния   по̀ле гравітаці `йне 
п. электрѝческое   по̀ле електри `чне 
п. электромагнѝтное   по̀ле електромагнѐтне 
п. электростатѝческое   по̀ле електростатѝчне 

полево̀й   польови `й 
полѐзный   кори `сний 
ползу̀н   повзу `н,-на `, ко̀взанець,-нця, 
кре `йцкопф,-фа (деталь механізму, 
яка ковзає взад і вперед по поверхні 
у прямолінійному напрямку) 

ползунко̀вый   повзунко `вий 
ползуно̀к   повзуне `ць,-нця ` 
ползу̀честь   1. по̀взання; 2. по̀взкність,-ности, 
плѝвкість,-кости, по̀взність,-ности (якість) 
п. высокотемперату̀рная   по̀взкність 
температу `рна 

п. диффузио̀нная   по̀взкність дифузі̀йна 
п. линѐйная   по̀взкність ліні̀йна 
п. мета̀лла   по̀взкність мета̀лу 
п. напра̀вленная   по `взкність спрямо̀вана 
п. неустановѝвшаяся   по̀взкність неуста̀лена 
п. огранѝченная   по `взкність обмѐжена 
п. прогрессѝрующая   по̀взкність поступа̀льна 

п. реверсѝвная   по̀взкність реверси `вна 
п. установѝвшаяся   по `взкність уста̀лена 

ползу̀чий   повзкѝй 
по̀ли-   по `лі- (у складних словах відповідає 
поняттю “численний”, “багато”) 

полиакрила̀т   полімер. поліакрила `т,-ту 
полиамѝд   полімер. поліамі `д,-ду 
полибутадиѐн   полібутадіє̀н,-ну, кавчу̀к 
синтети `чний 

полѝв   полива `ння; полиття `; поли `в,-ву 
полива̀емый   поли `ваний; поливни `й 
полива̀ние   полива `ння; полиття ` 
поливариа̀нтный   поліварія `нтний, 
багатоварія `нтний 

полива̀ть, полѝть   полива `ти, поли `ти 
полива̀ющий   полива `льний 
полива̀ющийся   поливни `й; поли `ваний 
поливиниацета̀т   полімер. полівінілацета̀т,-ту 
поливинилбензо̀л   полімер. полівінілбензѐн,-ну 
поливинилхлорѝд   полімер. 
полівінілхлори `д,-ду, поліхлорвіні̀л,-лу 

поливно̀й   поливни `й 
полѝвочный   полива `льний, підлива `льний 
полигармонѝческий   полігармоні̀чний, 
багатогармоні `йний 

полиго̀н   поліго̀н,-на (1. мат. многоку̀тник,-ка; 
2. буд. відкритий майданчик, обладнаний 
для виготовлення збірних будівельних 
конструкцій) 

полигона̀льный   полігона̀льний, многоку̀тний 
полигоногмѐтрия   геод. полігономѐтрія,-рії 

(у геодезії – вимірювання на місцевості 
довжин, послідовно пов’язаних між 
собою прямих ліній і горизонтальних 
кутів між ними) 

полигра̀ф   полігра̀ф,-фа (копіювальний 
прилад) 

полиграфѝя   полігра̀фія,-фії (галузь техніки, 
пов’язана з виготовленням друкованої 
продукції) 

полидиспѐрсность   полідиспѐрсність,-ности 
(високий ступінь подрібнення речовини) 

полидиспѐрсный   полідиспе `рсний, 
багаторозсі `яний 

поликонденса̀ция   поліконденса `ція,-ції 
(утворення високомолекулярних сполук 
(полімерів) із низькомолекулярних (мономерів) 
з одночасним відщепленням простих речовин) 
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поликонденсация неравновесная                                                полиспаст съёмный 

п. неравновѐсная   
поліконденса `ція нерівнова `жна 

п. равновѐсная   поліконденса̀ція рівнова̀жна 
п. трёхмѐрная   поліконденса̀ція тримі̀рна 

поликриста̀лл   полікриста `л,-лу 
(тверде тіло, що складається з великої 
кількости дрібних кристалів) 

поликсѐн   поліксѐн,-ну (мінерал із класу 
самородних металів) 

полимѐнт   поліме `нт,-ту (суміш графіту, 
тонкої глини, воску, якою покривають 
вироби з дерева і гіпсу перед золотінням) 

полимеризацио̀нный   полімеризаці̀йний 
полимериза̀ция   полімерува `ння; 
сполімерува `ння; полімериза `ція,-ції 
(утворення високомолекулярних сполук 
(полімерів) із низькомолекулярних 
(мономерів)) 
п. бѝсерная   полімериза `ція бі̀серна 
п. в бло̀ке   полімериза `ція бло̀кова 
п. в суспѐнзии   полімериза `ція в суспе `нзії 
п. гра̀нульная   полімериза `ція гра̀нульна 
п. каталитѝческая   
полімериза `ція каталіти `чна 

п. ла `тексная   полімериза `ція ла̀тексна 
п. суспензио̀нная   
полімериза `ція суспензі `йна 

полимѐрия   полімѐрія,-рії, багатоскла̀дність, 
-ности, чисе `льність,-ности 

полимѐрный   поліме `рний 
полимѐры   поліме `ри,-рів 

(високомолекулярні сполуки, що мають 
однаковий із мономерами склад, але 
відрізняються кількістю атомів 
(елементарними ланцюгами) у молекулі) 
п. гетероцепны̀е   
поліме `ри гетероланцюго `ві 

п. карбоцепны̀е   
поліме `ри карболанцюго `ві 

п. крѐмнийоргани `ческие   поліме `ри 
силі̀ційоргані `чні [кре `мнійоргані̀чні], 
полісилокса `ни,-нів 

п. кристаллѝческие   полімѐри кристалі̀чні 
п. линѐйные   полімѐри ліні̀йні 
п. привѝтые   поліме `ри прище `плені 
п. разветвлённые   поліме `ри розгалу `жені 
п. сѐтчатые   полімѐри сіткові ` [сітча̀сті] 

п. совместѝмые   співполімѐри,-рів, 
поліме `ри сумі̀сні 

полиметаллѝческий   поліметалі `чний, 
поліметале `вий 

полиморфѝзм   поліморфі `зм,-му 
(різноманіття форм) 

полиморфѝческий, полимо̀рфный   
полімо̀рфний (який має ознаки поліморфізму, 
виявляється в кількох формах) 

полино̀м   поліно̀м,-ма, многочлѐн,-на 
(алгебрична сума скінченного числа 
одночленів) 
п. о̀бщий   поліно̀м зага̀льний 
п. одноро̀дный   поліно `м однорі `дний 
п. произво̀дный   поліно `м похіднѝй 
п. тождѐственный   поліно `м тото̀жний 
п. тригонометрѝческий   
поліно `м тригонометри `чний 

полиномиа̀льный   поліно `мний 
полио̀кс   поліо̀кс,-су, поліетиленокси `д,-ду 

(полімер для очищення води від суспензії) 
полипропилѐн   полімер. поліпропіле `н,-ну 
полирова̀ние   полірува `ння (обробляння 
поверхні з наданням їй надзвичайного 
блиску) 
п. абразѝвное   полірува `ння абразѝвне 
п. химѝческое   полірува `ння хемі̀чне 
п. электрохимѝческое   
полірува `ння електрохемі `чне 

полиро̀ванный   поліро `ваний, виполіро `вний 
полирова̀ть   полірува `ти 
полиро̀вочный   полірува `льний 
полиру̀емый   поліро `ваний; виполіро `вний 
полиру̀ющий   полірува `льний 
по̀лис   по̀ліс,-са, розпѝска,-ки, квита̀нція,-ції 
полиспа̀ст   поліспа `ст,-та (1. складний блок; 

2. вантажопідіймальний механізм, який 
становить систему рухомих і нерухомих 
блоків, що їх огинає кодола) 
п. двухбло̀чный   поліспа `ст двобло̀ковий 
п. дифференциа̀льный   
поліспа `ст диференція `льний 

п. одина̀рный   поліспа `ст одина `рний 
п. потенциа̀льный   поліспа̀ст потенці̀йний 
п. сдво̀енный   поліспа `ст здво `єний 
п. силово̀й   поліспа `ст силови `й 
п. скоростно̀й   поліспа `ст шви `дкісний 
п. съёмный   поліспа `ст знімни `й 
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полистирол                                                                                                              полоса 

полистиро̀л   полістиро `л,-лу (полімер, який 
використовують для одержання пластмас) 

политетрафторэтилѐн   політетрафлюоретилѐн, 
-ну, флюоропла `ст,-ту, фторопла `ст,-ту, 
тефло `н,-ну 

политехнѝческий   політехні̀чний (пов’язаний 
із вивченням і застосуванням різних галузей 
техніки) 

политу̀ра   політу̀ра,-ри (вид лаку –  
розчин смолистиих речовин у спирті; 
використовують для полірування виробів 
з дерева) 

полѝтый   полѝтий 
полифонѝя   поліфо̀нія,-нії, багатозву̀чність, 

-ности 
полихлорвинѝл   полімер. поліхлорвіні̀л,-лу, 
поліхлорете `н,-ну 

полихроматѝческий   поліхромати `чний, 
поліхро `мний, багатоко `лірний 

полиэ̀др   поліе `др,-ра, многогра `нник,-ка 
(поверхня, складена зі скінченного числа 
плоских многокутників) 

полиэлектролѝты   поліелектролі `ти,-тів 
(високомолекулярні сполуки, що мають 
групи, здатні до йонізації в розчині) 

полиэ̀ст [полиэтиленста̀ль]   поліѐст,-ту, 
поліетиленста `ль,-лі (біоматеріял, 
складений зі сталі і поліетилену, 
стійкий проти корозії) 

полиэтилѐн [полиэтѐн, политѐн]   
поліетиле `н,-ну, поліете `н,-ну, політѐн,-ну 
(використовують як електроізоляційний 
матеріял у виробництві плівок, труб тощо) 

по̀лка   1. полѝця,-ці, полѝчка,-ки; 2. ла̀ва,-ви, 
на `стил доща `тий 

полкирпича̀   половинча̀к,-ка̀, півцеглѝна,-ни 
полкодержа̀тель   полицетрима `ч,-ча ` 
полновѐсность   повнова `гість,-гости 
полновѐсный   повнова `гий 
полново̀дный   повново `дний, повново `дий 
полново̀дье   повново `ддя, по̀вінь,-вені 
полногру̀зный   повнованта `жний 
полнодревѐсный   повнодере `вний 
полномѐрный   повномі `рний 
полноо̀сный   повнові `сний, повноосьови `й 
полноповоро̀тный   повноповоро `тний 
полносбо̀рочный   повнозбі̀рний 
по̀лностью   цілко̀м, цілкови `то, спо `вна ` 
полнота̀   повнота̀,-ти, по `вність,-ности, 
цілкови `тість,-тости 

по̀лный   по `вний 
половѝна   полови `на,-ни 
половѝнка   1. полови `нка,-ки (цегли); 

2. пі̀лка,-ки (дверей, вікна) 
половѝнник   буд. 1. половѝнник,-ка (колода); 

2. половня̀к,-ку̀ (цегла), цѐгла половѝнчаста 
половѝнный   полови `нний (який дорівнює 
полови `ні чого-небудь) 

половѝнчатость   полови `нчастість,-тости 
половѝнчатый   1. полови `нчастий; 

2. стулко `вий (який складається зі стулок) 
половѝца   буд. мостѝна,-ни (дошка в підлозі) 
половня̀к   половня̀к,-ку̀, цѐгла половѝнчаста 
полово̀дье   водопі `лля, по̀вінь,-вені 
поло̀гий   поло `гий, поло `жистий, спа `дистий 
пологопа̀дающий   пологоспаднѝй 
поло̀гость   поло `гість,-гости, поло̀жистість, 

-тости 
положѐние   поло̀ження, стан,-ну, стано̀вище, 

-ща, мі `сце,-ця 
п. исхо̀дное   стан вихідни `й 
п. кра̀йнее   поло̀ження кра̀йнє 
п. нейтра̀льное   поло `ження нейтра̀льне 
п. номина̀льное   поло `ження номіна̀льне 
п. нуля̀   поло `ження нульове ` 
п. переходно̀е   поло `ження перехіднѐ 
п. равновѐсное   стан рівнова `ги 
п. угрожа̀емое   поло `ження загро̀зливе 
п. холосто̀е   поло̀ження неробо `че [я̀лове] 

поло̀женный   налѐжний 
положѝтельность   1. мат. дода̀тність,-ности; 

2. фіз. позити `вність,-ности 
положѝтельный   позитѝвний; мат. дода̀тний; 
стве `рдний (стосовно відповіді) 

положѝть   покла̀сти 
по̀лоз   по `лоз,-за (рухома ковзна частина 
деяких машин) 

поло̀манный   пола̀маний, поло̀маний, зло̀маний 
полома̀ть   поломѝти, полама `ти, зломѝти, 
злама̀ти 

поло̀мка   лома `ння, зло `мування, лама̀ння, 
зла̀мування; злома̀ння, поло̀мання, злама̀ння, 
полама `ння; злом,-му, злам,-му 

поло̀ний  Po   поло̀ній,-нію (хемічний 
елемент, ат.н. 84, радіоактивний елемент) 

полоса̀   1. сму̀га,-ги; 2. шта̀ба,-би, шѝна,-ни 
(металева); 3. стрі̀чка,-ки (тканинна) 
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полоса валентная                                                                                               полукокс 

п. валѐнтная   сму̀га вале `нтна 
п. горячека̀танная   шта̀ба гарячевальцьо̀вана 
п. запрещённая   сму̀га заборо `нена 
п. испуска̀ния [эмѝссии]   
сму̀га випромі̀нювання [емі̀сії] 

п. отво̀да   сму `га відве `дення 
п. поглощѐния   сму̀га вбира̀ння [поглина̀ння] 
п. прессо̀ванная   шта `ба спресо `вана 
п. пропуска̀ния   сму̀га пропуска `ння 
п. сбро̀са   сму `га скида̀ння 
п. сва̀ренная   шта `ба зва `рена 
п. скольжѐния   сму̀га ко `взання 
п. усто̀йчивая   сму̀га уста `лена 
п. холоднока̀танная   
шта `ба холодновальцьо `вана 

п. часто̀т   сму̀га часто `т 
полоса̀тость   смуга `стість,-тости 
полоса̀тый   смуга `стий 
поло̀ска   сму̀жка,-ки, шта̀бка,-ки, стрі̀чка,-ки 
полоска̀ние   полоска `ння, полока̀ння 
полосово̀й   смугови `й, шта `бовий 
по̀лость   порожни `на,-ни, гніздо̀,-да ` 
п. возду̀шная   порожни `на пові `тря `на 
п. вспомога̀тельная   порожнѝна допомі̀жна̀ 
п. ма̀трицы   гніздо̀ ма̀триці 
п. многосвя̀зная   порожнѝна багатозв’я̀зна, 
гніздо̀ багатозв’я `зне 

п. односвя̀зная   порожни `на однозв’я `зна, 
гніздо̀ однозв’я `зне 

полотѐнечный   рушнико `вий 
полотѐнце   рушни `к,-ка̀ 
полотёр   підлогонатира `ч,-ча̀ 
полотёрный   підлогонатира `льний 
поло̀тнище   поло̀тнище,-ща, пі̀лка,-ки 
полотно̀   1. полотно̀,-на̀; (1. конопляна, лляна, 
бавовняна або шовкова тканина особливо 
переплетена; 2. частина механізму, що 
має вигляд стрічки, смуги; 3. одна з двох 
половин дверей, воріт); 2. зал. тор,-ра 
(проїзна поверхня залізничної, автогужової 
чи ін. дороги) 
п. железнодоро̀жное   тор залізни `чний 
п. мостово̀е   тор мостови `й 
п. нажда̀чное   полотно ` шмергелѐве 
п. ножо̀вочное   полотно ` ножівко̀ве 
п. прорезѝненное   полотно ` ґумо̀ване 
п. слюдяно̀е   полотно ` лосняко `ве 

полотня̀ный   полотня `ний 
по̀лочка   полѝчка,-ки 
по̀лочный   поличко̀вий 
полу-   1. пів- (про точну половину); 2. напів- 

(про приблизну половину) 
полуавтома̀т   напівавтома `т,-та 
п. для дугово̀й сва̀рки   напівавтома̀т для 
дугово `го зва̀рювання 

п. кузнѐчно-штампо̀вочный   напівавтома̀т 
кова `льсько-штампува `льний 

п. многорезцо̀вый   
напівавтома `т багаторізце `вий 

п. многошпѝндельный   напівавтома̀т 
багатошпі̀ндельний 

п. сва̀рочный   напівавтома̀т зва̀рювальний 
[зварни `й] 

п. тока̀рный   напівавтома `т тока̀рний 
полуавтоматизѝрованный   
напівзавтоматизо̀ваний 

полуавтоматѝческий   напівавтоматѝчний 
полуамплиту̀да   півампліту `да,-ди 
полуа̀рка   піва `рка,-ки 
полуасфа̀льт   напівасфа `льт,-ту 
полуба̀к   півба̀к,-ка 
полувѐктор   півве `ктор,-ра 
полуво̀дный   напівво `дний 
полуволна̀   напівхви `ля,-лі, півхви `ля,-лі 
полугѝбкий   напівгнучки `й 
полу̀да   полу̀да,-ди (шар станію або станієво- 
плюмбієвого стопу, що його наносять на 
металеві вироби під час лудіння) 

полу̀дить   полудѝти, побіли `ти 
полудюймо̀вка   півдюймі `вка,-ки, 
півцалі `вка,-ки 

полу̀женный   полу `джений, побі̀лений 
полужёсткий   напівжорсткѝй, напівтвердѝй 
полужѝдкий   напівтечки `й, напіврідѝнний 
полужѝрный   полігр. напівгру `бий (шрифт) 
полузазо̀р   напівпро `міжок,-жку 
полузакры̀тый   напівзакри `тий 
полуза̀мкнутый   напівза `мкнений 
полузапру̀да   напівзага `та,-ти 
полукарда̀н   півкарда `н,-на 
полука̀ртер   півка̀ртер,-ра 
полуко̀кс   напівко `кс,-су, швелько `кс,-су 

(низькотемпературний кокс) 
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полукоксование                                                                          полюс положительный 

полукоксова̀ние   півкоксува `ння, 
напівкоксува `ння 

полукольцо̀   півкільце `,-ця ` 
полукру̀г   півкру̀г,-га, півко `ло,-ла 
полукру̀глый   півкру `глий 
полукругово̀й   півколови `й 
полукру̀жный   півколови `й, півкру `говий 
полульняно̀й   напівлляни `й, напівльняни `й 
полумазу̀т   напівмазу̀т,-ту 
полуметаллѝческий   напівметалі̀чний 
полумеханизѝрованный   напівзмеханізо̀ваний 
полунавесно̀й   напівнавіснѝй, напівпочіпнѝй 
полунатура̀льный   напівнатура `льний 
полунепроница̀емый   напівнепроникни `й 
полуобожжённый   напівви `палений 
полуобро̀т   піво̀берт,-ту 
полуогранѝченный   напівобме `жений 
полуокру̀жность   напівко `ло,-ла 
полуо̀сь   півві `сь,-во `сі 
полуперѝод   півпері `од,-ду 
полупло̀скость   півплощина `,-ни ` 
полуподва̀л   сутерѝни,-рѝн (житло), півсклѐп, 

-пу, півльо `х,-ху 
полуприцѐп   напівпри `чіп,-чепа 
полупроводнѝк   напівпровідни `к,-ка ` 
п. вы̀рожденный   напівпровіднѝк вѝроджений 
п. ды̀рочный   напівпровідни `к діркови `й 
п. компенсѝрованный   напівпровідни `к 
скомпенсо `ваний 

п. магнѝтный   напівпровідни `к магне `тний 
п. органѝческий   напівпровіднѝк органі̀чний 
п. со̀бственный   напівпровідни `к вла̀сний 
п. узкозо̀нный   напівпровіднѝк вузькозо̀нний 
п. широкозо̀нный   
напівпровідни `к широкозо `нний 

п. электро̀нный   напівпровіднѝк електро̀нний 
полупроводнико̀вый   напівпровіднико `вий 
полупроводя̀щий   напівпровіднѝй 
полупроду̀кт   (на)півпроду `кт,-ту 

(проміжний продукт) 
полупрозра̀чный   напівпрозо `рий 
полупроница̀емость   напівпронѝкність,-ности 
полупроница̀емый   напівпроникни `й, 
напівпрони `кливий 

полупростра̀нство   півпро `стір,-тору, 
напівпро `стір,-тору 

полупряма̀я   півпряма̀,-мо̀ї 
полураспа̀д   півро `зпад,-ду, напівро̀зпад,-ду 
полурастворѝмый   напіврозчи `нний 
полусу̀мма   півсу̀ма,-ми 
полусу̀точный   півдобови `й 
полусфѐра   півсфе `ра,-ри 
полусходя̀щийся   напівзбі̀жний 
полутвёрдый   напівтверди `й 
полутёплый   напівте `плий 
полуто̀н   півто̀н,-ну 
полуторато̀нка   півторато `нка,-ки 
полу̀торка   півто̀рка,-ки, полу `торка,-ки 

(автомашина вантажністю півтори тони) 
полутяга̀ч   напівтяга̀ч,-ча̀ 
полуупру̀гий   напівпру `жни `й 
полуусто̀йчивый   напівстійки `й 
полуфабрика̀т   напівфабрика `т,-ту 
полухру̀пкий   напівкрихки `й 
полуцѝкл   півци `кл,-лу 
полуцилѝндр   півцилі `ндер,-дра 
полуцѝркульный   півци `ркульний 
получасово̀й   півгоди `нний 
получа̀тель   отрѝмувач,-ча, одѐржувач,-ча 
получа̀ть, получѝть   добува `ти, добу̀ти; 
одѐржувати, одѐржати; отрѝмувати, отрѝмати 

полу̀ченный   одѐржаний, отрѝманий, здобу̀тий 
получётный   півпа `ристий, півпа `рний 
полуша̀г   півкро `к,-ку 
полуша̀р   півку `ля,-лі 
полуша̀рие   півку `ля,-лі 
полушарово̀й   півкульови `й 
полуэта̀ж   півпо̀верх,-ху 
по̀лый   порожнѝстий, ду `тий 
полыха̀ть, полыхну̀ть   1. палахкоті̀ти; 2. шуга̀ти, 
шугну `ти (викидати язики полум’я) 

по̀льзователь   користува `ч,-ча̀ 
по̀льзоваться   користува `тися 
по̀люс   по̀люс,-са, бігу̀н,-на̀ (найвища точка, 
межа, границя; один із крайніх пунктів, 
протилежних один одному) 
п. вспомога̀тельный   по̀люс допомі̀жни `й 
п. географѝческий   по̀люс географі̀чний 
п. геомагнѝтный   по `люс геомагне `тний 
п. доба̀вочный   по `люс додатко̀вий 
п. магнѝтный   по̀люс [бігу̀н] магне `тний 
п. отрица̀тельный   по `люс негатѝвний 
п. положѝтельный   по `люс позити `вний 
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полюс северный                                                                         помещение складско`е 

п. сѐверный   по̀люс півні `чний 
п. уравнѝтельный   по `люс вирівня `льний 
п. ю̀жный   по̀люс півдѐнний 

по̀люсный   по̀люсний, бігу̀нний 
поляриза̀ция   поляриза `ція,-ції (надання, 
набуття орієнтації, полярности) 
п. а̀томная   поляриза̀ція а̀томна 
п. взаѝмная   поляриза̀ція взає̀мна 
п. волн   поляриза̀ція хвиль 
п. диэлѐктриков   поляриза̀ція діелѐктриків 
п. криста̀ллов   поляриза `ція криста̀лів 
п. кругова̀я   поляриза̀ція кругова̀ 
п. линѐйная   поляриза̀ція ліні̀йна 
п. магнѝтная   поляриза `ція магнѐтна 
п. наведённая   поляриза `ція навѐдена 

[індуко̀вана] 
п. свѐта   поляриза̀ція сві `тла 
п. среды̀   поляриза̀ція середо̀вища 
п. химѝческая   поляриза `ція хемі `чна 

(зміна складу електрода під час роботи 
гальванічного елемента) 

п. электрохимѝческая   поляриза `ція 
електрохемі̀чна [гальвані̀чна] (зміна різниці 
потенціялів на межі електрод-розчин) 

поляризо̀ванность   споляризо̀ваність,-ности 
поляризо̀ванный   споляризо `ваний 
поляризова̀ть   поляризува̀ти, споляризува̀ти 
поляризу̀емость   поляризо `ваність,-ности; 
споляризо `вність,-ности (здатність до 
поляризації) 

поляризу̀емый   поляризо̀ваний; споляризо̀вний 
поляризу̀ющий   поляризува `льний 
поляризу̀ющийся   споляризо `вний; 
поляризо `ваний 

полярѝметр   полярѝметер,-тра (прилад для 
визначення кута повороту площини 
поляризованого світла оптично активними 
речовинами) 

поляриметрѝя   поляриме `трія,-рії 
(дослідження структури, властивостей 
і складу речовин із використанням явищ 
поляризації світла) 

поляриско̀п   поляриско `п,-па 
(оптичний прилад, за допомогою якого 
спостерігають поляризацію світла) 

поля̀рность   поля `рність,-ности 
(1. здатність деяких тіл виявляти певні 
властивості в окремих точках (полюсах) 
своєї поверхні з більшою інтенсивністю, 
ніж в інших; 2. наявність двох протилежних 
полюсів) 

поля̀рный   поля `рний 
полярогра̀фия   полярогра `фія,-фії 

(електрохемічний метод аналізу розчинів 
(розтопів), що ґрунтується на вимірюванні 
залежностей між напругою та силою 
струму в досліджуваному розчині) 

поляро̀ид   поляро `їд,-да (світлофільтер у 
вигляді тонкої плівки, виготовлений із 
прозорих кристалів, де відбувається 
подвійне променезаломлення і поляризація 
світла) 

поляро̀н   поляро̀н,-ну (особливий стан 
електронів у кристалі, коли електрон 
поляризує навколишнє середовище) 

пома̀зать   помасти `ти 
помазо̀к   помазо̀к,-зка̀ (щіточка для змазування 
поверхні чого-небудь чимсь рідким) 

пома̀зывание   пома̀зування 
поместѝтельность   укла `дистість,-тости 
поместѝтельный   укла `дистий, містки `й, 
просто `рий 

по̀месь   по̀місь,-сі, мішани `на,-ни 
помѐха   перешко̀да,-ди, (радіо)зава̀да,-ди 
помѐхи   перешко̀ди, (радіо)зава `ди 
п. атмосфѐрные   зава `ди атмосфѐрні 
п. индустриа̀льные   зава `ди індустрі̀йні 
п. космѝческие   зава̀ди космі̀чні 
п. мѐстного происхождѐния   
зава̀ди місцѐвого похо `дження 

п. радиоприёма   зава `ди радіоприйма `ння 
п. электромагнѝтные   зава̀ди електромагнѐтні 

помехоусто̀йчивость   завадості̀йкість,-кости 
помеча̀ть, помѐтить   познача `ти, позна `чити 
помѐченный   познача `льний 
помеша̀ть   перешко `дити 
помеща̀ть, поместѝть   поміща̀ти, помістѝти, 
приміща `ти, примістѝти 

помещѐние   1. приміща `ння, поміща `ння; 
примі `щення, помі̀щення; 2. примі̀щення 
(кімната) 
п. аккумуля̀торное   примі̀щення акумуля̀торне 
п. ва `нное   ва̀нна,-ної, ку `пільниця,-ці 
п. жило `е   житло̀,-ла̀, поме `шкання 
п. машѝнное   примі̀щення машѝнне 
п. насо̀сное   помпо `вня,-ні, примі̀щення 
по `мпове 

п. подва̀льное   примі `щення підва̀льне 
п. складско̀е   склад,-ду, примі `щення 
складськѐ 
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помещение служебное                                                                             пополняющий 

п. служѐбное   примі̀щення службо̀ве 
п. трансформа̀торное   примі̀щення 
трансформа̀торне, трансформа̀торна,-ної 

п. учѐбное   примі̀щення навча `льне 
п. холодѝльное   примі̀щення холоди `льне 
п. черда̀чное   гори `ще,-ща, стрих,-ху 

помножа̀ть, помно̀жить   помножа̀ти, 
помно `жити 

помо̀л   мѐлення; розме `лення; молоття `; 
млѝво,-ва, розмо̀л,-лу 
п. кру̀пный   мли `во гру `бе 
п. мѐлкий   мли `во дрібне ` 
п. мя̀гкий   мли `во м’якѐ 
п. раздѐльный   мѐлення розді̀льне 
п. совмѐстный   мѐлення сумі̀сне [суку̀пне, 
спі̀льне] 

п. то̀нкий   мли `во тонке `, розмо `л тонки `й 
помо̀ст   помі̀ст,-мо̀сту (1. підвищення чи 
підвищена частина чого-небудь; 
2. дерев’яна платформа, перекинута з 
берега у воду) 
п. весово̀й   помі̀ст вагови `й 
п. для вы̀грузки   помі̀ст для виванта̀жування 
п. отка̀точный   помі̀ст відкотни `й 
п. откидно̀й   помі `ст відкидни `й 
п. подвесно̀й   помі̀ст підвіснѝй [почіпнѝй] 

по̀мпа   по̀мпа,-пи, смок,-ка (прилад для 
напомповування або випомповування 
рідин чи газу) 
п. водяна̀я   по `мпа водяна̀ 
п. ма̀сляная   по `мпа олі̀йна 
п. топливоподаю̀щая   
по `мпа паливоподава̀льна 

помпа̀ж   помпа `ж,-жу 
по̀мповый   по `мповий, смо̀ковий 
помутнѐние   помутні̀ння 
помутнѐть   помутні̀ти, змутні̀ти, скаламутні̀ти, 
потьмяні̀ти 

помя̀тый   пом’я `тий, зім’я `тий 
понижа̀емый   зни `жуваний; знижни `й 
понижа̀ть, понѝзить   зни `жувати, знѝзити; 
змѐншувати, змѐншити 

понижа̀ющий   знѝжувальний, змѐншувальний 
понижа̀ющийся   знизни `й, знижнѝй, 
зменше `нний; знѝжуваний, змѐншуваний 

понижѐние   зни `жування, змѐншування; 
зни `ження, змѐншення; спад,-ду 

понѝженный   знѝжений, змѐншений 
понизѝтель   зни `жувач,-ча 
п. давлѐния   знѝжувач ти `ску 
п. напряжѐния   зни `жувач напру `ги 

понто̀н   понто̀н,-на (плавуча опора для зводів, 
копрів, причалів, наплавних мостів; 
використовують і як засіб переправи) 

понто̀нный   понто̀нний 
понудѝтельный   спонука̀льний, примусо̀вий 
понужда̀емый   спонука `ний, спону̀куваний; 
спонукни `й 

понужда̀ть, понудѝть   спонука̀ти, спону̀кувати 
понужда̀ющий   спонука `льний 
поня̀тие   поня `ття; мн. поня `ття (сукупність 
поглядів, рівень розуміння чогось) 

поочерёдность   почерго `вість,-вости 
поочерёдный   почерго `вий 
поощрѐние   заохо `чення 
поощрѝтельный   заохо `чувальний 
попада̀ть, попа̀сть   попада̀ти, попа̀сти; влуча̀ти, 
влу `чити (у ціль) 

попа̀рно   попа `рно, па `рами 
поперёк   упо `перек, попере `к 
поперемѐнность   поперемі̀нність,-ности 
поперемѐнный   поперемі̀нний, 
навперемі̀нний, позмі̀нний 

поперѐчина   попере `чка,-ки 
п. бурово̀го коромѝсла   
попере `чка свердлово `го коро `мисла 

п. распо̀рная   попере `чка розпірна ` 
п. фиксѝрующая   попере `чка фіксува `льна 

поперѐчник   попере `чник,-ка 
поперѐчно-строга̀тельный   
попере `чно-струга `льний 

поперѐчный   попере `чний 
поплавко̀вый   поплавце `вий 
поплаво̀к   поплавѐць,-вця `, плива̀ч,-ча `, 
поплаво `к,-вка̀ 

попола̀м   на̀впіл, наполови `ну 
пополнѐние   попо `внювання; попо `внення 
попо̀лненный   попо `внений 
пополнѝтель   попо `внювач,-ча 
пополнѝтельный   попо `внювальний 
пополня̀емый   попо `внюваний; поповни `й 
пополня̀ть, попо̀лнить   попо `внювати, 
попо `внити 

пополня̀ющий   поповня `льний 
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пополняющийся                                                                          порошок протирочный 

пополня̀ющийся   поповнѝй; попо̀внюваний 
попра̀вка   1. поправля `ння; попра̀влення; 
попра̀ва,-ви, попра̀вка,-ки; 2. виправля̀ння; 
ви `правлення; ви `права,-ви 
п. на пластѝческую зо̀ну   попра `вка на 
пласти `чну зо `ну 

п. на фа̀зовый сдвиг   
попра `вка на фа̀зовий зсув 

п. относѝтельная   попра `вка відно `сна 
п. радиацио̀нная   попра `вка радіяці̀йна 

поправлѐние   поправля `ння, виправля `ння; 
попра `влення, ви `правлення 

попра̀вленный   попра `влений 
поправля̀емый   попра `вля `ний; поправни `й 
поправля̀ть, попра̀вить   поправля̀ти, попра̀вити 
поправля̀ющий   попра `влювальний 
поправля̀ющийся   поправнѝй; попра̀вля̀ний 
попра̀вочный   поправко `вий 
по̀пуск   по̀пуск,-ку (кодоли, линви) 
попу̀тать   поплу `тати 
попу̀тный   супровідни `й 
попы̀тка   намага̀ння; спро `ба,-би 
по̀ра   по `ра,-ри, шпа `ра,-ри 
поравня̀ть   зрівня `ти 
поража̀ть, поразѝть   вража `ти, вра̀зити; 
поража `ти, поразѝти 

поражѐние   вража̀ння, влуча̀ння; вра̀ження, 
влу `чення; пора `зка,-ки 
п. то̀ком   вра̀ження стру `мом 

поражённый   вра̀жений 
по̀рванный   по̀рваний, подѐртий 
порва̀ть   порва̀ти, подѐрти, розірва̀ти, роздѐрти 
по̀ристость   порува `тість,-тости, по̀ристість, 

-тости, шпари `стість,-тости 
п. материа̀ла   по̀ристість матерія `лу 
п. ма̀трицы   порува `тість ма̀триці 

по̀ристый   порува̀тий, по̀ристий, шпарѝстий 
поро̀г   порі̀г,-ро̀гу (1. початок чого-небудь; 

2. крайня межа чого-небудь; 3. найменша 
величина, кількість чого-небудь або 
мінімальна сила, що робить можливим 
вияв певної ознаки або якости) 
п. делѐния   порі `г по̀ділу 
п. зажига̀ния   порі `г запа `лювання 
п. излучѐния   порі `г випромі̀нювання 
п. ограничѐния   порі `г обмѐження 
п. подвѝжности   порі `г рухли `вости 

п. реа̀кции   порі `г реа̀кції 
п. слы̀шимости   порі `г чу `тности 
п. фотоэффѐкта   порі `г фотоефе `кту 
п. чувствѝтельности   порі `г чутлѝвости 

поро̀говый   поро̀говий 
поро̀да   поро̀да,-ди, гірнѝна,-ни, горнѝна,-ни 

(мінерал або сукупність мінералів зі сталим 
складом як частина земної кори) 
п. го `рная   поро `да гірська ` 
п. пуста̀я   поро `да поро `жня 
п. ска̀льная   поро `да скѐльна [скеля `ста] 
п. у `гольная   поро̀да ву̀гільна 

породоотбо̀йщик   породовідбі̀йник,-ка 
породоотделѝтель   породовідді̀льник,-ка 
породоочистѝтель   породоочисни `к,-ка̀ 
породопогру̀зочный   породонаванта̀жувальний 
поро̀ды   мн. поро `ди,-рі̀д 
поро̀к   ва `да,-ди, дефе `кт,-ту, ґандж,-джу 
п. зака̀лочный   дефѐкт гартівни `й 
п. литѐйный   дефѐкт лива `рний 
п. повѐрхностный   дефе `кт поверхне `вий 
п. произво̀дственный   дефѐкт виробнѝчий 
п. скры̀тый   дефѐкт прихо `ваний 

пороло̀н   пороло̀н,-ну (пористий синтетичний 
матеріял з поліуретану) 

порообразова̀ние   пороутво `рення 
порообразова̀тель   пороутво `рювач,-ча, 
порофо `р,-ра 

поропла̀ст   поропла `ст,-ту 
по̀рох   1. по `рох,-ху, пил,-лу, ку `рява,-ви 

(найдрібніші частинки чого-небудь); 
2. по̀рох,-ху (вибухова речовина, яку 
застосовують для стрільби з вогнепальної 
зброї та виготовлення патронів) 

порохово̀й   порохови `й 
поро̀чный   дефѐктний 
порошѝнка   пороши `нка,-ки 
порошѝть   пороши `ти 
порошковѝдный   порошкоподі̀бний 
порошко̀вый   порошко `вий 
порошо̀к   порошо `к,-шку ` 
п. абразѝвный   порошо `к абрази `вний 

[здирни `й] 
п. алма̀зный   порошо `к алма̀зний 
п. нажда̀чный   порошо `к шме `ргельний 
п. полирова̀льный   порошо̀к полірува̀льний 
п. протѝрочный   порошо̀к для протира̀ння 
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порошок ферромагнитный                                                        посадка вынужденная 

п. ферромагнѝтный   порошо̀к феромагнѐтний 
п. цементѝрующий   порошо̀к цементува̀льний 
п. шипу̀чий   порошо `к шумли `вий 
п. шлифова̀льный   порошо̀к шліфува̀льний 

порошо̀чный   порошко `вий 
порт   порт,-ту (1. ділянка берега водойми 
разом із прилеглою водною площею, 
спеціяльно обладнана для стояння суден, 
вантажно-розвантажувальних та інших 
робіт; 2. спеціяльно обладнане місце 
стояння літаків, гелікоптерів) 
п. буксѝрный   порт голівни `й 
п. возду̀шный   порт пові `тря `ний 
п. грузово̀й   порт ванта `жний 
п. морско̀й   порт морськи `й 
п. погру̀зки   порт ванта `ження 
п. речно̀й   порт річкови `й 
п. торго̀вый   порт торго `вий 
п. у `стьевой   порт гѝрловий 

порта̀л   порта̀л,-лу, вхід,-хо `ду, воро `та,-рі̀т 
(1. арх. архітектурно виділений на фасаді 
вхід до великого будинку; 2. частина 
металевої конструкції або машинної 
частини П-подібної форми) 

порта̀льный   порта̀льний (змонтований на 
порталі) 

портатѝвность   портати `вність,-ности, 
негромі `здкість,-кости 

портатѝвный   портати `вний, негроміздкѝй 
(зручний для носіння, невеликий за розміром) 

по̀ртить   псува `ти, пошко̀джувати, ні̀вечити 
портландцемѐнт   портландцеме `нт,-ту 

(цемент, який в основному складається 
із кальцію силікатів) 
п. быстротвердѐющий   портландцемѐнт 
швидкотве `рдний 

п. гидрофо̀бный   портландцеме `нт 
гідрофо̀бний [водобоязкѝй] 

п. пластифицѝрованный   
портландцеме `нт спластифіко `ваний 

п. пуццола̀новый   портландцеме `нт 
пуцола `новий 

по̀ручень   бѝльце,-ця, пору̀ччя, по̀ручень,-чня 
(невисока огорожа, опора) 

порфѝр   мін. порфі̀р,-ру (магматичні гірські 
породи; використовують як будівельний 
матеріял) 

порционѝрование   порціюва `ння 
по̀рция   по̀рція,-ції, па̀йка,-ки (певна частина, 
кількість чого-небудь) 

по̀рча   псува `ння, ні `вечення; пошко̀дження, 
ва̀да,-ди 

по̀ршень   то̀лок,-ка, по `ршень,-шня 
(циліндрична деталь двигунів внутрішнього 
згоряння, що рухається зворотно-поступально 
всередині більшого циліндра, щільно 
прилягяючи до його стінок) 
п. враща̀ющийся   то̀лок оберто `вий 
п. гидравлѝческий   то̀лок гідравлі̀чний 
п. дѐмпферный   то̀лок дѐмпферний 

[гальмівни `й] 
п. дѝсковый   то̀лок дѝсковий [кружа̀льний] 
п. золотнико̀вый   то̀лок сувако `вий 
п. насо̀сный   то `лок по `мповий [смо̀ковий] 
п. ныря̀ющий   то̀лок пірна `льний 
п. проходно̀й   то̀лок прохідни `й 
п. пульсѝрующий   то̀лок пульсу `ючий 
п. пустотѐлый   то̀лок порожни `стий 
п. разъёмный   то̀лок рознімни `й 
п. ротацио̀нный   то̀лок ротаці̀йний 
п. сопряжённый   то `лок спря `жений 
п. составно̀й   то `лок скла `дений 
п. тормозно̀й   то̀лок гальмівни `й 
п. уда̀рный   то `лок уда̀рний 
п. уравнѝтельный   то̀лок зрівнова̀жувальний 

поршнево̀й   то̀локовий, поршне `вий 
поры̀вистый   пори `вчастий, рвучки `й 
поря̀дковый   порядко `вий 
поря̀док   поря̀док,-дку (1. певна послідовність, 
черговість чого-небудь; 2. мат. числова 
характеристика багатьох математичних 
об’єктів) 
п. блѝжний   поря `док близьки `й 
п. величины̀   поря `док величини ` 
п. да̀льний   поря `док далѐкий 
п. криво̀й   поря `док криво `ї 
п. многочлѐна   поря `док багаточлѐна 
п. определѝтеля   поря `док визна `чника 
п. произво̀дной   поря `док похідно̀ї 
п. реа̀кции   поря `док реа `кції 
п. ря̀дный   поря `док ря `дний 
п. уравнѐния   поря `док рівня `ння 
п. ша̀хматный   поря `док ша `ховий 

поса̀дка   1. саджа̀ння; наса `джування; 
наса `дження; на̀сад,-ду; 2. сіда̀ння, 
приземля `ння; призе `млення 
п. вы̀нужденная   приземля `ння [сіда `ння] 
ви `мушене 

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 347
посадка глухая                                                                                                     постель 

п. глуха̀я   на `сад глухи `й 
п. конѝческая   на̀сад коні̀чний 
п. легкопрѐссовая   на̀сад легкопре `совий 
п. легкоходова̀я   на `сад легкоходови `й 
п. ле `нточная   на̀сад стрічкови `й 
п. напряжённая   на `сад напру `жений 
п. неподвѝжная   на `сад нерухо `мий 
п. переходна̀я   на `сад перехідни `й 
п. пло̀тная   на̀сад щі `льний 
п. прѐссовая   на̀сад пре `совий 
п. свобо̀дная   на̀сад ві̀льний 
п. скользя̀щая   на `сад ко `взний 
п. туга̀я   на̀сад туги `й 
п. широкоходова̀я   на̀сад широкоходовѝй 

поса̀дочный   1. насадо `вий; 2. посадни `й 
поса̀женный   наса̀джений, поса `джений 
посѐв   посі `в,-ву, сівба̀,-би ` 
посевно̀й   посівни `й 
посеребрѐние   посрі `блення 
посеребрённый   посрі `блений 
посеребрѝть   посрібли `ти 
посѐчь   1. посікти `; 2. поруба `ти 
посинѝть   посини `ти 
послаблѐние   ослабля `ння, послабля `ння, 
попуска `ння; осла̀блення, посла `блення, 
попу `щення; посла̀бина,-ни, по `пуск,-ку 

послабля̀ть, посла̀бить   ослабля̀ти, осла̀бити; 
послабля `ти, посла̀бити; попуска `ти, 
попусти `ти 

последѐйствие   післяді̀я,-ді̀ї 
п. диэлектрѝческое   післяді̀я діелектрѝчна 
п. магнѝтное   післяді̀я магне `тна 
п. пластѝческое   післяді̀я пластѝчна 
п. термопластѝческое   
післяді̀я термопласти `чна 

п. упру̀гое   післяді̀я пру `жна ` 
послѐдний   оста̀нній 
послѐдовательно   послідо̀вно 
послѐдовательность   послідо `вність,-ности 
п. бесконѐчная   послідо̀вність нескінчѐнна 
п. возраста̀ющая   послідо̀вність зроста̀льна 

[зроста `юча] 
п. комбинацио̀нная   
послідо `вність комбінаці `йна 

п. конѐчная   послідо̀вність скінчѐнна 
п. обра̀тная   послідо̀вність зворо̀тна 

п. пряма̀я   послідо `вність пряма̀ 
п. расходя̀щаяся   послідо̀вність розбі̀жна 
п. сходя̀щаяся   послідо `вність збі̀жна 
п. числова̀я   послідо̀вність числова ` 

послѐдовательный   послідо `вний 
послѐдствие   на̀слідок,-дку 
послѐдующий   насту `пний, да̀льший 
послеоса̀дочный   післяосадо̀вий 
послеосаждѐние   післяоса `дження 
послесвечѐние   післясвіті̀ння, післясві̀чення 
послеуда̀рный   післяуда `рний 
посло̀йный   поша `ровий 
посмѐнный   позмі `нний 
посо̀бие   1. посі `бник,-ка (навчальний); 

2. при `лад,-ду, прила `ддя 
пост-   пост- (префікс, що означає наступність) 
пост   пост,-та̀ (1. місце, пункт, з якого зручно 
стежити за кимось або охороняти; 2. місце, 
де зосереджене управління відповідними 
процесами) 
п. блокиро̀вочный   пост блокува `льний 
п. водомѐрный   пост водомі `рний 
п. ответвлѐния   пост відгалу `ження 
п. повѐрочный   пост перевірни `й 
п. управлѐния   пост керува `ння 
п. участко̀вый   пост дільни `чий 

поста̀в   1. поса `д,-да (пара млинових жорен, 
одне з яких нерухоме, а друге обертається 
на ньому); 2. суві̀й,-во̀ю (штука тканини) 

поста̀вка   доставля `ння; доста `ва,-ви 
поста̀вленный   доста̀влений 
поставля̀емый   доста̀вля `ний; доста̀вни `й 
поставля̀ть, поста̀вить   доставля̀ти, доста̀вити 
поставля̀ющий   доставля `льний 
поста̀вочный   доста `вний 
поставщѝк   постача̀льник,-ка 
постамѐнт   постаме `нт,-та, підста̀ва,-ви, 
підви `щення 

постано̀вка   ста̀влення; поста `влення; 
поста `ва,-ви 

постановлѐние   постано `ва,-ви, ухва `ла,-ли 
постано̀вленный   постано̀влений, ухва̀лений 
постановля̀емый   постано `влюваний; 
постано `вний 

постановля̀ющий   постано `влювальний 
постѐль   1. ло̀же,-жа (річки), рі̀чище,-ща; 

2. гірн. по `стіль,-тѐлі 
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постель каменная                                                                                            потенциал 

п. ка̀менная   ло̀же кам’янѐ, по̀стіль кам’яна̀ 
п. песча̀ная   ло̀же піща̀не, рі̀чище піща̀не 

постепѐнно   поступо `во, ступене `во 
постепѐнность   поступо `вість,-вости 
постепѐнный   поступо `вий, поступене `вий, 
ступене `вий 

посторо̀нний   сторо `нній, іноро `дний 
постоя̀нная   ім. ста̀ла,-лої, конста̀нта,-ти, 
пості `йна,-ної 
п. Авога̀дро  NA   ста̀ла Авога `дро 

(NA = 6,02 × 1023 моль-1 речовини) 
п. Бо̀льцмана   ста̀ла Бо `льцмана 

(1,38 x 10-23 Дж/К) 
п. врѐмени   ста̀ла ча̀су 
п. га `зовая   ста̀ла газова 
п. га `зовая универса̀льная  R   ста̀ла газова 
універса `льна (R = 8,314 Дж/К·моль) 

п. гравитацио̀нная   ста̀ла гравітаці̀йна 
п. диэлектрѝческая   ста `ла діелектри `чна 
п. магнѝтная   ста̀ла магне `тна 
п. Пла̀нка   ста̀ла Пла̀нка (6,626x10-34 Дж·с) 
п. распределѐния   ста̀ла розпо `ділу 
п. решётки   ста `ла ґра `тки 
п. Рѝдберга   ста̀ла Рі̀дберґа (109737 см-1) 
п. Фарадѐя  F   ста̀ла Фарадѐя 

(F = 96485 Кл/моль) 
п. электрѝческая   ста̀ла електрѝчна 
п. электродинами `ческая   
ста̀ла електродинамі̀чна 

п. электромагнѝтная   ста̀ла електромагнѐтна 
постоя̀нный   1. пості `йний (у часі); 2. мат. 
ста̀лий, незмі `нний 

постоя̀нство   пості `йність,-ности; мат. 
ста̀лість,-лости 
п. объёма   ста `лість об’є̀му 
п. показа̀ний   ста̀лість по̀казів 

построѐние   будува̀ння; побудува `ння, 
збудува `ння; будо̀ва,-ви, побудо `ва,-ви 

постро̀енный   збудо̀ваний, побудо̀ваний 
постро̀ить   збудува `ти, побудува `ти 
постро̀йка   будува̀ння; побудува `ння, 
збудува `ння; побудо̀ва,-ви, буді`вля,-лі 

постула̀т   постула `т,-ту, тве `рдження, 
аксіо̀ма,-ми (твердження, яке у процесі 
побудови наукової теорії приймають 
без доведення як вихідне) 

постулѝровать   постулюва̀ти, ствѐрджувати 

поступа̀тельный   поступа̀льний, поступнѝй, 
поступо `вий 

поступа̀ть, поступѝть   надхо̀дити, надійти ` 
поступа̀ющий   поступа `льний, надхідни `й 
поступлѐние   надхо̀дження 
п. во `здуха   до `плив пові̀тря 

посу̀да   по `суд,-ду, посу `дина,-ни, на̀чиння 
п. гонча̀рная   по̀суд гонча̀рний 
п. измерѝтельная   посу `дина вимірна̀ 
п. керамѝческая   по `суд керамі `чний 
п. лаборато̀рная   по `суд лаборато̀рний 
п. стекля̀нная   по̀суд скляни `й 
п. фарфо̀ровая   по̀суд порцеля `новий 
п. фая̀нсовая   по̀суд фая `нсовий 

посу̀дный   посу `дний 
посудомо̀ечный   посудоми `йний 
посудообжига̀тельный   посудовипа̀лювальний 
посурьмѝть   посурми `ти, почорни `ти (від 
застарілої назви “сурма” (турецьке 
слово) елементу стибію; сполуками 
стибію (сурми) чорнили брови, вії) 

посу̀точно   подобо̀во 
посу̀шенный   посу̀шений 
посушѝть   посуши `ти, ви `сушити 
посчита̀ть   полічѝти, порахува `ти 
посыла̀емый   поси `ланий, виси `ланий (про 
хвилю) 

посыла̀ние   посила `ння; посла `ння 
посыла̀ть, посла̀ть   посила `ти, посла `ти 
посыла̀ющий   посила `льний 
посы̀лка   посила̀ння, висила `ння; посла `ння; 
паку `нок,-нка (предмет); по `силка,-ки 
(об’єкт) 
п. вы̀зова   висила̀ння ви `клику 
п. ѝмпульсов   висила `ння і̀мпульсів 
п. ста̀ртовая   посила̀ння ста̀ртове [пусковѐ] 
п. то̀ковая   посила `ння струмовѐ 

посы̀лочный   поси `льний 
посы̀пка   посипа̀ння 
по̀таш  K2CO3·2H2O   по̀таш,-шу, ка̀лій карбона̀т 
потемнѐвший   потемні `лий 
потемнѐние   потемні̀ння 
потемнѐть   потемні `ти 
потенциа̀л   потенція `л,-лу (1. величина, яка 
характеризує запас енергії тіла, що перебуває 
в даній точці силового поля; 2. можливості, 
наявні сили, запаси, засоби, що можуть 
бути використані) 
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потенциал биэлектрический                                                                 поток тепловой 

п. биэлектрѝческий   
потенція `л біелектри `чний 

п. возбуждѐния   потенція `л збу̀дження 
п. зажига̀ния   потенція `л запа `лювання 
п. иониза̀ции   потенція `л йоніза̀ції 
п. искрово̀й   потенція `л іскрови `й 
п. конта̀ктный   потенція `л конта `ктний 
п. магнѝтный   потенція `л магне `тний 
п. окислѝтельно-восстановѝтельный   
потенція `л оки `сно-відно `вний, 
редокспотенція `л,-лу 

п. статѝческий   потенція `л стати `чний 
п. термодинамѝческий   
потенція `л термодинамі̀чний 

п. экономѝческий   потенція̀л економі̀чний 
п. электрѝческий   потенція `л електрѝчний 
п. электро̀дный   потенція `л електро `дний 

потенциа̀льный   1. потенція̀льний (стосовно 
потенціялу); 2. потенці `йний, можли `вий 
(стосовно потенції) 

потенцио̀метр   потенціо̀метер,-тра (1. прилад 
для вимірювання електричного потенціялу 
тіла в даній точці або елекрохемічного 
потенціялу електрода в розчині 
досліджуваної речовини; 2. пристрій для 
зміни напруги) 

потенциометрѝческий   потенціометри `чний 
потенциомѐтрия   потенціоме `трія,-рії 

(фізико-хемічний метод кількісного аналізу, 
що полягає у вимірюванні електрохемічного 
потенціялу електрода в розчині 
досліджуваної речовини) 

потенцѝрование   потенціюва `ння, 
спотенціюва `ння (математична дія, 
що полягає у визначенні величини за 
її логаритмом) 

потенцѝрованный   спотенційо `ваний 
потенцѝровать   потенціюва̀ти, спотенціюва̀ти 

(виконувати математичну дію 
потенціювання) 

потѐнция   потѐнція,-ції (прихована здатність, 
що може виявитися за певних умов) 

потѐри   втра̀ти, втрат 
п. гидравлѝческие   втра̀ти гідравлі̀чні 
п. гистерѐзисные   втра̀ти гістерѐзні 
п. диэлектрѝческие   втра̀ти діелектри `чні 
п. коррозио̀нные   втра `ти корозі `йні 
п. магнѝтные   втра̀ти магне `тні 
п. механѝческие   втра `ти механі̀чні 

п. на перемагнѝчивание   
втра `ти на перемагне `чування 

п. на трѐние   втра̀ти на тертя ` 
п. при прока̀ливании   втра̀ти прожа̀рювання 
п. скольжѐния   втра `ти ко̀взання 
п. тепловы̀е   втра̀ти теплові ` 
п. электрѝческие   втра̀ти електри `чні 
п. энѐргии   втра̀ти ене `ргії 

потѐрна   поте `рна,-ни (галерея під землею 
або всередині масивної споруди) 

потѐря   втра̀та,-ти 
п. в вѐсе   втра `та на вазі̀ 
п. мо̀щности   втра̀та поту `жности 
п. напряжѐния   втра `та напру `ги 
п. подвѝжности   втра̀та рухли `вости 
п. усто̀йчивости   втра `та сті̀йкости 

потѐрянный   загу̀блений, втра `чений 
потеря̀ть   1. загубѝти (про конкретну річ); 

2. втра̀тити (про абстрактну річ) 
потѐчь   потекти ` 
потнѝк   пітни `к,-ка̀ 
потнико̀вый   пітнико `вий 
по̀тный   1. спітні̀лий, пітнѝй (вкритий потом); 

2. запітні̀лий 
пото̀к   поті̀к,-то̀ку, стру̀мінь,-меня, течія̀,-чії̀ 

(1. маса (повітря, світла, звуків), що 
поширюється і спрямовується кудись; 
2. велика кількість, маси чогось, що 
рухається в одному напрямі; 3. безперервний 
рух, надходження великої кількости чогось) 
п. вихрево̀й   поті̀к вихрови `й 
п. восходя̀щий   поті̀к висхіднѝй [догі̀рний] 
п. жи `дкости   поті̀к рідини ` 
п. излучѐния   поті̀к випромі̀нювання 
п. инду̀кции   поті̀к інду `кції 
п. ламина̀рный   поті `к ламіна `рний 
п. лучѝстый   поті̀к промени `стий 
п. магнѝтный   поті̀к магне `тний 
п. несжима̀емый   поті `к нести `сливий 
п. нисходя̀щий   поті̀к низхіднѝй [доді̀льний, 
долузве `рнений] 

п. произво̀дственный   поті `к виробни `чий 
п. рассѐяния   поті̀к розсі̀яння 
п. руслово̀й   поті̀к руслови `й 
п. светово̀й   поті̀к [стру `мінь] світлови `й 
п. сквозно̀й   поті̀к наскрі `зний 
п. теплово̀й   поті̀к теплови `й 
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поток турбулентный                                                                                           починять 

п. турбулѐнтный   поті `к турбуле `нтний 
потокообра̀зный   потокоподі `бний 
потокораспределѐние   потокорозподіля̀ння; 
потокорозподі̀лення; потокорозпо `діл,-лу 

потокосцеплѐние   потокозчі `плювання; 
потокозчѐплення; потокозче `п,-пу 

потоло̀к   1. стѐля,-лі; 2. горѝще,-ща; 3. рі̀вень 
найви `щий, гранѝця (переносно) 

потоло̀чный   стельови `й 
потоплѐние   то̀плення; пото `плення 
пото̀пленный   пото `плений, зато̀плений 
поточѝть   поточѝти, погостри `ти 
пото̀чно-   пото `ково- 
п.-конвѐйерный   пото `ково-конвѐєрний 
п.-операцио̀нный   пото `ково-операці `йний 
п.-позицио̀нный   пото `ково-позиці̀йний 
п.-расчленённый   пото̀ково-розчлено̀ваний 
п.-скоростно̀й   пото `ково-шви `дкісний 

пото̀чность   пото̀чність,-ности 
пото̀чный   пото̀ковий 
потравѝть   1. потрави `ти, поочища `ти, 
погравіюва `ти; 2. попуска `ти (линву) 

потребѝтель   спожива `ч,-ча ` 
потребѝтельский   спожи `вчий, спожи `вний 
потреблѐние   1. спожива `ння, витрача̀ння; 
спожиття `, ви `трачення; 2. спожи `ток,-тку, 
ви `трата,-ти 
п. мо̀щности   спожива̀ння [втра̀та] поту̀жности 
п. произво̀дственное   спожива̀ння виробнѝче 
п. сма̀зывающего материа̀ла   спожива̀ння 
мастѝла 

п. то̀плива   спожива `ння па `лива 
п. энѐргии   спожива `ння ене `ргії 

потреблённый   1. спожи `тий; 2. ви `трачений 
потребля̀емый   спожи `ваний; споживни `й 
потребля̀ть, потребѝть   спожива̀ти, спожѝти; 
витрача `ти, ви `тратити 

потребля̀ющий   спожива̀льний, витрача̀льний 
потребля̀ющийся   споживни `й, витратни `й; 
спожи `ваний, витрача̀ний 

потрѐбность   потрѐба,-би 
потрѐскавшийся   потрі `сканий, поре `паний 
потрѐсканный   потрі `сканий, порѐпаний 
потрѐскаться   потрі̀скатися, порѐпатися 
потускнѐние   потьмяні̀ння, потемні̀ння 
потускнѐть   потьмяні̀ти, потемні̀ти, 
потьма `ритися 

потуха̀ние   згаса̀ння, погаса `ння, загаса `ння; 
зга̀снення, пога `снення 

потуха̀ть, поту̀хнуть   згаса `ти, загаса̀ти, 
зага̀снути; погаса̀ти, пога `снути 

потуха̀ющий   погаса̀ючий, згаса̀ючий, 
погасни `й, згаснѝй 

поту̀хший   пога `слий, зга `слий 
поту̀шенный   пога `шений, зага̀шений 
потушѝть   погасѝти, загаси `ти, згаси `ти 
потяну̀ть   потягти `, потягну `ти 
поуба̀вить   1. змѐншити; 2. вкороти `ти 
поуба̀вленный   1. змѐншений; 2. вкоро̀чений 
похо̀дный   похі `дний (апарат) 
похо̀жий   схо̀жий, поді̀бний 
похолода̀ние   1. похолодні `ння; 2. метеор. 
похолода `ння 

поцара̀панный   подря `паний 
поцедѝть   поцідѝти 
почасово̀й   погодѝнний 
по̀чва   ґрунт,-ту 
п. болотѝстая   ґрунт болоти `стий 
п. гипсоно̀сная   ґрунт гіпсоно `сний 
п. глѝнистая   ґрунт гли `нястий 
п. гу̀мусовая   ґрунт гу `мусовий 
п. дѐрновая   ґрунт дерно `вий 
п. известко̀вая   ґрунт вапни `стий 
п. подзо̀листая   ґрунт підзо̀листий 
п. суглѝнистая   ґрунт суглинко `вий 
п. торфяна̀я   ґрунт торфо̀вий [торф’янѝй] 
п. чёрнозёмная   ґрунт чорнозе `мний 
п. эрозѝрованная   ґрунт ерозійо `ваний 

по̀чвенный   ґрунто `вий 
почвозащѝтный   ґрунтозахисни `й 
почвообраба̀тывающий   ґрунтообро̀бний 
почвообразова̀тельный   ґрунтотвірни `й 
почернѐвший   почорні `лий 
почернѐлость   почорні `лість,-лости 
почернѐлый   почорні `лий 
почернѐние   почорні `ння 
почернённый   почо̀рнений 
почернѐть   почорні `ти 
почернѝть   почорни `ти 
почѝн   почина `ння; почи `н,-ну 
почѝненный   пола̀годжений 
починя̀ть, починѝть   ла̀годити, пола `годити, 
поладна `ти 
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почистить                                                                                                     практиковать 

почѝстить   почѝстити 
почѝщенный   почи `щений 
почлѐнно   мат. почлѐнно 
по̀чта   по `шта,-ти 
п. пневматѝческая   по̀шта пневматѝчна 
п. электро̀нная   по `шта електро `нна 

почтѝ   ма̀йже 
поша̀тывать, пошатну̀ть   похѝтувати, похитну̀ти 
пошевелѝть   ворухну̀ти, поворухну̀ти, пору̀хати 
пошѝв, пошѝвка   шиття `, пошиття ` (одягу) 
пошѝвочный   пошивни `й, краве `цький (цех) 
пошѝтый   поши `тий 
пошѝть   поши `ти 
по̀шлина   1. ек. мѝто,-та; 2. збір,-бо̀ру; 

3. опла `та,-ти 
поштукату̀ренный   потинько `ваний 
поштукату̀рить   потинькува `ти 
пошту̀чный   пошту `чний 
появлѐние   з’явля̀ння, появля̀ння; поя̀влення, 
з’я `влення; з’я `ва,-ви, поя `ва,-ви 

появля̀ться, появѝться   з’явля̀тися, з’явѝтися; 
виника `ти, вѝникнути 

по̀яс   1. по `яс,-су (те, що має вигляд смуги); 
2. пас,-са (шкіряний); 3. геол. па `смо,-ма 
п. монтёрский   по `яс монте `рський 
п. предохранѝтельный   по̀яс [пас] запобі̀жний 
п. радиацио̀нный   па̀смо радіяці̀йне 
п. спаса̀тельный   по `яс рятува̀льний 
п. центрѝрующий   по̀яс [пас] центрува̀льний 
п. часово̀й   астр. по̀яс годѝнний 

пояснѐние   поя `снювання; поя `снення 
поясня̀ющий   поя `снювальний 
поясо̀к   1. поясо̀к,-ска̀, па̀сок,-ка (чоловічий); 

2. арх. поясо̀к,-ска̀ (оздоблена орнаментом, 
скульптурними зображеннями смуга, що 
виступає із стіни будівлі) 

пра̀вила   пра̀вила,-вил, при `пис,-су 
п. безопа̀сности   пра `вила безпе `ки 
п. вну̀треннего распоря̀дка   пра̀вила 
вну `трішнього розпоря `дку 

п. движѐния   пра̀вила ру `ху 
п. по̀льзования   пра `вила користува `ння 
п. эксплуата̀ции   пра `вила експлуата `ції 

пра̀вило   1. пра `вило,-а (положення, яким 
передається якась закономірність, стале 
співвідношення певних явищ); 2. стерно̀,-на̀, 
кермо `,-ма̀ 

п. Ампѐра   пра̀вило Ампе `ра 
п. бура̀вчика   пра̀вило ґвинта ` 
п. Вереща̀гина   мех. пра `вило Вереща `гіна 
п. конструѝрования   пра̀вило конструюва̀ння 
п. ле `вой рукѝ   пра̀вило лі̀вої рукѝ 
п. отбо̀ра   пра̀вило відбо̀ру 
п. постоя̀нства соста̀ва   пра̀вило ста̀лости 
скла `ду 

п. пра̀вой рукѝ   пра `вило пра `вої руки ` 
п. реша̀ющее   пра̀вило розв’я `зувальне 
п. рычага̀   пра `вило ва `желя 
п. смещѐния   пра̀вило змі̀щення 
п. сумм   пра `вило сум 
п. усто̀йчивости   пра `вило сті `йкости 
п. фаз   пра `вило фаз, зако̀н рівнова `ги фаз 
п. цепно̀е   мат. пра `вило ланцюго̀ве 
п. часто̀т   пра `вило часто̀т 
п. эксплуата̀ции   пра `вило експлуата `ції 

пра̀вильность   пра̀вильність,-ности, 
правдѝвість,-вости; справедлѝвість,-вости 

пра̀вильный   1. пра `вильний, правдѝвий; 
2. справедли `вий 

правѝльный   правѝльний, стерновѝй, кермовѝй 
пра̀вить   1. виправля̀ти, пра̀вити; 2. випрямля̀ти 
пра̀вка   1. пра `влення, виправля `ння; 
вѝправлення; вѝпра̀ва,-ви; 2. випрямля̀ння; 
ви `прямлення; вѝпряма,-ми 

пра̀во   пра̀во,-ва, законода̀вство,-ва 
п. по̀льзования   пра `во користува̀ння 

правовинтово̀й   правоґвинтови `й 
правовраща̀ющий   правооберта `льний, 
правоповоро `тний 

правовраща̀ющийся   правообертни `й 
правооборо̀тный   правооборо `тний 
правосторо̀нний   правосторо̀нній, правобі̀чний 
пра̀вочный   полігр. коректу `рний 
пра̀вый   пра `вий 
прагматѝчный   прагматѝчний (той, що має 
практичне застосування) 

празеодѝм  Pr   празеоди `м,-му 
(рідкісноземельний хемічний елемент, 
ат.н. 59) 

пра̀ктика   пра̀ктика,-ки; дія `льність,-ности; 
впра `вність,-ности 

практикова̀ние   практикува `ння 
практико̀ванный   практико `ваний 
практикова̀ть   практикува `ти 
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практикующий                                                                                   предостерегаемый 

практику̀ющий   практику `ючий, 
практикува `льний 

практѝческий   практи `чний 
превозмога̀ть, превозмо̀чь   перемага̀ти, 
перемогти `; переси `лювати, переси `лити 

превосходѝть, превзойтѝ   перевѐршувати, 
перевѐршити; перевѝщувати, перевѝщити; 
переважа `ти, перева̀жити 

превосхо̀дство   переважа `льність,-ности, 
перева `жність,-ности; перева `га,-ги 

превосходя̀щий   переважа̀льний; перева̀жний, 
переве `ршувальний, переви `щувальний 

превраща̀емость   перетво̀рюваність,-ности 
превраща̀емый   перетво̀рюваний; перетвірнѝй 
превраща̀ть, превратѝть   перетво̀рювати, 
перетвори `ти; оберта `ти, оберну `ти 

превраща̀ющий   перетво `рювальний 
превраща̀ющийся   перетвірни `й; 
перетво `рюваний 

превращѐние   перетво̀рювання; перетво̀рення; 
пере `твір,-вору, перемі̀на,-ни 
п. радиоактѝвное   
перетво `рення радіоакти `вне 

п. фа̀зовое   перетво `рення фа̀зове 
п. энантиотро̀пное   
перетво `рення енантіотро `пне 

п. энѐргии   перетво `рення ене `ргії 
превращённый   перетво `рений, обѐрнений 
превыша̀емый   перевѝщуваний; перевищѐнний 
превыша̀ть, превы̀сить   переви `щувати, 
переви `щити 

превыша̀ющий   переви `щувальний 
превышѐние   перевѝщування; перевѝщення 
превы̀шенный   переви `щений 
прегра̀да   перешко `да,-ди, перепо `на,-ни; 
зава `да,-ди 
п. естѐственная   перешко `да приро `дна 
п. иску̀сственная   перешко `да шту̀чна 

прегражда̀ть, преградѝть   перепиня `ти, 
перепинѝти; перегоро̀джувати, перегородѝти 

прегражда̀ющий   перепиня `льний, 
перешкоджа `льний 

преграждѐние   перепиня `ння; перепи `нення 
предварѐние   випереджа̀ння, попереджа̀ння, 
передува̀ння; вѝпередження, поперѐдження; 
завча̀сність,-ности 

предварѝтельно   попере `дньо 
предварѝтельность   попере `дність,-ности 
предварѝтельный   попере `дній 
предваря̀ть, предварѝть   1. випереджа `ти, 
вѝпередити; 2. передува̀ти; 3. попереджа̀ти, 
попере `дити 

предвѝдение   передба̀чення 
предѐл   грани `ця,-ці, межа `,-жі̀, кінѐць,-нця̀; 
мат. грани `ця,-ці 
п. ве `рхний   гранѝця вѐрхня 
п. выно̀сливости   межа̀ витрива `лости 
п. доверѝтельный   межа̀ [гранѝця] дові̀рча 
п. измерѐния   грани `ця ви `міру 
п. непроходно̀й   межа ` непрохідна ` 
п. нѝжний   гранѝця ни `жня 
п. отклонѐния   гранѝця [межа̀] відхѝлення 
п. переходно̀й   межа̀ перехідна ` 
п. погрѐшности   грани `ця по̀хибки 
п. про̀чности   грани `ця [межа `] мі̀цности 
п. то̀чности   грани `ця то `чности 
п. упру̀гости   грани `ця пру `жности 
п. чувствѝтельности   межа̀ чутлѝвости 

предѐльный   гранѝчний, межовѝй, кра̀йній 
предложѐние   1. пропонува̀ння; запропонува̀ння; 

2. пропози `ція,-ції; 3. рѐчення 
предмѐт   1. річ,-ѐчі, предмѐт,-та; 2. об’є̀кт,-та; 

3. дисциплі `на,-ни, нау `ка,-ки, предме `т,-та 
п. нау̀чного исслѐдования   об’є̀кт науко̀вого 
дослі̀дження 

п. рассмотрѐния   предмѐт ро `згляду 
п. учѐбный   предмѐт навча `льний 

предмѐтный   предме `тний 
предмѐты пѐрвой необходѝмости   рѐчі пѐршої 
необхі `дности 

предмѐты широ̀кого потреблѐния   
рѐчі широ `кого вжи `тку 

предмо̀стье   передмості̀в’я 
преднадзо̀р   попере `дній на̀гляд 
преднамѐренный   навми `сний, умѝсний, 
намі̀рений 

преднапряжённый   переднапру `жений, 
переднатя `гнений, переднатя `гнутий 

предоставля̀ть, предоста̀вить   надава̀ти, 
нада̀ти 

предостерега̀емый   застере `жуваний; 
застере `жний
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предостерегать                                                                                 предупреждающий 

предостерега̀ть, предостерѐчь   застеріга `ти, 
застерегти ` 

предостерега̀ющий   застерѐжний, застеріга̀льний 
предостережѐние   пересторо `га,-ги, 
застере `ження 

предосторо̀жность   застере `жність,-ности, 
перестере `жність,-ности 

предотвраща̀емый   запобіга̀ний, відверта̀ний; 
запобі̀жний, відверне `нний 

предотвраща̀ть, предотвратѝть   запобіга̀ти, 
запобі̀гти; відверта̀ти, відверну `ти 

предотвраща̀ющий   запобіга `льний, 
відверта̀льний 

предотвращѐние   запобіга̀ння, відверта̀ння; 
запобі̀гнення, відвѐрнення 

предохранѐние   запобіга̀ння, забезпѐчування; 
охоро `нення, забезпе `чення; охоро̀на,-ни 

предохранѝтель   запобі `жник,-ка 
п. автоматѝческий   
запобі̀жник автомати `чний 

п. водостру̀йный   
запобі `жник водоструми `нний 

п. выдвижно̀й   запобі̀жник висувни `й 
п. грозово̀й   запобі̀жник блискави `чний 
п. от скольжѐния   запобі̀жник від ко̀взання 
п. патро̀нный   запобі `жник патро̀нний 
п. пла̀вкий   запобі̀жник топки `й 
п. про̀бочный   запобі̀жник затичко̀вий 
п. пружѝнный   запобі̀жник пружи `нний 
п. штѐпсельный   запобі̀жник штѐпсельний 

предохранѝтельный   запобі̀жний, охоро̀нний, 
захисни `й 

предохраня̀емый   охороня `ний, захища `ний; 
охоро `нний, захисни `й 

предохраня̀ть, предохранѝть   охороня `ти, 
охоронѝти; захища̀ти, захистѝти; оберіга̀ти, 
оберегти `; запобіга̀ти, запобі̀гти 

предохраня̀ющий   оберіга̀льний, запобіга̀льний, 
охороня `льний, захища `льний 

предписа̀ние   нака̀з,-зу, розпоря `дження 
предпѝсывать, предписа̀ть   нака̀зувати, 
наказа `ти; зобов’я `зувати, зобов’яза̀ти 

предполага̀ть, предположѝть   припуска `ти, 
припусти `ти; передбача `ти, передба̀чити 

предположѐние   припу `щення 
предпосы̀лка   передумо̀ва,-ви 

предпочтѐние   перева `га,-ги 
предпочтѝтельный   переважа̀льний, кра̀щий, 
найкра `щий 

предприѝмчивый   заповзя `тливий, 
підприє `мливий 

предприя̀тие   1. підприє̀мство,-ва; 2. за̀хід,-ходу 
п. госуда̀рственное   підприє̀мство держа̀вне 
п. подсо̀бное   підприє `мство допомі̀жне ` 
п. совмѐстное   підприє `мство спі̀льне 
п. ча̀стное   підприє `мство прива `тне 

предпусково̀й   передпускови `й 
предсказа̀ние   1. передба̀чення, завба̀чення; 

2. прогно `з,-зу 
предсказа̀нный   передба̀чений, завба̀чений 
предска̀зываемый   передбача̀ний, завбача̀ний; 
передба̀чний, завба̀чний 

предска̀зывать, предсказа̀ть   передбача `ти, 
передба̀чити; завбача̀ти, завба̀чити 

предска̀зывающий   передбача̀льний, 
завбача̀льний 

представлѐние   1. подава̀ння, представля̀ння, 
наводі̀ння; подання `, предста̀влення, 
наве `дення; пода `ча,-чі; 2. зобража̀ння; 
зобра `ження; 3. уявля `ння; уя `влення 
п. аналитѝческое   предста̀влення аналітѝчне 
п. координа̀тное   зобра̀ження координа̀тне 
п. неприводѝмое   зобра `ження незвідне ` 
п. эмпирѝческое   предста̀влення емпірѝчне 

предста̀вленный   по `даний, предста̀влений, 
наве `дений, зобра̀жений, уя `влений 

представля̀емый   пода̀ваний, пока̀зуваний, 
зобра̀жуваний, уя `влюваний 

представля̀ть, предста̀вить   подава̀ти, пода̀ти; 
пока̀зувати, показа̀ти; зобража̀ти, зобразѝти; 
уявля `ти, уяви `ти 

предстоя̀щий   майбу̀тній 
предуга̀данный   уга̀даний наперѐд, 
передба̀чений 

предупрежда̀емый   попере `джуваний, 
застеріга `ний; попередни `й, застерѐжний 

предупрежда̀ть, предупредѝть   попереджа̀ти, 
попере `джувати, попере `дити; застеріга `ти, 
застерегти `; запобіга `ти, запобі `гти 

предупрежда̀ющий   попереджа `льний, 
попере `джувальний, застеріга `льний, 
запобіга̀льний
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предупреждение                                                    преобразователь пневматический 

предупреждѐние   попереджа̀ння, застеріга̀ння, 
запобіга̀ння; поперѐдження, застерѐження, 
запобі `гнення; засторо `га,-ги, осторо `га,-ги 

предупреждённый   попере `джений, 
застере `жений 

предусма̀триваемый   передба̀чуваний, 
завба `чуваний; передба̀чний, завба̀чний 

предусма̀тривать, предусмотрѐть   передбача̀ти, 
передба̀чити; завбача̀ти, завба̀чити 

предусма̀тривающий   передба̀чувальний, 
завба̀чувальний 

предусмо̀тренный   передба̀чений, завба̀чений 
предшѐствующий   попере `дній 
преѐмственность   1. спадко `вість,-вости, 
спадкоє̀мність,-ности, насту̀пність,-ности; 
2. послідо̀вність,-ности 

преждеврѐменность   передча̀сність,-ности 
преждеврѐменный   передча̀сний, завча̀сний, 
доча̀сний 

преиму̀щественно   перева̀жно, здебі̀льшого, 
здебі̀льш 

преиму̀щественный   перева `жний 
преиму̀щество   перева `га,-ги 
прейскура̀нт   прайскура `нт,-та, ці̀нник,-ка 

(офіційний довідник цін на товари й 
послуги) 

прекраща̀емый   припиня `ний; припинни `й 
прекраща̀ть, прекратѝть   припиня `ти, 
припини `ти 

прекраща̀ющий   припиня `льний 
прекраща̀ющийся   припиннѝй; припиня̀ний 
прекращѐние   припиня `ння; припи `нення 
прекращённый   припи `нений 
преломлѐние   зало `млювання, заломля `ння; 
зало `млення 
п. зву̀ка   зало `млення зву `ку 
п. радиово̀лн   зало `млення радіохви `ль 
п. рентгѐновский лучѐй   зало `млення 
рентґе `нівських про `менів 

п. свѐта   зало `млення сві̀тла 
преломлённый   зало `млений 
преломля̀емость   зало̀млюваність,-ности 
преломля̀емый   зало̀млюваний; заломни `й 
преломля̀ть, преломѝть   зало̀млювати, 
заломи `ти 

преломля̀ющий   зало̀млювальний 
преломля̀ющийся   заломнѝй; зало̀млюваний 

пренебрега̀ть, пренебрѐчь   нѐхтувати, 
знѐхтувати; відкида̀ти, відкѝнути; зневажа̀ти, 
знева `жити 

пренебрега̀я   нѐхтуючи, відкида `ючи, 
зневажа `ючи 

пренебрежѐние   не `хтування, відкида̀ння, 
зневажа `ння; знѐхтування, відки `нення, 
знева `ження 

преоблада̀ние   переважа `ння; перева̀ження; 
перева `га,-ги 

преоблада̀ть   переважа `ти (мати перевагу) 
преоблада̀ющий   переважа `льний 
преобразова̀ние   перетво `рювання, 
перебудо `вування; перетво `рення, 
перебудува `ння; перебудо `ва,-ви, 
трансформа `ція,-ції 
п. афѝнное   перетво `рення афі̀нне 
п. величины̀   перетво `рення величини ` 
п. дро̀бно-линѐйное   перетво̀рення дробо̀во- 
ліні̀йне 

п. интегра̀льное   перетво̀рення інтегра̀льне 
п. координа̀т   перетво `рення координа `т 
п. линѐйное   перетво `рення ліні `йне 
п. обра̀тное   перетво `рення зворо̀тне 

[оборо `тне] 
п. ортогона̀льное   
перетво `рення ортогона `льне 

п. проектѝвное   перетво̀рення проєктѝвне 
п. тождѐственное   перетво̀рення тото̀жне 
п. топологѝческое   перетво̀рення топологі̀чне 
п. унита̀рное   перетво `рення уніта̀рне 
п. ускорѐния   перетво `рення приско `рення 
п. Фурьѐ   перетво `рення Фур’є ` 

преобразо̀ванный   перетво `рений, 
перебудо `ваний 

преобразова̀тель   перетво `рювач,-ча, 
перетві `рник,-ка `, перебудо̀вник,-ка 
п. вѐнтильный   перетво̀рювач вѐнтильний 
п. выпрямѝтельный   перетво̀рювач випрямнѝй 
п. измерѝтельный   
перетво `рювач вимі̀рювальний 

п. каска̀дный   перетво `рювач каска̀дний 
п. напряжѐния   перетво `рювач напру `ги 
п. пара̀метров   перетво `рювач пара̀метрів 
п. пневматѝческий   
перетво `рювач пневмати `чний

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 355
преобразователь пьезоэлектрический                                   пресс гидравлический 

п. пьезоэлектрѝческий   перетво `рювач 
п’єзоелектри `чний 

п. термоэлектрѝчекий   перетво `рювач 
термоелектри `чний 

п. то̀ка   перетво `рювач стру `му 
п. частоты̀   перетво `рювач частоти ` 
п. электромехани `ческий   перетво̀рювач 
електромехані `чний 

п. электро̀нно-оптѝческий   перетво `рювач 
електро `нно-оптѝчний 

п. электрохимѝческий   перетво `рювач 
електрохемі̀чний 

преобразова̀тельный   перетво `рювальний, 
реформа `торський 

преобразо̀вываемый   перетво `рюваний, 
перебудо̀вуваний; перетвірнѝй, перебудо̀вний 

преобразо̀вывать, преобразова̀ть   
перетво `рювати, перетвори `ти; 
перебудо `вувати, перебудува `ти 

преобразо̀вывающий   перетво `рювальний, 
перебудо `вувальний 

преобразо̀вывающийся   перетвірни `й, 
перебудо `вний; перетво `рюваний, 
перебудо `вуваний 

преодолева̀емый   перебо̀рюваний, до̀ланий; 
перебо `рний, здола̀нний 

преодолева̀ние   дола `ння, перебо̀рювання; 
здола `ння, подола̀ння, перебо `рення 

преодолева̀ть, преодолѐть   перебо̀рювати, 
переборо `ти; дола̀ти, здола `ти, подола̀ти; 
перемага `ти, перемогти ` 

преодолева̀ющий   перебо `рювальний, 
дола̀льний 

преодолева̀ющийся   перебо̀рний, здола̀нний; 
перебо `рюваний, до `ланий 

преодолѝмый   здола̀нний, перебо̀рний 
препара̀т   препара `т,-ту (1. речовина, 
приготовлена для дослідження; 
2. хемічний або фармацевтичний 
продукт лабораторного чи фабричного 
виготовлення) 

препаратѝвный   препарати `вний 
препара̀тор   препара `тор,-ра (працівник 
дослідної станції, лабораторії, який 
готує препарати) 

препрѝнт   препри `нт,-ту (відбиток тексту 
наукового повідомлення) 

препя̀тствие   перешко `да,-ди, зава̀да,-ди 

препя̀тствовать   перешкоджа `ти, заважа̀ти 
препя̀тствующий   перешкоджа `льний, 
заважа `льний 

прерыва̀емый   перери `ваний; переривни `й 
прерыва̀ние   перерива `ння; перери `вання 
прерыва̀тель   перерѝвник,-ка, перерива̀ч,-ча̀ 
п. камерто̀нный   перерѝвник камерто̀нний 
п. ка̀пельный   перерива `ч кра `пельний 
п. ма̀ятниковый   перерѝвник ма̀ятниковий 
п. механѝческий   перерѝвник механі̀чний 
п. молото̀чковый   перерѝвник молото̀чковий 
п.-распределѝтель   перерива̀ч-розподі̀льник, 

-ча̀-розподі̀льника 
п. рту̀тный   перерива `ч рту̀тний 
п. самодѐйствующий   перерива̀ч самоді̀йний 
п. электромагнѝтный   
перерива `ч електромагне `тний 

п. электро̀нный   перерива `ч електро `нний 
прерыва̀ть, прерва̀ть   1. перерива̀ти, перерва̀ти; 
урива `ти, урва `ти; обрива `ти, обірва̀ти; 
2. припиня `ти, припини `ти 

прерыва̀ющий   перерива̀льний, урива̀льний 
прерыва̀ющийся   переривни `й, уривни `й, 
припи `нний; перери `ваний, ури `ваний, 
припи `няний 

преры̀вистость   ури `вчастість,-тости, 
перери `вчастість,-тости 

преры̀вистый   перерѝваний; перерѝвчастий 
(рух) 

преры̀вность   пере `рвність,-ности, 
перери `вність,-ности 

преры̀вный   перѐрвний, перери `вний 
пресново̀дный   прісново `дний 
прѐсность   прі `сність,-ности 
прѐсный   прі̀сний (позбавлений смаку через 
відсутність або незначний вміст солі) 

пресс   прес,-су, ґніт,-ту, стиска̀ч,-ча̀ (машина 
для стиснення, ущільнення, зміни форми) 
п. балансѝрный   прес балансни `й 
п. блокообжимно̀й   прес блокообтисни `й 
п. болтоко̀вочный   прес прогоничокува̀льний 
п. брикѐтный   прес брике `тний 
п. винтово̀й   прес ґвинтови `й 
п. вулканизацио̀нный   прес вулканізаці̀йний 
п. вытяжно̀й   прес витяжни `й 
п. гѝбочный   прес згина `льний 
п. гидравлѝческий   прес гідравлі̀чний
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пресс дыропробивной                                                                приближение нулевое 

п. дыропробивно̀й   прес діропробивни `й 
п. жело̀бчатый   прес жоло `бча̀стий 
п. загѝбочный   прес загина `льний 
п. испыта̀тельный   прес випро `бувальний 

[дослі `дницький] 
п. керамѝческий   прес керамі `чний 
п. кирпѝчный   прес цеге `льний 
п. ко̀вочно-штампо̀вочный   прес кува̀льно- 
штампува `льний 

п. ко̀вочный   прес кува `льний 
п. кузнѐчный   прес кова `льський 
п. ле `нточный   прес стрічкови `й 
п. ма̀тричный   прес ма̀тричний 
п. механѝческий   прес механі `чний 
п. отжимно̀й   прес відтисни `й 
п.-папьѐ   прес-пап’є̀ (1. важкий металевий, 
мармуровий чи інший предмет, яким 
притискають папери; 2. річ письмового 
приладдя) 

п. поршнево̀й   прес то `локовий 
п. правѝльный   прес прави `льний 
п. рѐечный   прес рѐйковий 
п. рельсосгиба̀тельный   
прес рейкозгина `льний 

п. рихтова̀льный   прес рихтува `льний 
п. рыча̀жный   прес ва `жільний 
п. типогра̀фский   прес друка `рський 
п. углово̀й   прес кутови `й 
п. упако̀вочный   прес пакува `льний 
п.-фо̀рма   прес-фо̀рма,-ми 
п. чека̀ночный   прес карбува `льний 
п. червя̀чно-отжимно̀й   
вича `влювач ґвинтови `й 

п. штампо̀вочный   прес штампува̀льний 
п. эксцѐнтриковый   прес ексце `нтриковий 
п. электрогидравлѝческий   
прес електрогідравлі `чний 

прессова̀льный   пресува `льний 
прессова̀ние   пресува `ння; спресува `ння 
п. гидростатѝческое   
пресува `ння гідростати `чне 

п. горя̀чее   пресува `ння гаря `че 
п. мо̀крое   пресува `ння мо `кре 
п. руло̀нное   пресува `ння суві̀йне 
п. холо̀дное   пресува `ння холо `дне 

прессо̀ванный   пресо `ваний 
прессова̀ть   пресува `ти 

прессо̀вка   пресува `ння; спресува̀ння 
прессо̀вочный   пресува `льний 
прессо̀вщик   пресува `льник,-ка 
прессшпа̀н   пресшпа `н,-ну (картон) 
преувеличѐние   перебі̀льшування; 
перебі̀льшення 

преувелѝченный   перебі̀льшений 
преувелѝчивать, преувелѝчить   
перебі̀льшувати, перебі `льшити 

преуменьша̀ть, преумѐньшить   змѐншувати, 
змѐншити; примѐншувати, примѐншити 

преуменьшѐние   змѐншування, примѐншування; 
змѐншення, примѐншення 

преумѐньшенный, преуменьшённый   
змѐншений, примѐншений 

преференциа̀льный   преференці̀йний, 
пі̀льговий 

прецессио̀нный   прецесі `йний 
прецессѝровать   прецесува `ти 
прецѐссия   преце `сія (рух осі обертання 
твердого тіла (напр., дзиґи) по круговій 
конічній поверхні) 
п. годова̀я   преце `сія річна ` 
п. пряма̀я   прецѐсія пряма̀ 
п. синхро̀нная   преце `сія синхро `нна 

прецизио̀нный   прецизі̀йний, високото̀чний 
приба̀вка   додава̀ння, збі̀льшування; додання̀, 
збі̀льшення; дода `ток,-тка, дода̀ча,-чі 

прибавля̀емый   дода `ваний; дода̀нний 
прибавля̀ть, приба̀вить   додава̀ти, дода̀ти, 
збі̀льшувати, збі̀льшити 

прибавля̀ющий   додава `льний 
приба̀вочный   додатко `вий 
приближа̀емый   наближа̀ний, наблѝжуваний; 
набли `зний, наближни `й 

приближа̀ть, приблѝзить   наближа `ти, 
набли `зити 

приближа̀ющий   наближа `льний 
приближа̀ющийся   наблѝзний, наближни `й; 
наближа `ний, наблѝжуваний 

приближѐние   наближа `ння; наблѝжування; 
набли `ження; мат. набли `ження 
п. адиабатѝческое   наблѝження адіябатѝчне 

[неперехідне `] 
п. квадратѝческое   наблѝження квадратѝчне 
п. линѐйное   наблѝження ліні̀йне 
п. нулево̀е   набли `ження нульовѐ
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приближение последовательное                                                           привешивание 

п. послѐдовательное   наблѝження послідо̀вне 
п. то̀чечное   наблѝження точко̀вѐ 
п. экспоненциа̀льное   наблѝження 
експоненці̀йне [показнико `ве] 

приближённый   наблѝжений 
приблизѝтельность   прибли `женість,-ности 
приблизѝтельный   прибли `зний 
приблѝзиться   наблѝзитися, побли `жчати 
прибо̀р   1. прѝлад,-ду, прила̀ддя; 2. прѝстрій, 

-рою (інструмент або сукупність 
інструментів для виконання певної дії) 
п. автоматѝческий   прѝлад автоматѝчний 
п. водоуказа̀тельный   прѝлад водовказівнѝй 
п. гироскопѝческий   прѝлад гіроскопі̀чний 

(прилад з обертовим рухом) 
п. дистанцио̀нный   при `лад дистанці `йний 
п. запѝсывающий   прѝлад запѝсувальний 
п. контро̀льно-измерѝтельный   при `лад 
контро `льно-вомі̀рювальний 

п. магнитоэлектрѝческий   
при `лад магнетоелектри `чний 

п. ма̀ятниковый   при `лад ма̀ятниковий 
п. метеорологѝческий   
при `лад метеорологі̀чний 

п. навигацио̀нный   при `лад навігаці̀йний 
п. оптѝческий   при `лад опти `чний 
п. осветѝтельный   прѝлад осві̀тлювальний 
п. полупроводнико̀вый   
при `лад напівпровіднико `вий 

п. поляризацио̀нный   прѝлад поляризаці̀йний 
п. прецизио̀нный   при `лад прецизі̀йний 
п. проекцио̀нный   при `лад проєкці̀йний 
п. регистрѝрующий   прѝлад реєструва̀льний 

[запи `сувальний] 
п. регулѝрующий   прѝлад регулюва̀льний 
п. самопѝшущий   при `лад самопѝсний 
п. сигна̀льный   при `лад сигна `льний 
п. счётный   при `лад лічи `льний 
п. термоэлектрѝческий   
при `лад термоелектри `чний 

п. тормозно̀й   при `лад гальмови `й 
п. управлѐния   при `лад керува `ння 
п. цифрово̀й   прѝлад цифрови `й 
п. чертёжный   при `лад кресля `рський 
п. электрова̀куумный   
при `лад електрова̀куумний 

п. электродинами `ческий   
при `лад електродинамі̀чний 

п. электро̀нный   при `лад електро `нний 
п. электростатѝческий   
при `лад електростати `чний 

п. этало̀нный   при `лад етало `нний 
прибо̀рный   при `ладовий 
приборостроѐние   приладобудува `ння 
прѝбыль   1. прибу̀ток,-тку, при `ріст,-росту, 
дода̀ток,-тка; 2. ко̀ристь,-сти, доро̀бок,-бку, 
зиск,-ку 
п. откры̀тая   дода̀ток відкри `тий 
п. расчётная   прибу `ток розрахунко `вий 

прѝбыльность   прибутко `вість,-вости, 
зиско `вість,-вости 

прѝбыльный   прибутко `вий, зиско̀вий, 
додатко̀вий 

прива̀ренный   прива `рений 
прива̀риваемый   прива̀рюваний; приварнѝй 
прива̀ривать, приварѝть   прива `рювати, 
привари `ти 

прива̀ривающий   прива `рювальний 
прива̀ривающийся   приварнѝй; прива̀рюваний 
приварно̀й   приварни `й 
прива̀рочный   прива `рювальний 
приведѐние   1. приводі̀ння; привѐдення; 

2. наводі̀ння; наве `дення; 3. надава̀ння; 
надання `; 4. зводі̀ння; зве `дення 
п. в движѐние   надава̀ння ру̀ху, привѐдення 
в рух, урухо `млювання 

п. к о̀бщему знамена̀телю   звѐдення до 
спі̀льного знаме `нника 

п. квадратѝчной фо̀рмы   звѐдення 
квадрати `чної фо̀рми 

п. подо̀бных члѐнов   звѐдення поді̀бних 
чле `нів 

приведённый   приве `дений, наве `дений, 
звѐдений 

привёрнутый   прикру `чений 
привёртка   прикру `чування; прикру `чення; 
прикру `тка,-ки (предмет) 

привёртывать, приверну̀ть   прикру `чувати, 
прикрути `ти 

привѐс   дова̀жок,-жка, дова `жка,-ки 
привѐшиваемый   дова̀жуваний; доважни `й 
привѐшивание   дова̀жування; дова `ження
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привешивать                                                                                        придавливающий 

привѐшивать, привѐсить   дова̀жувати, 
дова̀жити 

привѐшивающий   дова̀жувальний 
привива̀емый   прищѐплюваний; прищепнѝй 
привива̀ние   ще `плення; прище `плювання; 
прище `плення 

привива̀ть, привѝть   прище `плювати, 
прищепи `ти 

привива̀ющий   прище `плювальний 
привѝвка   щѐплення; прище `плювання; 
прище `плення 

привѝвочный   прище `плювальний 
привѝнченный   приґвѝнчений, прикру̀чений 
привѝнчиваемый   приґви `нчуваний, 
прикру̀чуваний; приґвинтнѝй, прикрутнѝй 

привѝнчивание   приґви `нчування, 
прикру̀чування; приґвѝнчення, прикру̀чення 

привѝнчивать, привинтѝть   приґви `нчувати, 
приґвинти `ти; прикру `чувати, прикрути `ти 

привѝнчивающий   приґви `нчувальний, 
прикру `чувальний 

привѝнчивающийся   приґвинто `вний, 
прикрутни `й; приґви `нчуваний, 
прикру `чуваний 

прѝвод   по̀від,-вода, повідня `,-ні ` 
п. враща̀тельный   по `від оберта̀льний 
п. гидравлѝческий   по̀від гідравлі̀чний 
п. гидростатѝческий   по̀від гідростатѝчний 
п. зубча̀тый   по `від три `бовий 
п. ѝмпульсный   по `від і̀мпульсний 
п. кана̀тный   по `від коді̀льний 
п. карда̀нный   по̀від карда̀нний 
п. маховичко̀вый   по `від маховичко `вий 
п. механѝческий   по `від механі̀чний 
п. ножно̀й   по `від ніжни `й 
п. педа̀льный   по̀від педа̀льний 
п. пневматѝческий   по̀від пневмати `чний 
п. пружѝнный   по `від пружи `нний 
п. ременно̀й   по̀від па `совий 
п. рулево̀й   по `від кермови `й [стернови `й] 
п. ручно̀й   по `від ручни `й 
п. рыча̀жный   по̀від ва̀жільний 
п. синхро̀нный   по `від синхро `нний 
п. следя̀щий   по̀від сте `жний 
п. тормозно̀й   по̀від гальмови `й 
п. тро̀совый   по̀від ли `нвовий 

п. управлѐния   по `від керува `ння 
п. цепно̀й   по̀від ланцюго `вий 
п. эксцѐнтриковый   по̀від ексцѐнтриковий 
п. электрѝческий   по `від електрѝчний 
п. электромехани `ческий   
по `від електромехані `чний 

приводѝмость   мат. зві̀дність,-ности 
приводѝмый   1. мат. зві̀днѝй, зво̀джуваний; 

2. вѐдений (механізм) 
приводѝть, привестѝ   1. приво̀дити, привестѝ; 
надава `ти, нада `ти; 2. спричиня `ти, 
спричини `ти; 3. мат. зво `дити, звести ` 

приводно̀й   повідни `й, руші `йний; тягови `й 
привя̀зка   прив’я `зування; прив’яза̀ння; 
прив’я `зка,-ки 

привязно̀й   прив’язни `й, прив’я `заний 
привя̀зывать, привяза̀ть   прив’я `зувати, 
прив’яза `ти 

прѝгнанный   припасо `ваний 
приго̀дный   прида̀тний 
приго̀нка   припасо `вування; припасува `ння 
приго̀ночный   припасува `льний 
пригоня̀емый   припасо̀вуваний; припасо̀вний 
пригоня̀ть, пригна̀ть   припасо `вувати, 
припасува `ти 

пригоня̀ющий   припасува `льний 
пригора̀живать, пригородѝть   
пригоро `джувати, пригороди `ти 

пригора̀ние   пригоря `ння 
п. сма̀зки   пригоря `ння масти `ла 

пригора̀ть, пригорѐть   пригоря̀ти, пригорі̀ти 
пригорѐвший   пригорі `лий 
пригорѐлый   пригорі `лий 
приготовлѐние   готува `ння, приготовля `ння; 
приготува `ння, пригото `влення 

пригото̀вленный   пригото̀ваний, пригото̀влений 
приготовля̀ть, пригото̀вить   готува̀ти, 
приготовля `ти, приготува `ти 

придава̀ть, прида̀ть   1. надава `ти, нада `ти; 
2. додава `ти, дода̀ти 

прида̀вленный   прити `снений 
прида̀вливание   притиска̀ння; притѝскування; 
прити `снення; при `тиск,-ку 

прида̀вливать, придавѝть   притѝскувати, 
прити `снути 

прида̀вливающий   притиска `льний
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придавливающийся                                                                                      приисковый 

прида̀вливающийся   притисни `й; 
прити `скуваний, притиска `ний 

прида̀ние   надава̀ння, нада̀ння ` 
прѝданный   на̀даний, до `даний 
прида̀точный   додатко `вий 
прида̀ча   надава̀ння, додава `ння; надання `, 
додання `; дода̀ток,-тка, дода̀ча,-чі 

придвига̀емый   прису `ваний, присо̀вуваний; 
присувни `й 

придвига̀ние   присува `ння, присо̀вування, 
набли `жання 

придвига̀ть, придвѝнуть   присува̀ти, 
присо `вувати, прису `нути; наближа̀ти, 
набли `зити 

придвига̀ющий   присува̀льний, присо̀вувальний 
придвига̀ющийся   присувни `й; прису `ваний, 
присо `вуваний 

придвижно̀й   присувни `й 
придѐл   прибудо̀ва,-ви 
придѐланный   1. вѝроблений; 2. прибудо̀ваний 
придѐлывать, придѐлать   1. приробля `ти, 
приро `блювати, прироби `ти; 
2. прибудо `вувати, прибудува `ти 

придѐржанный   підтрѝманий, притрѝманий 
придержа̀тель   притри `мувач,-ча 
придѐрживаемый   підтрѝмуваний, 
притрѝмуваний; підтримнѝй, притримнѝй 

придѐрживание   притри `мування; 
притри `мання 

придѐрживать, придержа̀ть   притрѝмувати, 
притри `мати 

придѐрживаться   дотри `муватися 
(чого-небудь, напр., правила) 

придѐрживающий   притри `мувальний 
придѐрживающийся   притримнѝй; 
притри `муваний 

приём   1. прийма̀ння; прийняття `; 2. спо̀сіб, 
-собу, за̀сіб,-собу 

приёмник   прийма̀ч,-ча̀ (прилад для приймання 
звуку, світла, випромінювання) 
п. автодѝнный   прийма `ч автоди `нний 
п. автомобѝльный   прийма̀ч автомобі̀льний 
п. батарѐйный   прийма `ч батерѐйний 
п. детѐкторный   прийма `ч детѐкторний 
п. ла `мповый   прийма `ч ла̀мповий 
п. полупроводнико̀вый   
прийма `ч напівпровіднико `вий 

п. сетево̀й   прийма̀ч мерѐжовий 
п. телевизио̀нный   прийма `ч телевізі̀йний 
п. транзѝсторный   прийма̀ч транзѝсторний 

приёмно-усилѝтельный   
прийма `льно-підси `лювальний 

приёмный   прийма̀льний 
приёмочный   прийма `льний 
приёмщик   прийма̀льник,-ка 
прижа̀тый   притѝснений, прити `снутий, 
приду `шений 

прижѝм   притиска̀ння, прити `скування; 
прити `снення; при `тиск,-ку; притиска `ч,-ча̀ 
(виріб) 

прижима̀емый   притиска `ний; притисни `й 
прижима̀ть, прижа̀ть   притиска̀ти, притѝскувати, 
прити `снути; приду̀шувати, придуши `ти 

прижима̀ющий   притиска `льний 
прижима̀ющийся   притиснѝй; притиска̀ний 
прижѝмный   притисни `й 
прижо̀г   припіка̀ння 
прѝзма   при `зма,-ми (1. многогранник, дві 
грані (основи) якого - однакові многокутники 
з відповідно паралельними сторонами, а 
бічні грані – паралелограмами; 
2. многогранне тіло з матеріялу, прозорого 
для світла, яке використовують для 
розкладання білого світла, в його 
поляризації) 
п. ахроматѝческая   прѝзма ахроматѝчна 

[безба̀рвна] 
п. дисперсио̀нная   при `зма дисперсі̀йна 

[розсі̀яння] 
п. моноклѝнная   при `зма моноклі̀нна 
п. оптѝческая   при `зма опти `чна 
п. отража̀тельная   при `зма відбивна ` 
п. поляризацио̀нная   прѝзма поляризаці̀йна 

призматѝческий   призмати `чний 
прѝзменный   прѝзмовий 
прѝзнак   озна̀ка,-ки 
п. делѝмости   озна̀ка поді `льности 
п. диагностѝческий   озна `ка діягности `чна 
п. ка̀чественный   озна `ка я `кісна 
п. колѝчественный   озна `ка кі̀лькісна 
п. ра̀венства   озна `ка рі̀вности 
п. структу̀рный   озна `ка структу `рна 
п. сходѝмости   озна `ка збі̀жности 

прѝиск   копа `льня,-ні 
прииско̀вый   копа `льневий
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прикалывать                                                                                                           прилив 

прика̀лывать, приколо̀ть   1. пришпѝлювати, 
пришпили `ти; прико `лювати, приколо `ти; 
2. обко̀лювати, обколо `ти 

прикаса̀ние   дотика `ння 
прикаса̀ться, прикосну̀ться   торка̀тися, 
торкну `тися; доторка `тися, доторкну `тися; 
дотика `тися, дотикну `тися 

прикаса̀ющийся   доторкни `й, доти `чний; 
дото̀ркуваний 

прика̀тывание   1. прико `чування; 
2. с.г. коткува `ння; 3. фот. нако `чування 

прика̀тывать, прикатѝть   1. прико̀чувати, 
прикоти `ти; 2. коткува `ти, закоткува `ти, 
покоткува `ти; 3. нако `чувати, накоти `ти 

прикла̀д   прикла̀д,-ду (рушниці, гвинтівки 
– дерев’яна розширена частина ложа, 
яка служить для упору в плече під час 
стрільби) 

прикладно̀й   прикладни `й 
прикла̀дываемый   прикла̀даний; прикладнѝй 
прикла̀дывание   приклада̀ння, застосо̀вування; 
прикла `дення, застосува `ння 

прикла̀дывать, приложѝть   приклада̀ти, 
прикла `сти; застосо `вувати, застосува `ти; 
доклада̀ти, докла̀сти 

прикла̀дывающий   приклада̀льний, 
застосо `вувальний, доклада̀льний 

прикла̀дывающийся   прикладнѝй, застосо̀вний, 
докладнѝй; прикла̀даний, застосо̀вуваний, 
докла̀даний 

приклѐенный   прикле `єний 
приклѐивание   прикле `ювання; прикле `єння 
приклѐивать, приклѐить   приклѐювати, 
прикле `їти 

приклѐйка   приклѐювання; приклѐєння; 
прикле `йка,-ки 

приклёпанный   прикле `паний 
приклёпывание   приклѐпування; приклѐпання 
приклёпывать, приклепа̀ть   приклѐпувати, 
приклепа `ти 

приключа̀ть, приключѝть   1. мех. приключа̀ти, 
приключи `ти; 2. ел. вмика `ти, увімкну `ти; 
примика `ти, примкну `ти 

приключѐние   1. приключа̀ння; приклю̀чення; 
2. примика `ння; при `мкнення 

приклю̀ченный   приклю̀чений, прѝмкнений 
прико̀ванный   прику `тий, прико `ваний 

прико̀вка   прико̀вування; прикуття ` 
прико̀вывать, прикова̀ть   прико `вувати, 
прикува `ти 

прико̀л   1. кіл,-ола `, кіло̀чок,-чка; 
2. мор. прича `л,-лу 

прикола̀чивать, приколотѝть   прибива `ти, 
приби `ти 

прико̀лка   прико̀лювання, пришпѝлювання; 
прико `лення, пришпи `лення 

приколо̀ченный   приби `тий 
прикосновѐние   торка `ння, дото `ркування, 
дотика `ння; до̀торк,-ку, до `тик,-ку 

прикосну̀ться   доторкну `тися, дотикну `тися, 
торкну `тися 

прикрѐпа   прикрі̀па,-пи 
прикреплѐние   прикріпля̀ння; прикрі̀плювання; 
прикрі̀плення; прѝкріп,-пу, прѝкріпка,-ки 

прикреплённый   прикрі `плений 
прикрепля̀емый   прикрі `пля `ний, 
прикрі̀плюваний; прикріпни `й 

прикрепля̀ть, прикрепѝть   прикріпля `ти, 
прикрі̀плювати; прикріпи `ти 

прикрепля̀ющий   прикрі `плювальний 
прикрепля̀ющийся   прикріпни `й; 
прикрі̀пля `ний, прикрі `плюваний 

прикру̀ченный   прикру `чений 
прикру̀чиваемый   прикру̀чуваний; прикрутнѝй 
прикру̀чивание   прикру̀чування; прикру̀чення 
прикру̀чивать, прикрутѝть   прикру `чувати, 
прикрути `ти 

прикру̀чивающий   прикру `чувальний 
прикру̀чивающийся   прикрутни `й; 
прикру `чуваний 

прикрыва̀ние   прикрива `ння 
прикрыва̀тель   прикрива `ч,-ча̀ 
прикрыва̀ть, прикры̀ть   прикрива̀ти, прикрѝти 
прилага̀емый   прикла `даний, докла̀даний, 
дода `ваний; прикладни `й, докладни `й, 
дода `нний 

прилага̀ть, приложѝть   приклада̀ти, прикла̀сти; 
доклада̀ти, докла̀сти; додава̀ти, дода̀ти 

прилега̀ние   приляга̀ння, межува̀ння, 
примика `ння, пристава `ння 

прилега̀ть   приляга̀ти, межува̀ти, примика̀ти 
прилега̀ющий   приле `глий, сумі̀жний 
прилѝв   припли `в,-ву
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приливный                                                                                        принцип наложения 

прилѝвный   припли `вний 
приливообразу̀ющий   припливотво `рний 
прилипа̀емый   прилипни `й 
прилипа̀ние   прилипа `ння 
прилипа̀ть, прилѝпнуть   прилипа̀ти, прилѝпнути 
прилипа̀ющий   прилипа `льний, прилипни `й 
приложѐние   1. приклада̀ння, додава̀ння; 
прикла `дення, додання `; дода̀ток,-тку; 
2. застосува `ння; застосо `вування 

прило̀женный   прикла `дений, до̀даний, 
докла̀дений, застосо `ваний 

приложѝмость   мат. застосо `вність,-ности 
применѐние   застосо `вування, вжива `ння; 
застосува `ння, вжиття ` 

применённый   застосо `ваний, ужи `тий 
применѝмость   застосо `вність,-ности, 
прида `тність,-ности 

применя̀емость   застосо `ваність,-ности; 
застосо `вність,-ности 

применя̀емый   застосо `вуваний, вжи `ваний; 
застосо `вний, вжитко `вий 

применя̀ть, применѝть   застосо `вувати, 
застосува̀ти; вжива̀ти, вжѝти; пристосо̀вувати, 
пристосува `ти 

применя̀ющийся   застосо `вний, вжитко `вий; 
застосо `вуваний, вжи `ваний 

примѐр   прѝклад,-ду; зразо̀к,-зка̀, взірѐць,-рця̀ 
(1. те, на що варто взоруватися; 
2. конкретний вияв чого-небудь, певна 
діяльність або поведінка якоїсь особи; 
3. математичний вираз, що потребує 
розв’язання) 

примѐрно   1. прибли `зно; 2. зразко `во 
примѐрный   1. прибли `зний; 2. зразко `вий, 
взірце `вий 

прѝмесный   домішко `вий 
прѝмесь   до̀мішка,-ки, при `мішка,-ки 
п. легѝрующая   до̀мішка легува `льна 
п. механѝческая   до̀мішка механі̀чна 
п. химѝческая   до̀мішка хемі̀чна 

примѐшивание   домі̀шування, примі̀шування 
примитѝвный   недоскона `лий, примітѝвний, 
про `стий 

примыка̀ние   приляга̀ння, межува̀ння, 
примика `ння 

примыка̀ть, примкну̀ть   приляга̀ти, прилягтѝ; 
примика `ти, примкну `ти; пристава̀ти, 
приста `ти 

примыка̀ющий   приля `жний, межівни `й, 
примикни `й, приста̀нний 

принадлежа̀ть   нале `жати 
принадлежа̀щий   нале `жний 
принадлѐжность   1. налѐжність,-ности 

(чому); 2. річ, рѐчі, прила `ддя (предмет); 
3. озна̀ка невід’є̀мна; 4. надба̀ння, набу̀ток, 
-тку (властивість) 

принима̀ть, приня̀ть   1. прийма̀ти, прийня̀ти; 
бра̀ти, взя̀ти; 2. набира̀ти, набра̀ти (форми, 
виду); 3. набува̀ти, набу̀ти (чого); 4. вжива̀ти, 
вжи `ти (заходи) 
п. значѐние   набува̀ти зна `чення 
п. уча̀стие   бра `ти у̀часть 

прѝнтер   прѝнтер,-тера, друка `рка,-ки 
принудѝтельный   примусо `вий, вѝмушений 
принужда̀емый   зму `шуваний, сѝлуваний; 
змусни `й, наси `льний 

принужда̀ть, принудѝть   зму̀шувати, зму̀сити; 
си `лувати, приси `лувати 

принужда̀ющий   зму `шувальний, 
приси `лювальний 

принуждѐние   приму̀шування, зму̀шування, 
си `лування; приму̀шення, зму `шення, 
приси `лення; прѝмус,-су 

принуждённый   зму̀шений, присѝлуваний 
прѝнцип   прѝнцип,-пу, заса̀да,-ди, нача̀ло,-ла, 
осно `ва,-ви (1. те, що лежить в основі 
певної теорії науки; 2. основне правило 
поведінки) 
п. агрега̀тности   при `нцип агрега `тности 

[поєдна `ння] 
п. взаѝмности   при `нцип взає `мности 
п. взаимодѐйствия   при `нцип взаємоді̀ї 
п. возмо̀жных перемещѐний   при `нцип 
можли `вих перемі̀щень 

п. дво̀йственности   при `нцип подві̀йности 
п. дѐйствия   прѝнцип ді̀ї 
п. дополнѝтельности   прѝнцип допо̀внення 
п. дуа̀льности   при `нцип дуа̀льности 

[двої `стости] 
п. запрѐта   при `нцип заборо `ни 
п. измерѐний   при `нцип вимі̀рювань 
п. исключѐния   при `нцип ви `ключення 
п. итера̀ции   прѝнцип ітера `ції 
п. ма̀ксимума   при `нцип ма̀ксимуму 
п. наложѐния   при `нцип наклада `ння
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принцип неопределённости                                                                             припойка 

п. неопределённости   
при `нцип неви `значености 

п. относѝтельности   прѝнцип відно̀сности 
п. причѝнности   при `нцип причи `нности 
п. противото̀ка   при `нцип протистру̀меню 
п. соотвѐтствия   при `нцип відпові̀дности 
п. сохранѐния нача̀льных размѐров   
прѝнцип зберѐження початко̀вих ро̀змірів 

п. суперпозѝции   при `нцип суперпози `ції 
п. тождѐственности   прѝнцип тото̀жности 
п. эквивалѐнтности   
при `нцип еквівалѐнтности 
[рівнозна `чности, рівноці `нности] 

приня̀тие   прийма̀ння; прийняття ` 
прѝнятый   при `йнятий 
приобрета̀емый   здобу̀ваний, набу̀ваний; 
здобувни `й, набувни `й 

приобрета̀ть, приобрестѝ   1. здобува̀ти, 
здобу `ти; дістава `ти, діста̀ти; 2. набува̀ти, 
набу̀ти (значення); 3. набира `ти, набра `ти 
(форми) 

приобрета̀ющий   здобува̀льний, набува̀льний 
приобретѐние   придба `ння, здобува `ння, 
набува̀ння, набира̀ння; здобуття̀, надба̀ння, 
набуття ` 

приобретённый   здобу̀тий, набу̀тий, прѝдбаний 
приобща̀емый   прилу̀ча̀ний, прилу̀чуваний, 
приє `днуваний, залу `ча̀ний, залу `чуваний; 
прилучни `й, приєдна̀нний, залучни `й 

приобща̀ть, приобщѝть   прилуча̀ти, прилучѝти; 
залуча̀ти, залучѝти; приє̀днувати, приєдна̀ти 

приобща̀ющий   прилуча̀льний, приє̀днувальний 
приобща̀ющийся   прилучни `й, залучни `й; 
прилуча `ний, прилу `чуваний, залуча̀ний, 
залу `чуваний 

приобщѐние   прилуча `ння, залуча̀ння, 
приє `днування; прилу `чення, залу̀чення, 
приєдна `ння 

приобщённый   прилу `чений, залу̀чений, 
приє `днаний 

приоритѐтный   пріоритѐтний, першоря̀дний 
приостана̀вливаемый   зупѝняний, призупѝняний, 
припи `няний 

приостана̀вливать, приостановѝть   зупиня̀ти, 
зупини `ти; спиня `ти, спини `ти; припиня `ти, 
припини `ти 

приостана̀вливающий   зупиня `льний, 
припиня `льний 

приостана̀вливающийся   зупѝнний, припѝнний; 
спи `няний, припѝняний 

приостано̀вка   зупиня `ння, припиня `ння; 
зупи `нення, припи `нення; зупи `нка,-ки, 
зупи `н,-ну, припѝн,-ну 

приостановлѐние   зупиня `ння, припиня `ння; 
зупи `нення, припи `нення 

приостано̀вленный   зупи `нений, спи `нений, 
припи `нений 

припазо̀ванный   приґаро̀ваний, припазо̀ваний 
припазо̀вка   приґаро̀вування, припазо̀вування; 
приґарува `ння, припазува `ння 

припазо̀вывать, припазова̀ть   приґаро̀вувати, 
приґарува̀ти; припазо̀вувати, припазува̀ти 

припа̀иваемый   прилюто `вуваний, 
припа `юваний; прилюто `вний, припайни `й 

припа̀ивание   прилюто `вування, 
припа `ювання; прилютува `ння, припая `ння 

припа̀ивать, припая̀ть   прилюто `вувати, 
прилютува `ти; припа `ювати, припая `ти 

припа̀ивающий   прилюто `вувальний, 
припа `ювальний 

припа̀янный   прилюто `ваний, припа `яний 
приплю̀снутый   приплю `щений 
приплю̀щивание   приплю `щування; 
приплю `щення 

приплю̀щивать, приплющѝть   приплю̀щувати, 
приплю `щити 

приподнима̀ть, приподня̀ть   тро̀хи підніма̀ти 
[підійма `ти], тро `хи підня `ти [підійня `ти]; 
підно `сити, піднести ` 

приподнима̀ться   тро `хи підніма̀тися 
[підійма `тися]; підно `ситися 

припо̀днятый   тро `хи піді̀йнятий [підня̀тий]; 
піднѐсений 

припо̀й   лют,-ту, прилютівни `к,-ка̀, припі `й, 
-по `ю 
п. композицио̀нный   лют композиці `йний 
п. легкопла̀вкий   лют легкото `пний 
п. мя̀гкий   лют м’яки `й 
п. самофлюсу̀ющий   лют самотопникува̀льний 

[самофлюсува `льний] 
припо̀йка   прилюто `вування, припа `ювання; 
прилютува `ння, припая `ння
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припуск                                                                                       приспосабливающийся 

прѝпуск   припуска `ння; припу `щення; 
при `пуск,-ку, причи `нок,-нку, запа `с,-су 
(величина) 
п. на механѝческую обрабо̀тку   при `пуск 

[причи `нок] на механі `чне обробля `ння 
п. на уса̀дку   прѝпуск на усі `док, при `пуск 
на скоро `чення 

п. на усу̀шку   прѝпуск на висиха `ння 
прираба̀тываемость   припрацьо̀ваність,-ности, 
припасо̀вність,-ности, приро̀бність,-ности 

прираба̀тывание   припрацьо `вування, 
припасо `вування; припрацюва `ння, 
припасува `ння 

прираба̀тывать, прирабо̀тать   1. приробля̀ти, 
приробѝти; 2. припрацьо̀вувати, припрацюва̀ти; 
припасо `вувати, припасува `ти (деталі 
машин) 

прирабо̀танный   припрацьо̀ваний, припасо̀ваний, 
приро `блений 

прирабо̀тка   припрацьо̀вування, припасо̀вування, 
приробля̀ння; припрацюва̀ння, припасува̀ння, 
приро `блення; приро `бок,-бку, приробі̀ток, 
-тку 

прира̀вненный   прирі̀вняний 
прира̀внивание   прирі̀внювання; прирі̀внення 
приращѐние, прира̀щивание   приро̀щування, 
збі `льшування; приро `щення, збі̀льшення; 
при `ріст,-росту 

прира̀щиваемый   приро̀щуваний; прироснѝй 
прира̀щивать, прирастѝть   приро `щувати, 
прирости `ти 

прира̀щивающий   приро `щувальний 
прира̀щивающийся   прироснѝй; приро̀щуваний 
приро̀да   1. приро̀да,-ди, нату̀ра,-ри; 2. єство̀,-ва̀ 
прѝрост приро `щування, збі̀льшування; 
приро `щення, збі̀льшення; при `ріст,-росту 
п. абсолю̀тный   при `ріст абсолю `тний 
п. бесконѐчно ма̀лый   прѝріст нескінчѐнно 
малѝй 

п. расчётный   при `ріст розрахунко `вий 
п. трѐщины   прѝріст трі̀щини 
п. удѐльный   прѝріст пито `мий 

приса̀дка   приса̀джування; приса̀дження; 
приса `док,-дку, адити `в,-ву, дода̀ток,-тка 
п. антикоррозио̀нная   
приса `док протикорозі `йний 

п. антифрикцио̀нная   
приса `док протитертьови `й 

п. к сма̀зочному материа̀лу   приса̀док до 
мастѝла 

п. противозадѝрная   приса̀док протизадирнѝй 
п. противоизно̀сная   
приса `док протиспрацьо `вувальний 

п. противонага̀рная   протиприга̀рник,-ка 
приса̀дочный   присадни `й, присадко̀вий 
приса̀сываемый   присмо `ктуваний; 
присмоктни `й 

приса̀сывание   присмо̀ктування; присмокта̀ння 
приса̀сывать, присоса̀ть   присмо̀ктувати, 
присмокта `ти 

приса̀сывающий   присмо `ктувальний 
приса̀сывающийся   присмоктни `й; 
присмо `ктуваний 

присло̀нный   приставни `й 
присмо̀тр   до `гляд,-ду, на̀гляд,-ду 
присоединѐние   приє̀днування, прилуча̀ння; 
приєдна `ння, прилу `чення; прилу̀ка,-ки 

присоединённый   приє `днаний, прилу̀чений 
присоединя̀емый   приє̀днуваний, прилу̀чаний; 
приєдни `й, приєдна̀нний, прилучни `й 

присоединя̀ть, присоединѝть   приє `днувати, 
приєдна `ти; прилуча̀ти, прилучѝти 

присоединя̀ющий   приє `днувальний, 
прилуча `льний 

присоединя̀ющийся   приєдна̀нний, прилучнѝй; 
приє `днуваний, прилуча `ний, 
прилу `чуваний 

присо̀с   засмо̀ктування; засмокта̀ння; 
присмо `к,-ку 
п. во `здуха   засмо̀ктування пові `тря; 
присмо `к пові `тря 

приспоса̀бливаемый   пристосо `вуваний, 
прилашто `вуваний; пристосо `вний, 
прилашто `вний 

приспоса̀бливать, приспосо̀бить   пристосо̀вувати, 
пристосува̀ти; прилашто̀вувати, прилаштува̀ти; 
припасо `вувати, припасува `ти 

приспоса̀бливающий   пристосо `вувальний, 
прилашто `вувальний 

приспоса̀бливающийся   пристосо̀вний, 
прилашто `вний; пристосо `вуваний, 
прилашто `вуваний
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приспособление                                                                                       притупляемый 

приспособлѐние   1. пристосо `вування, 
прилашто `вування, припасо `вування; 
пристосува `ння, прилаштува `ння, 
припасува `ння; 2. при `стрій,-рою 
п. загру̀зочное   прѝстрій заванта̀жувальний 
п. задѐрживающее   при `стрій затри `мний 
п. зажимно̀е   затиска `ч,-ча̀, при `стрій 
затиска `льний 

п. захва̀тывающее   захо `плювач,-ча, 
при `стрій захопнѝй 

п. копирова̀льное   прѝстрій копіюва̀льний 
п. пита `ющее   живи `льник,-ка, при `стрій 
живи `льний 

п. регулѝрующее   прѝстрій регулюва̀льний 
п. сверлѝльное   прѝстрій свердлува̀льний 
п. стопорно̀е   при `стрій сто `порний 
п. ула̀вливающее   при `стрій ло̀вчий 
п. устано̀вочное   при `стрій устано̀вний 

приспосо̀бленность   пристосо̀ваність,-ности, 
пристосо `вуваність,-ности 

приспосо̀бленный   пристосо `ваний, 
припасо `ваний 

приспособля̀ть, приспосо̀бить   пристосо̀вувати, 
пристосува̀ти; припасо̀вувати, припасува̀ти 

пристава̀ние   пристава `ння, приляга̀ння, 
прилипа `ння 
п. к повѐрхности   приляга `ти до пове `рхні 
п. к стеклу̀   пристава `ти до скла 

пристава̀ть, приста̀ть   пристава̀ти, приста̀ти; 
приляга̀ти, прилягтѝ; прилипа̀ти, прилѝпнути 

приста̀вка   приста `ва,-ви, при `ста̀вка,-ки 
приставлѐние   приставля̀ння; приста̀влення 
приставлѐнный   приста `влений 
приставля̀емый   приста̀вля̀ний; приставнѝй 
приставля̀ть, приста̀вить   приставля `ти, 
приста `вити 

приставля̀ющий   приставля `льний 
приставно̀й   приставни `й 
пристёгиваемый   присті̀буваний; пристібнѝй 
пристёгивание   присті̀бування; пристіба̀ння 
пристёгивать, пристегну̀ть   пристіба `ти, 
пристебну `ти 

пристёгивающий   пристіба `льний 
пристёгивающийся   пристібнѝй; присті̀буваний 
пристёгнутый   присте `бнутий 
пристра̀иваемый   прибудо̀вуваний; прибудо̀вний 

пристра̀ивание   прибудо̀вування; прибудува̀ння 
пристра̀ивать, пристро̀ить   прибудо̀вувати, 
прибудува `ти 

пристра̀ивающий   прибудо `вувальний 
пристра̀ивающийся   прибудо `вний; 
прибудо `вуваний 

пристро̀енный   прибудо `ваний 
пристро̀йка   прибудува `ння; прибудо̀ва,-ви, 
прибуді̀вок,-вка 

приступа̀ть   1. почина `ти, розпочина `ти 
(роботу); 2. підступа `ти, доступа̀тися 

прису̀тствие   прису̀тність,-ности; ная̀вність, 
-ности 

прису̀тствовать   бу `ти, бу̀ти прису̀тнім 
прису̀тствующий   прису `тній 
прису̀щий   власти `вий, притама `нний, 
характе `рний 

присчѝтанный   прилі `чений, прирахо `ваний 
присы̀пка   1. присипа `ння; 2. приси `пка,-ки 
притворённый   причи `нений 
притворя̀емый   причи `ня `ний; причинни `й 
притворя̀ть, притворѝть   причиня̀ти, причинѝти 
притворя̀ющий   причиня `льний 
притёртый   пришліфо̀ваний, припасо̀ваний, 
прите `ртий 

притира̀ть, притерѐть   притира̀ти, притѐрти; 
дотира̀ти, дотѐрти; шліфува̀ти, пришліфува̀ти 

притѝрка   притира `ння, вигла `джування, 
шліфува `ння 

прито̀к   доплива̀ння, притіка̀ння; приплѝв,-ву, 
до̀ступ,-пу (повітря, води) 

прѝтолока   одві̀рок,-рка 
приторма̀живание   пригальмо `вування; 
пригальмува `ння 

приторма̀живать, притормозѝть   
пригальмо `вувати, пригальмува `ти; 
загальмо̀вувати, загальмува̀ти 

прито̀чка   1. прито `чування, дото̀чування; 
прито `чення, дото̀чення; 2. дото `чка,-ки 

прито̀чно-вытяжна̀я   припли `вно-витяжна ` 
(вентиляція) 

прито̀чный   припливни `й (повітря, вода) 
притуплѐние   зату̀плювання; зату̀плення; 
за̀туп,-пу 

приту̀пленный   зату̀плений 
притупля̀емый   зату̀плюваний; притупни `й
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притуплять                                                                                              пробивающийся 

притупля̀ть, притупѝть   зату̀плювати, затупѝти 
притупля̀ющий   зату̀плювальний 
притупля̀ющийся   затупни `й; зату̀плюваний 
притуха̀ние   1. пригаса `ння; 2. притуха `ння 
приты̀к   приту `л,-лу 
притя̀гиваемый   притя̀ганий, притя̀гуваний; 
притяжни `й 

притя̀гивать, притяну̀ть   притя̀гувати, притягну̀ти 
притя̀гивающий   притяга `льний 
притя̀гивающийся   притяжнѝй; притя̀ганий, 
притя `гуваний 

притяжѐние   притяга̀ння; притя `гнення; 
тяжі̀ння 
п. взаѝмное   притяга̀ння взає̀мне 
п. гравитацио̀нное   тяжі̀ння гравітаці̀йне 
п. земно̀е   тяжі `ння земнѐ 
п. капилля̀рное   притяга `ння капіля `рне 
п. куло̀новское   притяга `ння куло̀нівське 
п. магнѝтное   притяга `ння магнѐтне 
п. молекуля̀рное   притяга̀ння молекуля̀рне 
п. электростатѝческое   
притяга `ння електростати `чне 

притя̀нутый   притя `гнений 
притя̀нутый   притя `гнутий, притя `гнений 
притяну̀ть   притягну̀ти, притягтѝ 
приуменьшѐние   змѐншування; змѐншення 
приумѐньшенный   змѐншений 
прихва̀т, прихва̀тка   прихо `плювання; 
прихо̀плення; прѝчіпка,-ки, прѝпинка,-ки, 
за̀щімок,-мка 

прихва̀тка   див. прихва̀т 
прихва̀тывать, прихватѝть   прихо̀плювати, 
прихопи `ти; перехо `плювати, перехопи `ти 

прихо̀д   1. прибуття `, прихі̀д,-хо̀ду; 
2. прибу `ток,-тку (про грошові суми) 

прихо̀дно-расхо̀дный   прибутко̀во-видатко̀вий 
прихо̀дный   прибутко̀вий 
прихо̀дованный   прибутко `ваний; 
заприбутко `вний 

прихо̀довать   прибуткува `ти 
прицѐл   приці̀лювання; приці̀лення; приці̀л,-лу 
прицѐп   причі `плювання; приче `плення; 
причѐпа,-пи, прѝчіп,-чепа (дочіплені вози) 
п. автомобѝльный   прѝчіп автомобі̀льний 
п. тра̀кторный   при `чіп тра̀кторний 

прицѐпка   при `чіпка,-ки, чі̀пень,-пня 

прицепно̀й   причіпни `й 
прицѐпщик   причі̀пник,-ка; причі̀плювач,-ча 
прича̀л   1. прича̀лювання; прича̀лення; 

2. мор. прича `л,-лу; 3. буд. шнур,-ра ` 
прича̀лка   буд. шнур,-ра ` 
прича̀лок   мор. прича `лок,-ка 
причѝна   причи `на,-ни 
причинѐние   чѝнення, заподі̀ювання, 
спричи `нювання, завдава `ння; заподі `яння, 
спричи `нення, завда̀ння ` 

причинённый   заподі̀яний, спричѝнений, 
за̀вданий 

причѝнность   причи `нність,-ности 
причиня̀емый   заподі̀юваний, спричѝнюваний, 
завда̀ваний 

причиня̀ть, причинѝть   заподі̀ювати, 
заподі̀яти; спричиня `ти, спричини `ти; 
завдава̀ти, завда̀ти; чини `ти, учини `ти 
п. вред   завдава̀ти шко `ди, шко `дити 
п. затруднѐния   чини `ти тру `днощі; 
утру `днювати 

причиня̀ющий   заподі̀ювальний, спричиня̀льний 
пришлифо̀ванный   пришліфо `ваний, 
приличко `ваний 

про̀ба   про̀бування; випро̀бування; про̀ба,-би, 
спро `ба,-би 
п. автотормозо̀в   випро̀бування автога̀льм 
п. бурова̀я   про `ба свердлова ` 
п. лаборато̀рная   спро `ба лаборато̀рна, 
дослі̀дження лаборато `рне 

п. на желѐзно   про `ба на гачо `к 
п. слепа̀я   спро̀ба ор’єнто̀вна [пуста̀, вступна̀] 
п. срѐдняя   про `ба сере `дня 
п. уда̀рная   про `ба уда̀рна 

пробѐг   пробі̀г,-гу 
п. гарантѝйный   пробі̀г гаранті `йний 
п. про̀бный   пробі̀г про `бний 

пробега̀емый   пробі̀ганий; пробіжни `й 
пробега̀ние   пробіга `ння 
пробега̀ть, пробежа̀ть   пробіга `ти, пробі̀гти 
пробѐл   прога `лина,-ни, про `пуск,-ку 
пробива̀емый   проби `ваний; пробивни `й 
пробива̀ние   пробива `ння; пробиття ` 
пробива̀ть, пробѝть   пробива `ти, проби `ти 
пробива̀ющий   пробива̀ючий, пробива̀льний 
пробива̀ющийся   пробивни `й; пробѝваний
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пробивной                                                                                                        провисший 

пробивно̀й   пробивни `й 
пробѝрка   пробі̀вка,-ки, пробі̀рка,-ки 
про̀бка   1. ко̀рок,-рка, за̀тичка,-ки; чіп,-чопа̀ 

(дерев’яний); 2. запобі̀жник,-ка; 3. запі̀р,-по̀ру 
(у русі) 
п. деревя̀нная   чіп дерев’я `ний 
п.-заглушка   ко̀рок-душнѝк,-рка-душника̀ 
п. залѝвочная   ко `рок заливни `й 
п. огнеупо̀рная   за̀тичка вогнетривка ` 
п. предохранѝтельная   запобі̀жник,-ка 
п. притёртая   за `тичка пришліфо `вана 
п. резѝновая   ко̀рок ґу `мо `вий 
п. резьбова̀я   за̀тичка різьбова̀ 
п. спускна̀я   ко̀рок спускни `й 

про̀бковый   ко̀рко̀вий, затичко̀вий, запірнѝй 
пробкодавѝтель   корконатиска `ч,-ча ` 
пробкообжима `тель   корком’я `лка,-ки 
проблѐма   проблѐма,-ми (складне теоретичне 
або практичне питання, що потребує 
розв’язання, вивчення, дослідження) 

про̀бник   про `бник,-ка, спро `бник,-ка, 
про `бувач,-ча 

про̀бный   про `бний, спро `бний 
пробо̀й   1. пробиття `; 2. пробі̀й,-бо̀ю 

(наскрізний отвір у чому-небудь); 
3. скобѐль,-бля ` (металева дужка для 
підвішування гачка, замка) 
п. диэлѐктрика   пробиття ` діелѐктрика 

(руйнування діелектрика під дією 
електроструму) 

п. механѝческий   пробиття ` механі̀чне 
п. электрѝческий   пробиття ` електри `чне 

пробо̀йник   пробі̀йник,-ка, 
пробо `єць,-бо `йця (ручний інструмент 
для пробивання невеликих отворів) 
п. колѐнчатый   пробі̀йник колі `нчастий 
п. кру̀глый   пробі̀йник кру `глий 
п. остроконѐчный   
пробі̀йник гострокінце `вий 

п. пло̀ский   пробі̀йник пло `ский 
пробо̀йный   пробі̀йний 
пробоотбо̀рник   пробозабі̀рник,-ка, 
пробівни `к,-ка ` 

про̀бочник   што `пор,-ра, коркотя `г,-га 
пробуксо̀вывание   проко `взування, 
сковзува `ння (коліс) 

пробура̀вливание   просве `рдлювання, 
проверті `ння, проборува `ння 

прова̀л   прова̀лювання; прова̀лення; прова̀л, 
-лу, прова `лля, прова `лина,-ни, запа `дина 
(наслідок, місце) 

прова̀ленный   прова `лений 
прова̀ливаемый   прова̀люваний; провальнѝй 
прова̀ливать, провалѝть   прова `лювати, 
провали `ти 

прова̀ливаться   прова̀люватися, зава̀люватися 
прова̀ливающий   прова `лювальний 
прова̀ливающийся   провальнѝй; прова̀люваний 
провалѝвшийся   запа `лий 
проведѐние   проводі̀ння, зді̀йснювання; 
прове `дення, зді̀йснення 

провѐрка   перевіря `ння; переві `рення; 
пере `вірка,-ки 

провѐрочный   перевірни `й 
проверя̀емый   перевіря `ний; перевірни `й 
проверя̀ть, провѐрить   перевіря̀ти, переві̀рити; 
вивіря `ти, ви `вірити 

проверя̀ющий   1. перевіря̀льний; 2. переві̀рник, 
-ка, інспе `ктор,-ра (суб’єкт дії) 

провѐс   1. прогина `ння, провиса `ння; 
2. прогѝн,-ну (під тягарем); 3. недова̀га,-ги 
(недоваження) 

провѐска   геод. прові̀шування, виві̀шування, 
тичкува `ння 

провѐтриваемый   прові̀трюваний; провітрѐнний 
провѐтривание   прові̀трювання, вентиля̀ція,-ції 
п. восходя̀щее   прові `трювання висхідне ` 
п. вса̀сывающее   
прові `трювання всмо̀ктувальне 

п. естѐственное   прові̀трювання приро̀дне 
п. нагнета̀тельное   прові̀трювання нагніта̀льне 
п. нисходя̀щее   прові `трювання низхідне ` 

провѐтривать, провѐтрить   прові `трювати, 
прові `трити 

провѐтривающий   прові `трювальний 
провѐтривающийся   провітре `нний; 
прові `трюваний 

провиса̀ние   провиса `ння, обвиса̀ння; 
прови `снення, обвѝснення; про `вис,-су, 
о̀бвис,-су 

провиса̀ть, провѝснуть   провиса̀ти, провѝснути; 
обвиса `ти, обвѝснути 

провиса̀ющий   прови `слий, обвѝслий; 
провисни `й, обвисни `й 

провѝсший   прови `слий, обви `слий

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 367
провод                                                                                   проволока эмалированная 

про̀вод   про̀від,-воду, дріт,-ро̀ту 
п. армату̀рный   дріт армату `рний 

[риштунко `вий] 
п. биметаллѝческий   про̀від двометалѐвий 
п. бронѝрованный   про `від па `нцерний 

[броньови `й] 
п. вито̀й   про `від звѝтий 
п. возду̀шный   про `від пові `тря `ний 
п. го `лый   про `від го̀лий 
п. двухжѝльный   про `від двожи `льний 
п. заземлѐния   про̀від зазѐмлення [узѐмлення] 
п. изолѝрованный   про `від заізольо̀ваний 
п. испыта̀тельный   про `від випро `бний 
п. конта̀ктный   про `від конта `ктний 
п. магистра̀льный   про `від магістра̀льний 
п. нару̀жный   про̀від надві̀рний [зо̀внішній] 
п. нулево̀й   про `від нульови `й 
п. отводя̀щий   про `від відвідни `й 
п. передаю̀щий   про `від пересильни `й 
п. пита `ния   про `від жи `влення 
п. подвесно̀й   про `від почіпни `й 
п. подводя̀щий   про `від підвідни `й 
п. по̀лый   про̀від порожни `стий 
п. распределѝтельный   про̀від розподі̀льний 
п. соединя̀ющий   про `від злучни `й 
п. телегра̀фный   про `від телегра `фний 
п. телефо̀нный   про `від телефо `нний 
п. токопроводя̀щий   про̀від струмопрові̀дний 
п. уравнѝтельный   про `від зрі̀внювальний 

проводѝмость   прові `дність,-ности 
п. актѝвная   прові `дність акти `вна 
п. атмосфѐры   прові `дність атмосфе `ри 
п. вну̀тренняя   прові `дність вну `трішня 
п. магнѝтная   прові `дність магнѐтна 
п. металлѝческая   прові `дність металѐва 
п. повѐрхностная   прові̀дність поверхнѐва 
п. приведённая   прові `дність зве `дена 
п. прѝмесная   прові `дність домішко `ва 
п. реактѝвная   прові `дність реакти `вна 
п. теплова̀я   теплопрові `дність,-ности, 
прові `дність теплова ` 

п. то̀чечная   прові `дність точко̀ва̀ 
п. удѐльная   прові `дність пито `ма 
п. униполя̀рная   прові `дність уніполя `рна 

(провідність струму переважно в 
одному напрямі) 

п. эквивалѐнтная   прові̀дність еквівалѐнтна 

п. электролитѝческая   
прові `дність електроліти `чна 

проводѝмый   прові̀дний, прово `джуваний 
проводѝть, провестѝ   1. прово̀дити, провестѝ; 

2. запрова `джувати, запрова `дити; 
3. зді̀йснювати, здійсни `ти 

прово̀дка   1. проводі̀ння; прове `дення; 
2. мере `жа,-жі; лі̀нія,-нії, про `від,-воду, 
провідня `,-ні ` 
п. возду̀шная   лі̀нія пові `тря `на 
п. электрѝческая   лі̀нія електри `чна 

проводнѝк   ел. провіднѝк,-ка̀ (тіло, речовина, 
які проводять тепло, звук, електрику та ін.) 
п. вводно̀й   провіднѝк ввіднѝй [впускнѝй] 
п. внѐшний   провідни `к зо `внішній 
п. ио̀нный   провідни `к йо `нний 
п. кана̀тный   провідни `к лѝнвовий 
п. рѐльсовый   провідни `к рѐйковий 
п. теплоты̀   провідни `к теплоти ` 
п. токонесу̀щий   провіднѝк струмові̀дний 
п. цепно̀й   провідни `к ланцюго `вий 
п. ша̀хтный   провідни `к копа `льневий 

[рудоко `пний] 
проводнико̀вый   провіднико `вий 
проводно̀й   проводо̀вий; дротяни `й 
провододержа̀тель   проводотрима̀ч,-ча ` 
проводя̀щий   провідни `й 
провозѝмый   провізни `й 
провозѝть, провезтѝ   прово `зити, провезти ` 
про̀волока   дріт,-ро `ту 
п. алюмѝниевая   дріт алюмі̀нієвий 
п. вита̀я   дріт кру `чений 
п. изолѝрованная   дріт ізольо̀ваний 
п. кана̀тная   дріт коді̀льний 
п. колю̀чая   дріт колю `чий 
п. лужёная   дріт лу̀джений [бі̀лий] 
п. мѐдная   дріт мі̀дний [мі̀дяний] 
п. обмо̀точная   дріт обмо̀тувальний 
п. отожжённая   дріт відпу̀щений [відпа̀лений] 
п. пла̀тиновая   дріт пла `тиновий 
п. прока̀тная   дріт вальцьо `ваний 
п. стру̀нная   дріт стру̀нний 
п. тонкотя̀нутая   дріт тонкотя `гнутий 
п. фасо̀нная   дріт фасо `нний [обрисо `вий] 
п. цѝнковая   дріт ци `нковий 
п. эмалиро̀ванная теплосто̀йкая   
дріт склицьо `ваний теплостійки `й
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проволочка                                                                                               продвигающий 

про̀волочка   дро̀тик,-ка 
про̀волочный   дротовѝй; дротянѝй (зроблений 
з дроту) 

прога̀р   про `пік,-ку, про `гар,-ру 
прогѝб   угина `ння; уві `гнення; уги `н,-ну, 
проги `н,-ну 
п. динамѝческий   угѝн [прогѝн] динамі̀чний 
п. нача̀льный   уги `н [проги `н] початко̀вий 
п. оста̀точный   угѝн [прогѝн] залишко̀вий 
п. упру̀гий   угѝн [проги `н] пру `жнѝй 

прогиба̀ть, прогну̀ть   прогина `ти, прогну `ти, 
угина `ти, угну `ти, увігну `ти 

прогно̀з   передба̀чення; прогно `з,-зу 
прогнозѝрование   прогнозува `ння, 
спрогнозо `вування 
п. ка̀чества   прогнозува `ння я `кости 
п. ресу̀рса   прогнозува `ння ресу `рсу 
п. характерѝстик   
прогнозува `ння характери `стик 

прогнозѝрованный   прогнозо `ваний; 
спрогнозо `вний 

прогнозѝровать   прогнозува `ти 
прогнозѝруемый   прогнозо `ваний; 
спрогнозо `вний 

прогнозѝрующий   прогнозува `льний 
прого̀н   1. проганя `ння; 2. буд. прогі `н,-го `ну 

(відкритий простір у чому-небудь; проріз; 
отвір) 

прого̀нный   прогі̀нний 
прогора̀ние   прогоря `ння; прогорі̀ння; 
про `гар,-ру 

прогора̀ть, прогорѐть   прогоря̀ти, прогорі̀ти 
прогора̀ющий   прогоря `ний 
прогорѐлый   прогорі `лий 
програ̀мма   програ `ма,-ми 
п. диагностѝческая   програ̀ма діягностѝчна 
п. испыта̀ний   програ `ма випро `бувань 
п. произво̀дственная   програ̀ма виробнѝча 
п. управлѐния   тех. програ `ма керува `ння; 
адм.-г. програ `ма управлі `ння 

программѝрование   програмува `ння; 
спрограмо `вування; спрограмува `ння 
п. аналитѝческое   програмува̀ння аналітѝчне 
п. динамѝческое   програмува̀ння динамі̀чне 
п. линѐйное   програмува `ння ліні̀йне 
п. математѝческое   програмува `ння 
математѝчне 

п. разветвлённое   програмува̀ння розгалу̀жене 
программѝровать   програмува `ти 
программѝруемый   програмо `ваний; 
запрограмо `вний 

программѝрующий   програмува `льний 
прогрѐв   прогріва̀ння; прогріття̀; прогрі̀в,-ву 
прогрева̀емость   прогрі `ваність,-ности 
прогрева̀емый   прогрі̀ваний; прогрівни `й 
прогрева̀ть, прогрѐть   прогріва `ти, прогрі `ти 
прогрева̀ющий   прогріва `льний 
прогрева̀ющийся   прогрівни `й; прогрі̀ваний 
прогрѐсс   прогрѐс,-су, по̀ступ,-пу (розвиток 
по висхідній лінії, удосконалення в цьому 
процесі) 

прогрѐссия   прогре `сія,-сії, ро `звиток,-тку 
п. арифметѝческая   прогрѐсія аритметѝчна 
п. возроста̀ющая   прогре `сія зроста̀юча 

[зроста `льна] 
п. геометрѝческая   прогрѐсія геометрѝчна 
п. убыва̀ющая   прогре `сія спадна̀ 

прогрѐтый   прогрі `тий 
прода̀вленный   перетѝснений, протѝснений, 
протоло `чений 

прода̀вливание   перетиска̀ння, протиска̀ння, 
прода̀влювання; перетѝснення, протѝснення, 
прода `влення 

прода̀вливать, продавѝть   перетиска `ти, 
перети `снути; протиска `ти, проти `снути; 
прода `влювати, продави `ти, толо `чѝти, 
протоло `чувати, протолочи `ти 

прода̀вливающий   перетиска `льний, 
протиска `льний, прода `влювальний 

прода̀вливающийся   перетиснѝй, протиснѝй; 
перети `скуваний, проти `скуваний, 
прода `влюваний 

прода̀жа   про `даж,-жу (обмін товару на 
гроші або інший товар) 
п. о̀птовая   про `даж гурто `вий 
п. ро̀зничная   про `даж роздрібнѝй 

продвига̀емый   просу `ваний, просо̀вуваний; 
просувни `й 

продвига̀ние   просува `ння, просо̀вування; 
просу `нення 

продвига̀ть, продвѝнуть   просува̀ти, 
просо `вувати, просу `нути 

продвига̀ющий   просува̀льний, просо̀вувальний
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продвигающийся                                                                              продукция валовая 

продвига̀ющийся   просувни `й; просу `ваний, 
просо `вуваний 

продвѝнутый   просу `нений, просу̀нутий 
продева̀ние   просува `ння, просо `вування, 
просиля `ння 

продлева̀ть, продлѝть   продо̀вжувати, 
продо `вжити 

продолгова̀тость   довга̀стість,-тости, 
подовга `стість,-тости 

продолгова̀тый   довга `стий, продо̀вгуватий 
продолжа̀емый   продо̀вжуваний; продовжнѝй 
продолжа̀ть, продо̀лжить   1. продо̀вжувати, 
продо `вжити (у просторі); 2. вести ` да̀лі 
(у часі) 

продолжа̀ться, продо̀лжиться   
1. продо `вжуватися, продо `вжитися 
(у просторі); 2. відбува `тися, трива `ти 
(у часі) 

продолжа̀ющий   продо `вжувальний 
продолжа̀ющийся   1. продовжнѝй; 
продо `вжуваний (у просторі); 2. трива̀лий 
(у часі) 

продолжѐние   продо `вження 
продо̀лженный   продо `вжений 
продолжѝтельность   трива `лість,-лости, 
трива `ння, довгоча̀сність,-ности 
п. балансиро̀вки   трива̀лість балансува̀ння 
п. задѐржки   трива `лість затри `мки 
п. измерѝтельного цѝкла   трива `лість 
вимі̀рювального ци `клу 

п. испыта̀ний   трива `лість випро `бування 
п. контро̀ля   трива̀лість контро `лю 
п. обслу̀живания   трива̀лість обслуго̀вування 
п. о̀пыта   трива `лість до `сліду 
п. остано̀вки   трива `лість зупи `ну 
п. процѐсса   трива `лість проце `су 
п. ремо̀нта   трива̀лість ремо̀нту 

продолжѝтельный   трива̀лий, довготрива̀лий, 
довгоча̀сний 

продо̀льно-   поздо̀вжньо- 
п.-поперѐчный   поздо `вжньо-попере `чний 
п.-распило̀вочный   поздо̀вжньо-розпильнѝй 
п.-строга̀льный   поздо `вжньо-струга `льний 

продо̀льный   поздо̀вжній, подо `вжній 
продора̀живаемый   вижоло `блюваний; 
вижолобни `й 

продора̀живать, продоро̀жить   жоло `бити, 
ви `жолобити 

продора̀живающий   вижоло `блювальний 
продора̀живающийся   вижолобо `вний; 
вижоло `блюваний 

продоро̀женный   ви `жолоблений 
продува̀емый   проду `ваний; продувни `й 
продува̀ние   продува `ння 
продува̀ть, проду̀ть   продува `ти, проду `ти 
продува̀ющий   продува `льний 
продува̀ющийся   продувни `й; проду̀ваний 
проду̀вка   продува `ння 
продувно̀й   продувни `й 
проду̀вочный   продува `льний 
проду̀кт   проду̀кт,-ту, вѝріб,-робу, вѝтвір,-вору 
п. ва̀ловый [совоку̀пный]   проду̀кт гуртовѝй 

[суку `пний] 
п. возго̀нки   проду̀кт субліма̀ції 
п. исхо̀дный   проду̀кт вихіднѝй [початко̀вий] 
п. конѐчный   проду̀кт кінцѐвий [цільо̀вий] 
п. лету̀чий   проду̀кт летки `й 
п. обогащённый   проду `кт збага̀чений 
п. перего̀нки   проду̀кт дестиля `ції 
п. побо̀чный   проду̀кт побі̀чний 
п. приба̀вочный   проду `кт додатко̀вий 
п. промежу̀точный   проду `кт проміжни `й 
п. рафинѝрованный   проду̀кт 
зрафіно `ваний! [очи `щений] 

п. сгора̀ния   проду̀кт згоря `ння 
п. технѝческий   проду `кт техні `чний 
п. това̀рный   проду̀кт прода `жний 
п. химѝчески чистый   проду̀кт хемі̀чно 
чѝстий 

продуктѝвность   продукти `вність,-ности, 
вида `тність,-ности 

продуктѝвный   продукти `вний 
проду̀кты   проду̀кти,-тів, ви `роби,-бів 
п. газообра̀зные   проду `кти га `зові 

[газоподі̀бні] 
п. пиро̀лиза   проду̀кти піро `лізу 
п. това̀рные   проду̀кти това `рні, ви `роби 
ри `нкові 

проду̀кция   проду̀кція,-ції (сукупність 
продуктів, що випускаються окремим 
підприємством, певною галуззю 
промисловости чи сільського господарства) 
п. ва `ловая   проду̀кція гуртова ` [суку `пна]
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продукция планируемая                                                                                     прожект 

п. планѝруемая   проду `кція плано̀вана 
п. серѝйная   проду̀кція сері̀йна 
п. това̀рная   проду̀кція това̀рна 

проду̀тый   проду̀тий 
продуцѐнты   продуцѐнти,-тів, виробникѝ,-кі̀в 
проду̀шина   про `дух,-ху, продухо̀вина,-ни 

(у стіні, конструкції) (отвір або канал 
у конструкціях будинків і споруд для 
природного провітрювання приміщень) 

продыря̀вленный   продіря `влений, 
продірко `ваний 

продыря̀вливаемый   діря̀влений, дірко̀ваний; 
продіря `вний, продірко̀вний 

продыря̀вливание   продіря `влювання; 
діркува `ння 

продыря̀вливать, продыря̀вить   діркува `ти, 
продіркува `ти; діря `вити, продіря `влювати, 
продіря `вити 

продыря̀вливающий   діркува `льний, 
продіря `влювальний 

проѐзд   прої `зд,-ду, переї `зд,-ду 
проѐздной   проїзни `й 
проѐзжий   проїзни `й, переїзни `й 
проѐкт   проє `кт,-ту, на `черк,-ку, за̀дум,-му 

(сукупність документів (розрахунків, 
креслень), необхідних для зведення 
споруд, виготовлення машин, приладів) 
п. архитекту̀рный   проє `кт архітекту `рний 
п. перспектѝвный   проє̀кт перспектѝвний 
п. технѝческий   проє `кт техні `чний 
п. технологѝческий   проє̀кт технологі̀чний 
п. тѝповый   проє `кт типови `й 
п. эскѝзный   проє `кт ескі̀зний 

проектѝрование   проєктува `ння 
п. автоматизѝрованное   проєктува `ння 
автоматизо `ване 

п. ручно̀е   проєктува `ння ручне ` 
п. технѝческое   проєктува `ння техні `чне 
п. технологѝческое   
проєктува `ння технологі̀чне 

проектѝрованный   проєкто̀ваний; спроєкто̀вний 
проектѝровать, спроектѝровать   проєктува̀ти, 
спроєктува `ти 

проектиро̀вочный   проєктува `льний, 
проєктівни `й 

проектѝруемый   проєкто̀ваний; спроєкто̀вний 
проектѝрующий   проєктува̀льний, проєктівнѝй 

проектѝрующийся   спроєкто̀вний; проєкто̀ваний 
проѐктно-   проє `ктно- 
п.-изыска̀тельный   проє `ктно-пошуко `вий 
п.-монта̀жный   проє `ктно-монта `жний 
п.-смѐтный   проє̀ктно-кошто `рисний 

проѐктор   проє̀ктор,-ра (1. оптичний прилад, 
яким вимірюють лінійні і кутові розміри 
виробів; 2. оптичниий прилад для одержання 
збільшених зображень на екрані) 
п. диаскопѝческий   проє̀ктор діяскопі̀чний 
п. стереоскопѝческий   
проє `ктор стереоскопі `чний 

п. электро̀нный   проє `ктор електро `нний 
п. эпидиаскопѝческий   
проє `ктор епідіяскопі `чний 

проекцио̀нный   проєкці̀йний 
проѐкция   проє `кція,-ції 

(1. мат. зображення просторової фігури 
на площині; 2. спец. збільшене зображення 
нерухомих об’єктів (рисунків, креслень, 
кінокадрів) на екрані за допомогою 
оптичних приладів) 
п. азимута̀льная   проє `кція азимута̀льна 
п. аксонометрѝческая   
проє `кція аксонометри `чна 

п. изометрѝческая   проє̀кція ізометрѝчна 
п. картографѝческая   проє̀кція картографі̀чна 
п. конѝческая   проє `кція коні `чна 
п. многогра̀нная   проє `кція многогра `нна 
п. ортогона̀льная   проє `кція ортогона `льна 
п. параллѐльная   проє `кція паралѐльна 
п. поликонѝческая   проє `кція поліконі `чна 
п. прямоуго̀льная   проє `кція прямоку `тна 
п. равноуго̀льная   проє `кція рівноку `това 
п. стереографѝческая   
проє `кція стереографі̀чна 

п. сферѝческая   проє `кція сфери `чна 
п. центра̀льная   проє `кція центра̀льна 
п. цилиндрѝческая   проє̀кція циліндрѝчна 

проём   1. буд. про `різ,-зу; 2. о `твір,-вору, 
про `йма,-ми 
п. дверно̀й   про̀йма дверна̀, проріз для дверѐй 
п. оконный   про̀йма віко̀нна, про̀різ для вікна̀ 
п. стенно̀й   о̀твір стінни `й, про `йма стінна ` 

проёмный   прорізо̀вий 
прожѐкт   проже `кт,-ту (задум без точного 
обґрунтування, нездійсненний план)
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прожектор                                                                                                     происхождение 

прожѐктор   прожѐктор,-ра (освітлювальний 
апарат з оптичним пристроєм, за 
допомогою якого створюють потужні 
спрямовані пучки світла) 

прожжённый   пропа `лений 
прожига̀ние   пропа `лювання 
прожига̀ть, прожѐчь   пропа̀лювати, пропалѝти 
прожима̀емый   проти `скуваний; протисни `й 
прожима̀ть, прожа `ть   проти `скувати, 
проти `снути 

прожима̀ющий   проти `скувальний 
прозра̀чность   прозо `рість,-рости 
прозра̀чный   прозо `рий 
произведѐние   1. мат. добу̀ток,-тка; 

2. вѝтвір, -вору, творі `ння; 3. вѝріб,-робу 
п. бесконѐчное   добу̀ток нескінчѐнний 
п. ве `кторное   добу̀ток ве `кторний 
п. растворѝмости   добу `ток розчѝнности 
п. скаля̀рное   добу̀ток скаля `рний 
п. смѐшанное   добу̀ток мі̀шаний 
п. хронологѝческое   добу̀ток хронологі̀чний 

произведённый   1. ство̀рений, вѝроблений; 
2. прове `дений (дослід) 

производѝмый   ство̀рюваний, виро̀блюваний 
производѝтель   виробнѝк,-ка̀, продуцѐнт,-та 
производѝтельность   продуктѝвність,-ности, 
вида̀тність,-ности, ви `робність,-ности 
п. ка̀жущаяся   продукти `вність позі̀рна 
п. ма̀ссовая   продукти `вність ма̀сова 
п. машѝны   продукти `вність маши `ни 
п. обору̀дования   продуктѝвність обладна̀ння 
п. полѐзная   продукти `вність кори `сна 
п. расчётная   продуктѝвність розрахунко̀ва 
п. смѐнная   продукти `вність змі̀нна 
п. су̀точная   продукти `вність добова ` 
п. труда̀   продукти `вність пра `ці 
п. часова̀я   продукти `вність годѝнна 
п. шту̀чная   продукти `вність пошту `чна 

производѝтельный   продукти `вний 
производѝть, произвестѝ   ство `рювати, 
створѝти; прово̀дити, провестѝ; виробля̀ти, 
виро `блювати, вѝробити; роби `ти, зробѝти 

произво̀дная   мат. ім. похідна `,-но `ї 
п. втора̀я   похідна ` дру̀га 
п. норма̀льная   похідна ` норма `льна 
п. пѐрвая   похідна ` пе `рша 
п. приближённая   похідна ` наблѝжена 

п. ча̀стная   похідна̀ частѝнна 
произво̀дный   похідни `й, дерива `т,-та 
произво̀дственный   виробнѝчий, фабрѝчний 
произво̀дство   1. виробни `цтво,-ва; 

2. виробля̀ння, вѝроблення; 3. вѝріб,-робу 
п. (сма̀зочных) ма̀сел   виробнѝцтво мастѝл 
п. автоматизѝрованное   виробнѝцтво 
автоматизо `ване 

п. бума̀жное   виробни `цтво паперо `ве 
п. вспомога̀тельное   виробнѝцтво допомі̀жнѐ 
п. жестяно̀е   виробни `цтво бляша `не 
п. изразцо̀вое   виробни `цтво ка `хельне 
п. кана̀тное   виробни `цтво ли `нвове 
п. картона̀жное   виробни `цтво текту `рне 
п. керамѝческое   виробнѝцтво керамі̀чне 
п. кирпѝчное   виробни `цтво цегѐльне 
п. кожѐвенное   виробни `цтво шкірянѐ, 
чиньба̀рство,-ва 

п. ко̀ксовое   виробни `цтво ко `ксове 
п. кру̀пное   виробни `цтво вели `ке 
п. машиностроѝтельное   виробнѝцтво 
машинобудівне ` 

п. о̀бувное   виробни `цтво взуттє `ве 
п. о̀пытное   виробни `цтво до̀слідне 

[експеримента `льне] 
п. проволо̀чное   виробни `цтво дротове ` 
п. прока̀тное   виробни `цтво вальцівне ` 
п. серѝйное   виробни `цтво сері `йне 
п. сталелитѐйное   виробнѝцтво сталелива̀рне 
п. стеко̀льное   виробни `цтво скла 
п. текстѝльное   виробни `цтво тексти `льне 
п. тка̀цкое   виробнѝцтво тка̀цьке, тка̀цтво,-ва 
п. фарфо̀ровое   виробнѝцтво порцеля̀нове 
п. цемѐнтное   виробни `цтво цемѐнтне 
п. чугунолитѐйное   
виробни `цтво чавунолива `рне 

п. электроферроспла̀вное   виробни `цтво 
електроферосто̀пне [електрозалізосто̀пне] 

производя̀щий   виро `блювальний 
произво̀льно   дові̀льно, самохі `ть 
произво̀льность   дові̀льність,-ности 
произво̀льный   дові̀льний 
происходѝть, произойтѝ   відбува̀тися, 
відбу `тися (брати початок); похо̀дити, 
піти `, ви `йти (з) 

происхождѐние   похо `дження
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прокалённый                                                                                                          прокоп 

прокалённый   1. прожа `рений, пропе `чений; 
2. прогарто `ваний 

прока̀ливаемость   1. прожа `рність,-ности; 
2. мет. прогарто̀вність,-ности 

прока̀ливание   1. прожа̀рювання, пропіка̀ння; 
прожа̀рення, пропѐчення; 2. прогарто̀вування, 
прогартува `ння 

прока̀ливать, прокалѝть   1. прожа̀рювати, 
прожа `рити; пропіка `ти, пропектѝ; 2. мет. 
прогарто `вувати, прогартува `ти 

прока̀лываемый   проко̀люваний; проко̀льний 
прока̀лывание   проко `лювання; проко̀лення 
прока̀лывать, проколо̀ть   проко `лювати, 
проколо `ти 

прока̀лывающий   проко `лювальний 
прока̀лывающийся   проко̀льний; проко̀люваний 
прока̀т   1. вальцюва `ння; звальцюва `ння; 

2. вальці̀вка,-ки (продукт); 3. орѐнда,-ди, 
на `ймання, випозича̀ння 
п. прецизио̀нный   вальцюва̀ння прецизі̀йне, 
вальці `вка прецизі̀йна 

п. сортово̀й   вальцюва `ння сортовѐ, 
вальці `вка сортова̀ 

п. толстолистово̀й   
вальцюва `ння грубоа̀ркушеве, 
вальці `вка грубоа̀ркушева 

п. тонколистово̀й   
вальцюва `ння тонкоа `ркушеве, 
вальці `вка тонкоа̀ркушева 

прока̀танный   звальцьо `ваний 
прока̀тка   вальцюва `ння; звальцюва `ння 
п. горя̀чая   вальцюва `ння гаря `че 
п. холо̀дная   вальцюва `ння холо `дне 
п. чернова̀я   вальцюва `ння чорнове ` 
п. чистова̀я   вальцюва `ння чистовѐ 

прокатносварно̀й   вальцівнозварни `й 
прока̀тчик   вальцівни `к,-ка̀ 
прока̀тываемый   вальцьо̀ваний; звальцьо̀вний 
прока̀тывание   вальцюва̀ння; звальцюва̀ння 
прока̀тывать, проката̀ть   1. вальцюва `ти, 
звальцюва `ти; 2. прока `чувати, прокача̀ти 
(надати округлої форми) 

прока̀тывающий   вальцюва `льний 
прока̀тывающийся   звальцьо `вний; 
вальцьо `ваний 

прокла̀дка   1. проклада `ння, переклада̀ння, 
уклада `ння; прокла `дення, перекла̀дення, 
укла `дення; 2. ущі `лка,-ки, вста̀вка,-ки, 
вкла `дка,-ки, перемі̀жка,-ки, 
прокла `дина,-ни (проміжний шар) 
п. асбѐстовая   ущі `лка азбѐстова 
п. во `йлочная   ущі `лка повстя `на ` 
п. карто̀нная   ущі `лка текту `рна 
п. ко̀жаная   ущі `лка шкіряна ` 
п. лѝнзовая   вкла̀дка лі̀нзова 
п. листова̀я   вкла̀дка а̀ркушева 
п. пенько̀вая   ущі̀лка прядив’я̀на [коно̀пля̀на] 
п. про̀бочная   ущі `лка ко̀рко `ва 
п. резѝновая   ущі `лка ґу `мова 
п. теплоизоляцио̀нная   
ущі `лка теплоізоляці̀йна 

п. уплотня̀ющая   вкла `дка ущі̀льнювальна 
п. фарфо̀ровая   вкла̀дка порцеля `нова 
п. фасо̀нная   ущі `лка фасо̀нна [о̀брисо `ва] 

прокладно̀й   прокладни `й 
прокла̀дочный   прокла `дковий 
прокла̀дываемый   прокла̀даний; прокла̀днѝй 
прокла̀дывание   проклада̀ння, переклада̀ння, 
уклада `ння; прокла `дення, укла̀днення, 
перекла `дення 

прокла̀дывать, проложѝть   проклада̀ти, 
прокла `сти 

прокла̀дывающий   проклада `льний 
проко̀вка   кува̀ння; проко̀вування; прокува̀ння; 
ви `ковок,-вка 

проко̀вываемый   проко̀вуваний; прокувнѝй 
проко̀вывание   проко `вування 
проко̀вывать, прокова̀ть   проко `вувати, 
прокува `ти 

проко̀вывающий   проко `вувальний 
проко̀вывающийся   прокувнѝй; проко̀вуваний 
проко̀л   1. проко̀лення; 2. проко̀л,-лу, 
проко `лина,-ни 

проко̀лка   1. проко `лювання; проко `лення; 
2. проко `лина,-ни 

проко̀лотый   проко `лений, проко̀лотий 
прокомпостѝровать   зал. прокомпостува `ти 
проконтролѝрованный   проконтрольо̀ваний 
проконтролѝровать   проконтролюва `ти 
проко̀п   проко̀пування; прокопа̀ння; проко̀п, 

-пу, проко `пина,-ни
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пролёт                                                                                             промышленность топливная 

пролёт   1. перебіга̀ння, пробіга̀ння, проліта̀ння; 
2. прогі `н,-го `ну (будівельної конструкції 
– моста, арки); 3. перегі̀н,-го̀ну (відстань 
між залізничними зупинками) 
п. а̀нкерный   прогі̀н а̀нкерний 
п. габарѝтный   прогі `н габари `тний 
п. переходно̀й   прогі `н перехіднѝй 
п. ходово̀й   прогі `н ходови `й 

пролета̀ть, пролетѐть   проліта̀ти, пролеті̀ти; 
переліта `ти, перелеті̀ти (що, через що) 

пролѝв   прото `ка,-ки 
пролива̀ть, пролѝть   пролива `ти, проли `ти; 
розлива `ти, розлѝти 

проложѐние   проклада `ння; прокла `дення 
проло̀женный   прокла `дений 
проло̀м   проло `мування, прола `мування; 
проло `млення; проло `м,-му 

пролома̀ть, проломѝть   проломѝти, пролама̀ти 
проло̀мленный   проло `маний, прола `маний 
прома̀зка   перема̀зування, прома̀щування 
прома̀зочный   прома̀зувальний, нама̀щувальний 
прома̀сливание   наолі̀ювання, прома̀щування 
промедлѐние   спові `льнювання, га `яння; 
спові `льнення, прога `яння, зага̀яння (часу) 

промѐдлить   забарѝтися, зга̀яти (час) 
промежу̀ток   про̀міжок,-жку, інтерва `л,-лу 
п. бесконѐчно ма̀лый   мат. про `міжок 
нескінче `нно мали `й 

п. врѐмени   інтерва `л ча̀су 
п. искрово̀й   про̀міжок іскрови `й 

промежу̀точный   про̀міжний, проміжко̀вий, 
посере `дній 

промѐренный   промі̀ряний 
промѐриваемый   промі̀рюваний; промірнѝй 
промѐривание   промі `рювання, промі `рення 
промѐривать, промѐрить   промі̀рювати, 
промі `рити 

промѐривающий   промі `рювальний 
промо̀ечный   промивни `й 
промо̀ина   гідрот. 1. вими `вина,-ни 

(заглибина в землі, утворена проточною 
водою); 2. водори `й, -ри `ю (глибока яма, 
вимита потоком води) 

промо̀й   вода̀ промивна ` 
промока̀емый   промока `ний; промокни `й 
промока̀ние   промока `ння 
промока̀ть, промо̀кнуть   промока̀ти, промо̀кнути 

промока̀ющий   промока `льний 
промы̀в   промива̀ння 
промыва̀емый   проми `ваний; промивни `й 
промыва̀лка   мѝйниця,-ці 
промыва̀ние   промива `ння 
промыва̀ть, промы̀ть   промива `ти, проми `ти 
промыва̀ющий   промива `льний 
промыва̀ющийся   промивни `й; проми `ваний 
промы̀вка   промива `ння; проми `в,-ву 
промы̀вочный   промива `льний 
про̀мысел   про̀мисел,-слу (1. дрібне ремісниче 
виробництво (різьбярство, ткацтво); 
2. галузь промислового виробництва 
(рибний, хутровий промисел); 
3. видобувне промислове виробництво 
(добування кухонної солі тощо)) 

промысло̀вый   промисло `вий 
промы̀шленность   промисло `вість,-вости 

(індустрія, галузь матеріяльного 
виробництва) 
п. авиацио̀нная   промисло `вість авіяці̀йна 
п. азо̀тная   промисло̀вість азо̀тна [азо̀това] 

(виробництво азотних добрив, вибухових 
речовин, органічних барвників) 

п. га `зовая   промисло `вість га `зова 
п. го `рная   промисло `вість гірни `ча 
п. добыва̀ющая   промисло `вість добувна ` 
п. инструмента̀льная   промисло `вість 
інструмента `льна 

п. кожѐвенная   промисло `вість шкіряна ` 
п. лёгкая   промисло `вість легка̀ 
п. лесна̀я   промисло `вість лісова̀ 
п. машиностроѝтельная   промисло̀вість 
машинобудівна ` 

п. металлообраба̀тывающая   
промисло `вість металообро `бна 

п. нефтеперераба̀тывающая   
промисло `вість нафтопереро `бна 

п. обраба̀тывающая   промисло̀вість обро̀бна 
п. пищева̀я   промисло `вість харчова ` 
п. приборостроѝтельная   промисло `вість 
приладобудівна ` 

п. са̀харная   промисло `вість цукро `ва, 
цукрівни `цтво,-ва 

п. стеко̀льная   промисло `вість скляна̀ 
п. строѝтельная   промисло̀вість будівѐльна 
п. текстѝльная   промисло̀вість текстѝльна 
п. то̀пливная   промисло `вість па `ливна
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промышленность трубная                                                                 пропуск черновой 

п. тру̀бная   промисло `вість тру `бна 
п. тяжёлая   промисло `вість важка̀ 
п. у `гольная   промисло `вість ву `гільна 
п. химѝческая   промисло `вість хемі̀чна 
п. цемѐнтная   промисло `вість цемѐнтна 
п. электро̀нная   промисло̀вість електро̀нна 
п. электротехнѝческая   промисло̀вість 
електротехні `чна 

промы̀шленный   промисло `вий 
пронѝзанность   прони `заність,-ности 
пронѝзанный   прони `заний 
пронѝзываемый   пронѝзуваний; пронизнѝй 
пронѝзывание   прони `зування 
пронѝзывать, прониза̀ть   прони `зувати, 
прони `зати 

пронѝзывающий   прони `зувальний 
проника̀ние   проника `ння, просяка̀ння 
проника̀ть, пронѝкнуть   проника̀ти, пронѝкнути; 
прохо̀дити, пройтѝ; просяка̀ти, прося̀кнути 

проника̀ющий   проника̀льний, пронѝкливий, 
просяка `льний 

проникновѐние   проника `ння, просяка̀ння; 
прони `кнення, прося `кнення 

проница̀емость   прони `кність,-ности 
п. абсолю̀тная   прони `кність абсолю `тна 
п. диэлектрѝческая   
прони `кність діелектри `чна 

п. магнѝтная   прони `кність магнѐтна 
п. относѝтельная   прони `кність відно̀сна 
п. электрѝческая   пронѝкність електрѝчна 

проница̀емый   прони `кливий, просякни `й, 
прозі `рний (для зору) 

проница̀ние   проника `ння; пронѝкнення 
проница̀тельный   прони `кливий 
проница̀ть   проника `ти 
проница̀ющий   проника `льний 
пропазо̀ванный   проґаро `ваний 
пропазо̀вывать, пропазова̀ть   проґаро̀вувати, 
проґарува `ти 

пропа̀ренный   пропа `рений 
пропа̀риваемый   пропа̀рюваний; пропарнѝй 
пропа̀ривание   пропа̀рювання (обро̀блювання 
па `рою) 

пропа̀ривать, пропа̀рить   пропа `рювати, 
пропа `рити 

пропа̀ривающий   пропа `рювальний 

пропѐллер   пропѐлер,-ра (ґвинт повітряний) 
пропита̀вшийся   прося `клий 
пропѝтанный   просо `чений, прося `кнутий, 
прося `клий, наси `чений 

пропѝтка   просо̀чування, просяка̀ння, 
наси `чування; просо `чення, прося `кнення, 
наси `чення 

пропѝточно-отделочный   
просо `чувально-обро `бний 

пропѝточный   просо̀чувальний, насѝчувальний 
пропѝтываемый   просо̀чуваний, насо̀чуваний; 
просочни `й, насочни `й 

пропѝтывание   просо `чування, просяка̀ння, 
наси `чування 

пропѝтывать, пропита̀ть   просо `чувати, 
просочи `ти; наси `чувати, насити `ти; 
змо̀чувати, змочѝти 

пропѝтывающий   просо `чувальний, 
наси `чувальний 

пропѝтывающийся   просочни `й, насочни `й; 
просо `чуваний, насо `чуваний 

пропла̀сток   гірн. про̀шарок,-рку, про̀версток, 
-тка (проміжний шар) 

пропола̀скиваемый   прополі `скуваний; 
прополі `скний 

пропола̀скивание   прополі `скування 
пропола̀скивать, прополоска̀ть   
прополі `скувати, прополоска `ти 

пропола̀скивающий   прополі `скувальний 
пропола̀скивающийся   прополі `скний; 
прополі `скуваний 

пропорциона̀льность   пропорці̀йність,-ности 
п. обра̀тная   пропорці `йність обѐрнена 
п. пряма̀я   пропорці `йність пряма̀ 

пропорциона̀льный   пропорці̀йний 
пропо̀рция   пропо̀рція,-ції, співвідно̀шення; 
розмі̀рність,-ности (кількісне співвідношення 
між складовими частинами чого-небудь) 
п. арифметѝческая   пропо̀рція аритметѝчна 
п. непреры̀вная   пропо `рція неперѐрвна 
п. смѐси   пропо `рція су̀міші 

про̀пуск   1. перепуска `ння, пропуска `ння; 
перепу `щення, пропу̀щення; перѐпуск,-ку, 
про̀пуск,-ку; 2. перѐпустка,-ки (документ) 
п. избира̀тельный   пропуска `ння ви `бірне 

[селекти `вне] 
п. черново̀й   мет. про `пуск чорнови `й
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пропуск чистовой                                                                                проскальзывание 

п. чистово̀й   мет. про `пуск чистови `й 
пропуска̀емость   зда `тність пропуска `ти 
пропуска̀емый   пропу `сканий; пропускни `й 
пропуска̀ние   пропуска `ння, перепуска `ння 
пропуска̀ть, пропустѝть   пропуска̀ти, 
пропусти `ти; мина `ти, мину `ти; промина̀ти, 
промину `ти; перепуска `ти, перепусти `ти 

пропуска̀ющий   пропуска `льний 
пропускно̀й   пропускни `й 
прорѐз   1. прорі̀зування; проріза̀ння; 2. про̀різ,-зу 
прореза̀ние   прорі `зування 
прорѐзка   1. прорі̀зування; проріза̀ння; 

2. про `різ,-зу 
прорѐзываемый   прорі `зуваний; прорізни `й 
прорѐзывать, прорѐзать   прорі̀зувати, 
проріза `ти, прорі `зати 

прорѐзывающий   прорі `зувальний 
прорѐзывающийся   прорізнѝй; прорі̀зуваний 
про̀резь   про `різ,-зу, щіли `на,-ни 
проруба̀ние   прору `бування; проруба `ння 
проруба̀ть, прорубѝть   прору̀бувати, проруба̀ти 
прору̀бленный   прору `блений 
прорубно̀й   прорубни `й 
про̀рубь   ополо `нка,-ки 
про̀рыв   прорива̀ння; прорва̀ння; прорѝв,-ву 
п. газа   прори `в га̀зу 
п. плотѝны   прорива `ння [прори `в] грѐблі 

прорыва̀емый   прори `ваний; проривни `й 
прорыва̀ние   прорива `ння; прорва̀ння; 
прори `в,-ву 

прорыва̀ть, прорва̀ть   прорива `ти, прорва `ти 
прорыва̀ющий   прорива `льний 
прорыва̀ющийся   проривни `й; прори `ваний 
прорывно̀й   проривни `й 
проры̀вочный   прорива `льний 
проры̀тие   1. прорива `ння; прориття `; 

2. проко `пування; прокопа `ння 
проры̀тый   прорѝтий, проко `паний 
проса̀дка   буд. осіда̀ння (будинку) 
проса̀сывание   просмо̀ктування; просмокта̀ння 
проса̀сывать, прососа̀ть   просмо̀ктувати, 
просмокта `ти 

проса̀чивание   просо̀чування, просмо̀ктування; 
просо `чення, просмо̀ктання 

проса̀чиваться   просяка `ти, протіка̀ти, 
просмо `ктуватися, прохо `дити 

просвѐт   1. про `світ,-ту, промі `р,-ру (труби, 
арки); 2. про `зір,-зору (у ґратці) 

просветлѐние   просві `тлення, проя `снення 
просветлённый   просві `тлений, проя `снений 
просветля̀емый   просві̀тлюваний; просвітнѝй 
просветля̀ть, просветлѝть   просві `тлювати, 
просвітли `ти 

просветля̀ющий   просві `тлювальний 
просвѐченный   просві `чений 
просвѐчиваемый   просві̀чуваний; просвітнѝй 
просвѐчивание   просві `чування 
просвѐчивать, просветѝть   просві̀чувати, 
просвіти `ти 

просвѐчивающий   просві `чувальний 
просвѐчивающийся   просвітни `й, 
прозі `рний; просві̀чуваний, прозира `ний 

просѐв   просіва `ння, пересі̀ювання, 
пересіва `ння; пересі̀яння, просі̀яння; 
пересі `янка,-ки, ви `сівки,- вок (продукт) 

просѐивание   пересіва `ння, пересі̀ювання, 
просіва `ння, пересі̀яння, просі `яння 
п. механѝческое   пересі̀ювання механі̀чне 
п. ручно̀е   пересі `ювання ручне ` 

просѐиватель   сѝто,-та, сепара `тор,-ра, 
пересівни `к,-ка, рѐшето,-та 

просѐивательный   просіва `льний 
просѐивать, просева̀ть, просѐять   
просі `ювати, просіва̀ти, просі `яти 

про̀сек   гірн. просі̀к,-ку, про `руб,-бу 
(допоміжна горизонтальна підземна 
виробка) 

про̀сека   лісн. про `сіка,-ки (очищена від 
дерев смуга землі в лісі) 

просѐкаемый   просіка `ний; просічнѝй 
просека̀ние   просіка̀ння 
просека̀ть, просѐчь   1. просіка `ти, просікти `; 

2. прору `бувати, проруба̀ти 
просека̀ющий   просіка `льний 
просека̀ющийся   просічни `й; просіка̀ний 
просечѐнный   просі̀чений 
проска̀бливать, проскоблѝть   проско̀блювати, 
проскобли `ти; проскріба `ти, проскребти ` 

проскакѝвание   проска̀кування, переска̀кування 
проска̀кивать, проско̀чить   переска̀кувати, 
переско̀чити; перестрѝбувати, перестрибну̀ти 

проска̀льзывание   проко̀взування, прослиза̀ння, 
просо̀вгування; проко̀взнення, прослѝзнення, 
просо `вгнення
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проскальзывать                                                                                          протеиновый 

проска̀льзывать, проскользну̀ть   
проко `взувати, проковзну `ти; прослиза `ти, 
прослизну `ти; просо `вгувати, просовгну `ти 

проска̀льзывающий   проковзни `й, 
проковза `льний 

проско̀к   1. прорѝв,-ву (перехід речовини без 
її зміни); 2. переско `к,-ку, стрибо `к,-бка ` 
(полум’я) 

проскреба̀ть, проскрестѝ   проскріба `ти, 
проскребти ` 

просла̀ивать, прослоѝть   прошаро `вувати, 
прошарува `ти 

просло̀йка   1. прошаро `вування; 
прошарува `ння; 2. про `шарок,-рка 
(шар чого-небудь у чомусь іншому); 
3. про `версток,-тка (тонкий прошарок у 
верстві) 

прослу̀шивание   прослухо̀вування (двигуна) 
просмо̀ленный   просмо `лений, насмо̀лений 
просмо̀ливание   просмо̀лювання; просмо̀лення 
просмо̀лка   1. просмо̀лювання; просмо̀лення; 

2. насмо̀лювання, засмо̀лювання (линви) 
простѐнок   буд. прості `нок,-нка (частина 
стіни між прорізами вікон, дверей) 
п. междуоко̀нный   прості̀нок міжвіко̀нний 

простѐночный   буд. прості̀нковий 
просто̀й   1. ім. прості `й,-то̀ю, безчѝнність, 

-ности (обладнання); 2. прк. прости `й, 
звича `йний 

просто̀р   про `стір,-ру, розло `г,-гу 
просто̀рный   прості̀рний, просто̀рний, розло̀гий 
простра̀нственно-временно̀й   просторо `во- 
часови `й 

простра̀нственность   просторо `вість,-вости 
простра̀нственный   просторо `вий 
простра̀нство   про̀стір,-тору, про̀сторінь,-роні, 

о̀бшир,-ру 
п. абсолю̀тное   про `стір абсолю `тний 
п. аффѝнное   про̀стір афі̀нний [сумі̀жний] 
п. безвозду̀шное   про `стір безпові̀тря `ний 
п. ве `кторное   про `стір ве `кторний 
п. виртуа̀льное   про `стір віртуа `льний 
п. врѐдное   про̀стір шкідли `вий 
п. деформа̀ции   про `стір деформа̀ції 
п. ѝмпульсное   про `стір і̀мпульсний 
п. координа̀тное   про `стір координа `тний 
п. космѝческое   про `стір космі̀чний 

п. линѐйное   про̀стір ліні̀йний 
п. междуба̀лочное   про `стір міжба̀лковий 
п. междуэта̀жное   про̀стір міжповерхо̀вий 
п. мирово̀е   про `стір світови `й 
п. многомѐрное   про `стір багатовѝмірний 
п. напряжѐний   про `стір напру `г 
п. соприкаса̀ющееся   про `стір стѝчний 
п. сферѝческое   про `стір сфери `чний 
п. топологѝческое   про `стір топологі `чний 
п. фа̀зовое   про̀стір фа̀зовий 
п. функцио̀нальное   про `стір функці̀йний 

[функціона `льний] 
прострѐл   гірн. про `стріл,-лу 
п. сква̀жины   про̀стріл свердловѝни 

прострѐливание   гірн. прострі `лювання 
просту̀канный   просту `каний 
просту̀кивать, просту̀кать   просту̀кувати, 
просту `кати; висту̀кувати, ви `стукати 

проступа̀ние   проступа `ння, виступа `ння 
проступа̀ть, проступѝть   проступа `ти, 
проступи `ти; виступа `ти, вѝступити 

проступа̀ющий   проступнѝй, проступа̀льний, 
виступни `й, виступа `льний 

просу̀шивание   просу `шування 
просу̀шивать, просушѝть   просу `шувати, 
просуши `ти 

просу̀шка   просу̀шування; просу̀шення 
просчёт   по̀ми `лка,-ки, прораху `нок,-нку 
п. в эксперимѐнте   по̀мѝлка в експеримѐнті 

прота̀лкиваемый   прошто `вхуваний; 
проштовхни `й 

прота̀лкивание   прошто `вхування 
прота̀лкивать, протолкну̀ть   прошто̀вхувати, 
проштовхну `ти 

прота̀лкивающий   прошто `вхувальний, 
проштовха `льний 

прота̀лкивающийся   проштовхнѝй; 
прошто `вхуваний 

протѐз   протѐз,-за (механічний пристрій 
або апарат, який застосовується для 
заміщення втрачених органів або 
частин тіла і часткового поновлення їх 
діяльности) 

протеѝды   протеї̀ди,-дів (складні білки, 
утворені із звичайних білків і речовин 
небілкової природи) 

протеѝновый   протеї `новий, білко `вий
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протеины                                                                                                      проточенный 

протеѝны   протеї̀ни,-нів (прості білки) 
протека̀ние   1. протіка̀ння; 2. прохо̀дження, 
трива `ння, пере `біг,-гу (процесів) 

протека̀ть, протѐчь   1. протіка `ти, протекти ` 
(про рідину); 2. трива̀ти, відбува̀тися (процес) 

протека̀ющий   протічни `й 
протѐктор   протѐктор,-ра, захисни `к,-ка̀ 
п. корро̀зии   протѐктор коро̀зії (металева 
пластинка, що захищає конструкції 
від корозії) 

п. покры̀шки   авт. проте `ктор покрі̀влі 
(шар ґуми, що захищає пневматичну 
шину від пошкоджень) 

протѐкторный   проте `кторний 
протёртый   протѐртий 
протёс   проті̀сування; протеса `ння 
протёсанный   проте `саний 
про̀тивень   лѝст,-та, дѐко,-ка 
противовѐс   протива `га,-ги 
п. кривошѝпный   протива `га корбова̀ 
п. шату̀нный   протива `га гонко `ва 

противовзрывно̀й   противибухо `вий 
противога̀з   протига `з,-за, газма `ска (маска 
протигазова) 
п. промы̀шленный фильтру̀ющий   
протига `з промисло `вий фільтрува̀льний 

противогнѝлостный   протигни `льний 
противодавлѐние   протити `ск,-ку 
противодвижѐние   протиру `х,-ху 
противодѐйствие   протиді̀яння, протиді̀я,-ді̀ї 
противодѐйствовать   протиді `яти 
противодѐйствующий   протиді `йний 
противоды̀мный   протиди `мний 
противозадѝрный   протизади `рний, 
протизадирко `вий (сталь) 

противоизлучѐние   противипромі̀нювання 
противоизно̀сный   протиспрацьо̀вувальний, 
протизно `шувальний, протизно `совий 

противокоррозио̀нный   протикорозі̀йний 
противомягчѝтель   протипом’я `кшувач,-ча 
противонакипно̀й   протинакипнѝй 
противообледенѝтель   льодозапобі̀жник,-ка, 
дефро̀стер,-тера 

противоокислѝтель   протиокисни `к,-ка̀, 
антиоксида `нт,-ту 

противоо̀ползневый   протизсувни `й 
противопѐнный   протипі `нний, пінога `сний 

противопожа̀рный   протипоже `жний, 
пожежоохоро `нний 

противополо̀жно   протиле `жно, супроти `вно 
п. напра̀вленный   протилѐжно спрямо̀ваний, 
протиле `жно напря `млений 

противополо̀жный   протилѐжний, супротѝвний 
противопоста̀вить   протиста `вити 
противопоставлѐние   протиста `влення 
противопы̀льный   протипи `ловий 
противоразго̀нный   протирозгі `нний 
противорѐчие   супере `чність,-ности 
противорѐчить   супере `чити 
противосия̀ние   протися̀яння, протисяйвува̀ння 
противоскольжѐние   протико `взання 
противоскользя̀щий   протико `взальний, 
протиковзни `й 

противостарѝтель   протиста `рість,-рости, 
старостеопі `рник,-ка, антиоксида̀нт,-ту 
(засіб проти старіння) 

противостоя̀ние   протистоя `ння 
противостоя̀щий   протисті `йний 
противосы̀ростный   противо `гкісний (про 
ізоляцію) 

противотечѐние   протитечія `,-чії̀ 
противото̀к   1. протите `чія ` (газу, рідини); 

2. ел. протистру `м,-му 
противото̀чный   1. протитечійнѝй, 
протинапрямни `й; 2. мех. 
протиструми `нний; ел. протистру̀мовий 

противоуго̀н   протиугі `н,-го̀ну 
противохо̀дный   протихі `дний 
противоя̀дие   протиотру `та,-ти 
протира̀емый   проти `раний; протирни `й 
протира̀ние   протира `ння 
протира̀ть, протерѐть   протира̀ти, протѐрти; 
перетира `ти, перетѐрти 

протира̀ющий   протира `льний 
протира̀ющийся   протирни `й; проти `раний 
протѝрка   протира `ння; проти `р,-ру 
протѝрочный   протира `льний 
протолчённый   прото `вчений 
прото̀н   прото `н,-на (стабільна позитивно 
заряджена елементарна частинка 
атомного ядра хемічного елемента) 

прото̀ченный   прото `чений (виготовлений 
на токарному верстаті)
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проточина                                                                                               профиль резьбы 

прото̀чина   прото̀чина,-ни (1. проїджений 
отвір; 2. отвір, промитий водою; 3. місце, 
в якому протікає вода) 

прото̀чный   проті̀чний, прото̀чний (про воду) 
протра̀ва   1. протра̀влювання, протравля̀ння, 
ща `влення, протру `ювання; протра̀влення; 
протру̀єння (обробляння хемічним способом 
тканини, металу для одержання написів, 
візерунків, рисунків); 2. ща̀ва,-ви, заща̀ва,-ви 
(реагент) 

протра̀вливаемый   протра̀влюваний, ща̀влений, 
проща̀влюваний; протравнѝй, прощавнѝй 

протра̀вливание   протра̀влювання, ща̀влення, 
протру `ювання 

протра̀вливающий   протра `влювальний, 
вища `влювальний 

протравля̀ть, протра̀вливать, протра̀вить   
протравля̀ти, протра̀влювати, протравѝти; 
проща̀влювати, проща̀вити; протру̀ювати, 
протруї̀ти 

протря̀хивание   протру̀шування; протру̀шення 
протря̀хивать, протряхну̀ть   протру `шувати, 
протруси `ти 

протубера̀нцы   протубе `ранці,-ців (світлі 
утворення з розжарених газів - яскраві 
виступи на краю сонячного диска) 

протыка̀ние   протика̀ння, простро̀млювання 
протя̀гиваемый   протя̀ганий, протя̀гуваний; 
протяжни `й 

протя̀гивание   протяга `ння, протя `гування, 
простяга `ння; протя `гнення, простя `гнення 

протя̀гивать, протяну̀ть   1. протяга̀ти, 
протя `гувати; протягну `ти; 2. простяга̀ти, 
простягну `ти 

протя̀гивающий   протяга̀льний, простяга̀льний 
протя̀гивающийся   протяжнѝй; протя̀ганий, 
протя `гуваний 

протяжѐние   протяга `ння, протя `гування, 
простяга `ння; протя `гнення, простя̀гнення; 
про `тяг,-гу, простя `г,-гу 

протяжённость   протя `жність,-ности; 
довжина `,-ни ` 

протяжённый   протя `жний, до̀вгий 
протя̀жка   1. протяга̀ння, протя `гування; 
протя `гнення; про̀тяг,-гу; 2. протя `жка,-ки 
(багаторізцевий інструмент, яким 
оброблюють наскрізні отвори або 
зовнішні поверхні заготованок, зрізуючи 
шари металу) 

п. вну̀тренняя   протяга̀ння вну `трішнє 
п. горя̀чая   протяга `ння гаря `че 
п. кузнѐчная   протяга `ння кова `льське 
п. нару̀жная   протяга `ння зо̀внішнє 
п. холо̀дная   протяга̀ння холо `дне 
п. шпо̀ночная   протя `жка плі `шкова 

протяжно̀й   протяжни `й 
протя̀жность   протя `жність,-ности, 
протя `глість,-лости 

проу̀шина   ву̀шко,-ка 
п. двухла̀пчатая   ву `шко дволапча̀сте 
п. лита̀я   ву `шко лѝте 

профессиона̀льный   професі̀йний, фаховѝй 
профила̀ктика   профіла `ктика,-ки 

(запобігання передчасним поломкам та 
спрацюванню машин, механізмів) 

профилактѝческий   профілакти `чний, 
запобі̀жний 

профилѝрование   профілюва `ння 
(надавання потрібного профілю) 

профилиро̀ванный   профільо `ваний 
профилѝровать   профілюва `ти 
профило̀граф   профило `граф,-фа 

(1. профілометер, який записує на стрічку 
характеристику чистоти поверхні; 
2. прилад, що реєструє профіль водного 
перерізу рік, озер; 3. прилад для реєстрації 
обрису (контура) поперечного перерізу 
рейки) 

профило̀метр   профіло `метер,-тра (прилад, 
яким визначають чистоту обробленої 
поверхні) 

про̀филь   про̀філь,-лю (1. вид, обрис предмета 
збоку; 2. вертикальний переріз; 3. сукупність 
типових рис, що характеризують 
господарство, професію) 
п. ба̀лки   про `філь ба̀лки 
п. витка̀   про `філь витка ` 
п. геометрѝческий   про̀філь геометрѝчний 
п. зу̀ба   про `філь зу `ба 
п. инструмѐнта   про `філь інструмѐнта 
п. номина̀льный   про `філь номіна̀льний 
п. осево̀й   про `філь осьови `й 
п. повѐрхности   про `філь пове `рхні 
п. поперѐчный   про `філь попере `чний 
п. продо̀льный   про `філь поздо̀вжній 
п. производѝтельности   
про `філь продукти `вности 

п. резьбы̀   про `філь нарі `зки [рі̀зі]
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профиль сечения                                                                    процесс нестационарный 

п. сечѐния   про `філь пере `тину [пере `різу] 
п. углово̀й   про `філь кутови `й 

про̀фильный   про `фільний 
профильтро̀ванный   профільтро `ваний 
профильтро̀вываемый   профільтро̀вуваний, 
проці̀джуваний; профільтро̀вний, проціднѝй 

профильтро̀вывание   профільтро `вування, 
проці̀джування; профільтрува `ння, 
проці `дження 

профильтро̀вывать, профильтрова̀ть   
профільтро `вувати, профільтрува̀ти; 
перефільтро `вувати, перефільтрува `ти; 
проці̀джувати, проціди `ти 

профильтро̀вывающий   профільтро̀вувальний, 
проці̀джувальний 

профильтро̀вывающийся   профільтро `вний, 
процідни `й; профільтро `вуваний, 
проці̀джуваний 

прохладѝтельный   прохоло `дний 
прохлажда̀емый   прохоло `джуваний; 
прохолодни `й 

прохлажда̀ть, прохла̀дить   прохоло̀джувати, 
прохолоди `ти 

прохлажда̀ющий   прохоло `джуваний 
прохлажда̀ющийся   прохолодни `й; 
прохоло `джуваний 

прохлаждѐние   прохоло `джування; 
прохоло `дження 

прохо̀д   прохо `дження; прохі `д,-хо̀ду (місце, 
де можна проходити, просуватися, 
проникати) 

проходѝмый   прохо `джуваний 
проходѝть, пройтѝ   прохо `дити, пройти `; 
перехо `дити, перейти ` 

прохо̀дка   1. гірн. прохо `дження (виконання 
певних робіт у товщі, глибині чогось, 
просуваючись у певному напрямку); 
2. проко `п,-пу (місце) 
п. вертика̀льная   прохо̀дження вертика̀льне 
п. забивно̀й крѐпью   
прохо `дження забивни `м крі̀пленням 

п. многозабо̀йная   прохо̀дження багатозабі̀йне 
п. многоство̀льная   
прохо `дження багатосто `вбурне 

п. сква̀жины   прохо `дження свердлови `ни 
п. туннѐльная   прохо `дження туне `льне 
п. штрѐковая   прохо `дження штрѐкове 

проходно̀й   прохідни `й 
прохо̀дчик   прохідни `к,-ка ` 
проходя̀щий   прохідни `й 
прохождѐние   прохо `дження; перѐбіг,-гу; 
прохі `д,-хо `ду 
п. ве `рхнее   прохо `дження вѐрхнє 
п. нѝжнее   прохо̀дження ни `жнє 
п. процѐсса   перѐбіг проце `су 

процара̀панный   подря `паний, продря̀паний 
процеду̀ра   процеду̀ра,-ри (офіційно 
встановлений чи узвичаєний порядок 
здійснення, виконання або оформлення 
чого-небудь) 
п. проѐктная   процеду `ра проє `ктна 
п. унифицѝрованная   процѐдура уніфіко̀вана 

процѐженный   переці̀джений, перефільтро̀ваний 
процѐживаемый   переці̀джуваний; переціднѝй 
процѐживание   переці `джування, 
перефільтро `вування 

процѐживать, процедѝть   переці `джувати, 
переціди `ти 

процѐживающий   переці `джувальний 
процѐживающийся   перецідни `й; 
переці `джуваний 

процѐнт   проце `нт,-та, відсо̀ток,-тка (сота 
частина числа) 

процѐнтный   проце `нтний, відсо̀тковий 
процѐсс   проце `с,-су (послідовна зміна 
предметів і явищ, що відбувається 
закономірним порядком) 
п. адиаба̀тѝческий   проце `с адіяба̀тний 
п. бессемѐровский   процѐс бессемѐрівський 
п. вероя̀тностный   процѐс імові̀рнісний 
п. восстановѝтельный   проце `с відно̀вний 
п. деформѝрования   процѐс деформува̀ння 
п. изготовлѐния   проце `с вѝготовлення 
п. изотермѝческий   проце `с ізотермі̀чний 
п. колеба̀тельный   проце `с коливни `й 
п. мартѐновский   проце `с марте `нівський 

(вироблення сталі в мартені 
випалюванням з чавуну і сталевого 
брухту вуглецю та інших домішок) 

п. модифицѝрованный   
проце `с змодифіко `ваний 

п. нагружѐния   проце `с наванта `жування 
п. необратѝмый   проце `с незворо̀тний 
п. неравновѐсный   процѐс нерівнова̀жний 
п. нестациона̀рный   процѐс нестаціона̀рний
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процесс неустановившийся                                                    прочность термическая 

п. неустановѝвшийся   процѐс неуста̀лений 
п. обратѝмый   проце `с оборо `тний 
п. окислѝтельный   процѐс окѝснювальний 
п. перебро̀са   проце `с перекида̀ння 
п. перено̀са   проце `с перене `сення 
п. перехо̀дный   проце `с перехіднѝй 
п. периодѝческий   проце `с періодѝчний 
п. повреждѐния   проце `с пошко `джування 
п. ползу̀чести   проце `с по `взкости 
п. политро̀пный   проце `с політро `пний 
п. программѝрования   процѐс програмува̀ння 
п. проектѝрования   проце `с проєктува `ння 
п. произво̀дства   проце `с виробнѝцтва 
п. равновѐсный   проце `с рівнова `жний 
п. разрушѐния   проце `с руйнува `ння 
п. распределѐния   проце `с розпо `ділу 
п. ру `дный   процѐс ру̀дний [мартѐнівський] 
п. случа̀йный   проце `с випадко `вий 
п. стациона̀рный   проце `с стаціона `рний 
п. стохастѝческий   проце `с стохасти `чний 
п. термодинамѝческий   
проце `с термодинамі̀чний 

п. технологѝческий   процѐс технологі̀чний 
п. торможѐния   проце `с гальмува̀ння 
п. фотографѝческий   процѐс фотографі̀чний 
п. химѝческий   проце `с хемі̀чний 
п. экзогѐнный   проце `с екзоге `нний 
п. электро̀дный   проце `с електро `дний 
п. электромагнѝтный   
проце `с електромагне `тний 

процѐссор   проце `сор,-ра (1. частина 
цифрової обчислювальної машини, що 
реалізує процес складної переробки 
інформації; 2. cкладна логічна програма, 
що є частиною системи автоматизації 
програмування) 

прочека̀ненный   прокарбо `ваний 
прочека̀ниваемый   прокарбо `вуваний; 
прокарбо `вний 

прочека̀нивание   прокарбо `вування 
прочека̀нивать, прочека̀нить   прокарбо̀вувати, 
прокарбува `ти 

прочека̀нивающий   прокарбо `вувальний 
прочека̀нивающийся   прокарбо `вний; 
прокарбо `вуваний 

прочека̀нка   прокарбува `ння 
про̀черк   ри `ска,-ки (1. риска, проведена на 
чомусь; 2. риска в документі, записі, що 
означає пропуск, відсутність даних) 

прочѐркивание   закре `слювання 
прочерчѐнный   прокрѐслений, прорисо̀ваний 
прочѐрчиваемый   прокре `слюваний 
прочѐрчивать, прочертѝть   прокрѐслювати, 
прокре `слити 

прочѐрчивающий   прокре `слювальний 
прочѐрчивание   прокре `слювання, 
прорисо `вування 

прочёс   прочі̀сування; прочеса `ння; 
прочі `с,-чо̀су 

прочёсанный   прочѐсаний 
прочёсываемый   прочі `суваний; прочісни `й 
прочёсывание   прочі `сування 
прочёсывать   прочі̀сувати, прочеса̀ти 
прочёсывающий   прочі `сувальний 
прочёсывающийся   прочіснѝй; прочі̀суваний 
прочѝстка   прочища `ння; прочи `щення; 
прочи `ст,-ту 

прочища̀емый   прочи `щуваний; прочисни `й 
прочища̀ть, прочѝстить   прочища̀ти, прочѝстити 
прочища̀ющий   прочища `льний 
прочища̀ющийся   прочиснѝй; прочѝщуваний 
прочищѐние   прочища `ння, прочѝщування; 
прочи `щення 

прочѝщенный   прочи `щений 
прочнѐть   міцні̀ти 
про̀чно   мі̀цно, три `вко 
про̀чностный   мі̀цнісний 
про̀чность   мі̀цність,-ности, трѝвкість,-кости 
п. вибрацио̀нная   мі̀цність вібраці̀йна 
п. диэлектрѝческая   мі̀цність діелектрѝчна 
п. длѝтельная   мі̀цність трива̀ла [довгоча̀сна] 
п. конта̀ктная   мі̀цність конта `ктна 
п. механѝческая   мі̀цність механі̀чна 
п. на изгѝб   мі̀цність зги `нова `, мі̀цність на 
згин 

п. на разры̀в   мі̀цність на розрива̀ння, 
мі̀цність на розрѝв 

п. на сжа̀тие   мі̀цність на стиск, мі̀цність 
сти `скова ` 

п. повѐрхностная   мі̀цність поверхне `ва 
п. пробивна̀я   мі̀цність пробивна̀ 
п. разрывна̀я   мі̀цність розривна̀ 
п. статѝческая   мі̀цність стати `чна 
п. сты̀ка   мі̀цність стѝку 
п. термѝческая   мі̀цність термі̀чна
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прочность ударная                                                                пружина цилиндрическая 

п. уда̀рная   мі̀цність уда̀рна 
п. удѐльная   мі̀цність пито `ма 
п. уста̀лостная   мі̀цність уто `мна 
п. цѐпи   мі̀цність ланцюга ` 
п. циклѝческая   мі̀цність циклі `чна 
п. электрѝческая   мі̀цність електри `чна 

про̀чный   міцни `й, тривки `й, стійки `й 
п. к водѐ   водостійки `й 
п. к свѐту   світлотривки `й 

прошелла̀чивание   шелакува `ння, 
просмо `лювання 

прошива̀емый   проши `ваний; прошивни `й 
прошива̀ние   прошива `ння; прошиття ` 
прошива̀ть, прошѝть   прошива `ти, проши `ти 
прошива̀ющий   прошива `льний 
прошива̀ющийся   прошивнѝй; прошѝваний 
прошѝвка   прошива `ння; прошиття `; 
проши `в,-ву 

прошивно̀й   прошивни `й 
прошѝвочный   прошива `льний 
прошлифова̀ние   прошліфува `ння 
прошлифо̀ванный   прошліфо `ваний 
прошлифо̀вывать, прошлифова̀ть   
прошліфо `вувати, прошліфува `ти 

прошнуро̀ванный   прошнуро `ваний 
прошнуро̀вываемый   прошнуро `вуваний; 
прошнуро `вний 

прошнуро̀вывание   прошнуро `вування 
прошнуро̀вывать, прошнурова̀ть   
прошнуро `вувати, прошнурува `ти 

прошнуро̀вывающий   прошнуро `вувальний 
прошнуро̀вывающийся   прошнуро `вний; 
прошнуро `вуваний 

прошпаклёванный   прошпакльо̀ваний, 
прокито `ваний 

прошпаклёвываемый   прошпакльо̀вуваний, 
прокито `вуваний; прошпакльо `вний, 
прокито `вний 

прошпаклёвывание   прошпакльо̀вування, 
прокито `вування 

прошпаклёвывать, прошпаклева̀ть   
прошпакльо `вувати, прошпаклюва̀ти; 
прокито `вувати, прокитува `ти 

прошпаклёвывающий   прошпакльо̀вувальний, 
прокито `вувальний 

прощёлкивание   покла̀цування, поля̀скування 

проявѝтель   проявни `к,-ка̀, виявни `к,-ка̀ 
проявля̀ть, проявѝть    виявля `ти, вѝявити, 
проявля̀ти, проя̀влювати, проявѝти (фото) 

проявлѐние   фото проявля `ння; 
проя `влювання; проя `влення; про̀яв,-ву 

пру̀д   ста̀в,-ву, ставо `к,-вка ` 
прудѝть   гати `ти 
пружѝна   пружѝна,-ни (гнучка, пругка 
металева смужка або спіраль, яка 
протидіє тискові; використовують 
як деталь механізму) 
п. амортизацио̀нная   пружѝна амортизаці̀йна 
п. бу̀ферная   пружи `на бу̀ферна 
п. винтова̀я   пружи `на ґвинтова ` 
п. вѝтая   пружи `на закру `чена [зави `та] 
п. возвра̀тная   пружи `на зворо `тна 

[поверта `льна] 
п. волосна̀я   пружи `на волосна ` 
п. дѝсковая   пружи `на дѝскова 
п. жёсткая   пружи `на жорстка ` [шти `вна] 
п. заводна̀я   пружи `на накрутна ` 
п. компенсацио̀нная   пружѝна компенсаці̀йна 
п. крутѝльная   пружи `на закрутна̀ 
п. многожѝльная   пружѝна багатожѝльна 
п. мя̀гкая   пружѝна м’яка̀ 
п. нажимна̀я   пружи `на натисна ` 
п. натяжна̀я   пружи `на натяжна ` 
п. оття `гивающая   пружи `на відтя `гувальна 
п. пластѝнчатая   пружи `на пластѝнчаста 
п. предохранѝтельная   пружѝна запобі̀жна 
п. про̀волочная   пружи `на дротяна ` 
п. разобща̀ющая   пружи `на розмика `льна 
п. растяжѐния   пружи `на ро `зтягу 
п. растяжѐния-сжа `тия   
пружи `на ро `зтягу-сти `ску 

п. растяжна̀я   пружи `на розтяжна̀ 
п. сжа̀тия   пружи `на сти `ску 
п. скру̀чивающая   пружѝна скру̀чувальна 
п. скру̀чивающаяся   пружи `на скрутна ` 
п. спира̀льная   пружи `на спіра `льна 
п. торсио̀нная   пружи `на торсі `йна 
п. уравнѝтельная   пружѝна вирі̀внювальна 
п. уравновѐшивающая   
пружи `на зрівнова̀жувальна 

п. устано̀вочная   пружѝна уставна̀ [устано̀вна] 
п. цилиндрѝческая   пружѝна циліндрѝчна
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пружинистость                                                                                         пульверизация 

пружѝнистость   пружи `нність,-ности, 
пружи `стість,-тости 

пружѝнистый   пружи `стий 
пружѝнить   пружи `нити 
пружѝнка   пружи `нка,-ки 
пружѝнный   пружи `нний, пружѝновий 
пружиномѐр   пружиномі `р,-ра 
пружѝнящий   пружни `й 
пружо̀к   пружо `к,-жка̀ 
пру̀т   пру `т,-та, лози `на,-ни (з лози) 
пруто̀к   1. пру `тик,-ка (дерев’яний); 

2. дро `тик,-ка, пруто `к,-тка̀ (металевий) 
пры̀гающий   стрибу̀чий, стриба `льний 
прыжо̀к   стрибо `к,-бка ` 
п. воды̀   стрибо̀к водѝ 
п. гидравлѝческий   стрибо `к гідравлі `чний 

прядѐние   текс. пряді̀ння 
п. полумо̀крое   пряді̀ння напівмо̀кре 
п. ручно̀е   пряді `ння ручне ` 

пря̀дь   1. па̀смо,-ма (певна кількість ниток, 
прядива); 2. ста̀лка,-ки (скручена нитка); 
3. ми `чка,-ки (пучок конопель або льону, 
підготовлений для прядіння) 

пря̀жа   пря `жа,-жі (довга тонка нитка із 
суканих порівняно коротких волокон, яку 
одержують під час прядіння) 

пряма̀я   мат. ім. пряма̀,-мо̀ї 
п. делѝтельная   пряма̀ ділѝльна 
п. нача̀льная   пряма̀ початко̀ва [пѐрві̀сна] 
п. образу̀ющая   пряма̀ твірна ` 
п. расчётная   пряма̀ розрахунко̀ва 

прямѝльный   випросто̀вний, випрямля̀льний 
прямлѐние   випрямля `ння; випро̀стування, 
вирі̀внювання; вѝпрямлення, вѝпростання, 
ви `рівнення 

пря̀мо пропорциона̀льный   пря̀мо пропорці̀йний 
пря̀мо противополо̀жный   пря̀мо протилѐжний 
прямо̀й   прямѝй, безпосере `дній, про `стѝй 
прямолинѐйность   прямоліні `йність,-ности 
прямолинѐйный   прямоліні `йний 
прямосло̀йный   пря `мошарови `й 
прямото̀к   прямотечія `, прямоті̀к,-то `ку; 
співтечія ` 

прямото̀чный   прямото̀чний, рівноплѝнний 
прямоуго̀льник   мат. прямоку `тник,-ка 
прямоуго̀льный   мат. прямоку `тний 
прямые параллѐльные   прямі̀ парале `льні 

псѐвдо-   псѐвдо- (у складних словах відповідає 
поняттям “несправжній”, “непра̀вильний”) 

псевдовѐктор   псевдове `ктор,-ра 
псевдогармонѝческий   псевдогармоні `чний 
псевдоморфо̀за   псевдоморфо `за,-зи 

(кристал, зовнішня форма якого не 
відповідає внутрішній структурі 
мінералу, що його утворює) 

псевдопотенциа̀л   псевдопотенція `л,-лу 
псевдоскаля̀р   псевдоскаля `р,-ра 
психро̀метр   психро `метер,-тра (прилад для 
вимірювання температури і відносної 
вологости повітря за показами двох 
термометрів – сухого і вологого) 

пуа̀з  П   пуа `з,-за (одиниця динамічного 
коефіцієнта в’язкости) 

пуансо̀вка   пуансува `ння 
пуансо̀н   пробі̀йник,-ка, ште `мпель,-мпля, 
вибива̀ч,-ча̀ (1. робоча частина (металевий 
стрижень) деяких штампів та інших 
інструментів, що безпосередньо тисне 
на матеріял, який обробляють; 2. полігр. 
сталевий штамп із рельєфним дзеркальним 
зображенням літери, цифри) 

пу̀говица   ґу̀дзик,-ка 
пу̀говичный   ґу̀дзиковий 
пу̀говка   1. ґу̀дзичок,-чка; 2. голо̀вка,-ки 

(у кнопці дзвоника) 
пу̀д   пуд,-да (16,38 кг) 
пудлингова̀ние   пудлінгува `ння (спосіб 
одержання зварювального заліза з чавуну 
в спеціяльних печах) 
п. сухо̀е   пудлінгува `ння сухе ` 
п. шла̀ковое   пудлінгува `ння жу̀желеве 

пу̀дра   пу̀дра,-ри (дрібнесенький порошо `к) 
п. са̀харная   пу̀дра цукро `ва, цу `кор-пу `дра 

пузырёк   1. пля `шечка,-ки; 2. бу̀лька,-ки, 
бу̀льбашка,-ки (у рідині) 

пузы̀рь   пухи `р,-ря̀, оду `тлина,-ни, пузи `р,-ря̀ 
(кулька, наповнена повітрям або газом, 
що виникає в рідині або рідкій масі) 

пузырько̀вый   бу̀льбашковий 
пу̀к   1. жмут,-та, ві̀хоть,-хтя (соломи, трави); 

2. па̀ка,-ки (пачка) 
пульвериза̀тор   пульвериза̀тор,-ра, прѝскавка, 

-ки, розбри `зкувач,-ча 
пульверизацио̀нный   пульверизаці `йний, 
при `скальний, розпоро `шувальний 

пульвериза̀ция   пульвериза `ція,-ції, 
розпи `лення (розпилювання рідин або 
порошку струменем повітря)
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пульверизировать                                                                                                путевой 

пульверизѝровать   пульверизува `ти, 
при `скати, розпи `лювати 

пульверизѝрующий   пульверизува `льний, 
при `скальний, розпи `лювальний 

пу̀льпа   пу̀льпа,-пи, мі̀сиво,-ва (густа 
суспензія, суміш твердих частинок з 
рідиною; вода й корисні копалини) 

пу̀льс   пульс,-су (темп), уда̀р,-ру, 
по `штовх,-ху 

пульса̀тор   пульса̀тор,-ра, колива `льник,-ка 
(1. прилад, який виробляє рівномірні 
імпульси електричного струму; 
2. прилад, машина, що працює 
поштовхами з рівномірними перервами) 

пульсацио̀нный   пульсівни `й, пульсаці̀йний 
пульса̀ция   пульсува `ння; пульсо̀вання; 
пульса `ція,-ції 
п. магнѝтного пото̀ка   
пульса `ція магне `тного пото `ку 

п. напряжѐния   пульса `ція напру `ги 
п. то̀ка   пульса `ція стру `му 

пульсѝрование   пульсува `ння 
пульсѝровать   пульсува `ти 
пульсѝрующий   пульсівни `й, пульсѝвний, 
пульсува `льний 

пульт   пульт,-та (пристрій, на якому 
зосереджено устаткування для 
контролю над різними об’єктами і 
керування ними) 
п. диспѐтчерский   пульт диспе `тчерський 
п. опера̀тора-техно̀лога   
пульт опера `тора-техно `лога 

п. распределѝтельный   пульт розподі̀льний 
п. сигнализа̀ции   пульт сигналіза `ції 
п. управлѐния   пульт керува `ння 

пу̀ля   ку̀ля,-лі 
пункт   пу̀нкт,-ту (місце зосередження 
чого- небудь) 
п. абонѐнтский   пункт абоне `нтський 
п. диспѐтчерский   пункт диспе `тчерський 
п. заготовѝтельный   пункт загото̀вчий 
п. запра̀вочный   пункт запра `вний 
п. контро̀льный   пункт контро `льний 
п. машиностроѝтельный   
пункт машинобудівни `й 

п. наблюда̀тельный   пункт спостерѐжний 
п. ориентиро̀вочный   пункт орієнтува̀льний 
п. перева̀лочный   пункт переванта̀жний 

п. переса̀дочный   пункт пересідни `й 
п. распределѝтельный   пункт розподі̀льний 
п. сбо̀рный   пункт збірни `й 

пунктѝр   пунктѝр,-ру (лінія, утворена з 
близько розташованих рисочок або крапок) 

пунктѝрный   крапча̀стий 
пунктирова̀льный   крапкува̀льний, крапківнѝй 
пунктѝрованный   покрапко `ваний 
пунктѝровать   крапкува `ти, покрапкува `ти 
пунктиро̀вка   крапкува `ння, покрапкува `ння 
пунктѝруемый   крапко̀ваний; покрапко̀вний 
пунктѝрующий   крапкува̀льний, крапківнѝй 
пунктуа̀льность   пунктуа `льність,-ности, 
то̀чність,-ности 

пунцо̀вый   яскра̀во-черво `ний 
пупиниза̀ция   пупініза `ція,-ції (збільшення 
відстані передач увімкненням шпуль 
самоіндукції в лініях зв’язку) 

пу̀рпур   пу̀рпур,-ру (фарбувальна 
речовина яскраво-червоного кольору) 

пурпуро̀вый   пурпуро `вий, багря `нцевий 
пу̀ск   зру `шування, заді̀ювання, пуска `ння; 
пуск,-ку, ро `зрух,-ху 
п. автоматѝческий   пуск автомати `чний 
п. асинхро̀нный   пуск асинхро `нний 
п. двѝгателя   пуск двигуна ` 
п. часто̀тный   пуск часто `тний 

пуска̀емый   пу̀ска̀ний; упускнѝй, запускнѝй 
пуска̀ние   пуска `ння 
пуска̀тель   пуска̀ч,-ча ` 
пуска̀ть, пустѝть   пуска `ти, пустѝти 
пуска̀ющий   пуска̀льний 
пусково̀й   зрушнѝй, ста̀ртовий, почина̀льний, 
пускови `й 

пусконала̀дочный   пусконалаго̀джувальний 
пускорегулѝрующий   пускорегулюва `льний 
пускотормозно̀й   пускогальмівнѝй 
пусто̀й   1. поро̀жній, пустѝй (незаповнений); 

2. порожни `стий 
пустота̀   1. поро̀жність,-ности, порожнѝстість, 

-тости, поро `жнява,-ви, порожне `ча,-чі 
(якість, властивість); 2. пустота̀,-ти 
(пустий простір) 

пустотѐлый   порожни `стий 
пусто̀тный   пусто̀тний, порожни `нний 
путево̀й   1. шляховѝй, доро̀жній; 2. колі̀йний 

(залізниці)
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путеобходчик                                                                                                            пьеза 

путеобхо̀дчик   колієобхідни `к,-ка̀ 
путеподьѐмник   колієпідійма̀ч,-ча̀ 
путепро̀вод   шляхові̀д,-во `ду 
путеукла̀дчик   шляхоуклада `ч,-ча̀, 
колієуклада `ч,-ча̀ 

путь   1. шлях,-ху, доро `га,-ги, ко̀лія,-лії; 
2. мн. шляхи `,-і̀в (шляхи сполу `чення) 
п. во `дный   шлях во `дний 
п. возду̀шный   шлях пові̀тря `ний 
п. железнодоро̀жный   ко̀лія залізни `чна 
п. запасны̀й   ко `лія запасна ` 
п. маневро̀вый   ко `лія маневро `ва 
п. многорѐльсовый   ко̀лія багаторе `йкова 
п. морско̀й   шлях морськи `й 
п. обго̀ночный   ко `лія обми `нна 
п. обьездно̀й   ко̀лія об’їзна̀ 
п. погру̀зочный   ко `лія ванта `жна 

[наванта `жувальна] 
п. подьездно̀й   ко `лія під’їзна̀ 
п. разьездно̀й   ко `лія розминна ` 
п. стрѐлочный   ко `лія вимикна ` 
п. тормозно̀й   шлях гальмівни `й 
п. тупико̀вый   ко̀лія зазубне `ва 

пух   пух,-ху (дрібне ніжне пір’я на тілі 
птаха, м’яка шерсть у деяких тварин, 
тонкі ніжні волоски на рослинах) 

пуццола̀на   пуцола `на,-ни (відклад 
вулканічного походження, багатий на 
кремнезем; використовують для 
виготовлення цементу) 

пучѝна   1. вир,-ру (водоворот); 
2. зал. ви `дим,-му 

пу̀читься   вирува̀ти, видима̀тися, здима̀тися 
пу̀чность   вѝдуга,-ги, ви `дим,-му, пу `чність, 

-ности 
пучо̀к   жмут,-та̀, жмуто `к,-тка̀, в’я `зка,-ки, 
пучо `к,-чка ` 
п. лучѐй   жмуто `к про `менів 
п. проводо̀в   жмут про `водів 
п. расходя̀щийся   жмуто `к розбі̀жний 
п. светово̀й   жмуто `к світлови `й 
п. сходя̀щийся   жмуто `к збі̀жний 
п. электро̀нный   жмуто̀к к електро `нний 

пушѝнка   пуши `нка,-ки, пуши `на,-ни 
пушѝстость   пухна̀тість,-тости, пухна̀стість, 

-тости 
пушѝстый   пухна `стий, пухна `тий 

пушо̀нка   вапно ` га̀шене [люсо `ване], 
порохня `нка,-ки 

пыж   мисл. кле `йтух,-ха, пиж,-жа̀ 
(для забивання шпура) 

пыла̀ть   горі̀ти, полум’я `ніти, палахкоті `ти 
пылеводонепроница̀емый   
пиловодонепрони `кни `й 

пылевса̀сывающий   пиловсмо `ктувальний 
пылеобразова̀ние   пилоутво `рення 
пылеосадѝтель   пилооса `джувач,-ча 
пылеотделѐние   пиловідбира `ння 
пылепро̀вод   пилові `д,-во̀да 
пылесжига̀ние   пилоспа `лювання 
пылесобира̀тель   пилозбира `ч,-ча̀ 
пылесо̀с   пилосмо̀к,-ка, пилотя `г,-га, 
порохотя `г,-га 

пылеудалѐние   пилови `далення 
пылеудалѝтель   пилоспрова `дник,-ка 
пылеудаля̀ющий   пиловидальни `й 
пылеула̀вливаемый   пиловло `вний, 
пиловло `влюваний 

пылеула̀вливание   пиловло `влювання 
пылеула̀вливающий   пиловло `вний, 
пиловло `влювальний 

пылеуловѝтель   пиловло `влювач,-ча, 
пиловло `вник,-ка 

пылеуловѝтельный   пиловло `вний, 
пиловло `влювальний 

пылѝть   пили `ти, пороши `ти, курѝти 
пыль   пил,-лу, по `рох,-ху; ку `рява,-ви 

(піднята у повітря) 
п. абразѝвная   пил абрази `вний 
п. алма̀зная   пил алма̀зний 
п. бурова̀я   пил бурови `й 
п. древесноу̀гольная   пил деревнову̀гільний 
п. камнеу̀гольная   пил кам’янову̀гільний 
п. колошнико̀вая   пил колошнико̀вий 

[до `менний] 
п. космѝческая   пил космі `чний 
п. нажда̀чная   пил шме `ргелевий 
п. руднѝчная   пил копа `льневий 
п. таба̀чная   пил тютюно `вий 
п. у `гольная   пил вугляни `й 
п. шлифова̀льная   пил шліфува `льний 

пы̀льный   пиловѝй, порошни `й, ку̀рявий 
пьѐза   фіз. п’є̀за,-зи (позасистемна одиниця 
тиску або механічного напруження; 
дорівнює ~0,01 атм.)
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пьезокварц                                                                       работы геологоразведочные 

пьезоква̀рц   п’єзоква̀рц,-цу (різновид кварцу, 
який здатний від зміни форми та об’єму 
утворювати електричні заряди на гранях 
кристалу; застосовують в радіотехніці 
та електроакустиці) 

пьезомѐтр   п’єзомѐтер,-тра (прилад для 
вимірювання стисливости речовин) 

пьезоэлектрѝчество   п’єзоеле `ктрика,-ки 
(збудження електричних зарядів на 
гранях деяких кристалів від стиснення і 
розтягування їх) 

пя̀льцы   п’я `льці, кро `сна (спеціяльна рама 
для натягування тканини під час вишивання) 

пя̀та   п’ята̀,-тѝ (опорна частина, іноді 
місце з’єднання) 
п. а̀рки   п’ята̀ а `рки 
п. ва `ла   п’ята̀ ва̀ла 
п. гребѐнчатая   п’ята̀ гребінча `ста 
п. кольцева̀я   п’ята̀ кі̀льце `ва 
п. регулѝрующая   п’ята ` регулюва̀льна 
п. усту̀пчатая   п’ята̀ усту `пчаста 
п. шарова̀я   п’ята̀ куля `ста 

пя̀тигра̀нник   п’ятигра `нник 
пятизна̀чный   мат. п’ятицифрови `й, 
п’ятизна `чний 

пятикра̀тный   п’ятикра `тний, п’ятиразо `вий 
пятиэта̀жный   п’ятиповерхо `вий 
пя̀тка   п’я `тка,-ки, пята̀,-ти ` (нижній кінець, 
опорна частина, іноді місце з’єднання) 
п. рулева̀я   п’я `тка стернова ` [кермова̀] 

пятнѝстость   плями `стість,-тости 
пятнѝстый   плямѝстий 
пя̀тно   пля `ма,-ми 
п. локализо̀ванное   пля `ма локалізо̀вана 
п. светово̀е   пля `ма світлова ` 
п. со̀лнечное   пля `ма со `нячна 

пя̀тнышко   пля `мка,-ки, ця `тка,-ки 
пя̀точный   п’я `ткови `й 

 
Р 

 
рабо̀та   робо̀та,-ти, пра̀ця,-ці 
р. бесполѐзная   пра `ця неко `рисна 
р. в холосту̀ю   робо̀та без наванта̀ження 

[ма̀рна] 
р. виртуа̀льная   робо̀та віртуа̀льна [можлѝва] 

р. включѐния   робо̀та вмика̀ння [уві̀мкнення] 
р. вручну̀ю   робо̀та ручни `м спо `собом 
р. вы̀хода   робо̀та ви `ходу 
р. дово̀дочная   робо `та дове `ршувальна 
р. индивидуа̀льная   пра `ця індивідуа̀льна 
р. куста̀рная   пра̀ця доморо `бна 
р. машѝнная   робо̀та маши `нна 
р. механѝческая   робо̀та механі `чна 
р. непреры̀вная   робо̀та безпере `рвна 
р. непроизводѝтельная   робо̀та непродуктѝвна 
р. о̀бщая   робо̀та зага̀льна [спі̀льна] 
р. отдѐлочная   робо `та оздо̀блювальна 
р. отры̀ва   робо̀та відри `ву [відрива `льна] 
р. по совместѝтельству   робо `та сумі̀сна 
р. повремѐнная   пра `ця почасова ` 
р. подённая   пра̀ця подѐнна 
р. полѐзная   робо̀та [пра̀ця] кори `сна 
р. производѝтельная   робо̀та продуктѝвна 
р. резна̀я   робо̀та рі̀зьблення 
р. сверхуро̀чная   пра `ця понадчасова ` 

[позачасова `] 
р. совмѐстная   робо `та спі `льна 
р. торможѐния   робо `та гальмува̀ння 
р. трудоёмкая   робо `та трудомістка̀ 

[працемістка `] 
р. у `мственная   пра `ця розумо `ва 
р. физѝческая   робо `та фізи `чна 
р. эффектѝвная   робо̀та [пра̀ця] ефектѝвна 
р. ювелѝрная   робо̀та золота `рська 

рабо̀тать   працюва `ти, робѝти 
рабо̀тающий   ім. працівнѝк,-ка̀, робітнѝк,-ка̀; 
працівни `й, робі̀тний 

рабо̀тник   працівни `к,-ка̀, робітнѝк,-ка̀, 
трудівни `к,-ка̀ 

работоспосо̀бность   
1. роботозда̀тність,-ности (механізмів); 
2. працезда `тність,-ности (про людину) 

работоспосо̀бный   працезда `тний (про 
людину), роботозда̀тний (про машину) 

рабо̀ты   робо `ти,-бі̀т 
р. аварѝйные   робо̀ти аварі `йні 
р. взрывные   робо̀ти підривні ` 
р. восстановѝтельные   робо̀ти відбудо̀вні 

[відно `вні, відно̀влювальні] 
р. геологоразвѐдочные   
робо `ти геологорозві `дувальні

Р 
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работы горноподготовительные                                                       равноускоренный 

р. горноподготовѝтельные   
робо `ти гірничопідгото `вчі 

р. горноспаса̀тельные   
робо `ти гірничорятува̀льні 

р. земляны̀е   робо̀ти земляні̀ 
р. ка̀менные   робо̀ти каменя `рські 
р. капита̀льные   робо̀ти капіта `льні 
р. кро̀вельные   робо `ти покріве `льні 
р. лепны̀е   робо `ти ліпні ` 
р. маля̀рные   робо̀ти маля `рні 
р. облицо̀вочные   робо̀ти обличкува `льні 

[личкува `льні] 
р. опа̀лубочные   робо̀ти риштунко `ві 
р. отдѐлочные   робо `ти оздо̀блювальні 
р. плѝточные   робо̀ти плиткові ` 
р. пло̀тничные   робо `ти тесля `рські 
р. подготовѝтельные   робо `ти підгото̀вні 

[підгото̀вчі] 
р. поиско̀во-развѐдочные   
робо `ти розшуко `во-розві `дувальні 

р. поиско̀во-съёмочные   
робо `ти розшуко `во-зніма̀льні 

р. развѐдочные   робо̀ти розві `дувальні 
р. ремо̀нтные   робо̀ти ремо `нтні 
р. сва̀йные   робо̀ти пальові̀ 
р. стеко̀льные   робо `ти скля `рські 
р. строѝтельные   робо̀ти будівѐльні 
р. штукату̀рные   робо̀ти тинькува̀льні 

рабо̀чий   1. робітни `к,-ка̀; 2. робо̀чий, 
робі̀тний; робітни `чий 

ра̀венство   рі̀вність,-ности 
равно̀ [равня̀ется]   дорі̀внює, одна̀ково 
див. одина̀ково 

равнобѐдренник   мат. рівнобе `дреник,-ка 
равнобѐдренный   мат. рівнобе `дрений 
равновероя̀тный   мат. рівноймові̀рний 
равновѐсие   рівнова `га,-ги 
р. безразлѝчное   рівнова̀га інтерферѐнтна 

[байду `жа] 
р. динамѝческое   рівнова `га динамі̀чна 
р. диффу̀зное   рівнова `га дифу `зна 
р. ионизацио̀нное   рівнова `га йонізаці̀йна 
р. мембра̀нное   рівнова `га мембра̀нна 
р. механѝческой систѐмы   рівнова̀га 
механі̀чної систѐми 

р. неусто̀йчивое   рівнова `га нестійка ` 
[неуста `лена, хитка̀] 

р. относѝтельное   рівнова `га відно `сна 
р. подвѝжное   рівнова `га рухо `ма 
р. сил   рівнова `га сил 
р. статистѝческое   рівнова̀га статистѝчна 
р. сто̀йкое   рівнова `га стійка ` 
р. теплово̀е   рівнова `га теплова ` 
р. термодинамѝческое   
рівнова `га термодинамі̀чна 

р. установѝвшееся   рівнова `га уста̀лена 
р. усто̀йчивое   рівнова `га стійка ` 
р. фа̀зовое   рівнова `га фа̀зова 
р. химѝческое   рівнова `га хемі̀чна 

равновѐсный   рівнова `жний, рівнова `гий 
равновесо̀мый   рівнова `гий 
равноврѐменный   рівноча `сний 
равнодѐйствующая   ім. рівноді `йна,-ної 
равнодѐйствующий   рівноді̀йний, рівночѝнний 
равнозна̀чащий   рівнозна `чний 
равнозна̀чность   рівнозна `чність,-ности 
равнозна̀чный   рівнозна `чний 
равноконѐчный   рівнокінце `вий 
равномѐрно-замѐдленный   
рівномі `рно-спові̀льнений [упові `льнений] 

равномѐрно-уско̀ренный   
рівномі̀рно-приско̀рений [пришвѝдшений] 

равномѐрный   рівномі `рний 
равномо̀щный   рівнопоту̀жний, рівнопоту̀говий 
равноо̀сный   рівнові `сний, рівноосьови `й 
равноотстоя̀щий   рівновідда̀лений, 
рівновідле `глий, рівновідста `влений 

равнопа̀дающий   рівноспа `дний 
равноперемѐнный   рівнозмі̀нний 
равноплѐчий   рівнопле `чий 
равнопромежу̀точный   рівнопромі `жний 
равнопро̀чный   рівномі `цний 
равнораспределѐние   рівнорозподіля `ння; 
рівнорозподі `лення; рівнорозпо `діл,-лу 

равносѝльный   1. рівноси `льний; 
2. рівнозна `чний, тото `жний 

равносло̀жность   рівноскла `дність,-ности 
равносторо̀нний   рівносторо̀нній, рівнобі̀чний, 
рівнобо `кий 

равноуго̀льный   рівноку `тний 
равноудалённый   рівновідда̀лений 
равноуско̀ренный   рівноприско `рений, 
рівнопришви `дшений
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равноценность                                                                                            радиография 

равноцѐнность   рівноці̀нність,-ности 
равноцѐнный   рівноці `нний 
равночасто̀тный   рівночасто `тний 
равночѝсленный   рівночи `сельний, 
рівночисло `вий 

равночлѐнный   рівночле `нний 
ра̀вный   1. рі̀вний; 2. одина̀ковий; 3. тото̀жний 
равня̀ть   рівня `ти, дорі `внювати 
равня̀ться   дорі̀внювати 
ра̀д   рад,-да (одиниця увібраного йонізувального 
проміння (рентґенівського, гама-проміння), 
рад дорівнює такій дозі, при якій 1 кг 
опромінюваної речовини вбирає 0,01 
джоуля енергії) 

рада̀р   рада̀р,-ра, радіолока `тор 
(пристрій для виявлення та визначення і 
місцезнаходження літаків, суден, ракет 
методом радіолокації) 
радиа̀льно   радія `льно, у на `прямі ра `діусів, 
за ра̀діусами 
р.-обжѝмный   радія `льно-обтиснѝй 
р.-осево̀й   радія `льно-осьови `й 
р.-поршнево̀й   радія `льно-то `локовий 
р.-сверлѝльный   радія̀льно-свердлѝльний 

радиа̀льный   радія̀льний, променѐвий (той, 
що йде у вигляді променів, напрямками 
по радіусу) 

радиа̀н   радія̀н,-на (центральний кут, довжина 
дуги якого дорівнює радіусові цієї дуги) 

радиа̀нт   радія̀нт,-та (точка небесної сфери, 
з якої нібито виходять (внаслідок 
перспективи) видимі траєкторії метеорів 
одного метеоритного потоку) 

радиа̀тор   радія `тор,-ра (1. випромінювач 
тепла, нагрівальний прилад у системах 
водяного, парового іноді електричного 
опалення; 2. теплообмінний аппарат для 
охолодження води, мастила, повітря у 
двигунах внутрішнього згоряння, в 
автомобілі, літаку) 
р. пластѝнчатый   радія `тор пласти `нчатий 
р. ребрѝстый   радія `тор ребри `стий 
р. со̀товый   радія `тор щільнико `вий 

[чару̀нковий] 
р. тру̀бчатый   радія `тор трубча̀стий 

радиа̀торный   радія `торний 
радиацио̀нный   радіяці̀йний 
радиа̀ция   радія `ція,-ції, випромі `нювання, 
променевисила̀ння (зокрема, випромінювання 
електромагнетного проміння яким-небудь 
тілом) 

р. а̀томная   радія `ція атомо̀ва 
р. корпускуля̀рная   радія̀ція корпускуля̀рна 
р. первѝчная   радія `ція перви `нна 
р. проника̀ющая   радія `ція проника̀льна 
р. рассѐянная   радія `ція розсія `на 
р. со̀лнечная   радія `ція со `нячна 
р. ультрафиолѐтовая   
радія `ція ультрафіоле `това 

ра̀дий  Ra   ра̀дій,-ію (радіоактивний хемічний 
елемент, ат.н. 88) 

радѝкал   1. хем. радика̀л,-лу (складна група 
атомів); 2. мат. радика `л,-ла, ко `рінь,-еня 
р. свобо̀дный   радика̀л ві̀льний 
р. химический   радика `л хемі̀чний 

ра̀дио   ра̀діо (галузь техніки, науки, культури, 
пов’язана з передаванням на віддаль 
інформації за допомогою радіохвиль) 

ра̀дио-   ра `діо- (частина складних слів, що 
вказує на зв’язок з поняттями «радіо» 
або «радіоактивність») 

радиоавтогра̀фия   радіоавтогра `фія 
(утворення фотографічних зображень 
внаслідок дії на фотоплівку (світлину) 
випромінювань радіоактивних елементів, 
що є в досліджуваних об’єктах) 

радиоактѝвность   радіоакти `вність,-ности 
(самочинний або штучно викликаний 
розпад атомних ядер деяких хемічних 
елементів, який супроводжується 
випромінюванням елементарних частинок) 

радиоактѝвный   радіоакти `вний (здатний 
до радіоактивности) 

радиоаппара̀т   радіоапара `т,-та 
(апарат [прилад] у системі радіозв’язку, 
радіомовлення) 

радиовеща̀ние   радіомо̀влення 
радиовеща̀тельный   радіомо̀вний 
радиоволна̀   радіохви `ля 
радиогѐнный   радіоге `нний (пов’язаний за 
походженням з розпадом радіоактивних 
речовин) 

радиогонио̀метр   радіогоніо `метер,-тра 
(пристрій для визначення напряму, в якому 
міститься передавальна радіостанція) 

радиогра̀мма   радіогра̀ма,-ми (радіотелеграма, 
повідомлення передане по радіо) 

радиогра̀фия   радіогра̀фія (метод одержання 
зображення на світлині предмета, що його 
просвічують рентґенівським, гамма- 
промінням або іншими йонізувальними 
випромінюваннями, а також саме 
зображення)
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радиодальномер                                                                                        разбалтывать 

радиодальномѐр   радіодалекомі̀р,-ра, 
радіовіддалемі̀р,-ра 

радиоизлучѐние   радіовипромі̀нювання, 
випромі̀нювання радіоакти `вне 

радиоизмерѐние   радіови `міри,-рів, 
радіовимі̀рювання 

радиоизото̀п   радіоізото `п,-пу, 
ізото̀п радіоактѝвний 

радиоинтерферо̀метр   радіоінтерферо̀метер, 
-тра (прилад для вимірювання різних фізичних 
величин, пов’язаних з радіохвилями 
(швидкости поширення, кутових розмірів 
джерела, віддалі до нього тощо)) 

радиокана̀л   радіокана `л,-лу (смуга частот 
електромагнетних коливань, визначена 
для даної передачі) 

радиокомпара̀тор   радіокомпара̀тор,-ра 
(прилад для вимірювання напруги електричної 
складової електромагнетного поля в даній 
точці) 

радиоко̀мпас   радіоко `мпас,-са 
(радіоприймальний пристрій на рухомому 
об’єкті (літаку, судні), що дає змогу 
визначати курс цього об’єкта відносно 
передавальної радіостанції) 

радио̀лиз   радіо̀ліз,-зу (розклад хемічних 
сполук від дії йонізувальних 
випромінювань) 

радиологѝя   радіоло̀гія (наука про застосування 
йонізувального випромінювання) 

радиолока̀ция   радіолока `ція,-ції (виявлення 
й визначення місцезнаходження літаків, 
суден, ракет та інших об’єктів за 
допомогою радіохвиль) 

радиометрѝя   радіометрі `я (розділ фізики, 
що вивчає способи вимірювання 
променистої енергії) 

радиопротѐктор   радіопроте `ктор,-ра 
(речовина, введення якої в організм або в 
поживне середовище перед опроміненням 
зменшує вплив йонізувального 
випромінювання) 

радиосенсибилиза̀ция   
радіосенсибіліза̀ція,-ції (підвищення 
чутливости організмів до йонізувального 
випромінювання внаслідок дії хемічних 
або фізичних факторів) 

радиоспектро̀граф   радіоспектро `граф,-фу 
(прилад для вимірювання спектра 
випромінювання радіохвиль космічних 
об’єктів: зір, планет тощо) 

радиоспектроскопѝя   радіоспектроскопі̀я 
(розділ фізики, в якому вивчають спектри 
випромінювання й поглинання найкоротших 
радіохвиль) 

радиохѝмия   радіохе `мія (галузь хемії, яка 
вивчає фізико-хемічні властивості 
радіоактивних речовин) 

ра̀диус   ра `діус,-са, про `мінь,-меня (відрізок, 
який сполучає будь-яку точку кола або 
сфери з їх центром, а також довжина 
цього відрізка) 
р. а̀томный   ра̀діус а̀томний 
р.-ве `ктор   ра̀діус-вѐктор,-са-ве `ктора 
р. влия̀ния   ра̀діус впли `ву 
р. гидравлѝческий   ра̀діус гідравлі̀чний 
р. гравитацио̀нный   ра̀діус гравітаці̀йний 
р. дѐйствия   ра̀діус ді̀ї 
р. загѝба   ра̀діус за̀гину 
р. инѐрции   ра̀діус інѐрції 
р. кривизны̀   ра `діус кривизни ` [кривини `] 
р. нача̀льный   ра̀діус початко `вий 
р. орбѝты   ра̀діус орбі̀ти 
р. поражѐния   ра̀діус ура `ження 
р. резьбы̀   ра̀діус рі̀зі [нарі `зки, на̀різі] 
р. экранѝрования   ра̀діус екранува `ння 

радо̀н  Rn   радо `н,-ну (хемічний елемент, 
ат.н. 86, радіоактивний елемент) 

ра̀дуга   ра̀йдуга,-ги, весе `лка,-ки 
разбавѝтель   розрі̀джувач,-ча 
разбавлѐние   розво̀дження, розрі̀джування; 
розве `дення, розрі̀дження 

разбавля̀емый   розво `джуваний; розвідни `й 
разбавля̀ть, разба̀вить   розво̀дити, розвестѝ; 
розпуска `ти, розпусти `ти; розрі `джувати, 
розріди `ти 

разбавля̀ющий   розво `джувальний 
разбавля̀ющийся   розвіднѝй; розво̀джуваний 
разба̀вочный   розво `джувальний 
разбала̀нс   розбала̀нс,-су, ви `ведення з 
рівнова `ги 

разбалансѝровать   розбалансува̀ти 
разбалансиро̀вка   розбалансува `ння, 
знеурівнова `жування; розбалансо̀вання, 
знеурівнова `ження 

разба̀лтываемый   розбо̀втуваний; розбо̀втнѝй 
разба̀лтывание   розбо̀втування 
разба̀лтывать, разболта̀ть   розбо̀втувати, 
розбовта `ти; розколо `чувати, розколоти `ти 
(рідину); розхѝтувати, розхита̀ти (предмет)
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разбег                                                                                                         разведывание 

разбѐг   розбі `г,-гу; розгі̀н,-го `ну 
разбега̀ние   розбіга `ння 
разбива̀емый   розбѝваний; розбивни `й 
разбива̀ние   розбива̀ння; розбиття ` 
р. на во̀локна   розволо `кнювання 

разбива̀ть, разбѝть   розбива `ти, розби `ти; 
поділя `ти, поділѝти; розподіля `ти, 
розподіли `ти; розтро `щувати, розтро `щити 

разбива̀ющий   розбива `льний 
разбива̀ющийся   розбивни `й; розбѝваний 
разбѝвка   розбива `ння, розмі `чування, 
поділя `ння; розбиття `, розмі̀чення, 
поді̀лення; розпо̀діл,-лу, ро `збив,-ву 

разбивно̀й   розбивни `й, розмітнѝй 
разбѝвочный   розбива `льний, розміта `льний 
разбиѐние   розбива̀ння; розбиття̀; розбѝв,-ву 
разбира̀емый   розбѝраний; розбирни `й 
разбира̀ние   розбира̀ння; розібра̀ння 
разбира̀ть, разобра̀ть   розбира̀ти, розібра̀ти 
разбира̀ющий   розбира `льний 
разбира̀ющийся   розби `рний; розбѝраний 
разбо̀р   розбира̀ння, упорядко `вування; 
розібра̀ння, упорядкува `ння 

разбо̀рка   розбира `ння, розклада̀ння, 
упорядко̀вування; розібра̀ння, розкла̀дення, 
упорядкува̀ння, упоря̀дження; ро̀збір,-бо̀ру, 
поря `док,-дку 

разбо̀рный   розбі `рний 
разбра̀сываемый   розкида `ний; розкидни `й 
разбра̀сывание   розкида `ння; розки `нення; 
ро `зкид,-ду 

разбра̀сыватель   розкида `ч,-ча̀, 
розкида `льник,-ка 

разбра̀сывать, разброса̀ть, разбро̀сить   
розкида `ти; розкѝдати, порозкида̀ти; 
розки `нути 

разбра̀сывающий   розкида `льний 
разбра̀сывающийся   розкиднѝй; розкида̀ний 
разбро̀с   розкида̀ння; розкѝнення; ро̀зкид,-ду 
разбро̀санный   розки `даний, порозки `даний 
разбросно̀й   розкидни `й 
разбро̀шенный   розки `нений, розки `нутий 
разбры̀зганный   розбри `зканий 
разбры̀згиваемый   розбри `зкуваний; 
розбризкни `й 

разбры̀згивание   розбри `зкування, 
розпрѝскування; розбрѝзкання, розпрѝскання 

разбры̀згиватель   розпри `скувач,-ча, 
розбри `скувач,-ча 

разбры̀згивать, разбры̀згать   розбрѝзкувати, 
розбри `зкати 

разбры̀згивающий   розбри `зкувальний 
разбры̀згивающийся   розбризкни `й; 
розбри `зкуваний 

разбуха̀ние   набряка `ння, бубня `віння, 
буча̀віння, пучня `віння 

разбуха̀ть, разбу̀хнуть   набряка̀ти, набря̀кнути; 
бубня `віти, набубня `віти; буча̀віти, 
набуча̀віти; пучня `віти, спучня `віти 

разбу̀хший   набря `клий, набубня `вілий, 
набуча̀вілий, спучня `вілий 

разва̀л   розва̀лювання; розва̀лення, ро̀злад,-ду, 
розру `ха,-хи, руї̀на,-ни; авт. розва̀л,-ла 
р. колёс   розва `л [розста `влення] колі̀с 

разва̀ленный   розва `лений, зруйно `ваний 
разва̀ливаемый   розва̀люваний; розвальнѝй 
разва̀ливать, развалѝть   розва̀лювати, 
розвали `ти; руйнува `ти, зруйнува `ти 

разва̀ливающий   розва `лювальний 
разва̀ливающийся   розвальнѝй; розва̀люваний 
развѐданный   розві̀даний, обстѐжений 
разведѐние   розвѐдення, розчѝнення, 
розпу `щення 
р. бесконѐчное   розве `дення безмѐжне 

[безкіне `чне] 
р. раство̀ра   розвѐдення ро `зчину 

разведённый   розве `дений, розпу̀щений, 
розчи `нений, розба̀влений 

развѐдка   розві̀дування; розві̀дання; ро̀звідка, 
-ки, по `шук,-ку 
р. аэрокосмѝческая   
розві `дування аерокосмі `чне 

р. бурѐнием   розві̀дування свердлува̀нням 
р. возду̀шная   розві̀дування пові `тря `не 
р. геофизѝческая   розві̀дування геофізѝчне 
р. го `рная   розві̀дування гірни `че 
р. гравитацио̀нная   ро `звідка гравітаці̀йна 
р. космѝческая   ро̀звідка космі̀чна 
р. магнѝтная   ро̀звідка магнѐтна 
р. радиометрѝческая   ро̀звідка радіометрѝчна 
р. сейсмѝческая   ро `звідка сейсмі̀чна 

развѐдочный   розві̀дувальний 
развѐдывание   розві `дування
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разведывательный                                                                            разворачиваемый 

развѐдывательный   розві `дувальний 
развѐдывать, развѐдать   розві̀дувати, 
розві `дати; обстѐжувати, обсте `жити 

развёрнутый   розго `рнутий, розго̀рнений 
развёрстка   розклада̀ння, розвѐрствування; 
розкла `дення, розверста `ння; розпо `діл,-лу 

развёрсточный   розкладо̀вий; розподі̀льний 
развёрстываемый   розкла̀даний; розкладнѝй 
развёрстывать, разверста̀ть   розподіля `ти, 
розподіли `ти; розклада̀ти, розкла̀сти 

развёрстывающий   розклада̀льний 
развёрстывающийся   розкладнѝй; розкла̀даний 
развёртка   розгорта `ння; розго `рнення; 
розго `ртка,-ки (предмет) 
р. бегу̀щим лучо̀м   радіот. розгорта `ння 
біжу `чим про `менем 

р. временна̀я   розго `ртка часова ` 
р. для труб   мет.об. розго `ртка для труб 
р. ко̀нусная   мет.об. розго `ртка ко `нусна 
р. криво̀й   мат. розго `ртка криво `ї 
р. кру̀га   мат. розго `ртка ко `ла [кру `га] 
р. наса̀дная   розго̀ртка насадна ` 
р. оптѝческая   розго `ртка опти `чна 
р. раздвижна̀я   мет. розго `ртка розсувна ` 
р. разжимна̀я   мет. розго `ртка розтисна ` 
р. ручна̀я   мет. розго `ртка ручна ` 

развёрточный   розгортко `вий 
развёртываемый   розго̀рта̀ний, розго̀ртуваний; 
розгортни `й 

развёртывание   розгорта̀ння, розкру̀чування; 
розго `рнення, розкру `чення 

развёртывать, разверну̀ть   розгорта `ти, 
розгорну `ти; розкру `чувати, розкрути `ти; 
розверта `ти, розверну `ти 

развёртывающий   розгорта `льний 
развёртывающийся   розгортнѝй; розго̀рта̀ний, 
розго `ртуваний 

развѐс   розва̀жування; розва̀ження; важкѝ,-кі̀в, 
тягарці̀,-ці `в 

развесно̀й   розважнѝй (на вагу); розва̀жний 
развѐсочный   розва `жувальний 
развестѝ   розвести `, розчини `ти, розба̀вити 
разветвѝтельный   розгалу `жувальний 
разветвлѐние   розгалу̀жування; розгалу̀ження; 
розгалу `зина,-ни, розгалу `зок,-зка 

разветвлённость   розгалу `женість,-ности 

разветвлённый   розгалу `жений 
разветвля̀емый   розгалу̀жуваний; розгалу̀зний 
разветвля̀ть, разветвѝть   розгалу̀жувати, 
розгалу `зити 

разветвля̀ющий   розгалу `жувальний 
разветвля̀ющийся   розгалу `зний; 
розгалу `жуваний 

развѐшивать, развѐсить   розва̀жувати, 
розва `жити 

развива̀емый   розви `ваний; розвивни `й 
развива̀ть, развѝть   розвива `ти, розви `нути; 
розкру `чувати, розкрути `ти; розмо̀тувати, 
розмота `ти 

развива̀ющийся   розвивни `й; розви `ваний 
развѝлина   1. розвѝлка,-ки; 2. розгалу̀ження; 

3. роздорі̀жжя (дороги) 
развѝлка   розви `лка,-ки, ро `згалузь,-зі 
развѝльчатый   розви `лкуватий 
развѝнченный   розґви `нчений, розкру̀чений 
развѝнчиваемый   розґви `нчуваний, 
розкру `чуваний; розґвинтнѝй, розкрутнѝй 

развѝнчивание   розґвѝнчування, розкру̀чування; 
розґвѝнчення, розкру̀чення; розґвинто̀вання, 
ро `зкрут,-ту 

развѝнчивать, развинтѝть   розґви `чувати, 
розґвинти `ти; розкру `чувати, розкрути `ти 

развѝнчивающий   розґви `нчувальний, 
розкру `чувальний 

развѝнчивающийся   розґвинтнѝй, розкрутнѝй; 
розґви `нчуваний, розкру `чуваний 

развѝтие   розвива `ння; розви `нення; 
ро `звиток,-тку 

развѝтый   розвѝнений, розви `нутий 
разво̀д   розво̀дження; розвѐдення; ро̀звід,-воду 
разводѝмый   розво `джуваний; розвідни `й 
разводѝть, развестѝ   1. розво̀дити, розвестѝ; 

2. розчиня `ти, розчини `ти; 3. розпуска `ти, 
розпусти `ти 

разво̀дка   розводі̀ння; розве `дення; ро `звід, 
-воду (величина) 

разводно̀й   розвідни `й 
разводя̀щий   розводи `льний 
разводя̀щийся   розвідни `й; розво̀джуваний 
развора̀чиваемый   розгорта̀ний, розкру̀чуваний, 
розверта `ний; розгортни `й, розкрутни `й, 
розвертни `й
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разворачивание                                                                                              раздвигать 

развора̀чивание   розгорта̀ння, розкру̀чування, 
розвива `ння; розго̀рнення, розкру̀чення, 
розве `рнення 

развора̀чивать   розгорта `ти, розкру `чувати, 
розве `ртати 

развора̀чивающий   розгорта `льний, 
розкру `чувальний, розверта `льний 

развора̀чивающийся   розгортнѝй, розкрутнѝй, 
розвертни `й; розгорта̀ний, розкру̀чуваний, 
розверта `ний 

разворо̀т   розгорта `ння, розверта `ння; 
розго `рнення, розвѐрнення; розворо `т,-ту 

развя̀зка   розв’я `зування; розв’я `зання; 
розв’я `зка,-ки 

развя̀зывание   розв’я `зування, розв’яза̀ння 
развя̀зывать, развяза̀ть   розв’я `зувати, 
розв’я `зати 

разга̀р   ро̀зпал,-лу 
разгѝб   розгина `ння; розі `гнення; розгѝн,-ну 
разгиба̀емый   розгина `ний; розгинни `й 
разгиба̀ние   розгина `ння; розі̀гнення 
разгиба̀ть, разогну̀ть   розгина `ти, розігну `ти 
разгиба̀ющий   розгина `льний 
разгиба̀ющийся   розгинни `й; розги `наний 
разго̀н   розганя `ння; розігна `ння; 
розгі̀н,-го `ну 

разго̀нка   розганя `ння; розігна `ння; розгі `н, 
-го̀ну; дестиля `ція,-ції (рідини) 

разго̀нный   розгі̀нний 
разго̀ночный   розганя `льний 
разгоня̀ть, разогна̀ть   розганя̀ти, розго̀нити, 
розігна `ти 

разгора̀живать, разгородѝть   розгоро̀джувати, 
розгороди `ти 

разгоро̀женный   розгоро `джений, 
перегоро `джений 

разграничение   розмежо `вування; 
розмежува `ння; межа̀,-жі̀, розмежо `вання 

разгранѝчиваемый   розмежо `вуваний; 
розмежни `й 

разгранѝчивающий   розмежува̀льний 
разгранѝчивающийся   розмежни `й; 
розмежо `вуваний 

разграничѝтельный   розмежува `льний 
разгреба̀ть, разгрестѝ   розгріба̀ти, розгребтѝ; 
розгорта `ти, розгорну `ти (лопатою) 

разгревно̀й   розігрівни `й 
разгружа̀емый   розванта̀жуваний; розванта̀жний 
разгружа̀ть, разгрузѝть   розванта̀жувати, 
розванта `жити 

разгружа̀ющий   розванта `жувальний 
разгружа̀ющийся   розванта `жний; 
розванта `жуваний 

разгру̀женный   вѝвантажений, розванта̀жений 
разгру̀зка   розванта̀жування, виванта̀жування; 
розванта `ження, виванта `ження 
р. автоматѝческая   
ви `ванта `ження автомати `чне 

р. контѐйнера   вѝванта `ження контѐйнера 
р. механизѝрованная   розванта `ження 
механізо `ване 

р. ручна̀я   розванта `ження ручне ` 
разгру̀зочный   розванта `жувальний 
разгру̀зчик   розванта `жувач,-ча, 
розванта `жник,-ка 

разда̀вленный   розча `влений, розду̀шений 
разда̀вливаемый   розча `влюваний, 
розду̀шуваний, розда `влюваний; 
розчавни `й, роздушни `й, роздавнѝй 

разда̀вливание   розча `влювання, 
розду̀шування, розда̀влювання; 
розча̀влення, розду̀шення, розда̀влення 

разда̀вливать, раздавѝть   розча `влювати, 
розчави `ти; розду̀шувати, роздуши `ти; 
розда̀влювати, роздави `ти 

разда̀вливающий   розча `влювальний, 
розду̀шувальний, розда̀влювальний 

разда̀вливающийся   розчавнѝй, роздушнѝй, 
роздавнѝй; розча̀влюваний, розду̀шуваний, 
розда̀влюваний 

разда̀тчик   роздава̀ч,-ча ` 
разда̀ча   роздава̀ння; розда `ча,-чі 
раздва̀иваемый   роздво̀юваний; роздвійнѝй 
раздва̀ивать, раздво̀ить   роздво `ювати, 
роздво `їти 

раздва̀ивающий   роздво `ювальний 
раздва̀ивающийся   роздвійнѝй; роздво̀юваний 
раздвига̀емый   розсу `ваний, розсо̀вуваний; 
розсувни `й 

раздвига̀ние   розсува `ння; розсо `вування; 
розсу `нення 

раздвига̀ть, раздвѝнуть   розсува̀ти, розсу̀нути
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раздвигающий                                                                                                 разжимать 

раздвига̀ющий   розсува `льний 
раздвига̀ющийся   розсувни `й; розсу̀ваний, 
розсо `вуваний 

раздвѝжка   розсува `ння; розсо̀вування; 
розсу `нення; ро `зсув,-ву (величина) 

раздвижно̀й   розсувни `й 
раздѐл   1. розділя̀ння, поділя̀ння; розді̀лення, 
поді `лення; по `діл,-лу; 2. ві̀дділ,-лу; 
3. ро̀зділ,-лу (у книзі) 

разделѐние   розділя `ння, поділя `ння; 
розді̀лення, поді `лення; відокрѐмлювання; 
відокре `млення 

разделѝтель   розді̀лювач,-ча, розді̀льник,-ка, 
поді̀льник,-ка 

разделѝтельный   роздільни `й, поді̀льний 
раздѐлка   обробля `ння, оправля `ння, 
оздо̀блювання; обро `блення, опра̀влення, 
оздо̀блення 

раздѐлываемый   обро `блюваний, 
оздо̀блюваний; обро `бний, оздо `бний 

раздѐлывание   обро̀блювання, опра̀влювання, 
оздо̀блювання 

раздѐлывать, раздѐлать   обробля `ти, 
оброби `ти; оздобля `ти, оздо `блювати, 
оздо̀бити; розшѝрювати, розши `рити 

раздѐлывающий   обро̀блювальний, 
оздобля `льний 

раздѐлывающийся   обро̀бний, оздо̀бний; 
обро `блюваний, оздо̀блюваний 

раздѐльный   розді `льний, відокрѐмний; 
окре `мий 

разделя̀емый   розді̀ля `ний, розді̀люваний; 
роздільни `й, подільни `й 

разделя̀ть, разделѝть   розділя̀ти, розділѝти 
(на частини); поділя `ти, поділи `ти; 
відокрѐмлювати, відокрѐмити; розподіля̀ти, 
розподіли `ти; роз’є̀днувати, роз’єдна̀ти 

разделя̀ющий   розді̀лювальний 
разделя̀ющийся   роздільни `й, подільни `й; 
розді̀ля `ний, розді̀люваний, поді̀ля `ний 

раздираѐмый   роздира `ний, розрива `ний; 
роздирни `й, розривни `й 

раздира̀ть, разорва̀ть    роздира `ти, 
роздѐрти; розрива̀ти, розірва `ти 

раздира̀ющий   роздира̀льний, розрива̀льний 
раздража̀тель   подра `зник,-ка 

раздража̀ющий   подра̀знювальний 
раздроблѐние   роздро `блювання, 
роздрі̀бнювання, подрі `бнювання; 
роздро̀блення, роздрі̀бнення, подрі̀бнення 

раздро̀блѐнность   роздро `бленість,-ности, 
роздрі̀бненість,-ности, подрі̀бненість,-ности 

раздро̀бленный   роздро̀блений, роздрі̀бнений, 
подрі̀бнений 

раздробля̀емый   роздро `блюваний, 
роздрі̀бнюваний, подрі̀бнюваний; 
роздро `бний, роздрібни `й, подрібни `й 

раздробля̀ть, раздробѝть   роздро̀блювати, 
роздроби `ти; роздрі̀бнювати, роздрі̀бнѝти; 
подрі̀бнювати, подрі `бни `ти 

раздробля̀ющий   роздро `блювальний, 
роздрі `бнювальний, подрі `бнювальний 

раздробля̀ющийся   роздро̀бний, роздрібнѝй, 
подрібнѝй; роздро̀блюваний, роздрі̀бнюваний, 
подрі̀бнюваний 

раздува̀ние   роздува̀ння, роздму̀хування, 
розві `ювання 

раздува̀ть, разду̀ть   роздува `ти, розду̀ти; 
роздму̀хувати, роздму̀хати (ротом); 
розвіва `ти, розві̀ювати, розві `яти 

разду̀тие   роздуття̀, роздму̀хання, розві̀яння 
разду̀тый   розду̀тий, роздму̀ханий, розві̀яний 
разжѝг   розпа `лювання, розжа `рювання, 
розпіка `ння; розпа `лення, розжа `рення, 
розпе `чення; ро̀зпал,-лу 

разжига̀ние   розпа̀лювання 
разжига̀тель   розпа `лювач,-ча 
разжига̀тельный   розпа `лювальний 
разжига̀ть, разжѐчь   розпа̀лювати, розпалѝти; 
розжа̀рювати, розжа̀рити; розпіка̀ти, розпектѝ 

разжижа̀емость   розрі `джуваність,-ности 
разжижа̀емый   розрі `джуваний; розрідни `й 
разжижа̀ть, разжидѝть   розрі `джувати, 
розрідѝти; розво̀дити, розвѐсти; розпуска̀ти, 
розпусти `ти 

разжижа̀ющий   розрі `джувальний 
разжижѐние   розрі̀джування; розрі̀дження 
разжѝженный, разжижённый   розрі̀джений, 
розве `дений 

разжижи `тель   розрі̀джувач,-ча 
разжима `емый   розти `скуваний; розтисни `й 
разжима̀ть, разжа̀ть   розтиска̀ти, розтисну̀ти; 
розтуля `ти, розтули `ти
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разжимной                                                                                  размах максимальный 

разжимно̀й   розтисни `й 
раззенкова̀ть   мет.об. зенкува̀ти (обробляти 
металеві отвори зенківкою) 

раззенко̀вка   зенкува `ння; зенкі `вка,-ки 
(інструмент) 

разлага̀емый   розкла `даний; розкладни `й 
разлага̀ние   розклада̀ння 
разлага̀ть, разложѝть   розклада̀ти, розкла̀сти 
разлага̀ющий   розклада̀льний 
разлага̀ющийся   розкладни `й; розкла̀даний 
разла̀дка   розла `днування; розладна `ння; 
ро `злад,-ду 

разла̀женность   розла̀днаність,-ности 
разла̀женный   розла `джений, розла̀днаний 
разла̀живать, разла̀дить   розла `днувати, 
розладна `ти; розла̀джувати, розла̀дити 

разла̀мываемый   розло̀млюваний; розло̀мний 
разла̀мывание   розло̀млювання; розло̀млення 
разла̀мывать, разлома̀ть   1. розло̀млювати, 
розлома `ти; 2. розбира̀ти, розібра̀ти (дім) 

разла̀мывающий   розло `млювальний 
разла̀мывающийся   розло̀мний; розло̀млюваний 
разлёт   розліта `ння 
разлѝв   розлива `ння; розлиття `; розли `в,-ву 
разлива̀емый   розли `ваний; розливни `й 
разлива̀ние   розлива `ння 
разлива̀ть, разлѝть   розлива `ти, розли `ти 
разлива̀ющий   розлива `льний 
разлива̀ющийся   розливни `й; розли `ваний 
разлѝвка   розлива̀ння; розлиття̀; розлѝв,-ву 
р. мета̀лла   розлива `ння мета̀лу 
р. ста̀ли непреры̀вная   розлива `ння ста̀лі 
непере `рвне 

разлѝвочный   розлива `льний 
различа̀емый   розрі̀зня̀ний, розрі̀знюваний; 
розрізне `нний 

различѐние   розрі̀знювання; розрі̀знення 
различа̀ть, различѝть   розрізня̀ти, розрі̀знювати, 
розрізни `ти; розпізнава `ти, розпізна̀ти 

различа̀ющий   розрізня `льний 
различа̀ющийся   розрізнѐнний; розрі̀зня̀ний, 
розрі `знюваний 

разлѝчие   різни `ця, відмі̀нність,-ности 
разложѐние   розклада̀ння; розкла̀дення; 
ро `зклад,-ду 
р. в ряд   розви `нення в ряд 
р. на мно̀жители   розклада̀ння на мно̀жники 

р. на составля̀ющие   розклада̀ння на складо̀ві 
р. по со̀бственным фу̀нкциям   розклада̀ння 
за вла̀сними фу `нкціями 

р. по ступеня̀м   розклада̀ння за ступеня̀ми 
р. сѝлы   розклада̀ння сѝли 
р. термѝческое   розклада̀ння термі̀чне 
р. химѝческое   розклада `ння хемі̀чне 
р. электролитѝческое   
розклада `ння електроліти `чне 

разло̀женный   розкла `дений 
разложѝть, разложѝться   розкла̀сти, розкла̀стися 
разло̀м   розло `млювання; розло `млення; 
розло `м,-му 

размагнѝченный   розмагне `чений, 
розмагнето `ваний 

размагнѝчиваемый   розмагнето `вуваний, 
розмагне `чуваний; розмагнето `вний, 
розмагне `тний 

размагнѝчивание   розмагне `чування, 
розмагнето `вування; розмагне `чення, 
розмагнетува `ння 
р. механѝческое   розмагнѐчування механі̀чне 
р. теплово̀е   розмагне `чування теплове ` 
р. электрѝческое   розмагне `чування 
електри `чне 

размагнѝчивать, размагнѝтить   
розмагне `чувати, розмагне `тити; 
розмагнето `вувати, розмагнетува̀ти  

размагнѝчивающий   розмагне `чувальний, 
розмагнето `вувальний 

размагнѝчивающийся   розмагнето̀вний, 
розмагне `тний; розмагнето `вуваний, 
розмагне `чуваний 

разма̀занность   розма̀заність,-ности 
разма̀занный   розма̀заний 
разма̀зывание   розма̀зування; розма̀зання 
разма̀зывать, разма̀зать   розма̀зувати, 
розма̀зати 

разма̀тываемый   розмо̀туваний; розмо̀тний 
разма̀тывание   розмо `тування 
разма̀тыватель   розмо̀тувач,-ча 
разма̀тывать, размота̀ть   розмо `тувати, 
розмота `ти 

разма̀х   ро̀змах,-ху 
р. кры̀льев   ро `змах крил 
р. максима̀льный   ро̀змах максима̀льний
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размах средний                                                                                         размягчённый 

р. срѐдний   ро̀змах серѐдній 
разма̀чивание   розмо `чування; мо̀чення 
разма̀чивать, размочѝть   розмо `чувати, 
розмо `чити 

размежева̀ние   розмежо `вування; 
розмежува `ння; межа̀,-жі̀ 

размельча̀ть, размѐльчить   роздрі̀бнювати, 
роздрібни `ти; дрібни `ти, подрібнѝти 

размельчѐние   роздрі̀бнювання, 
подрі̀бнювання; роздрі̀бнення, 
подрі̀бнення; подрі̀б,-бу 

размельчённый   роздрі̀бнений, подрі̀бнений 
размѐн   розмі̀нювання; ро̀змін,-ну 
размѐнивать, разменя̀ть   розмі̀нювати, 
розміня `ти 

размѐнный   розмі̀нний 
размѐр   ро `змір,-ру 
р. абсолю̀тный   ро `змір абсолю `тний 
р. величины̀   ро̀змір величини ` 
р. единѝцы   ро̀змір одини `ці 
р. критѝческий   ро `змір крити `чний 
р. номина̀льный   ро `змір номіна `льний 
р. станда̀ртный   ро̀змір станда `ртний 
р. эффектѝвный   ро `змір ефекти `вний 

размѐренный   розмі̀рений 
размѐрность   розмі̀рність,-ности (величини), 
мат. ви `мірність,-ности 
р. простра̀нства   ви `мірність просто̀ру 
р. физѝческой величины̀   розмі̀рність 
фізѝчної величини ` 

размѐрный   розмі̀рний 
разместѝть   розмістѝти, розташува `ти 
размѐтка   розміча̀ння, розмі̀чування; 
розмі̀чення; мі̀тка,-ки, позна `чка, 
(інструмент) ро̀змітка,-ки  

размѐточный   розміча̀льний, розмі̀чувальний 
размеча̀емый   розміча̀ний, розмі̀чуваний; 
розмітни `й 

размеча̀ние   розміча̀ння, розмі̀чування; 
розмі̀чення 

размеча̀ть, размѐтить   розміча̀ти, розмі̀чувати; 
розмі̀тити 

размеча̀ющий   розміча̀льний, розмі̀чувальний 
размеча̀ющийся   розмітни `й; розміча̀ний, 
розмі̀чуваний 

размеща̀емый   розмі̀щуваний; розміщѐнний 

размеща̀ть, разместѝть   розміща `ти, 
розмі̀щувати, розмісти `ти 

размеща̀ющий   розміща̀льний, розмі̀щувальний 
размещѐние   розміща `ння, розмі̀щування; 
розмі̀щення; ро̀зміст,-ту 

размещённый   розмі̀щений 
размина̀ние   розмина `ння 
размина̀ть, размя `ть   розмина `ти, розім’я `ти 
размина̀ющий   розмина `льний, м’я `льний 
размножа̀емый   розмно̀жуваний; розмно̀жний 
размножа̀ть, размно̀жить   розмно `жувати, 
розмно `жити 

размножа̀ющий   розмно `жувальний 
размножа̀ющийся   розмно `жний; 
розмно `жуваний 

размножѐние   розмно̀жування; розмно̀ження 
размно̀женный   розмно `жений 
размока̀ние   розмока̀ння; розмо̀кнення 
размока̀ть, размо̀кнуть   розмока̀ти, розмо̀кнути 
размо̀кший   розмо̀клий 
размо̀л   мѐлення, розмѐлювання; розмѐлення; 
млѝво,-ва, поме `л,-лу, розме `л,-лу 
р. гру̀бый   мли `во гру `бе 
р. мо̀крый   млѝво мо̀кре 

размо̀лотый   розмѐлений 
размоло̀ть   розмоло `ти 
размо̀льный   розмѐльний, розмѐлювальний 
размора̀живание   розморо `жування, 
відта̀ювання; розморо `ження, відта̀нення 

размоча̀ливание   розволо `кнювання; 
розволо `кнення 

размы̀в   розмива̀ння; розмиття `; розмѝв,-ву 
размыва̀емость   розмѝвність,-ности (ґрунту) 
размыва̀емый   розми `ваний; розмивни `й 
размыва̀ние   розмива `ння; розмиття ` 
размыва̀тель   розмива `ч,-ча̀ 
размыва̀ть, размы̀ть   розмива `ти, розми `ти 
размы̀вчатый   розмѝвчаcтий 
размыка̀емый   розмика `ний; розімкни `й 
размыка̀ние   розмика̀ння 
размыка̀тель   розмика `ч,-ча̀ 
размыка̀ть, разомкну̀ть   розмика̀ти, розімкну̀ти 
размыка̀ющий   розмика `льний 
размыка̀ющийся   розімкни `й; розмика̀ний 
размягчѐние   розм’я̀кшування; розм’я̀кшення 
размягчённый   розм’я `кшений
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размягчитель                                                                              разработка подземная 

размягчѝтель   розм’я `кшувач,-ча, 
пластифіка `тор,-ра (пластмас) 

разнима̀емый   розді̀йма̀ний, розні̀ма̀ний; 
роздіймни `й, рознімни `й 

разнима̀ние   роздійма `ння, розніма̀ння; 
розняття ` 

разнима̀ть, разня̀ть   роздійма̀ти, роздійня̀ти; 
розніма `ти, розня `ти 

разнима̀ющий   роздійма̀льний, розніма̀льний 
разнима̀ющийся   роздіймни `й, рознімни `й; 
розді̀йма̀ний, розні̀ма̀ний 

разновѐс   важкѝ,-ків, тягарці `,-ці `в 
разновѝдность   різнови `дність,-ности, 
різнови `д,-ду, видозмі `на,-ни, 
модифіка̀ція,-ції 

разноврѐменный   різноча̀сний 
разногла̀сие   розбі̀жність,-ности, розхо̀дження 
разноимённый   різноймѐнний, різноімѐнний 

(1. який несе або має протилежні заряди; 
2. який має іншу назву або інше ім’я, ніж 
хто-, що-небудь) 

разнонапра̀вленный   різноспрямо̀ваний 
разнообра̀зие   різномані `тність,-ности 
разноро̀дность   різнорі `дність,-ности, 
відмі̀нність,-ности, гетероге `нність,-ности 

разноро̀дный   різнорі `дний, відмі̀нний 
разно̀с   розно `шування; розне `сення 
разносѝмый   розно `шуваний; розносни `й 
разносѝть, разнестѝ   розно `сити, розне `сти 
ра̀зностный   мат. різнице `вий 
разносторо̀нний   1. мат. різносторо `нній; 

2. різносторо `нній, різнобі̀чний 
разносторо̀нность   1. мат. різносторо̀нність, 

-ности; 2. різносторо `нність,-ности, 
різнобі̀чність,-ности 

ра̀зность   1. мат. різнѝця,-ці; 2. різнѝця,-ці, 
відмі̀нність,-ности, відмі̀на,-ни 
р. ве `кторов   різни `ця ве `кторів 
р. давлѐний   різни `ця ти `сків 
р. конѐчная   різни `ця скінче `нна 
р. потенциа̀лов   різни `ця потенція `лів 
р. разделённая   різни `ця поді̀лена 
р. температу̀р   різни `ця температу̀р 
р. фаз   ел. різнѝця фаз 
р. хо̀да   різни `ця хо̀ду 
р. энѐргий   різнѝця ене `ргій 

ра̀зный   рі̀зний, відмі̀нний, неодна̀ковий 

разо̀бранный   розі̀браний 
разобща̀емый   роз’є̀днуваний, 
відокрѐмлюваний; роз’єднѝй, відокрѐмний 

разобща̀ть, разобщѝть   1. роз’є̀днувати, 
роз’єдна̀ти; 2. відокрѐмлювати, відокрѐмити; 
3. унеспі `льнювати, унеспільни `ти 

разобща̀ющий   роз’є̀днувальний, 
унеспі `льнювальний 

разобщѐние   роз’є̀днування, відокрѐмлювання, 
унеспі̀льнювання, розлуча̀ння; роз’є̀дна̀ння, 
унеспі̀льнення, відокрѐмлення, розлу̀чення 

разобщѝтель   роз’є̀днувач,-ча, 
відокре `млювач,-ча, унеспі `льнювач,-ча 

ра̀зовый   ра̀зовий, однора `зовий 
разо̀гнутый   розі̀гнутий, розі̀гнений 
разогрѐв   розгріва̀ння; розгріття̀; розігрі̀в,-ву 
разогрева̀емый   розгрі `ваний, розігрі̀ваний; 
розгрівни `й, розігрі̀вний 

разогрева̀ние   розгріва `ння; розгріття ` 
разогрева̀тельный   розгріва `льний 
разогрева̀ть, разогрѐть   розігріва̀ти, розігрі̀ти; 
розгріва `ти, розгрі̀ти 

разогрева̀ющий   розігріва̀льний, розгріва̀льний 
разогрева̀ющийся   розігрі̀вний, розгрівнѝй; 
розігрі `ваний, розгрі̀ваний 

разогрѐтый   розігрі̀тий, розгрі `тий 
разойтѝсь   розійти `ся, мат. розбі̀гтися 
разо̀мкнутый   розі̀мкнений, перѐрваний, 
розі̀мкнутий 

разо̀рванный   розі̀рваний 
разо̀сланный   розсте `лений 
разраба̀тываемый   розро̀блюваний; розро̀бний 
разраба̀тывать, разрабо̀тать   розробля `ти, 
розро̀блювати, розробѝти; опрацьо̀вувати, 
опрацюва `ти (тему) 

разраба̀тывающийся   розро `бний; 
розро `блюваний 

разрабо̀танность   розро `бленість,-ности, 
опрацьо `ваність,-ности 

разрабо̀танный   розро̀блений, опрацьо̀ваний 
разрабо̀тка   розробля `ння; розро `блення; 
розро `бка,-ки 
р. гидравлѝческая   розро `бка гідравлі̀чна 
р. месторождѐний   розро̀блення родо̀вищ 
р. откры̀тия   розро `бля `ння відкрѝте 
р. подзѐмная   розробля `ння підзѐмне
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разработка проекта                                                                      разрушение сдвигом 

р. проѐкта   розро̀блювання проє `кту 
р. штрѐками   розро `бка штре `ками 

разра̀вниваемый   розрі̀внюваний; розрівнѝй 
разра̀внивание   розрі̀внювання 
разра̀вниватель   розрі `внювач,-ча 
разра̀внивать, разровня̀ть   розрі̀внювати, 
розрівня `ти 

разра̀внивающийся   розрівнѝй; розрі̀внюваний 
разра̀внивающий   розрі̀внювальний 
разраста̀ние   розроста `ння 
разраста̀ться, разрастѝсь   розроста̀тися, 
розрости `ся 

разрежа̀емый   розрі `джуваний; розрідни `й 
разрежа̀ть, разредѝть   розрі̀джувати, 
розріди `ти 

разрежа̀ющийся   розріднѝй; розрі̀джуваний 
разрежѐние   розрі̀джування; розрі̀дження; 
зни `ження ти `ску 

разрежённый   розрі̀джений 
разрѐз   розріза̀ння, розрі̀зування, розтина̀ння; 
розрі̀зання, розі̀тнення; ро̀зріз,-зу, ро̀зтин,-ну 
р. вертика̀льный   ро `зріз вертика `льний 
р. геологѝческий   ро `зріз геологі `чний 
р. поперѐчный   ро `зріз попере `чний 
р. по̀чвенный   ро̀зріз ґрунто `вий 
р. продольный   ро `зріз поздо `вжний 
р. радиальный   ро `зріз радія `льний 
р. развѐдочный   ро̀зріз розві̀дувальний 
р. у `гольный   ро̀зріз ву̀гільний 

разреза̀емый   розрі̀зуваний; розрізни `й 
разреза̀ние   розріза̀ння, розрі̀зування, 
розтина `ння; розрі `зання, розі `тнення 

разреза̀ть, разрѐзать   розріза̀ти, розрі̀зати; 
розтина `ти, розтя `ти; кра `яти, розкро̀ювати, 
розкра `яти (продукти, тканину) 

разреза̀ющий   розріза̀льний, розтина̀льний 
разреза̀ющийся   розрізни `й, розтинни `й; 
розрі `зуваний, розти `на̀ний 

разрезно̀й   розрізни `й, розріза `нний 
разреша̀емый   1. дозволя̀ний, дозво̀люваний; 
дозвільни `й; 2. мат. розв’я `зуваний; 
розв’я̀зний; 3. розрізня̀ний, розрі̀знюваний; 
розрізне `нний 

разреша̀ть, разрешѝть   1. дозволя̀ти, дозво̀лити; 
2. мат. розв’я̀зувати, розв’яза̀ти; 3. фіз. 
розрізня `ти, розрізни `ти 

разреша̀ющий   розв’я̀зувальний; розрізня̀льний 
разреша̀ющийся   1. дозвільнѝй; дозволя̀ний, 
дозво̀люваний; 2. розв’я̀зний; розв’я̀зуваний; 
3. розрізне `нний; розрі̀знюваний 

разрешѐние   1. мат. розв’яза̀ння; розв’я̀зання; 
2. фіз. розді̀лення, розрі `знення; 3. мех. 
до̀звіл,-лу 

разрешённый   дозво̀лений, мат. розв’я̀заний, 
фіз. розді̀лений, розрі̀знений 

разрешѝтельный   дозвільни `й, розв’язни `й, 
роздільни `й 

разро̀вненный   розрі `вняний 
разровнѝтель   розрі̀внювач,-ча 
разруша̀емый   руйно `ваний; зруйно `вний 
разруша̀ть, разру̀шить   руйнува̀ти, зруйнува̀ти 
разруша̀ющий   руйнува `льний, руйнівни `й 
разруша̀ющийся   зруйно `вний; руйно `ваний 
разрушѐние   руйнува `ння, зруйно `вування; 
зруйнува `ння 
р. внеза̀пное   зруйнува `ння рапто̀ве 
р. встрѐчное   руйнува̀ння на̀встріч [зу̀стрічне] 
р. вя `зкое   руйнува `ння в’язкѐ 
р. динамѝческое   руйнува `ння динамі `чне 
р. конта̀ктное   руйнува `ння конта̀ктне 
р. коррозио̀нное   руйнува `ння корозі `йне 
р. лока̀льное   руйнува̀ння лока̀льне [місцѐве] 
р. материа̀ла   руйнува `ння матерія `лу 
р. машѝны   руйнува `ння маши `ни 
р. мгновѐнное   зруйнува `ння миттє̀ве 
р. межзѐренное   руйнува̀ння міжзернѝнне 
р. межкристалли `ческое   руйнува̀ння 
міжкриста `линне 

р. образца̀   зруйнува `ння зразка ` 
р. око̀нчательное   зруйнува̀ння остато̀чне 
р. от отры̀ва   зруйнува̀ння чѐрез відрива̀ння 
р. от радиацио̀нных повреждѐний   
зруйнува `ння чѐрез радіяці̀йні пошко `ди 

р. от сдвѝга   руйнува `ння від зсува `ння 
р. от уста̀лости   зруйнува `ння від уто̀ми 
р. пластѝческое   руйнува `ння пласти `чне 
р. при ползу̀чести   руйнува̀ння за повзу̀чости 
р. при уста̀лости   руйнува `ння під час 
уто `млювання 

р. сверхпроводѝмости   зруйнува̀ння 
надпрові `дности 

р. сдвѝгом   руйнува `ння зсува `нням
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разрушение срезом                                                                               разъединяемый 

р. срѐзом   руйнува `ння зріза̀нням 
р. статѝческое   руйнува `ння стати `чне 
р. уда̀рное   руйнува `ння уда̀рне 
р. уста̀лостное   руйнува `ння уто `мне 
р. хру̀пкое   руйнува `ння крихке ` 

разру̀шенный   зруйно `ваний 
разрушѝвшись   зруйнува `вшись 
разрушѝмость   зруйно `вність,-ности 
разрушѝтель   руйнівни `к,-ка̀ 
разрушѝтельность   руйні̀вність,-ности 
разрушѝтельный   руйнівнѝй, руйнува̀льний 
разры̀в   розрива̀ння; розірва̀ння; розрѝв,-ву 
р. вну̀тренний   розри `в вну `трішній 
р. непреры̀вности   розри `в неперѐрвности 
р. от деформа̀ции   
розірва `ння від здеформува `ння 

р. при ползу̀чести   розірва̀ння за повзу̀чости 
[під час повзі `ння] 

р. при уда̀ре   розірва̀ння за уда̀ру 
р. спло̀шности   розри `в суці `льности 
р. фу̀нкции   розри `в фу̀нкції 

разры̀ваемый   розрива `ний; розривни `й 
разрыва̀ть, разорва̀ть   рва `ти, розри `вати, 
розірва̀ти; роздира̀ти, роздѐрти; шматува̀ти, 
пошматува̀ти, розшматува̀ти (на шматки) 

разрыва̀ться, разорва̀ться   1. вибуха̀ти, 
ви `бухнути; 2. рва̀тися; розрива `тися; 
розірва `тися 

разрыва̀ющий   розрива `льний 
разрыва̀ющийся   розривни `й; розрива `ний 
разрывно̀й   розривни `й, вибухо `вий 
разрыхлѐние   розпу `шування; розпу `шення; 
розпу̀шеність,-ности, розпу̀шина,-ни (місце) 

разрыхлённый   розпу `шений 
разрыхля̀емость   розпу `шеність,-ности, 
розпу̀шуваність,-ности (характеристика дії) 

разрыхля̀емый   розпу̀шуваний; розпушнѝй 
разрыхля̀ть, разрыхлѝть   розпу `шувати, 
розпу `шити 

разрыхля̀ющий   розпу `шувальний 
разрыхля̀ющийся   розпушнѝй; розпу̀шуваний 
разря̀д   розряджа̀ння; розря̀дження; розря̀д,-ду 

(втрата електричного заряду яким-небудь 
тілом) 
р. атмосфѐрный   розря `д атмосфѐрний 
р. высоково̀льтный   розря̀д високово̀льтний 
р. высокочасто̀тный   розря̀д високочасто̀тний 

р. га `зовый   розря `д га̀зовий 
р. дугово̀й   розря `д дугови `й 
р. ѝмпульсный   розря `д і̀мпульсний 
р. индукцио̀нный   розря `д індукці̀йний 
р. искрово̀й   розря `д іскрови `й 
р. кистево̀й   розря `д ки `тичний 
р. колеба̀тельный   розря `д коливни `й 
р. кольцево̀й   розря `д кільцеви `й 
р. оптѝческий   розря `д опти `чний 
р. пробивно̀й   розря `д пробивни `й 
р. разрывно̀й   розря `д розривни `й 
р. тѝхий   розря `д тѝхий 
р. тлѐющий   розря `д тлі̀йний 
р. электрѝческий   розря `д електри `чний 
р. электро̀нный   розря `д електро `нний 

разря̀дка   розряджа̀ння; розря `дження; 
розря `д,-ду, розря `дка,-ки (послаблення 
або зникнення напружености чого-небудь) 

разря̀дник   тех. розря `дник,-ка 
(автоматичний прилад або пристрій для 
захисту електричного устаткування від 
перенапруги) 
р. ве `нтильный   розря `дник ве `нтильний 
р. грозово̀й   розря `дник грозови `й 
р. защѝтный   розря `дник захиснѝй 
р. искрово̀й   розря `дник іскрови `й 
р. резона̀нсный   розря `дник резона `нсний 
р. шарово̀й   розря `дник кульови `й 

разряжа̀емый   розря `джуваний; розряднѝй 
разряжа̀ть, разрядѝть   розряджа̀ти, розрядѝти 
разряжа̀ющий   розря `джувальний 
разряжа̀ющийся   розряднѝй; розря̀джуваний 
разряжѐние   розряджа `ння; розря `дження 
разупрочнѐние   знемі̀цнювання; знемі̀цнення 
разупрочнённый   знемі̀цнений 
разупрочня̀емый   знемі̀цнюваний; знемі̀цний 
разупрочня̀ть, разупрочнѝть   знемі̀цнювати, 
знеміцни `ти 

разупрочня̀ющий   знемі̀цнювальний 
разупрочня̀ющийся   знемі̀цний; знемі̀цнюваний 
разъеда̀ть   роз’їда̀ти 
разъединѐние   роз’є̀днування; роз’єдна̀ння 
разъединённый   роз’є `днаний 
разъединѝвшийся   роз’є̀днаний 
разъединѝтель   роз’є̀днувач,-ча 
разъединѝтельный   роз’є̀днувальний 
разъединя̀емый   роз’є̀днуваний; роз’є̀дний; 
ел. розлу `чуваний; розлу `чний
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разъединять                                                                                        раскалываемость 

разъединя̀ть, разъединѝть   роз’є̀днувати, 
роз’єдна̀ти 

разъединя̀ющий   роз’є̀днувальний; 
ел. розлуча `льний 

разъём   розніма̀ння; розняття `; ро `знім,-му 
р. ко̀рпуса реду̀ктора   ро̀знім ко `рпуса 
реду̀ктора 

р. узла̀   ро `знім вузла ` 
р. фо̀рмы   ро̀знім фо `рми 

разъёмный   рознімни `й (прилад) 
ракѐта   раке `та,-ти (1. літальний безкрилий 
аппарат або пристрій з ракетним 
двигуном; 2. пристрій, застосовуваний 
для феєрверків, сигналізації, освітлення) 
р. баллистѝческая   раке `та балісти `чна 

(ракета, що рухається по балістичній 
траєкторії після закінчення роботи 
двигуна) 

р. межконтинента̀льная   
раке `та міжконтѝнентальна 

р. межпланѐтная   ракѐта міжплане `тна 
р. метеорологѝческая   ракѐта метеорологі̀чна 
р. многоступѐнчатая   ракѐта 
багатоступене `ва [багатоступі `нчаста] 

р.-носѝтель   ракѐта-носі `й,-ти-носія ` 
р. осветѝтельная   ракѐта осві `тлювальна 
р. сигна̀льная   ракѐта сигна `льна 
р. составна̀я   ракѐта скла `дена 
р. управля̀емая   ракѐта керо `вана 

ракетопла̀н   ракетопла `н,-на (ракета з 
крилами, що надають їй стійкости в 
польоті) 

ра̀ковина   1. мет. сказ,-зу; 2. заг. му̀шля,-лі; 
3. сант. зливни `к,-ка̀, злив,-ву 

ра̀курс   ра̀курс,-су (вигляд різних предметів, 
фігур, архітектурних форм у перспективі, 
що спричинює зміну їхніх звичайних обрисів) 

раку̀шечник   геол. черепа `шник,-ка 
раку̀шечный   черепа `шковий 
ра̀ма   ра `ма,-ми 
р. бруско̀вая   ра̀ма бруско `ва 
р. гѝбкая   ра̀ма гнучка ` 
р. дверна̀я   ра̀ма дверна `, одві̀рки,-ків 
р. двухпролѐтная   ра̀ма двопрого̀нова 
р. двухрѝгельная   ра̀ма двори `гельна 

[двобанти `нна] 
р. жёсткая   ра `ма жорстка ` [тверда̀] 
р. за̀мкнутая   ра̀ма за `мкнена 

р. ковшо̀вая   ра̀ма ковше `ва 
р. колѐнчатая   ра̀ма колі̀нчаста 
р. колоснико̀вая   ра `ма руштова ` 
р. многопролѐтная   ра̀ма багатопрого̀нова 
р. многосто̀ечная   ра̀ма багатостояко̀ва 
р. натяжна̀я   ра̀ма натяжна̀ 
р. однопролѐтная   ра̀ма однопрого `нова 
р. око̀нная   ра `ма віко̀нна 
р. подрессо̀рная   ра̀ма підресо `рна 
р. присло̀нная   ра̀ма приставна ` 
р. простра̀нственная   ра̀ма просторо `ва 
р. прямо̀угольная   ра̀ма прямоку̀тна 
р. сварна̀я   ра̀ма зварна ` 
р. тру̀бчатая   ра `ма трубча̀ста 
р. шарнѝрная   ра̀ма шарні̀рна [сугло̀бова] 

ра̀мка   ра̀мка,-ки, облямі̀вка,-ки 
р. кату̀шечная   ра̀мка шпу `лева [наві̀йна] 
р. направля̀ющая   ра̀мка напрямна̀ [спрямівна̀] 

ра̀мочный   ра̀мковий 
ра̀мпа   ра̀мпа,-пи, схил,-лу (1. апаратура 
для освітлення авансцени знизу; 
2. залізобетонна споруда для переходу 
поїздів метрополітену з поверхні землі у 
тунель; 3. межа між залом для глядачів 
і сценою) 

ранг   ранг,-гу; сту̀пінь,-пеня; катего `рія,-рії 
ра̀нец   ра̀нець,-нця (похідна військова, 
школярська або інша сумка) 

ранжѝрование   ранжува `ння (послідовне 
розміщення чогось у певному порядку за 
ступенем важливости) 

ранжѝрованный   зранжо `ваний 
ранжѝровать   ранжува `ти, зранжува `ти 
ранжиро̀вка   ранжува `ння, зранжува `ння 
ранжѝруемый   ранжо `ваний; зранжо `вний 
ранжѝрующий   ранжува `льний, ранжівни `й 
рапа̀   1. ропа `,-пѝ, росі̀л,-со̀лу (соляний 
розчин високої концентрації); 2. соля̀нка,-ки 
(насичена солями вода солоних озер) 

раска̀л   розжа̀рювання, розпіка̀ння; розжа̀рення, 
розпе `чення; ро̀зжар,-ру, ро `зпік,-ку (печі) 

раскалённый   розжа `рений, розпе `чений 
р. до бела̀   розпѐчений до бі̀лого (жа `ру) 
р. до красна̀   розпѐчений до черво̀ного (жа̀ру) 

раска̀ливание   розжа `рювання, розпіка `ння; 
розжа `рення, розпе `чення 

раска̀лываемость   розко `люваність,-ности 
(дерева)
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раскалываемый                                                                                                расколупанный 

раска̀лываемый   розко̀люваний; розкольнѝй 
раска̀лывание   розко `лювання; розко `лення 
раска̀лывать, расколо̀ть   розко `лювати, 
розколо `ти 

раска̀лываться   розко `люватися, коло `тися 
раска̀лывающий   розко `лювальний 
раска̀лывающийся   розко̀льний; розко̀люваний 
раскаля̀емый   розжа `рюваний; розжарни `й 
раскаля̀ть, раскалѝть   розжа `рювати, 
розжа `рити 

раскаля̀ющий   розжа `рювальний 
раскаля̀ющийся   розжарнѝй; розжа̀рюваний 
раска̀пывание   розко `пування 
раска̀пывать, раскопа̀ть   розко `пувати, 
розкопа `ти 

раска̀т   відбі̀г,-гу; розгі̀н,-го̀ну; гу̀ркіт,-коту 
(грому) 

раска̀танный   розго `рнений, розмо̀таний 
(кабель); розко̀чений; розка̀чаний (тісто); 
уторо `ваний (дорога); розвальцьо̀ваний 
(отвір) 

раска̀тывание   розгорта `ння, розмо̀тування; 
розко̀чування, розка̀чування; уторо̀вування; 
розвальцьо `вування 

раска̀тывать, раската̀ть   розгорта `ти, 
розгорну `ти (згорток); розко `чувати, 
розкоти `ти (котити, спрямовувати в 
різні сторони); розка `чувати, розкача̀ти 
(тісто); уторо `вувати, уторува `ти 
(дорогу, землю); розвальцьо `вувати, 
розвальцюва `ти (отвір) 

раска̀чанный   розго `йданий, розколи `ханий 
раска̀чиваемый   розго `йдуваний, 
розхи `туваний; розгойдни `й, розхитни `й 

раска̀чивание   розго̀йдування, розколѝхування; 
розхи `тування; розгойда `ння 

раска̀чивать, раскача̀ть   розго `йдувати, 
розгойда `ти; розколи `хувати, розколиха̀ти; 
розхи `тувати, розхита `ти 

раска̀чивающий   розго `йдувальний, 
розхи `тувальний 

раска̀чивающийся   розгойдни `й, розхитнѝй; 
розго `йдуваний, розхи `туваний 

раскѝдистый   розло `жистий 
раскидно̀й   розкидни `й; розкладни `й (стіл, 
крісло) 

раскислѐние   мет. розки `снювання; 
pозкѝснення; с.г. розкѝслювання; розкѝслення 
р. ста̀ли   розки `снення ста `лі 

раскислѐнный   розки `снений, розки `слений 
(ґрунт) 

раскислѝтель   розки `снювач,-ча, 
розки `слювач,-ча 

раскисля̀емый   розкѝснюваний, розкѝслюваний; 
розкисни `й 

раскисля̀ть, раскѝслить   розки `снювати, 
розки `снити; розки `слювати, розкѝслити 

раскисля̀ющий   розки `снювальний, 
розки `слювальний 

раскисля̀ющийся   розкиснѝй; розкѝснюваний, 
розки `слюваний 

раскла̀д   ро̀зклад,-ду 
раскла̀дка   розклада̀ння; розкла `дка,-ки 
раскладно̀й   розкладни `й 
раскла̀дочный   розклада `льний 
раскла̀дчик   розклада̀ч,-ча ` 
раскла̀дывать, разложѝть   розклада̀ти, 
розкла `сти 

расклёпанный   розкле `паний 
расклёпочный   розкле `пувальний 
расклёпываемый   розклѐпуваний; розклепнѝй 
расклёпывание   розкле `пування 
расклёпывать, расклепа̀ть   розклѐпувати, 
розклепа `ти 

расклёпывающий   розкле `пувальний 
расклёпывающийся   розклѐпний; розклѐпуваний 
расклѝненный   розкли `нений, розплі `шений 
расклѝниваемый   розкли `нюваний, 
розплі̀шуваний; розклиннѝй, розплішнѝй 

расклѝнивание   розкли `нювання, 
розплі̀шування; розклѝнення, розплі̀шення 

расклѝнивать, расклѝнить   розкли `нювати, 
розклини `ти; розплі̀шувати, розпліши `ти 

расклѝнивающий   розкли `нювальний, 
розплі `шувальний 

расклѝнка   розклинцьо̀вування; за̀клинок,-нка 
(предмет) 

раско̀л   розко̀лювання; розко `лення; 
розко `л,-лу, розло̀[а̀]м,-му 

раско̀ленный   розко `лений 
расколо̀ть   розколо `ти 
расколо̀ченный   розбѝтий, розтро `щений 
расколу̀панный   розколу `паний
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расколу`пывать                                                                                                   расписка 

расколу̀пывать, расколупа̀ть   розколу̀пувати, 
розколупа `ти 

раско̀п   розко̀пування; розкопання; розко̀п,-пу 
раско̀с   розкі̀с,-ко̀су; косина̀,-нѝ; косинѐць,-нця̀ 
раско̀сина   розко̀сина,-ни, ро `зріз коси `й 
раскра̀шивание   розфарбо `вування, 
розмальо `вування 

раскро̀й   розкро `ювання; розкро `єння; шв. 
розкрі `й,-кро `ю; буд. ро `зкрив,-ву 

раскро̀шенный   розкри `шений 
раскружа̀ленный   буд. розкружѝнений 
раскружа̀ливаемый   розкружи `нюваний; 
розкружи `нний 

раскружа̀ливание   розкружи `нювання; 
розкружи `нення 

раскружа̀ливать   розкружи `нювати, 
розришто `вувати 

раскру̀чиваемость   розкру `чуваність,-ности 
раскру̀чиваемый   розкру̀чуваний; розкрутнѝй 
раскру̀чивание   1. розкру̀чування; розкру̀чення; 

2. розсу `кування; розсу `чення 
раскру̀чивать, раскрутѝть   розкру `чувати, 
розкрути `ти; розсу̀кувати, розсука̀ти 

раскру̀чивающий   розкру `чувальний 
раскру̀чивающийся   розкрутни `й; 
розкру `чуваний 

раскрыва̀емый   розкрива `ний, розту̀ля `ний, 
розту `люваний; розкривни `й, розтульни `й 

раскрыва̀ние   розкрива `ння, розтуля `ння; 
розкриття `, розту̀лення; ро `зкрив,-ву, 
ро `зтул,-лу 

раскрыва̀ть, раскры̀ть   розкрива̀ти, розкрѝти; 
розту̀ляти, розту̀лювати, розтулѝти (отвір); 
розчиня `ти, розчини `ти (двері, вікно); 
розгорта `ти, розгорну `ти (книжку) 

раскрыва̀ющий   розкрива `льний; 
розту `лювальний 

раскрыва̀ющийся   розкривнѝй, розтульнѝй; 
розкрива `ний, розту̀ля `ний, розту `люваний 

раскры̀тие   розкрива `ння, розтуля `ння; 
розкриття `, розту̀лення; ро `зкрив,-ву, 
ро `зтул,-лу 

раскры̀тый   розкри `тий, розту `лений, 
розчи `нений, розго̀рнений 

распа̀д   розпада̀ння; розпа̀дення; ро̀зпад,-ду, 
ро `зклад,-ду, дестру `кція,-ції 

р. радиоактѝвный   ро̀зпад радіоакти `вний 
р. самопроизво̀льный [спонта̀нный]   ро̀зпад 
самові̀льний [самочѝнний, спонта̀нний] 

р. спла̀ва   ро `зпад сто `пу 
р. термолитѝческий   ро̀зклад термолітѝчний 
р. я̀дерный   ро̀зпад я `дерний 

распада̀ться, распа̀сться   розпада̀тися, 
розпа `стися; розси `патися, розсипа `тися 

распада̀ющийся   розпадни `й; розпа `даний 
распа̀иваемый   розлюто̀вуваний; розлюто̀вний 
распа̀ивание   розлюто̀вування; розлюто̀вання 
распа̀ивать, распая̀ть   розлюто `вувати, 
розлютува `ти, відлютува `ти 

распа̀ивающий   розлютува `льний 
распа̀ивающийся   розлюто `вний; 
розлюто `вуваний 

распа̀йка   розлюто `вування; розлюто `вання 
распа̀лубка   розпа `лублення, розбира̀ння 
опа `лубки 

распа̀хиваемый   розчи `ня `ний, розкрѝваний; 
розчи `нний, розкривни `й 

распа̀хивание   розчи `няння; розчѝнення 
распа̀хивать, распахну̀ть   розчѝняти, 
розчини `ти; розгорта `ти, розгорну̀ти; 
розкрива `ти, розкри `ти 

распа̀хивающий   розчѝняльний, розкрива̀льний 
распа̀хивающийся   розчѝнний, розкривнѝй; 
розчи `ня `ний, розкри `ваний 

распѝл   розпѝлювання; розпѝлення; ро̀зпил,-лу, 
розпи `лина,-ни (місце розрізу чого-небудь 
зроблене пилкою або напилком) 

распѝленный   розпи `ляний 
распѝливаемый   розпѝлюваний; розпильнѝй 
распѝливание   розпи `лювання; розпи `лення 
распѝливать, распилѝть   розпи `лювати, 
розпиля `ти 

распѝливающий   розпи `лювальний 
распѝливающийся   розпильнѝй; розпѝлюваний 
распило̀вка   розпи `лювання; розпи `лення 
распира̀емый   розпи `раний; розпирни `й 
распира̀ние   розпира `ння; розпертя ` 
распира̀ть, расперѐть   розпира `ти, розпѐрти 
распира̀ющий   розпира `льний 
распира̀ющийся   розпирни `й; розпи `раний 
расписа̀ние   ро `зклад,-ду, ро̀зпис,-су 
распѝска   посві `дчення, підтвѐрдження
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расплав                                                                               распределение напряжений 

распла̀в   розто `плювання; розто `плення; 
розто `п,-пу, розто̀плина,-ни (продукт) 

расплавлѐние   розто̀плювання; розто̀плення 
расплавля̀емый   розто̀плюваний; розтопнѝй 
расплавля̀ть, распла̀вить   розто `плювати, 
розтопи `ти 

расплавля̀ющий   розто `плювальний 
расплавля̀ющийся   розтопнѝй; розтоплюванѝй 
расплёскиваемый   розпле `скуваний, 
розплю `щуваний; розплесканни `й; 
розплющенни `й 

расплёскивать, расплеска̀ть   розплѐскувати, 
розплеска̀ти; розплю̀щувати, розплю̀щити 

расплыва̀ние   розпли `вання, розтіка̀ння 
расплыва̀ться, расплы̀ться   розплива `тися, 
розпли `стися, розпливти `ся; розхо̀дитися, 
розі̀йтися (чорнило) 

расплыва̀ющийся   розпли `вчастий 
расплы̀вчатость   пли `нність,-ности, 
розплѝвчастість,-тости, розтіка̀льність,-ности 

расплы̀вчатый   розплѝвчастий, розтіклѝвий 
расплю̀щиваемый   розплю `щуваний, 
розпле `скуваний; розплюще `нний, 
розплеска `нний 

расплю̀щивание   розплю `щування, 
розпле `скування; розплю `щення, 
розплеска `ння 

расплю̀щивать, расплю̀щить   розплю̀щувати, 
розплю̀щити; розплѐскувати, розплеска̀ти 

расплю̀щивающий   розплю `щувальний, 
розпле `скувальний 

расплю̀щивающийся   розплющѐнний, 
розплеска `нний; розплю `щуваний, 
розпле `скуваний 

распознава̀ние   розпізнава `ння 
располага̀емый   1. розташо `вуваний, 
розмі̀щуваний; розташо̀вний, розміщѐнний; 
2. ная `вний 

располага̀ть, расположѝть   1. розташо̀вувати, 
розташува `ти; розміща `ти, розмі̀щувати, 
розмісти `ти; розставля `ти, розста `вити; 
розподіля `ти, розподіли `ти; 2. ма̀ти 

расположѐние   розташо̀вування, розмі̀щування, 
розставля̀ння; розташува̀ння, розмі̀щення, 
розста `влення; розпо `діл,-лу, ро̀зміст,-ту 
р. ба̀лок   розста̀влення [розмі̀щення] ба̀лок 

р. в ёлку [ёлочное]   розмі̀щення ялѝнкою 
[сосо `нкою] 

р. каска̀дное   розташува `ння каска̀дне 
[сходинко `ве] 

р. ша̀хматное   розташува̀ння [розмі̀щення] 
ша `хове 

располо̀женный   розташо̀ваний, розмі̀щений, 
розста `влений 

располосо̀ванный   розрі̀заний; розкра `яний 
на сму̀ги; мет. розрі `заний на шта `би 

располосо̀вывать, располосова̀ть   розріза̀ти, 
розрі `зувати, розрі̀зати; розкра `ювати, 
розкра `яти 

распо̀р   буд. ро `зпір,-пору 
р. а̀рки   ро̀зпір а̀рки 
р. сво̀да   ро `зпір склепі̀ння 

распо̀рка   розпира `ння; розпертя `; ро̀зпір, 
ро `зпірка,-ки (брус, який використовують 
у різних конструкціях і спорудах для 
фіксації їх в певному положенні) 
р. а̀нкерная   ро̀зпірка а `нкерна 
р. крестообра̀зная   ро `зпірка хреща `та 

распо̀рный   розпірни `й; розпірко̀вий 
(стосовно розпірки) 

расправлѐние   розправля̀ння, вирі̀внювання, 
розрі̀внювання, розпрямля̀ння; розпра̀влення, 
ви `рівняння, розрівня `ння, розпря `млення 

распра̀вленный   розпра̀влений, розпря̀млений, 
ви `рівняний, розрі̀вняний 

расправля̀емый   розпра̀вля̀ний; розпра̀внѝй 
расправля̀ть, распра̀вить   розпрямля `ти, 
розпря `мити; розправля `ти, розпра̀вити; 
вирі `внювати, ви `рівняти 

расправля̀ющий   розправля `льний, 
вирі `внювальний 

расправля̀ющийся   розпра̀вний; розпра̀вля̀ний 
распределѐние   розподіля̀ння; розподі̀лення; 
розпо `діл,-лу 
р. беспоря̀дочное   розпо `діл безла̀дний 
р. деформа̀ции   розпо `діл деформа̀ції 
р. золотнико̀вое   розпо `діл сувако̀вий 
р. кла̀панное   розпо `діл хлипако `вий 
р. кра̀новое   розпо̀діл кра̀новий [зво̀довий] 
р. линѐйное   розпо `діл ліні̀йний 
р. ма̀ссы   розпо `діл ма̀си 
р. нагру̀зки   розпо `діл наванта `ги 
р. напряжѐний   розпо `діл напру `ги
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распределение оптимальное                                          распылитель центробежный 

р. оптима̀льное   розпо `діл оптима̀льний 
р. пло̀тности   розпо `діл густини ` 
р. про̀чности   розпо `діл мі̀цности 
р. равномѐрное   розпо `діл рівномі̀рний 
р. скоростѐй   розпо `діл шви `дкости 
р. температу̀р   розпо `діл температу̀р 
р. теплово̀е   розпо `діл теплови `й 
р. то̀ка   розпо `діл стру `му 
р. углово̀е   розпо̀діл кутови `й 
р. усѝлий   розпо̀діл зуси `лля 
р. энѐргии   розпо̀діл ене `ргії 

распределённый   розподі `лений 
распределѝтель   розподі̀льник,-ка; 
розподі `лювач,-ча (про особу) 
р. возду̀шный   розподі̀льник пові̀тря `ний 
р. сма̀зочный   розподі̀льник масти `льний 

распределѝтельный   розподі̀льний, 
розподі `льчий 

распределя̀емый   розподі `ляний; 
розподі `льний 

распределя̀ть, распределѝть   розподіля `ти, 
розподіли `ти 

распределя̀ющий   розподі `ляльний 
распределя̀ющийся   розподі̀льнѝй; 
розподі `ляний 

распространѐние   поши `рювання, шѝрення, 
розповсю `джування; поши `рення, 
розповсю `дження 
р. волн   поши `рення хвиль 
р. зву̀ка   пошѝрення [пошѝрювання] зву̀ку 
р. колеба̀ний   поши `рення коли `вань 
р. радиово̀лн   поши `рення радіохви `ль 
р. разря̀да   пошѝрення розря `ду 
р. свѐта   поши `рення сві̀тла 
р. сигна̀лов   поши `рення сигна `лів 
р. смещѐний и деформа̀ций   поши `рення 
змі̀щень і деформа̀цій 

распространённость   поши `реність,-ности 
р. радиоактѝвного загрязнѐния   
пошѝреність радіоактѝвного забру̀днення 

распространённый   поши `рений 
распространѝтель   поши `рювач,-ча 
распространя̀емый   пошѝрюваний; пошѝрнѝй 
распространя̀ть, распространѝть   пошѝрювати, 
поши `рити 

распространя̀ющий   поши `рювальний 

распространя̀ющийся   поши `рнѝй; 
поши `рюваний 

распры̀сканный   розпри `сканий 
распры̀скиватель   розпри `скувач,-ча 
распры̀скивать, распры̀скать   розпрѝскувати, 
розпри `скати 

распрямлѐние   розпрямля̀ння, вирі̀внювання; 
розпря `млення, вѝрівнення 

распря̀мленный   розпря̀млений, вѝрівняний, 
розрі `вняний 

распря̀мляемый   розпря `млюваний, 
вирі̀внюваний, розрі̀внюваний; розпрямнѝй, 
вирівня `нний, розрівня `нний

распрямля̀ть, распря̀мить   розпрямля `ти, 
розпря `мити; вирі `внювати, ви `рівняти; 
розрі `внювати, розрівня `ти 

распрямля̀ющий   розпря `млювальний, 
вирі `внювальний, розрі̀внювальний 

распрямля̀ющийся   розпрямнѝй, вирівня̀нний, 
розрівня `нний; розпря `млюваний, 
вирі `внюваний, розрі `внюваний 

распуска̀ние   розпуска `ння; розгорта `ння; 
попуска `ння 

распуска̀ть, распустѝть   розпуска̀ти, 
розпусти `ти; розгорта `ти, розгорну `ти; 
попуска `ти, попусти `ти 

распу̀шенность   розпу `шеність,-ности 
распу̀шенный   розпу `шений 
распу̀шивание   розпу̀шування; розпу̀шення 
распылѐние   1. розпиля̀ння, розпоро̀шування; 
розпѝлення, розпоро̀шення; розпоро̀шеність, 
-ности, розпоро̀ша,-ші (сипучі матеріяли); 
2. розбрѝзкування; розбрѝзкання (рідини) 
р. механѝческое   розпи `лення механі `чне 
р. электрѝческое   розпѝлення електрѝчне 

распылённый   розпи `лений, розпоро `шений 
распы̀ливание   розпи `лювання, 
розпоро `шування 

распылѝтель   розпѝлювач,-ча, розпоро̀шувач, 
-ча 
р. паростру̀йный   
розпи `лювач пароструми `нний 

р. сма̀зочного материа̀ла   розпѝлювач 
мастѝла 

р. центробѐжный   
розпоро `шувач відцентро `вий
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распылительный                                                                          рассредотачиваемый 

распылѝтельный   розпоро `шувальний, 
розпи `лювальний 

распыля̀емый   розпоро̀шуваний; розпоро̀шний 
распыля̀ть, распылѝть   розпоро `шувати, 
розпороши `ти; розпиля `ти, розпили `ти; 
розсі̀ювати, розсі̀яти 

распыля̀ющий   розпоро `шувальний 
распыля̀ющийся   розпоро `шний; 
розпоро `шуваний 

распя̀ливание   напина `ння, розпина `ння, 
розтя `гування 

распя̀ливать, распя̀лить   напина̀ти, напну̀ти; 
розпина̀ти, розіпну̀ти; розтяга̀ти, розтягти; 
розтя `гувати `, розтягну `ти 

расса̀сывание   розсмо̀ктування, розсиса̀ння 
расса̀сывать   розсмо̀ктувати, розсиса `ти 
рассвѐрливаемый   розсве `рдлюваний; 
розсвердле `нний 

рассвѐрливать, рассверлѝть   розсвѐрдлювати, 
розсвердли `ти 

рассвѐрливающий   розсве `рдлювальний 
рассвѐрливающийся   розсвердлѐнний; 
розсве `рдлюваний 

рассѐиваемый   розсі̀юваний; розсійни `й 
рассѐивание   розсі `ювання; розсі̀яння 
рассѐивать, рассѐять   розсі `ювати, розсі̀яти 
рассѐивающий   розсі̀ювальний 
рассѐивающийся   розсійни `й; розсі̀юваний 
рассека̀тель   розсіка `ч,-ча `, розтина `ч,-ча̀ 
рассека̀ть, рассѐчь   розсіка `ти, розсікти `; 
розтина `ти, розтя `ти 

рассѐлина   розко̀лина,-ни (у породі), 
розпа `дина,-ни 

рассечѐние   розсіка̀ння, розтина̀ння; 
розсі̀чення, розі̀тнення; ро̀зсік,-ку, розтѝн,-ну 

рассечённый   розсі̀чений, розтя `тий 
рассѐяние   розсі̀ювання; розсі̀яння; ро̀зсів,-ву 
р. волн   розсі `яння хвиль 
р. зву̀ка   розсі `яння зву `ку 
р. магнѝтное   розсі̀яння магне `тне 
р. микрочастѝц   розсі̀яння мікрочастѝнок 
р. неупру̀гое   розсі `яння нeпру `жне ` 
р. рентгѐновского излучѐния   розсі̀яння 
рентґе `нівського випромі `нювання 

р. свѐта   розсі `яння сві̀тла 
р. со̀лнечной радиа̀ции   
розсі̀яння со̀нячної радія `ції 

р. теплово̀е   розсі `яння теплове ` 
р. упру̀гое   розсі `яння пру `жне ` 
р. энѐргии   розсі `яння ене `ргії 

рассѐянный   розсі `яний 
расслаблѐние   розслабля̀ння, розсла̀блювання; 
розсла `блення; розсла `бина,-ни 

рассла̀бленный   розсла `блений 
расслабля̀емый   розсла̀блюваний; розслабнѝй 
расслабля̀ть, рассла̀бить   розслабля `ти, 
розсла `бити 

расслабля̀ющий   розсла `блювальний 
расслабля̀ющийся   розслабнѝй; розсла̀блюваний 
рассла̀иваемый   розшаро̀вуваний; розшаро̀вний 
рассла̀ивание   розшаро̀вування; розшарува̀ння 
рассла̀ивать, расслоѝть   розшаро `вувати, 
розшарува `ти 

рассла̀ивающий   розшаро `вувальний 
рассла̀ивающийся   розшаро `вний; 
розшаро `вуваний 

расслоѐние   розшаро̀вування; розшарува̀ння; 
ро `зшар,-ру, розшаро `вання 

рассло̀енный   розшаро `ваний 
рассма̀триваемый   розгля̀даний; розгля̀дний 
рассма̀тривать, рассмотрѐть   розгляда̀ти, 
розгля `нути; роздивля `тися, роздиви `тися; 
розбира `ти, розібра̀ти 

рассмотрѐние   розгляда̀ння, розбира̀ня; 
розгля `нення, розібра `ння; ро `згляд,-ду 

рассогласова̀ние   розузго `дження, 
непого `дження 

рассогласо̀ванность   розузго̀дженість,-ности, 
непого `дженість,-ности 

рассогласо̀вываемый   розузго̀джуваний, 
непого̀джуваний; розузгі̀дний, непогіднѝй 

рассогласо̀вывание   розузго `джування, 
непого `джування 

рассогласо̀вывать, рассогласо̀вать   
розузго `джувати, розузго `дити; 
непого `джувати, непого `дити 

рассогласо̀вывающий   розузго `джувальний, 
непого `джувальний 

рассо̀л   розсі̀л,-со̀лу, ропа̀,-пѝ (пересичений 
водний розчин солей) 

рассо̀льный   розсі̀льний, роп’яни `й 
рассредота̀чиваемый   розосере `джуваний; 
розосере `дний
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рассредотачивать                                                                                                раствор 

рассредота̀чивать, рассредото̀чить   
розосере `джувати, розосере `дити 

рассредота̀чивающий   розосерѐджувальний 
рассредота̀чивающийся   розосерѐдний; 
розосере `джуваний 

рассредоточѐние   розосере `джування; 
розосерѐдження; розосерѐдженість,-ности 

рассредото̀ченный   розосере `джений 
расста̀вленный   розста `влений, розмі̀щений 
расставля̀емый   розста̀вля̀ний, розмі̀щуваний; 
розставни `й, розміще `нний 

расставля̀ть, расста̀вить   розставля `ти, 
розста `вити; розміща `ти, розмі̀щувати, 
розмісти `ти 

расставля̀ющий   розставля `льний, 
розмі̀щувальний 

расставля̀ющийся   розставнѝй, розміщѐнний; 
розста `вля `ний, розмі̀щуваний 

расстано̀вка   розставля `ння, розмі̀щування; 
розста `влення, розмі̀щення; розста̀ва,-ви, 
ро `зміст,-ту 

расстеклова̀ние   розскло̀вування, відсклі̀ння 
(кристалізація скла) 

расстѝл   розстила̀ння, розсте `ляння; 
розсте `лення; ро̀зстил,-лу 

расстоя̀ние   ві̀дстань,-ні, ві̀ддаль,-лі 

р. ба̀зовое   ві̀дстань ба̀зова 
р. в свету̀   ві̀дстань у про `світі 
р. измерѝтельное   ві̀дстань вимірна ` 
р. ко̀нусное   ві̀дстань ко `нусна 
р. межа̀томное   ві̀дстань [ві̀ддаль] міжа̀томна 
р. мѐжду опо̀рами   ві̀дстань між опо̀рами 
р. межосево̀е   ві̀дстань міжосьова̀ 
р. межцентро̀вое   ві̀дстань міжцентрова ` 
р. фо̀кусное   ві̀дстань фо̀кусна 
р. характеристѝческое   
ві̀дстань характеристи `чна 

расстра̀иваемый   1. мех. розла̀днуваний; 
розладни `й; 2. радіот. розстро `юваний; 
розстрі `йний  

расстра̀ивание   розла̀днування, розстро̀ювання; 
розла `днання, розстро `єння 

расстра̀ивать, расстро̀ить   розла̀днувати, 
розладна `ти; розстро `ювати, розстро `їти 

расстра̀ивающий   розла `днувальний, 
розстро `ювальний 

расстра̀ивающийся   1. мех. розладни `й; 
розла `днуваний; 2. радіот. розстрі̀йний; 
розстро `юваний 

расстро̀енный   розла `днаний, розстро `єний 
рассчѝтанный   розрахо `ваний 
рассчѝтываемый   розрахо `вуваний; 
розрахо `вний 

рассчѝтывание   розрахо̀вування; розрахува̀ння 
рассчѝтывать, рассчита̀ть   розрахо `вувати, 
розрахува `ти; вирахо `вувати, вирахува `ти 

рассчѝтывающий   розрахо `вувальний 
рассчѝтывающийся   розрахо `вний; 
розрахо `вуваний 

рассыла̀ть, разосла̀ть   розсила̀ти, розісла̀ти 
рассы̀лка   розсила `ння; розі `слання 
рассы̀лочный   розсильни `й 
ра̀ссып   розсипа̀ння; розсѝпання; ро̀зсип,-пу 
рассыпа̀ть, рассы̀пать   розсипа̀ти, розсѝпати 
рассыпа̀ться, рассы̀паться   розсипа `тися, 
розси `патися; розпада̀тися, розпа̀стися 

рассы̀пка   розсипа `ння; розси `пання 
рассыпно̀й   розсипни `й 
рассы̀пчатость   розси `пчастість,-тости, 
кри `хкість,-кости 

рассы̀пчатый   розси `пчастий, крихки `й 
рассыха̀ние   розсиха `ння 
рассыха̀ться, рассо̀хнуться   розсиха `тися, 
розсо `хнутися 

раста̀пливаемый   розпа `люваний, 
розто `плюваний; розпа `льний; розто̀пний 

раста̀пливание   розпа `лювання; розпа̀лення 
(печі); розто̀плювання; розто̀плення (воску, 
металу) 

раста̀пливать, растопѝть   розпа `лювати, 
розпали `ти; розто̀плювати, розтопи `ти 

раста̀пливающий   розпа `лювальний, 
розто `плювальний 

раста̀пливающийся   розпа̀льний, розто̀пний; 
розпа `люваний, розто `плюваний 

раста̀чиваемый   розто `чуваний; розточни `й 
раста̀чивание   розто `чування; розто̀чення 
раста̀чивать, расточѝть   розто̀чувати, розточѝти 
раста̀чивающий   розто `чувальний 
раста̀чивающийся   розточнѝй; розто̀чуваний 
раство̀р   1. хем. ро̀зчин,-ну (однорідна 
фізико-хемічна система, в якій одна 
речовина рівномірно розподілена в іншій);
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раствор алебастровый                                                                                            растр 

2. ро̀зчин,-ну (отвір, що утворюється 
при відчиненні двостулкових вікон, 
дверей); 3 ро̀зхил,-лу (циркуля) 
р. алеба̀стровый   ро `зчин алеба `стровий 
р. аммиа̀чный   ро `зчин амо `няковий 
р. белѝльный   ро̀зчин біли `льний 
р. быстросхва̀тывающийся   
ро `зчин швидкотужа `вни `й 

р. внедрѐния   ро̀зчин прони `кнення 
р. во `дный   ро `зчин во `дний 
р. вя `жущийся   ро̀зчин зв’язни `й 
р. жи `рный   ро `зчин товщеви `й [масни `й] 
р. известко̀вый   ро̀зчин вапня̀ний, гаму̀р,-ру, 
ти `ньк,-ку 

р. кѝслый   ро̀зчин ки `слий 
р. кла̀дочный   ро̀зчин мурува `льний 
р. колло̀идный   ро `зчин коло `їдний 
р. концентрѝрованный   ро̀зчин-концентра̀т 
р. ма̀точный   ро̀зчин ма̀тірний (розчин 
кристалізаційний) 

р. насы̀щенный   ро̀зчин наси `чений 
р. незамерза̀ющий   ро̀зчин незамерза̀льний 
р. пересы̀щенный   ро̀зчин пересѝчений 
р. твёрдый   ро̀зчин тверди `й, стоп 
р. титро̀ванный   ро̀зчин титрова `ний 

[уста̀лений] 
р. то̀щий   ро̀зчин пісни `й 
р. цемѐнтный   ро̀зчин цеме `нтний 

[цементо `вий] 
р. штукату̀рный   ро̀зчин тинько `вий 

[тинькува `льний] 
р. щёлочно̀й   ро̀зчин лу `жний 

растворѐние   1. розчиня `ння; розчѝнення 
(речовини); 2. розхиля `ння; розхѝлення; 
ро `зхил,-лу (циркуля) 

растворённый   розчи `нений, розхи `лений 
растворѐнный   хем. розчи `нений 
растворѝмость   хем. розчи `нність,-ности 
растворѝмый   хем. розчи `нний 
растворѝтель   розчѝнник,-ка 
р. лету̀чий   розчѝнник летки `й 
р. органѝческий   розчи `нник органі̀чний 

растворомеша̀лка   буд. розчинозмі̀шувач,-ча 
растворонасо̀с   буд. розчинопо `мпа,-пи 
раство̀ры изотонѝческие   ро̀зчини ізотоні̀чні 

(розчини з однаковим осматичним тиском) 
растворя̀емый   розчи `ня `ний; розчѝнний 

растворя̀ть, растворѝть   1. розчиня `ти, 
розчини `ти (речовину); 2. розчиня `ти, 
розчинѝти (двері); 3. розхиля̀ти, розхилѝти 
(циркуль) 

растворя̀ться, растворѝться   розчиня `тися, 
розчини `тися; розхиля `тися, розхили `тися 

растворя̀ющий   розчиня̀льний, розхиля̀льний 
растворя̀ющийся   розчѝнний, розхильни `й; 
розчи `ня `ний, розхи `ля `ний

растека̀емость   розтіка `льність,-ности; 
розті `чність,-ности (рідини) 

растека̀ние   розтіка̀ння, розплива̀ння (рідини) 
растека̀ться, растѐчься   1. розтіка̀тися, 
розтектѝся; 2. розплива̀тися, розплистѝся, 
розпливти `ся див. расплыва̀ться 

растира̀емый   розти `раний; розтирни `й 
растира̀ние   розтира `ння 
растира̀ть, растерѐть   розтира `ти, розте `рти 
растира̀ющий   розтира `льний 
растира̀ющийся   розтирни `й; розти `раний 
растѝрочный   розтирни `й 
растиска̀ть, растѝснуть   розтиска̀ти, 
розти `скувати, розтисну `ти 

растѝтельный   росли `нний 
растѝть, вы̀растить   виро̀щувати, вѝростити 
растоло̀чь   розтовкти `, потовкти ` 
растолчённый   розто `вчений, пото̀вчений 
расто̀пка   1. розпа `лювання, підпа `лювання; 
розпа `лення, підпа `лення; розпа `л,-лу, 
підпа̀л,-лу (печі); 2. розто `плювання; 
розто `плення (воску, товщи) 

расто̀пленный   1. розпа `лений (піч); 
2. розто `плений (віск, товщ) 

расто̀почный   розпальни `й, розтопни `й 
расторга̀ть, расто̀ргнуть   розрива̀ти, розірва̀ти 
расторма̀живание   розгальмо̀вування 
расторможѐние   розгальмува `ння 
растормозѝть   розгальмува `ти 
расто̀ченный   розто `чений 
расто̀чка   розто `чування; розто `чення; 
розто `чка,-ки 
р. отвѐрстия   розто̀чування о̀твору 
р. подшѝпника   розто `чка вальни `ці 

растр   растр,-ру (оптичний пристрій, що 
являє собою систему відповідно розміщених 
лінз, дзеркал, призм тощо або систему 
ліній (смужок, точок), нанесених у 
певному порядку на будь-яку поверхню)
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растр телевизионный                                                                     расформировывать 

р. телевизио̀нный   растр телевізі̀йний 
растрѐскавшийся   розтрі̀сканий, порѐпаний 

(камінь, цегла) 
растрѐскивание   розтрі `скування, рѐпання; 
розтрі `скання, поре `пання 
р. коррозио̀нное   розтрі̀скування корозі̀йне 
р. щёлочно̀е   розтрі̀скування лу `жне 

растрѐскиваться, растрѐскаться   
розтрі `скуватися, розтрі̀скатися; рѐпатися, 
поре `патися (земля) 

растрѐскивающийся   розтрісни `й, репки `й; 
розтрі `скуваний 

ра̀стру̀б   ро̀зтруб,-ба (1. лійкоподібне 
розширення на кінці труби; 2. предмет 
такої форми (кінескоп); 3. широка 
частина чогось (проходу, тунеля)) 

растру̀шенный   розтру `шений 
растру̀шиваемый   розтру̀шуваний; розтру̀сний 
растру̀шивание   розтру `шування 
растру̀шивать, раструсѝть   розтру `шувати, 
розтруси `ти 

растру̀шивающий   розтру `шувальний 
растру̀шивающийся   розтрусни `й; 
розтру `шуваний 

растряса̀ть, растрестѝ   розтру `шувати, 
розтруси `ти 

растря̀хивать, растряхну̀ть   стрі̀пувати, 
стрі̀пнути; витрі `пувати, ви `тріпати; 
розтрі `пувати, розтрі̀пати 

растя̀гиваемый   розтя `ганий, розтя `гуваний; 
розтяжни `й 

растя̀гивание   розтяга `ння, розтя `гування; 
розтя `гнення 

растя̀гивать, растяну̀ть   розтяга̀ти, розтягти; 
розтя `гувати, розтягну `ти 

растя̀гивающий   розтяга̀льний, розтя̀гувальний 
(про силу) 

растя̀гивающийся   розтяжни `й; розтя `ганий, 
розтя `гуваний 

растяжѐние   розтяга `ння, розтя `гування; 
розтя `гнення; ро̀зтяг,-гу 
р. внецѐнтренное   розтяга̀ння позацентровѐ 
р. всесторо̀ннее   розтяга `ння всебі̀чне 

[всесторо `ннє] 
р. двухо̀сное   розтягання двові `сне 

[двоосьове `] 
р. длѝтельное   розтяга̀ння трива̀ле 

р. неравномѐрное   розтяга̀ння нерівномі̀рне 
р. одноо̀сное   розтяга `ння однові̀сне 

[одноосьове `] 
р. осево̀е   ро̀зтяг осьо̀вий 
р. отну̀левое   розтяга̀ння віднульове ` 
р. пластѝческое   розтяга `ння пласти `чне 
р. продо̀льное   ро `зтяг поздо̀вжній 
р. пульсѝрующее   розтяга `ння пульсівне ` 
р. равномѐрное   ро̀зтяг рівномі̀рний, 
розтяга `ння рівномі̀рне 

р. симметрѝческое   розтяга̀ння симетрѝчне 
р. статѝческое   розтяга `ння статѝчне 
р.-сжа̀тие   розтяга `ння-стиска `ння; 
розтя `гнення-сти `снення; ро `зтяг-стиск, 
-гу-сти `ску 

р. трёхо̀сное   розтяга̀ння триві̀сне [триосьовѐ] 
р. уда̀рное   розтяга `ння уда̀рне 
р. упру̀гое   розтяга `ння пру `жне ` 
р. центра̀льное   розтяга `ння центра `льне 

растяжѝмость   розтя `гливість,-вости, 
розтя `жність,-ности 

растяжѝмый   розтя `гливий; розтяжни `й 
растя̀жка   1. розтяга `ння, розтя `гування; 
розтя `гнення; ро̀зтяг,-гу; 2. ро̀зпірка,-ки 
див. распо̀рка 
р. диагона̀льная   ро `зтяг діягона `льний 

[коси `нний] 
р. несу̀щая   ро̀зпірка трима `льна 

растяжно̀й   розтяга `льний, розтяжни `й 
растяну̀вшийся   розтя `гнений, розтя `гнутий 
растя̀нутость   розтя `гненість,-ности; 
розтя `гнутість,-тости 

растя̀нутый   розтя `гнений, розтя `гнутий 
расфасо̀ванный   розфасо̀ваний, упако̀ваний 
расфасо̀вка   1. розфасо̀вування, упако̀вування; 
розфасува `ння, упакува̀ння; 2. паку̀нок,-ка 

расфасо̀вочный   розфасо `вувальний 
расфасо̀вывать, расфасова̀ть   розфасо̀вувати, 
розфасува `ти 

расформирова̀ние   розформо `вування; 
розформува `ння 
р. поездо̀в   розформува `ння по `тягів 

расформиро̀ванный   розформо `ваний 
расформиро̀вка   розформо `вування; 
розформува `ння 

расформиро̀вывать, расформирова̀ть   
розформо `вувати, розформува `ти
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расход                                                                                               расчёт хозяйственный 

расхо̀д   витрача̀ння; вѝтрачення; вѝтрата,-ти; 
фін. вида̀ток,-тку 

расходѝмость   розбі̀жність,-ности 
расхо̀дный   видатко `вий 
расходомѐр   витратомі̀р,-ра 
р. дро̀ссельный   витратомі `р дро `сельний 
р. обьёмный   витратомі̀р об’є̀мний 
р. скоростно̀й   витратомі `р шви `дкісний 
р. электромагнѝтный   
витратомі̀р електромагне `тний 

расхо̀дуемый   витра `чуваний; витратни `й 
расхо̀дующий   витрача `льний 
расхо̀дующийся   витратни `й; витра̀чуваний 
расходя̀щийся   1. мат. розбі̀жний; 2. розхіднѝй; 
розхи `льчастий (у різні боки) 

расхождѐние   1. мат. розбі̀жність,-ности; 
2. росхі̀дність (контактів) 
р. допустѝмое   розбі `жність припускна ` 

[припусти `ма], росхі̀дність допустна ` 
[допусти `ма] 

р. углово̀е   росхі `дність кутова ` 
расхола̀живание   розхоло `джування, 
охоло `джування 

расхола̀живатель   розхоло `джувач,-ча; 
охоло `джувач,-ча 

расхола̀живать, расхолодѝть   розхо̀лоджувати, 
розхолоди `ти; охоло `джувати, охолоди `ти 

расцвѐтка   заба̀рвлювання; заба̀рвлення; 
ба̀рвність,-ности, ко̀лірність,-ности 

расцвѐчивание   розба̀рвлювання; розба̀рвлення 
расценённый   розці̀нений 
расцѐниваемый   розці `нюваний; розці̀нний 
расцѐнивать, расценѝть   розці `нювати, 
розціни `ти; оцінува `ти, оціни `ти 

расцѐнка   цінува̀ння; ціно `вання; ціна `,-ни `, 
ро `зцінка,-ки 

расцеплѐние   розчі̀пляння, розчі̀плювання; 
розчѐплення 

расцѐпленный   розчѐплений 
расцепля̀емый   розчі̀пля̀ний, розчі̀плюваний; 
розчепни `й 

расцепля̀ть, расцепѝть   розчіпля `ти, 
розчі̀плювати, розчепи `ти 

расцепля̀ющий   розчі̀плювальний 
расцепно̀й   розчепни `й 
расцѐпщик   розчі `плювач,-ча (вагонеток) 

расчека̀ненный   розкарбо `ваний 
расчека̀нивать, расчека̀нить   розкарбо̀вувати, 
розкарбува `ти 

расчека̀нка   розкарбо̀вування; розкарбува̀ння 
расчѐрченный   розкре `слений 
расчѐрчивать, расчертѝть   розкрѐслювати, 
розкре `слити 

расчёсанный   розчѐсаний 
расчёсывание   розчі̀сування; розчеса̀ння 
расчёсывать, расчеса̀ть   розчі̀сувати, розчеса̀ти 
расчёт   розрахо `вування; розрахува `ння; 
розраху `нок,-ка 
р. ба̀лки   розраху `нок ба̀лки 
р. вероя̀тностный   розраху̀нок імові̀рнісний 

[можли `вий] 
р. на выно̀сливость   
розраху `нок на витрива `лість 

р. на жѐсткость   розраху `нок на твѐрдість 
[жо̀рсткість] 

р. на изгѝб   розраху `нок на зги `н 
р. на колеба̀ния   розраху̀нок на колива̀ння 
р. на ползу̀честь   розраху̀нок на повзу̀чість 
р. на про̀чность   розраху `нок на мі̀цність 
р. на усто̀йчивость   розраху̀нок на сті̀йкість 
р. по допуска̀емым нагру̀зкам   розраху̀нок 
на осно̀ві допустнѝх наванта̀жень [наванта̀г] 

р. по допуска̀емым напряжѐниям   
розраху `нок за допустни `ми напру̀гами 

р. по предѐльному состоя̀нию   розраху̀нок 
за умо̀вами гранѝчного ста `ну 

р. по разруша̀ющим нагру̀зкам   
розраху̀нок за руйнівнѝми наванта̀женнями 
[наванта `гами] 

р. приближѐнный   розраху̀нок наблѝжений 
[прибли `зний] 

р. провѐрочный   розраху̀нок переві̀рковий 
р. проверя̀емый   розраху `нок перевірни `й 
р. проектиро̀вочный   
розраху `нок проєктува `льний 

р. про̀чности   розраху `нок мі̀цности 
р. теплово̀й   розраху `нок тепловѝй 
р. упрощѐнный   розраху `нок спро̀щений 
р. усто̀йчивости   розраху `нок сті̀йкости 
р. уточнённый   розраху `нок уто `чнений 
р. хозя̀йственный [хозрасчёт]   розраху̀нок 
господа `рський [госпрозраху `нок,-ку]
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расчёт электрических цепей                                                                расщемляющий 

р. электрѝческих цепѐй   розраху̀нок 
електри `чних кіл 

расчётный   розрахунко `вий 
расчётчик   розрахо `вувач,-ча, 
розрахува `льник,-ка 

расчислѐние   розрахо̀вування; розрахува̀ння 
расчѝсленный   розрахо `ваний 
расчисля̀ть, расчѝслить   розрахо̀вувати, 
розрахува `ти 

расчища̀ть, расчѝстить   розчища̀ти, розчѝстити 
расчѝщенный   розчѝщений 
расчленѐние   розчлено `вування; 
розчленува `ння 

расчленённость   розчлено `ваність,-ности 
расчленённый   розчлено `ваний 
расчленя̀ть, расчленѝть   розчлено `вувати, 
розчленува `ти 

расша̀танность   розхи `таність,-ности 
расша̀танный   розхи `таний 
расша̀тываемый   розхѝтуваний; розхитнѝй 
расша̀тывание   розхи `тування, розхита `ння 
расша̀тывать, расша̀тать   розхи `тувати, 
розхита `ти 

расша̀тывающий   розхи `тувальний 
расша̀тывающийся   розхитнѝй; розхѝтуваний 
расшива̀ние   розшива `ння; розшиття ` 
расшива̀ть, расшѝть   розшива `ти, розши `ти 
расшива̀ющий   розшива `льний 
расшива̀ющийся   розшивни `й; розши `ваний 
расшѝвка   розшива̀ння; буд. вирі̀внювання; 
розшиття `; вирівня `ння 
р. шво̀в   вирі̀внювання [личкува̀ння] швів 
р. ще `лей   розшива `ння щіли `н 

расшивно̀й   розши `тий 
расширѐние   розширя `ння; розшѝрювання; 
розши `рення; ро `зшир,-ру 
р. абсолю̀тное   розширя `ння абсолю `тне 
р. дро̀би   мат. розширя `ння дро `бу 
р. линѐйное   розширя `ння ліні̀йне 
р. максима̀льное   розши `рення найбі̀льше 

[максима̀льне] 
р. обьёмное   розширя `ння об’є̀мне 
р. относѝтельное   ро̀зшир відно̀сний 
р. поперѐчное   розши `рення попере `чне 
р. теплово̀е   розширя `ння тепловѐ 
р. термѝческое   розширя `ння термі̀чне 

расшѝренность   розши `реність,-ности 
расшѝренный   розши `рений 
расшѝрившийся   розширни `й 
расширѝтель   розши `рник,-ка 
р. алма̀зный   розши `рник алма `зний 
р. гидравлѝческий   розшѝрник гідравлі̀чний 
р. механѝческий   розши `рник механі `чний 

расширѝтельный   розширя `льний, 
розши `рювальний 

расширя̀емость   розши `рюваність,-ности; 
розши `рність,-ности 
р. обьѐмная   розши `рюваність об’є̀мна 
р. термѝческая   розши `рність термі̀чна 

расширя̀емый   розшѝря̀ний, розшѝрюваний; 
розширни `й 

расширя̀ть, расшѝрить   розширя `ти, 
розши `рювати, розши `рити 
р. сква̀жину   розширя `ти [розши `рювати] 
свердлови `ну 

расширя̀ющий   розширя `льний, 
розши `рювальний 

расширя̀ющийся   розширни `й; розши `ря̀ний, 
розши `рюваний 

расшѝтый   розши `тий 
расшифро̀ванный   розшифро `ваний 
расшифро̀вка   розшифро `вування; 
розшифрува `ння; розшифро `вка,-ки 

расщѐливание   1. розхо̀джування, розхо̀дження 
(з’єднання); 2. розтрі̀скування, розтрі̀скання 
(стіни) 

расщѐливаться, расщѐлиться   1. розхо̀дитися, 
розійти `ся (про з’єднання); 2. трі̀скатися, 
потрі `скатися (про стіну) 

расщѐлина   1. розко `лина,-ни, щілѝна,-ни 
(глибока); 2. міжгі̀р’я, межигі̀р’я (у горах); 
уще `лина,-ни див. ущелье 

расщемлѐние   розтиска̀ння, розщѝкування; 
розти `снення, розще `кнення 

расщемлённый   розтѝснений, розщѐкнений 
расщемля̀емый   розтиска `ний, 
розще `куваний; розтисни `й; розщекни `й 

расщемля̀ть, расщемѝть   розтиска̀ти, 
розтисну `ти; розще `кувати, розщекну `ти; 
розво `дити, розвѐсти 

расщемля̀ющий   розтиска `льний, 
розще `кувальний
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расщемляющийся                                                              реактор на жидком топливе 

расщемля̀ющийся   розтисни `й, розщекни `й; 
розтиска `ний; розще `куваний 

расщепѝтель   розщі `плювач,-ча 
расщеплѐние   розщѐплювання; розщѐплення; 
ро `зщіп,-ще `пу 
р. гидравлитѝческое   хем. розщѐплення 
гідроліти `чне 

р. дислока̀ций   розще `плення дислока `цій 
р. магнѝтное   розще `плення магне `тне 
р. окислѝтельное   розщѐплення окѝснювальне 
р. фа̀зы   розще `плення фа̀зи 

расщеплённый   розще `плений 
расщепля̀емый   розщѐплюваний; розщепнѝй 
расщепля̀ть, расщепѝть   розще `плювати, 
розщепи `ти 

расщепля̀ющий   розще `плювальний 
расщепля̀ющийся   розщепнѝй; розщѐплюваний 
рафина̀д   рафіна `д,-ду (очищений і 
спресований у грудки цукор) 

рафина̀ж   рафіна `ж,-жу (варіння скла) 
рафина̀ция   рафінува `ння; зрафінува `ння; 
рафіна `ція,-ції (остаточне очищення, 
звільнення від домішок) 

рафинѝрование   рафінува̀ння, зрафінува̀ння 
р. мета̀ллов   рафінува `ння мета̀лів 
р. ста̀ли   рафінува `ння ста `лі 
р. электролитѝческое   
рафінува `ння електроліти `чне 

р. электротермѝческое   
рафінува `ння електротермі `чне 

рафинѝрованный   зрафіно̀ваний; рафіна̀дний, 
зрафіно `вний 

рафинѝровать   рафінува `ти, зрафінува `ти; 
очища `ти, очи `стити 

рафиниро̀вочный   рафінува `льний 
рафинѝруемый   рафіно `ваний; рафіновни `й 
рафинѝрующий   рафінува `льний 
рацемиза̀ция   рацеміза̀ція,-ції (перетворення 
оптично активних хемічних сполук на 
неактивні) 

рацемѝческий   рацемі̀чний, оптѝчно неактѝвний 
рационализа̀ция   раціоналіза̀ція,-ції 

(вдосконалення чогось) 
рациона̀льный   раціона `льний 
ра̀ция   ра̀ція,-ції, радіоста̀нція,-ції (переносна 
радіостанція малої потужности) 

ра̀чка (в лебёдке)   за̀скочка,-ки (пристрій 
у вигляді невеликої кітви для піднімання 
затонулих предметів) 

ра̀шпиль   ра̀шпіль,-ля, дерѐць,-рця̀ (напилок 
з великою точкованою насічкою, який 
застосовують для оброблення поверхонь 
деревини, шкіри, м’якого металу й 
пластмас) 

рвань   вири `ванець,-нця, дра `нтя 
(розірвані нитки, рештки пряжі як 
відходи виробництва) 

рва̀ть   рва `ти, шматува `ти 
рву̀щийся   рвучки `й 
реагѐнт   реагѐнт,-ту, реактив,-ву 
реагѝрование   реагува `ння, відді̀ювання 
реагѝровать   реагува `ти, відді̀ювати 
реагѝрующий   реагівни `й, реагува̀льний 
реактѝв   реакти `в,-ву (речовина, що в 
сполученні з іншою спричинює певну 
реакцію) 

реактѝвность   реакти `вність,-ности 
р. генера̀тора   реакти `вність генера `тора 
р. отрица̀тельная   реактѝвність негатѝвна 

реактѝвный   реакти `вний 
реактопла̀ст   реактопла `ст,-ту; полімѐр 
термореакти `вний 

реактопластавтома̀т   реактопластавтома̀т,-та 
(ковальсько-пресова машина для 
виливання термореактивних пластмас) 

реа̀ктор   реа̀ктор,-ра 
р. а̀томный   реа̀ктор а `томний 
р. бассѐйновый   реа̀ктор басе `йновий 
р. безопа̀сный   реа `ктор безпѐчний 
р. бы̀стрый   реа̀ктор швидки `й 
р. взрывно̀й   реа̀ктор вибухо `вий 
р. высокотемперату̀рный   
реа `ктор високотемперату `рний 

р. газоохлажда̀емый   реа̀ктор газоохоло̀дний 
р. гетерогѐнный   реа `ктор гетерогѐнний 
р. гомогѐнный   реа `ктор гомоге `нний 
р. графитоводяно̀й   реа̀ктор графі̀то-водянѝй 
р. графѝтовый   реа `ктор графі̀товий 
р. ѝмпульсный   реа `ктор і̀мпульсний 
р. квазигомогѐнный   реа̀ктор квазігомогѐнний 
р. кипя̀щий   реа̀ктор кипля `чий 
р.-конвѐртер   реа̀ктор-конве `ртор, 

-ра-конве `ртора 
р. ко̀рпусный   реа̀ктор ко `рпусний 
р. критѝческий   реа `ктор крити `чний 
р. магнѝтный   реа̀ктор магне `тний 
р. на жѝдком то̀пливе   реа̀ктор на рідко̀му 
па `ливі
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реактор на расплавленных солях                                               реакция разложения 

р. на распла̀вленных со̀лях   реа̀ктор на 
розто `плених со `лях 

р. на тепловы̀х нейтро̀нах   реа̀ктор на 
теплови `х нейтро̀нах 

р. надкритѝческий   реа̀ктор надкритѝчний 
р. напряжѐния   реа `ктор напру `ги 
р. низкотемперату̀рный   
реа `ктор низькотемперату `рний 

р. обмѐнный   реа̀ктор обмі̀нний 
р. передвижно̀й   реа `ктор пересувни `й 
р. плуто̀ниевый   реа̀ктор плуто `нієвий 
р. подкритѝческий   реа̀ктор підкритѝчний 
р. промежу̀точный   реа̀ктор промі̀жний 
р.-ра̀змножѝтель   реа `ктор-розмно `жувач, 

-ра-розмно `жувача 
р. с водо̀й под давлѐнием   реа̀ктор з водо̀ю 
під ти `ском 

р. с водяны̀м замедлѝтелем   
реа `ктор з водянѝм упові `льнювачем 

р. с га̀зовым охлаждѐнием   реа̀ктор з 
га̀зовим охоло `дженням 

р. саморегулѝрующийся   
реа `ктор саморегульо `вний 

р. суспензио̀нный   реа̀ктор суспензі̀йний 
р. сферѝческий   реа̀ктор сфери `чний 
р. теплово̀й   реа `ктор теплови `й 
р. термоя̀дерный   реа̀ктор термоя `дерний 
р. то̀рцевый   реа̀ктор торчовѝй [іверо̀вий, 
гузи `рний] 

р. универса̀льный   реа̀ктор універса̀льний 
р. уран-графѝтовый   
реа `ктор уран-графі̀товий 

р. ура̀новый   реа̀ктор ура `новий 
р. эксперимента̀льный   
реа `ктор експеримента̀льний 

р. энергетѝческий   реа̀ктор енергетѝчний 
р. я̀дерный   реа̀ктор я `дерний 

реа̀кторостроѐние   реакторобудува̀ння 
реакцио̀нность   реакці `йність,-ности 
реакцио̀нный   реакці `йний 
реа̀кция   реагува̀ння; зреагува̀ння; реа̀кція,-ції; 
відді̀я,-ді̀ї (стан, процес, що виникають 
за певних умов у відповідь на будь-які 
впливи; реакція хемічна – взаємодія між 
двома або більше речовинами, внаслідок 
якої утворюється нова речовина) 
р. ано̀дная   реа̀кція ано̀дна 

р. аэродинамѝческая   реа̀кція аеродинамі̀чна 
р. взрывна̀я   реа̀кція вибухо `ва 
р. восстановлѐния   реа̀кція відно̀влення 
р. вторѝчная   реа̀кція втори `нна 
р. вытеснѐния   реа `кція ви `тіснення 

[витиска `ння] 
р. делѐния   реа `кція по̀ділу 
р. замещѐния   реа̀кція замі̀щення 
р. затормо̀женная   реа `кція загальмо̀вана 
р. захва̀та   реа̀кція захо `плення 
р. излучѐния   реа̀кція випромі `нювання 

[променюва `ння] 
р. ка̀пельная   реа̀кція крапли `нна 
р. каса̀тельная   реа `кція дотѝчна 
р. ка̀чественная   реа `кція я `кісна 
р. кѝслая   реа̀кція ки `сла 
р. конѐчная   реа̀кція кінце `ва 
р. механѝческая   реа̀кція механі̀чна 
р. на повѐрхности   реа̀кція на повѐрхні 
р. на стѐнках   реа̀кція стінна ` 
р. незатуха̀ющая   реа̀кція незгаса̀льна 
р. необратѝмая   реа̀кція незворо̀тна 
р. нетрализа̀ции   реа̀кція нейтраліза̀ції 
р. обмѐна   реа `кція о `бміну 
р. обмѐнная   реа̀кція обмі̀нна 
р. обратѝмая   реа̀кція оборо̀тна [поворо̀тна] 
р. обра̀тная   реа̀кція обѐрнена [зворо `тна] 
р. окислѐния   реа̀кція окѝснення [оксида̀ції] 
р. окислѝтельно-восстановѝтельная   
реа `кція о̀кисно-відно̀вна [оксидаці̀йно- 
редукці `йна] 

р. опо̀ры   реа̀кція опо `ри 
р. основа̀ния   реа̀кція осно̀ви (фунда̀менту) 
р. отвѐтная   реа̀кція у ві̀дповідь 
р. отда̀чи   реа `кція відбо̀ю (вогнепальної 
зброї) 

р. параллѐльная   реа̀кція паралѐльна 
р. пирогѐнная   реа̀кція піроге `нна 
р. побо̀чная   реа̀кція побі̀чна 
р. подхва̀та   реа `кція підхо `плення 
р. поро̀говая   реа̀кція поро `гова 
р. присоединѝтельная   реа̀кція приє̀днувальна 
р. противополо̀жная   реа̀кція протилѐжна 
р. пряма̀я   реа̀кція пряма̀ 
р. радиохимѝческая   реа̀кція радіохемі̀чна 
р. разложѐния   реа `кція ро `зкладу
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реакция распада                                                                           регенерация каучука 

р. распа̀да   реа̀кція розпа `ду 
р. резона̀нсная   реа̀кція резона `нсна 
р. самовоспламенѐния   реа̀кція самозайма̀ння 

[самозапа `лювання] 
р. самопроизво̀льная [спонта̀нная]   
реа `кція самочи `нна [спонта `нна] 

р. сумма̀рная   реа̀кція сума̀рна 
р. термѝтовая   реа `кція термі̀това 
р. термоя̀дерная   реа̀кція термоя `дерна 
р. фотохимѝческая   реа `кція фотохемі̀чна 
р. химѝческая   реа `кція хемі̀чна 
р. цепна̀я   реа̀кція ланцюго `ва 
р. экзотермѝческая   реа̀кція екзотермі̀чна 

(хемічна реакція, яка проходить з 
виділенням тепла) 

р. эндотермѝческая   реа̀кція ендотермі̀чна 
(хемічна реакція, яка відбувається з 
вбиранням тепла) 

р. я̀дерная   реа `кція я `дерна 
р. я̀коря   реа̀кція я `коря [кі̀тви] 

реализа̀ция   реалізува̀ння, зреалізо̀вування, 
здійсня `ння, зді̀йснювання; зді `йснення, 
зреалізува̀ння; реаліза̀ція,-ції, зреалізо̀вання 
р. восходя̀щая   реаліза̀ція висхідна̀ 
р. нисходя̀щая   реаліза̀ція спадна ` 
р. проду̀кции   реалізува `ння проду̀кції; 
реаліза̀ція [зреалізо̀вання] проду̀кції 

р. това̀рной ма̀ссы   реаліза̀ція [зреалізо̀вання] 
това `рної ма̀си 

реализо̀ванный   зреалізо̀ваний, зді̀йснений 
реализова̀ние   реалізува̀ння, зреалізо̀вування 
реализова̀ть   реалізува `ти, зреалізо̀вувати, 
зреалізува `ти; здійсня `ти, зді̀йснювати, 
здійсни `ти 

реализо̀вывать   реалізува̀ти, зреалізо̀вувати, 
зреалізува `ти; здійсня `ти, зді̀йснювати, 
здійсни `ти 

реализу̀емый   реалізо̀ваний, зреалізо̀вуваний, 
здійсня `ний, зді̀йснюваний; зреалізо̀вний, 
здійсни `й 

реализу̀ющий   реалізува̀льний, здійсня̀льний, 
зді `йснювальний 

реализу̀ющийся   здійсни `й, зреалізо̀вний; 
реалізо̀ваний, зреалізо̀вуваний, здійсня̀ний, 
зді̀йснюваний 

реа̀льность   реа̀льність,-ности 
реа̀льный   реа̀льний, ді̀йсний 

рёберный   ребро̀вий 
ребрѝстый   ребри `стий, ребро `ваний 
ребро̀   ребро̀,-бра̀, мн. ре `бра,-бер, пруг,-га, 
край,-ю; бік,-ку, руб,-ба 
р. а̀рки   ребро̀ [руб] а̀рки 
р. жёсткости   ребро̀ жо̀рсткости [цу̀пкости] 
р. кры̀ши   ребро̀ да̀ху 
р. лито̀е   ребро ` ли `те [вили `ване] 
р. несу̀щее   ребро ` трима `льне 
р. рѐжущее   ребро̀ рі̀зальне (свердла) 
р. рулево̀е   ребро ` стернове ` [кермо̀ве] 
р. сво̀да   ребро ` склепі `ння 
р. утолщённое   ребро̀ сто̀вщене [пото̀вщене] 

ребро̀вый   ребро̀вий 
реверберацио̀нный   ревербераці̀йний 
ревербера̀ция   ревербера `ція,-ції (повільне 
згасання звуку в закритих приміщеннях, 
після того як припинено дію джерела 
звуку) 

реверберо̀метр   реверберо `метер,-тра 
рѐверс   рѐверс,-су (пристосування для 
зміни напряму руху машини або 
обертання окремих її робочих частин у 
зворотний бік) 

реверсѝвный   реверси `вний 
реверсѝрование   реверсува̀ння (зміна напряму 
руху робочих частин машини на зворотний) 
р. двѝгателей   реверсува `ння двигуні `в 

[рушії `в] 
р. на тока̀рном станкѐ   реверсува̀ння на 
тока `рному верста̀ті 

ревѐрсия   реве `рсія,-сії, пове `рнення 
ревѐрсор   ревѐрсор,-ра (пристосування 
для пуску, зміни напряму і швидкости 
обертання електричних машин) 

рѐверс-реду̀ктор   рѐверс-реду `ктор, 
-са-реду̀ктора 

ревѝзия   реві̀зія,-зії (періодичний огляд і 
налагодження механізмів, пристроїв) 

регенератѝвный   регенерати `вний, 
відно̀влювальний 

регенера̀тный   регенера `тний 
регенера̀тор   регенера̀тор,-ра, відно̀вник,-ка 
регенерацио̀нный   регенераці `йний 
регенера̀ция   регенера `ція,-ції, відно̀влення 

(відновлення цінних вихідних властивостей 
матеріялів або речовин після їх використання) 
р. катализа̀тора   регенера̀ція каталіза̀тора 
р. каучука̀   регенера `ція кавчу `ку
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регенерация масел                                                                  регулятор маятниковый 

р. ма̀сел   регенера `ція олі̀й [масти `л] 
р. отрабо̀танной смѐси   регенера `ція 
відпрацьо `ваної су̀міші 

р. резѝны   регенера `ція ґу̀ми 
р. я̀дерного то̀плива   регенера̀ція я̀дерного 
па `лива 

регенерѝрованный   зрегенеро `ваний 
регенерѝровать   регенерува̀ти, зрегенерува̀ти; 
відновля `ти, відно `влювати, віднови `ти 

регѝстр   регі `стер,-тра (розподі `льник, 
регулятор у деяких машинах і приладах) 

регистра̀тор   реєстра `тор,-ра (контрольно- 
вимірювальний прилад) 
р. ѝмпульсов   реєстра `тор і̀мпульсів 
р. радиоактѝвности   
реєстра `тор радіоакти `вности пові̀тря, 
радіо̀метер,-тра, 

р. температу̀рный   реєстра̀тор температу̀ри, 
термо `граф,-фа, термо `метер,-тра 

регистрацио̀нный   реєстраці `йний 
регистра̀ция   реєстра̀ція,-ції; зареєстро̀вання 
регистрѝрованный   реєстро̀ваний; зареєстро̀вний 
регистрѝровать, зарегистрѝровать   реєструва̀ти, 
зареєструва `ти 

регистрѝруемый   реєстро̀ваний; зареєстро̀вний 
регистрѝрующий   реєструва `льний 
регистрѝрующийся   зареєстро `вний; 
реєстро `ваний 

регѝстровый   регі `стровий 
регла̀мент   регла̀мент,-ту, пра̀вило,-ла 
регламента̀ция   регламентува `ння; 
зарегламентува `ння; регламента `ція,-ції 
(встановлення певних правил) 

регламентѝровать   регламентува̀ти, 
зарегламентува `ти 

регламентѝрованный   зарегламенто `ваний 
регрѐсс   регрѐс,-су, занѐпад,-ду; деграда̀ція, 

-ції (рух назад, зворотний рух, перехід 
від вищих форм до нижчих) 

регрессѝвный   регреси `вний 
регрессио̀нный   регресі̀йний 
регрѐссия   мат. регре `сія,-сії (ймовірнісна 
залежність середнього значення якоїсь 
величини від іншої величини) 
р. линѐйная   регре `сія ліні `йна 

регс-кола̀ндр   рѐгс-кола `ндер,-ра, кола `ндер 
для мі̀шанок 

регулѝрование   регулюва `ння 

р. автоматѝческое   регулюва̀ння автоматѝчне 
р. движѐния   регулюва `ння ру̀ху 
р. направля̀ющее   регулюва̀ння напрямнѐ 
р. по давлѐнию   регулюва `ння за тѝском 
р. по мо̀щности   регулюва̀ння за поту̀жністю 
р. по пода̀че   регулюва̀ння за подава̀нням 
р. пода̀чи   регулюва `ння подава `ння 
р. програ̀ммное   регулюва `ння програ `мне 
р. стабилиза̀торное   
регулюва `ння стабіліза̀торне 

р. ступѐнчатое   регулюва `ння ступі̀нчасте 
р. то̀рмоза   регулюва `ння гальма̀ 

регулѝрованный   регульо̀ваний; відрегульо̀вний 
регулѝровать, отрегулѝровать   регулюва̀ти, 
відрегулюва `ти 

регулиро̀вка   регулюва `ння 
р. автоматѝческая   регулюва̀ння автоматѝчне 
р. натяжѐния ремня̀   регулюва `ння на̀тягу 
па `са 

р. пла̀вная   регулюва `ння пла `вне 
регулиро̀вочный   регулюва̀льний, регулівнѝй 
регулиро̀вщик   регулюва `льник,-ка 
регулѝруемость   відрегульо `вність,-ности 
регулѝруемый   регульо̀ваний; відрегульо̀вний 
регулѝрующий   регулюва̀льний, регулівнѝй 
регулѝрующийся   відрегульо `вний; 
регульо `ваний 

регуля̀рность   мат. регуля `рність,-ности 
регуля̀рный   регуля `рний, рівномі̀рний 
регуля̀тор   регуля `тор,-ра (пристрій для 
автоматичного регулювання чого-небудь) 
р. амортиза̀тора   регуля̀тор амортиза̀тора 
р. астатѝческий   регуля `тор астати `чний 
р. вла̀жности   регуля `тор воло `ги 
р. гро̀мкости   регуля `тор гу `чности 
р. группово̀й автоматѝческий   регуля `тор 
групови `й автомати `чний 

р. давлѐния   регуля `тор ти `ску 
р. дро̀ссельный   регуля `тор дро `сельний 
р. индукцио̀нный   регуля `тор індукці `йний 
р. инерцио̀нный   регуля `тор інерці `йний 
р. компенсацио̀нный   
регуля `тор компенсаці `йний 

р. крутя̀щего момѐнта   регуля̀тор крутно̀го 
[оберта̀льного] момѐнту 

р. ма̀ятниковый   регуля `тор ма̀ятниковий
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регулятор мембранный                                                        режим неустановившийся 

р. мембра̀нный   регуля `тор мембра̀нний 
р. механѝческий   регуля `тор механі̀чний 
р. мо̀щности   регуля `тор поту `жности 
р. натяжѐния цепѝ   регуля `тор на̀тягу 
ланцюга ` 

р. непреры̀вного дѐйствия   
регуля `тор безперѐрвної ді̀ї 

р. пита `ния   регуля `тор жи `влення 
р. пневматѝческий   регуля̀тор пневматѝчний 
р. пото̀ка га̀за   регуля `тор пото `ку га̀зу 
р. пружѝнный   регуля `тор пружи `нний 
р. скольжѐния   регуля `тор ко `взання 
р. ско̀рости   регуля `тор шви `дкости 
р. сма̀зочный   регуля `тор масти `льний 
р. статѝческий   регуля `тор стати `чний 
р. сто̀ка воды̀   регуля `тор сто `ку води ` 
р. теплотво̀рной спосо̀бности   регуля `тор 
теплотві `рної зда̀тности 

р. тормозно̀й   регуля `тор гальмівни `й 
р. тя̀ги   регуля `тор тя `ги 
р. фа̀з   регуля `тор фаз 
р. центробѐжный   регуля̀тор відцентро̀вий 
р. циклѝческий   регуля `тор циклі `чний 
р. числа̀ оборо̀тов   регуля̀тор числа̀ о̀бертів 
р. шарово̀й   регуля `тор кульови `й 
р. электромагнѝтный   
регуля `тор електромагне `тний 

р. электро̀нный   регуля `тор електро `нний 
регуля̀торный   регуля `торний 
регуляцио̀нный   регуляці̀йний 
регуля̀ция   регуля `ція,-ції 
рѐдкий   рідкѝй; рі̀дкісний (який трапляється 
рідко) 

редо̀кс-потенциа̀л   редо̀кс-потенція `л, 
потенція `л о̀кисно-відно `вний 

реду̀ктор   реду `ктор,-ра (1. механізм, який 
змінює величину швидкости обертання 
під час передавання руху від одного вала 
до іншого; 2. пристрій, який зменшує 
тиск рідини або газу в трубопроводі) 
р. вертика̀льный   реду̀ктор вертика̀льний 
р. винтово̀й   реду̀ктор ґвинтови `й 
р. га `зовый   реду̀ктор га `зовий 
р. зубча̀тый   реду̀ктор зубча̀стий [трѝбовий] 
р. конѝческий   реду̀ктор коні̀чний 
р. кра̀новый   реду̀ктор кра̀новий [зво̀довий] 
р. навесно̀й   реду̀ктор нависни `й 

р. насадно̀й   реду̀ктор насадни `й 
р. планета̀рный   реду̀ктор планета̀рний 
р.-рѐверс   реду `ктор-ре `верс,-ра-рѐверса 
р. рядово̀й   реду̀ктор рядови `й 
р. соо̀сный   реду̀ктор співві̀сний [співосьо̀вий] 
р. ступѐнчатый   реду̀ктор ступі `нчастий 
р.-сумма̀тор   реду̀ктор-сума̀тор,-ра-сума̀тора 
р. универса̀льный   реду̀ктор універса̀льний 
р. цепно̀й   реду `ктор ланцюго `вий 
р. цилиндрѝческий   реду̀ктор циліндрѝчний 
р. червя̀чный   реду̀ктор шне `ковий 
р. эпициклѝческий   реду̀ктор епіциклі̀чний 

реду̀кторный   реду̀кторний 
редукцио̀нный   редукці `йний 
реду̀кция   відновля `ння, поверта `ння, 
редукува `ння; відно̀влення, пове `рнення, 
зредукува `ння; реду̀кція,-ції (зниження 
тиску рідин і газів у системах двигунів 
за допомогою спеціяльних приладів) 

редуцѝрование   редукува̀ння; зредукува̀ння 
редуцѝрованный   зредуко̀ваний; редукці̀йний, 
зредуко `вний 

редуцѝровать   1. скоро `чувати, скороти `ти; 
2. хем. й ін. редукува `ти, зредукува `ти; 
відновля `ти, віднови `ти 

реѐстр   реє̀стер,-тра, спѝсок,-ска, перѐлік,-ку 
реѐстровый   реєстро `вий 
рѐечка   рѐєчка,-ки, ла̀тка,-ки 
рѐечный   рѐйковий 
режѝм   режи `м,-му 
р. аварѝйный   режи `м аварі `йний 
р. блокѝрования   режи `м блокува̀ння 
р. включѐния   режѝм вмика̀ння [вклю̀чення] 
р. во `дный   режи `м во `дний 
р. возбуждѐния   режи `м збу `дження 
р. временно̀й   режи `м часови `й 
р. вы̀нужденный   режи `м вѝмушений 
р. гидродинамѝческий   
режи `м гідродинамі̀чний 

р. жёсткий   режѝм жорстки `й 
р. ѝмпульсный   режи `м і̀мпульсний 
р. критѝческий   режи `м крити `чний 
р. многоступѐнчатый   режѝм багатоступенѐвий 
р. мя̀гкий   режи `м м’яки `й 
р. нагружѐния   режи `м наванта `жування 
р. нестациона̀рный   режѝм нестаціона̀рний 
р. неустановѝвшийся   режѝм неуста̀лений
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режим обратимый                                                                      резина микропористая 

р. обратѝмый   режѝм оборо̀тний [поворо̀тний] 
р. остано̀вочный   режи `м зупи `нний 
р. противовключѐния   режѝм противмика̀ння 
р. противовращѐния   режѝм протиоберта̀ння 
р. пусково̀й   режи `м пускови `й 
р. рабо̀ты   режи `м робо `ти 
р. рабо̀чий   режѝм робо̀чий 
р. разго̀нный   режи `м розгі `нний 
р. стациона̀рный   режи `м стаціона̀рний 
р. сто̀повой   режи `м сто `повий 
р. теплово̀й стациона̀рный   
режи `м теплови `й стаціона `рний 

р. технологѝческий   режѝм технологі̀чний 
р. тормозно̀й   режи `м гальмівни `й 
р. трѐния   режи `м тертя ` 
р. тя̀говый   режѝм тя `говий 
р. установѝвшийся   режи `м уста `лений 
р. эксплуата̀ции   режи `м експлуата̀ції 

режѝмный   режѝмний 
рѐжущий   рі̀зальний 
реза̀к   різа̀к,-ка̀ (газовий); сіка̀ч,-ча̀ (широкий 
ніж) 
р. ацетилѐновый   різа̀к ацетиле `новий 
р. кислоро̀дный   різа̀к кисне `вий 

рѐзальный   рі̀зальний, нарізни `й 
рѐзальщик   рі̀зальник,-ка 
рѐзание   рі̀зання, кра `яння 
р. ножево̀е   рі̀зання ножове ` 
р. пилово̀е   рі̀зання пи `лкове 

рѐзанный   рі̀заний, кра `яний 
рѐзаный   рі̀заний, кра `яний; нарі `заний 
рѐзать   1. рі̀зати, кра̀яти (хліб, тканину); 

2. різьби `ти (дерево) 
резѐрв   резѐрв,-ву, запа̀с,-су, ресу̀рс,-су 
резерва̀ция   резерва `ція,-ції, зберіга̀ння 

(зберѐження чого-небудь у резерві) 
резервѝрование   резервува `ння, зберіга̀ння 
резѐрвный   резѐрвний (який 
заготовляється для резерву, 
використовується в разі потреби) 

резервуа̀р   резервуа `р,-ра, вмі̀стище,-ща, 
збірни `к,-ка ` 
р. водонапо̀рный   резервуа̀р водонатиско̀вий 
р. га `зовый   резервуа `р га̀зовий 
р. компенсацио̀нный   
резервуа `р компенсаці `йний 

р. ма̀сляный   резервуа̀р олѝвний [олі̀йний] 

р. напо̀рный   резервуа `р напі `рний 
р. приёмный   резервуа `р прийма̀льний 
р. сливно̀й   резервуа `р зливни `й 
р. сферѝческий   вмі̀стище сферѝчне 
р. уравнѝтельный   резервуа̀р зрі̀внювальний 

резѐц   різѐць,-зця ` (різальна частина 
інструмента чи якого-небудь знаряддя) 
р. автома̀тный   різѐць автома `тний 
р. алма̀зный   різѐць алма̀зний 
р. жело̀бчатый центрово̀й   
різѐць жолобча `стий центрови `й 

р. закруглѐнный   різѐць закру `глений 
р. изо̀гнутый   різѐць зі̀гнутий 
р. керамѝческий   різѐць керамі̀чний 
р. кру̀глый   різѐць кру `глий 
р. обдѝрочный   різѐць обдирни `й 
р. остроконѐчный   різѐць гострокінце `вий 
р. отдѐлочный   різѐць обро `бний 
р. ото̀гнутый   різѐць віді̀гнутий 
р. отрезно̀й   різѐць відрізни `й 
р. па̀зовый   різѐць ґарови `й 
р. пла̀вающий   різѐць пла `вальний 
р. пло̀ский   різѐць пло `ский 
р. подрезно̀й   різѐць підрізни `й 
р. прорезно̀й   різѐць прорізни `й 
р. проходно̀й   різѐць прохідни `й 
р. прямо̀й   різѐць прями `й 
р. расто̀чный   різѐць розто `чувальний 
р. револьвѐрный   різѐць револьвѐрний 
р. резьбово̀й   різѐць нарізни `й 
р. строга̀льный   різѐць струга `льний 
р. тока̀рный   різѐць тока `рний 
р. углово̀й   різѐць кутови `й 
р. упо̀рный   різѐць підпо `рний [упо `рний] 
р. фасо̀нный   різѐць фасо `нний 
р. фа̀сочный   різѐць фа̀сковий 
р. ча̀шечный   різѐць чашкови `й 
р. черново̀й   різѐць чорнови `й 
р. чистово̀й   різѐць чистови `й 

резѝна   ґу̀ма,-ми 
р. ва `куумная   ґу̀ма ва̀куумна 
р. вулканизѝрованная   ґу̀ма вулканізо̀вана 
р. гу̀бчатая   ґу̀ма гу̀бчаста 
р. ла `тексная   ґу̀ма латѐксна 
р. маслосто̀йкая   ґу `ма оливостійка ` 
р. микропо̀ристая   ґу̀ма мікропорува `та 

[мікропо `риста]
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резина морозостойкая                                                                                    резонатор 

р. морозосто̀йкая   ґу̀ма морозостійка ` 
р. натура̀льная   ґу̀ма приро `дна 
р. пѐнистая   ґу̀ма пінува `та 
р. протѐкторная   ґу̀ма проте `кторна 
р. синтетѝческая   ґу `ма синтети `чна 
р. ячѐистая   ґума клітѝнкова 

резѝнистый   ґумува̀тий 
резинѝт   резині̀т,-ту, тіокавчу `к,-ку, 
тіопла `ст,-ту (полісульфідний кавчук) 

резѝнить   ґумува̀ти 
резѝнка   ґу̀мка,-ки 
резѝновый   ґу̀мо̀вий 
резиста̀нс   резиста̀нс,-су (активний омічний 
опір змінному електричному струмові; 
частина повного опору-імпедансу) 

резистѝвный   резистѝвний (що стосується 
опору) 

резистѝн   резистѝн,-ну (стоп міді, манґану і 
заліза, який застосовують у виробництві 
опорів електричних нагрівальних приладів) 

резѝстор   резѝстор,-ра (нерегульований 
електричний активний опір, призначений 
для обмеження струму в електричному 
колі) 

резѝсторный   резѝсторний 
резѝт   рези `т,-ту (фенол-формальдегідна 
термореактивна резольна смола) 

рѐзка   рі̀зання, кра `яння 
р. автогѐнная   рі̀зання автоге `нне 
р. ацетѝльно-кислоро̀дная   
рі̀зання ацетиле `но-кисне `ве 

р. водоро̀дно-кислоро̀дная   
рі̀зання водне `во-кисне `ве 

р. га `зовая   рі̀зання га̀зове 
р. дугова̀я   рі̀зання дугове ` 
р. керамѝческих издѐлий   
рі̀зання керамі̀чних ви `робів 

р. кислоро̀дная   рі̀зання кисне `ве 
р. мета̀ллов электрѝческая   рі̀зання мета̀лів 
електри `чне 

р. пакѐтная   рі̀зання паке `тне 
р. повѐрхностная   рі̀зання поверхне `ве 
р. ручна̀я   рі̀зання ручнѐ 

рѐзкий   різки `й, го̀стрий 
рѐзкость   рі̀зкість,-кости 
резнатро̀н   резнатро `н,-на (лампа для 
генерування і підсилювання потужних 
коливань надвисоких частот) 

резно̀й   1. рі̀зьблений (виріб); 2. вирі̀зувальний, 
різьбя̀рський, різьба̀рський (інструмент) 

резо̀л   резо̀л,-лу (рідинна суміш дьогтю, спирту 
та калію гідроксиду, яку застосовують 
для дезинфекції смітних ям) 

резольвѐнта   резольве `нта,-ти (рівняння, 
функція чи оператор, які дають 
можливість простіше розв’язувати 
якесь рівняння) 

резольво̀метр   резольво `метер,-тра 
(прилад, яким визначають роздільну 
здатність фотографічних матеріялів) 

резона̀нс   резона̀нс,-су, ві̀дзвук,-ку, ві̀дгомі̀н, 
-мону (явище різкого зростання амплітуди 
коливань в коливній системі під впливом 
зовнішніх сил, коли частота власних 
коливань системи збігається з частотою 
коливань зовнішньої сили) 
р. акустѝческий   резона `нс акустѝчний 
р. антиферромагнѝтный   
резона `нс антиферомагне `тний 

р. диамагнѝтный   резона `нс діямагне `тний 
р. колеба̀ний   резона `нс колива `нь 
р. магнѝтный   резона `нс магне `тний 
р. магнѝтный я̀дерный   резона̀нс магнѐтний 

я `дерний 
р. механѝческий   резона `нс механі̀чний 
р. напряжѐний   резона `нс напру `г 
р. нейтро̀нный   резона `нс нейтро̀нний 
р. параллѐльный   резона `нс паралѐльний 
р. парамагнѝтный   резона̀нс парамагнѐтний 
р. параметрѝческий   резона̀нс параметрѝчний 
р. параэлектрѝческий   
резона `нс параелектри `чний 

р. прото̀нный   резона `нс прото `нний 
р. пьезоэлектрѝческий   
резона `нс п’єзоелектри `чний 

р. сопротивлѐния   резона `нс о̀пору 
р. то̀ков   резона `нс стру `мів 
р. ферромагнѝтный   резона̀нс феромагнѐтний 
р. циклотро̀нный   резона̀нс циклотро̀нний 
р. электрѝческий   резона `нс електри `чний 
р. электро̀нно-я̀дерный   
резона `нс електро̀нно-я `дерний 

р. электро̀нный   резона `нс електро `нний 
р. я̀дерный   резона `нс я `дерний 

резона̀нсный   резона `нсний 
резона̀тор   резона `тор,-ра; відгу `кувач,-ча 

(система або прилад, де виникає або 
може виникати резонанс)
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резона`тор акусти`ческий                                                                                       рейтер 

р. акустѝческий   резона `тор акусти `чний 
р. микрофо̀на   резона `тор мікрофо̀на 
р. оптѝческий   резона `тор опти `чний 

резона̀торный   резона `торний 
резонѝровать   резонува `ти 
резонѝрующий   резонівни `й 
резорбцио̀нный   резорбці̀йний 
резо̀рбция   резо̀рбція,-ції 
результа̀нт   результа `нт,-та (алгебричний 
вираз, який застосовують, знаходячи 
спільні розв’язки двох або кількох рівнянь, 
кратні корені рівняння з одним невідомим) 

результа̀т   результа `т,-ту, на `слідок,-дку; 
ви `слід,-ду 
р. испыта̀ний   вѝслід [результа̀т] випробува̀нь 
р. наблюдѐний   результа `т спостере `жень 

результатѝвность   результатѝвність,-ности, 
ви `слідність,-ности 

результатѝвный   результатѝвний, вѝслідний 
(який дає або приносить позитивний 
результат) 

результѝрующий   підсумко̀вий, вислідни `й, 
результа `тний 

резцо̀вый   різцѐвий 
рѐзчик   1. різьба̀р,-ря̀, різьбя̀р,-ра̀ (по дереву); 

2. рі̀зальник,-ка; 3. різѐць,-зця ` див. резѐц 
резьба̀   рі̀зання, наріза `ння, нарі `зування; 
рі̀зьблення; нарі `зання; ви `різьблення (по 
дереву); на̀різь,-зі, рі̀зь,-зі 
р. винтова̀я   на̀різь ґвинтова ` 
р. внѐшняя   на̀різь зо̀внішня 
р. вну̀тренняя   на̀різь вну `трішня 
р. га `ечная   на̀різь му `трова 
р. га `зовая   на̀різь га `зова 
р. двухнѝточная   на `різь двони `ткова 
р. двухходова̀я   на `різь двоходова̀ 
р. дюймо̀вая   на̀різь дюймо `ва [ца `лева] 
р. закруглённая   на `різь закру `глена 
р. квадра̀тная   на `різь квадра `тна 
р. конѝческая   на̀різь коні̀чна 
р. кру̀глая   на̀різь кру `гла 
р. мѐлкая   на̀різь дрібна̀ 
р. метрѝческая   на̀різь метри `чна 
р. многонѝточная   на̀різь багатониткова ` 
р. нака̀танная   на `різь навальцьо̀вана 
р. нака̀тная   на `різь накотна ` 
р. нару̀жная   на̀різь зо `внішня 

р. остроуго̀льная   на `різь гостроку̀тна 
р. противополо̀жного направлѐния   
на `різь протиле `жного на `прямку 

р. станда̀ртная   на `різь станда̀ртна 
р. трапециевѝдная   на̀різь трапецієподі̀бна 
р. треуго̀льная   на `різь трику `тна 
р. тру̀бная   на̀різь тру `бна 
р. упо̀рная   на̀різь упо `рна 
р. цилиндрѝческая   на̀різь циліндрѝчна 

резьбово̀й   нарізѐвий, наріза `льний 
резьбо̀вщик   нарізівни `к,-ка̀ 
резьбонака̀тка   на `різонако `тування 
резьбонареза̀ющий   нарізері̀зний 
резьбонарезно̀й   нарізері `зний 
резьборѐз   нарізни `к,-ка̀; нарізері̀з,-за 
резьботока̀рный   нарізетока `рний 
резьбофрѐзерный   нарізефре `зерний 
резьбофрезеро̀вщик   нарізефрезерува̀льник,-ка 
резьбошлифова̀ние   нарізешліфува `ння 
рѐйбер   ра̀йбер,-ра (дерев’яний брусок, яким 
притискають папір до друкарської форми, 
коли її протягують під пресом на 
літографському друкарському верстаті) 

рѐйка   рѐйка,-ки 
р. водомѐрная   рѐйка водомі `рна 
р. дальномѐрная   рѐйка далекомі̀рна 
р. зубча̀тая   рѐйка зубча̀ста [три `бова] 
р. крестообра̀зная   рѐйка хреща̀та 
р. мерѝтельная   рѐйка мі̀рна 
р. нивелѝрная   рѐйка нівелі̀рна 
р. оборо̀тная   рѐйка поворо `тна 
р. производя̀щая   рѐйка твірна ` 
р. реверсѝвная   рѐйка реверси `вна 
р. сопряжённая   рѐйка спря̀жена [сполу̀чена] 

рѐйс   рейс,-су, по `дорож,-жі 
рѐйсмус   ра̀йсмус,-са (інструмент для 
прокреслювання ліній, рисок) 
р. раздвижно̀й   ра̀йсмус розсувни `й 
р. универса̀льный   ра̀йсмус універса̀льний 

рейсфѐдер   райсфѐдер,-дера (креслярський 
інструмент для проведення ліній тушшю 
або чорнилом) 

рейсшѝна   райсши `на,-ни (креслярський 
інструмент у вигляді великої лінійки з 
нерухомою і рухомою поперечками для 
проведення паралельних ліній) 

рѐйтер   рѐйтер,-тера (невеликий тягарець, 
який пересувають на коромислі терезів, 
щоб встановити рівновагу їх)
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рекомбинационный                                                                                     реле тяговое 

рекомбинацио̀нный   рекомбінаці̀йний 
рекомбина̀ция   рекомбіна̀ція,-ції (розміщення 
складових частин чого-небудь у новому 
порядку) 

рекомбинѝрованный   зрекомбіно̀ваний 
реконструѝрованный   зреконструйо `ваний 
реконструѝровать   реконструюва̀ти, 
зреконструюва `ти 

реконстру̀кция   реконстру `кція,-ції, 
перебудо `ва,-ви, відтво̀рення 

реко̀рд   реко `рд,-ду (найвище досягнення, 
здобуте в якійсь галузі) 

рекристаллиза̀ция   рекристалізува `ння; 
зрекристалізува `ння; рекристаліза̀ція,-ції 
р. вторѝчная   рекристаліза `ція втори `нна 

рекристаллизо̀ванный   зрекристалізо̀ваний 
рекристаллизо̀вать   рекристалізува `ти, 
зрекристалізува `ти 

ректифика̀т   ректифіка̀т,-ту (рідина, очищена 
внаслідок її ректифікації) 

ректификацио̀нный   ректифікаці̀йний 
ректифика̀ция   ректифіка `ція,-ції 

(розділення рідких сумішей на складові 
частини шляхом дестиляції) 

ректифицѝрованный   зректифіко̀ваний 
ректифицѝровать   ректифікува `ти, 
зректифікува `ти 

реку̀перативный   рекуперати `вний 
рекупера̀тор   рекупера `тор,-ра (зворо `тний 
оде `ржувач) 

рекупера̀ция   рекупера `ція,-ції (зворо `тне 
одержання; уловлювання та повернення 
енергії, газу тощо, що були використані 
під час робочого процесу, для повторного 
використання їх у цьому процесі) 
р. тепла̀   рекупера `ція тепла ` 
р. энѐргии   рекупера `ція ене `ргії 

релакса̀ция   релаксува `ння; зрелаксува `ння; 
релакса `ція,-ції (поступовий перехід 
фізичної чи фізико-хемічної системи з 
нерівноважного стану, спричиненого 
зовнішніми впливами, в рівноважний) 
р. акустѝческая   релакса `ція акусти `чна 
р. вторѝчная   релакса `ція втори `нна 
р. динамѝческая   релакса `ція динамі̀чна 
р. магнѝтная   релакса `ція магне `тна 
р. механѝческая   релакса `ція механі `чна 
р. напряжѐний   релакса `ція напру̀жень 
р. парамагнѝтная   релакса̀ція парамагнѐтна 

р. поперѐчная   релакса `ція поперѐчна 
р. продо̀льная   релакса `ція поздо̀вжня 
р. термѝческая   релакса `ція термі̀чна 

релаксѝровать   релаксува `ти, зрелаксува `ти 
релаксѝрующий   релаксува `льний 
релѐ   реле ` (автоматичний пристрій, який 
реагує на зміну параметра струму, 
температури, тиску тощо і який у разі 
досягнення параметром заданої величини 
замикає або розмикає електричне коло) 
р. аварѝйное   реле ` аварі `йне 
р. блокиро̀вочное   реле ` блокува `льне 
р. вы̀держки врѐмени   релѐ вѝтримки ча̀су 
р. вызывно̀е   релѐ викличне ` 
р. давлѐния   реле ` тѝску 
р. дистанцио̀нное   реле ` дистанці̀йне 
р. замедля̀ющее   реле ` спові `льнювальне 
р. защѝтное   релѐ захисне ` 
р. индукцио̀нное   реле ` індукці `йне 
р. исполнѝтельное   реле ` викона `вче 
р. маслостру̀йное   реле ` оливоструми `нне 
р. многоконта̀ктное   релѐ багатоконта̀ктне 
р. мо̀щности   реле ` поту `жности 
р. обра̀тного то̀ка   релѐ зворо̀тного стру̀му 
р. одноэлемѐнтное   реле ` одноелемѐнтне 
р. осево̀е   реле ` осьове ` 
р. перегру̀зочное   релѐ переванта̀жувальне 
р. пневматѝческое   реле ` пневмати `чне 
р. приёмное   реле ` прийма̀льне 
р. пусково̀е   реле ` пускове ` 
р.-регуля̀тор   релѐ-регуля̀тор,-лѐ-регуля̀тора 
р. резона̀нсное   реле ` резона `нсне 
р. самовключа̀ющее   релѐ самовмика̀льне 
р. свя̀зи   реле ` зв’язку ` 
р. сма̀зочное   релѐ масти `льне 
р. со̀лнечное   релѐ со̀нячне 
р. стру̀йное   релѐ струми `нне 
р.-счётчик   релѐ-лічѝльник,-лѐ-лічѝльника 
р. тахометрѝческое   реле ` тахометри `чне 
р. тензометрѝческое   релѐ тензометрѝчне 
р. теплово̀е   реле ` теплове ` 
р. термѝческое   реле ` термі̀чне 
р. термоэлектрѝческое   релѐ термоелектрѝчне 
р. тиратро̀нное   реле ` тиратро `нне 
р. то̀ка   реле ` стру `му 
р. транзѝсторное   реле ` транзи `сторне 
р. тягово̀е   реле ` тягове `
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реле управляющее                                                                                    ремитировать 

р. управля̀ющее   реле ` керува `льне 
р. ускорѝтельное   реле ` приско `рювальне 
р. фотоэлектрѝческое   релѐ фотоелектрѝчне 
р. центробѐжное   реле ` відцентро `ве 
р. часто̀тное   реле ` часто̀тне 
р. ша̀говое   реле ` крокове ` 
р. электромехани `ческое   
реле ` електромехані `чне 

р. электро̀нное   реле ` електро `нне 
релѐйный   реле `йний 
релѝктовый   релі̀ктовий (той, що належить 
до минулого, пережиток давніх епох) 

рельѐф   рельє̀ф,-фу (сукупність нерівностей 
об’єкта) 
р. повѐрхности   рельє̀ф пове `рхні 

рельѐфный   рельє `фний 
рельс   рѐйка,-ки 
р. двухголо̀вочный   рѐйка двоголо̀вкова 
р. жело̀бчатый   рѐйка жоло̀бчаста [рівча̀ста] 
р. конта̀ктный   рѐйка конта `ктна 
р. направля̀ющий   рѐйка спрямівна̀ [напрямна̀] 
р. переводно̀й   рѐйка перевідна ` 
р. поддѐрживающий   рѐйка підтрѝмувальна 
р. подкра̀нная   рѐйка підкра̀нова [підзво̀дова] 
р. ра̀мный   рѐйка ра̀мна 
р. сварно̀й   ре `йка зварна ` 
р. трамва̀йный   рѐйка трамва `йна 

рѐльсовый   рѐйковий 
рельсорѐзчик   рейкорізѐць,-зця̀, рейкорі̀з,-за 
рельсосгиба̀тель   рейкозгина `ч,-ча̀ 
рельсосгиба̀тельный   рейкозгина̀льний 
рельсотранспортёр   рейкотранспорте `р,-ра 
рельсошлифо̀вщик   рейкошліфува̀льник,-ка 
рѐльсы кра̀новые   рѐйки кра `нові [зво `дові] 
релятивѝзм   релятиві̀зм,-му (принцип 
відповідности людських знань) 

релятивѝстский   релятиві `стський 
релятѝвный   релятѝвний, відно̀сний 
ремённый   1. ремі̀нний (з ременю); 

2. па̀совий (про привідний ремінь) 
ремѐнчатый   ремі̀нчастий 
ремѐнь   1. рѐмінь,-меня (матеріял); 2. пас,-са 

(привідний) 
р. двойно̀й   пас подві̀йний 
р. звеньѐвой   пас ланкови `й 
р. зу̀бчатый   пас зубча̀стий 
р. клиновѝдный   пас клинча `стий 

р. клиново̀й   пас клинови `й 
р. клиново̀й с ко̀рдом на стальны̀х тро̀сах   
пас клиновѝй з ко̀рдом зі сталѐвих линв 

р. ко̀жаный   пас шкіряни `й 
р. пенько̀вый   пас конопля `ний 
р. переда̀точный   пас переда `тний 
р. перекрёстный   пас перехре `сний 
р. плечево̀й   пас плечови `й 
р. полиамѝдный   пас поліамі̀дний 
р. полульняно̀й   пас напівлляни `й 
р. приводно̀й   пас привіднѝй [повіднѐвий] 
р. резинотка̀невый   пас ґумоткани `нний 
р. стально̀й   пас сталѐвий 
р. тка̀ный   пас тка̀ний 
р. точѝльный   пас гострѝльний [точѝльний] 
р. трансмиссио̀нный   пас трансмісі̀йний 
р. хлопчатобума̀жный   пас баво̀вняний 
р. шарнѝрный   пас шарні̀рний [сугло̀бовий] 
р. шёлковый   пас шовко `вий 
р. шерстяно̀й   пас шерстяни `й [во̀вня `ний] 

ремѐсленник   ремісни `к,-ка 
ремѐсленный   ремісни `чий 
ремесло̀   ремесло̀,-ла (дрібне виробництво 
готових виробів, що базується на ручній 
техніці) 
р. боча̀рное   ремесло̀ бонда̀рне, 
бонда̀рство,-ва 

р. горшѐчное   ремесло ` гонча `рне, 
гонча `рство,-ва 

р. кузнѐчное   ремесло̀ кова `льське, 
кова `льство,-ва 

р. переплѐточное   ремесло̀ паліту̀рне, 
паліту `рництво,-ва 

р. скорня̀жное   ремесло ` кушні `рське, 
кушні `рство,-ва 

р. столя̀рное   ремесло̀ столя `рне, 
столя `рництво,-ва 

р. шо̀рное   ремесло̀ лима̀рне, лима̀рство,-ва 
ремешко̀вый   ремінце `вий 
ремешо̀к   ремінѐць,-нця ` 
ремиссѝя   фін. ремі̀сія,-сії, знѝження 

(знижка, яку постачальник робить 
платникові для округлення суми платежу) 

ремитѝровать   фін. ремітува̀ти (пересилати 
кредиторові чеки, перекази тощо, виписані 
в іноземній валюті, в рахунок погашення 
боргу)
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ремонт                                                                                                              реография 

ремо̀нт   ремо̀нт,-ту (виправлення 
пошкодження, поламок, усунення 
дефектів, лагодження чогось) 
р. капита̀льный   ремо̀нт капіта `льний 

(ґрунтовний [повний] ремонт) 
ремонтѝрование   ремонтува̀ння, ла̀годження 
ремонтѝрованный   ремонто `ваний; 
відремонто `вний 

ремонтѝровать, отремонтѝровать   ремонтува̀ти, 
відремонтува `ти; ла̀годити, пола `годити 

ремо̀нтник   ремо̀нтник,-ка 
ремо̀нтно-   ремо̀нтно- 
р.-инструмента̀льный   
ремо̀нтно-інструмента `льний 

р.-механѝческий   ремо̀нтно-механі̀чний 
р.-строѝтельный   ремо̀нтно-будівѐльний 

ремо̀нтный   ремо̀нтний, попра `вний 
рѐнта   фін. рѐнта,-ти (1. дохід з капіталу, 
землі або майна, який власники одержують 
регулярно, не займаючись підприємницькою 
діяльністю; 2. дохід у формі процента, 
одержуваного власниками грошового 
капіталу або власниками цінних паперів 
з твердим курсом) 
р. госуда̀рственная   ре `нта держа `вна 
р. дѐнежная   ре `нта грошова ` 
р. натура̀льная   рѐнта натура `льна 
р. отрабо̀точная   ре `нта відробітко `ва 

[відробі̀тна] 
рента̀бельность   рента `бельність,-ности 

(узагальнений показник економічної 
ефективности роботи підприємства, 
галузей, за певний період, що характеризує 
їхню дохідність, прибутковість) 

рента̀бельный   рента̀бельний, прибутко̀вий, 
ви `гідний 

рентгѐн   рентґѐн,-на (одиниця дози [кількости] 
рентґенівського проміння або гама-променів. 
Р-доза рентґенівського чи гама-проміння, 
яке спричиняє в 0,001293 г повітря (тобто 
в 1 см3 при норм. тиску) утворення йонів, 
сумарний електричний заряд одного знака 
яких становить одну електростатичну 
одиницю електрики) 
р.-аппара̀т   рентґѐн-апара `т,-та 

рентгѐновский   рентґе `нівський 
рентгеногра̀мма   рентґеногра `ма,-ми 

(зображення на рентґенівській плівці, 
утворене внаслідок дії на неї 
рентґенівського проміня, що пройшло 
через досліджуваний об’єкт) 

рентгенографѝрование   рентґенографува̀ння 
рентгеногра̀фия   рентґеногра `фія,-фії 

(фотографування у рентґенівському 
промінні) 
р. материа̀лов   рентґеногра̀фія матерія̀лів 
р. мета̀ллов   рентґеногра `фія мета̀лів 

рентгенодефектоскопѝческий   
рентґенодефектоскопі `чний 

рентгенодефектоскопѝя   рентґенодефектоскопі̀я 
(дослідження матеріялів (зокрема, виявлення 
внутрішніх неоднорідностей і дефектів 
у них) опроміненням рентґенівським 
промінням) 

рентгенодиагно̀стика   рентґенодіягно̀стика,-ки 
рентгенозащѝтный   рентґенозахисни `й 
рентгенокимографѝческий   
рентґенокімографі `чний 

рентгенокимогра̀фия   рентґенокімогра̀фія,-фії 
(різновид рентґенографії) 

рентгеноло̀гия   рентґеноло `гія,-гії (розділ 
медицини, що вивчає застосування з 
діягностичною і лікувальною метою 
рентґенівського проміння) 

рентгенолюминесцѐнция   
рентґенолюмінесце `нція,-ції (свічення 
речовини від дії рентґенівського або 
гама-проміння) 

рентгенометаллогра̀фия   
рентґенометалогра `фія,-фії 

рентгено̀метр   рентґено `метер,-тра (прилад 
для вимірювання кількости рентґенівського 
проміння або гама-проміння в рентґенах) 

рентгеномѐтрия   рентґеноме `трія,-рії 
рентгеноскопѝческий   рентґеноскопі `чний 
рентгеноскопѝя   рентґеноскопі `я,-пії 

(виявлення внутрішніх дефектів 
металевих виробів просвічуванням 
рентґенівським промінням) 

рентгеноспектроскопѝя   
рентґеноспектроскопі `я,-пії 
(вивчення хемічного складу та природи 
хемічного зв’язку в речовинах за 
допомогою рентґенівських спектрів) 

рентгеносферѝческий   рентґеносфери `чний 
рентгенофлюорогра̀фия   
рентґенофлюорогра `фія,-фії 
(метод одержання фотографічних 
знімків рентґенівського зображення з 
флюоресцентного екрана) 

реогра̀фия   реогра `фія,-ції 
(метод реєстрування опору тіла людини 
змінному струмові)
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реология                                                                                             реставрированный 

реоло̀гия   реоло̀гія,-гії (наука про текучість 
і деформацію суцільних середовищ) 

рео̀метер   рео̀метер,-тра (прилад, яким 
вимірюють витрату газів) 

реоста̀т   реоста `т,-та; опі `рниця 
(електричний прилад, яким регулюють 
струм або напругу в електричному колі) 
р. возбуждѐния   реоста `т збу̀дження 
р. жи `дкостный   реоста `т ріди `нний 
р. ма̀сляный   реоста `т олі `йний [оли `вний] 
р. нака̀ла   реоста̀т розжа `рення 
р. ползунко̀вый   реоста `т повзунко `вий 
р. про̀волочный   реоста `т дротянѝй 
р. пусково̀й   реоста̀т пускови `й 
р. регулиро̀вочный   реоста̀т регулюва̀льний 
р. рыча̀жный   реоста `т ва `жільний 
р. с бифиля̀рной обмо̀ткой   
реоста `т з біфіля `рною обви `ткою 

р. с подвижным конта̀ктом   
реоста `т з пересувни `м конта `ктом 

р. со скользя̀щим конта̀ктом   
реоста `т з ковзнѝм конта `ктом 

р. у `гольный   реоста `т ву `гільний 
р. штѐпсельный   реоста `т ште `псельний, 
опі `рниця притичко̀ва [ште `псельна] 

р. шу̀нтовый   реоста `т шу `нтови `й 
[узбі̀чниковий] 

реоста̀тный   реоста `тний 
реота̀н   реота̀н,-ну 
реофо̀р   реофо̀р,-ра 
реохо̀рд   реохо `рд,-да (прилад (натягнутий 
дріт і повзунок-струмознімач), за 
допомогою якого вимірюють електричні 
опори провідників струму) 

репѐллер   репѐлер,-ра (1. відбивний електрод 
у відбивному клістроні, 2. вітроколесо 
вітряного двигуна) 

рѐпер   геод. рѐпер,-ра, мі̀тка,-ки (закріплений 
на місцевости геодезичний знак, що вказує 
висоту даної точки земної поверхні) 
р. деревя̀нный   рѐпер дерев’я `ний 
р. естѐственный   ре `пер приро `дний 
р. желѐзный грунтово̀й   рѐпер залі̀зний 
ґрунтови `й 

р. стенно̀й   рѐпер стінни `й 
рѐперный   рѐперний, відмі̀чений 
реперфора̀тор   реперфора `тор,-ра 

(електромеханічний апарат, що відповідно 
кодовій комбінації електричних сигналів 

пробиває отвори в паперовій перфострічці, 
щоб передати ці комбінації на віддаль) 

репо̀рт   репо̀рт,-та (угода-продаж цінних 
паперів з одночасним зворотним їх викупом 
за певний термін за підвищеним курсом) 

репроду̀ктор   репроду̀ктор,-ра, гучномо̀вець, 
-вця (прилад для перетворення електричних 
коливань на звукові) 

репроду̀кция   репроду̀кція,-ції, відтво̀рення 
ресѝвер   ресѝвер,-ра, нагрома `джувач,-ча 

(мі `сткість для газу, пари чи повітря) 
р. возду̀шный   реси `вер пові `тря `ний 

ресинхрониза̀ция   ресинхроніза `ція,-ції 
р. генера̀торов   ресинхроніза̀ція генераторів 

реско̀нтро   реско̀нтро (допоміжна 
бухгалтерська книга, що складається з 
окремих особових рахунків) 

респира̀тор   респіра `тор,-ра (прилад для 
захисту органів дихання, зору і слуху від 
шкідливих речовин фільтрацією 
вдихуваного повітря) 

респира̀торный   респіра `торний, диха̀льний 
рессо̀ра   ресо `ра,-ри (1. пружна сталева 
частина почіпки машин і повозів різних 
типів; 2. пружна частина почіпки між 
віссю і кузовом вагона, машини, воза й 
ін., призначена для пом’якшення ударів 
під час їзди) 
р. бу̀ферная   ресо̀ра бу̀ферна [відпружнико̀ва] 
р. ваго̀нная   ресо̀ра ваго `нна 
р. винтова̀я   ресо̀ра ґвинтова ` 
р. вита̀я   ресо `ра звѝта [кру `чена] 
р. жёсткая   ресо̀ра жорстка ` 
р. консо̀льная   ресо `ра консо `льна 
р. листова̀я   ресо̀ра шта `бова 
р. пластѝнчатая   ресо `ра пласти `нчаста 

[платівко `ва] 
р. подвесна̀я   ресо `ра почіпна ` [підвісна̀] 
р. пружѝнная   ресо `ра пружи `нна 
р. спира̀льная   ресо `ра спіра `льна 
р. стержнева̀я   ресо `ра стрижне `ва 
р. торсио̀нная   ресо `ра торсі̀йна 
р. эллиптѝческая   ресо̀ра еліптѝчна 

рессо̀рный   ресо̀рний 
реставра̀тор   реставра̀тор,-ра, відно̀влювач,-ча 
реставрацио̀нный   реставраці `йний 
реставра̀ция   реставра `ція,-ції, відно̀влення 

(відновлення чогось у первісному вигляді) 
реставрѝрованный   відреставро `ваний, 
відно̀влений
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реставрировать                                                                                         рециркуляция 

реставрѝровать   відновля̀ти, відно̀влювати, 
відновѝти; реставрува̀ти, відреставрува̀ти 

реставрѝруемый   реставро `ваний, 
відно̀влюваний; зреставро̀вний, відно̀вний 

реставрѝрующий   реставрува `льний, 
відно̀влювальний 

реставрѝрующийся   зреставро `вний, 
відно̀вний; реставро̀ваний, відно̀влюваний 

реста̀нт   реста `нт,-ту (1. залишок 
заборгованости на час складання 
балансу; 2. неходовий товар або лишки) 

рестрѝкция   рестри `кція,-ції, обмѐження 
ресу̀рс   ресу `рс,-су (матеріяльні засоби, 
цінності, запаси, кошти, що їх у разі 
потреби можна використати) 
р. оста̀точный   ресу `рс залишко `вий 
р. располага̀емый   ресу `рс ная `вний 

ресу̀рсный   ресу̀рсний 
ретикуля̀рный   ретикуля `рний, сітча̀стий 
ретѝна   рети `на,-ни, сіткі̀вка,-ки 

(світлочутлива оболонка ока) 
рето̀рта   рето̀рта,-ти (вогнетривка посудина 
різних форм, в якій нагрівають, переганяють 
і розкладають речовини нагріванням) 
р. бессемѐровская   рето̀рта бессемѐрівська 
р. для возго̀нки цѝнка   
рето `рта для випаро `вування ци `нку 

ретрансля̀тор   ретрансля `тор,-ра (проміжне 
радіо або телевізійна станція у мережі 
передавальних та приймальних станцій) 

ретрансляцио̀нный   ретрансляці̀йний 
ретрансля̀ция   ретрансля `ція,-ції (проміжне 
приймання сигналів у системі радіомовного 
чи телевізійного зв’язку для підсилення 
та наступного передавання) 

ретра̀тта   ретра̀та,-ти (поворотний перекладний 
вексель) 

ретро̀метр   ретро `метер,-тра (прилад, що 
передає повідомлення на великі віддалі 
за допомогою звукових сигналів, які 
промодульовано звуковими сигналами) 

рѐтур   рету̀р,-ру; пове `рнення 
рефлѐкс   рефлѐкс,-су (вторинне явище, 
що спричиняється іншим явищем) 

рефлѐксия   рефлѐксія,-сії, відобра̀ження 
рефлекто̀метр   рефлекто `метер,-тра 

(прилад для вимірювання коефіцієнта 
відбиття світла) 

рефлѐктор   рефлѐктор,-ра, відбива `ч,-ча̀ 
(1. металеве або скляне увігнуте дзеркало, 
яке відбиває світло; 2. телескоп) 

р. со̀лнечный   рефлѐктор со `нячний 
рефлю̀кс   рефлю `кс,-су, флѐгма,-ми, 
конденса `т зворо `тний 

рефо̀рма   рефо `рма,-ми, перетво̀рення 
реформѝрование   реформува `ння, 
перетво `рювання; зреформува `ння, 
перетво `рення 

реформѝруемый   реформо `ваний; 
зреформо `вний 

реформѝрующий   реформува `льний, 
реформівни `й 

реформѝрующийся   зреформо `вний; 
реформо `ваний 

рефракто̀метр   рефракто `метер,-тра 
(прилад для вимірювання показника 
заломлення світла прозорих рідин і 
твердих тіл) 

рефрактомѐтрия   рефрактоме `трія,-рії 
рефра̀кция   рефра̀кція,-ції, зало `млення 
р. а̀томная   рефра̀кція а̀томна 
р. во `лн   рефра̀кція хви `ль 
р. гла̀за   рефра̀кція о̀ка 
р. зву̀ка   рефра̀кція зву `ку 
р. конѝческая   рефра `кція коні `чна 
р. космѝческая   рефра `кція космі̀чна 
р. молекуля̀рная   рефра `кція молекуля̀рна 
р. нелинѐйная   рефра `кція неліні̀йна 
р. радиово̀лн   рефра `кція радіохви `ль 
р. свѐта   рефра `кція сві̀тла 
р. удѐльная   рефра̀кція пито `ма 
р. электро̀нная   рефра `кція електро `нна 
р. я̀дерная   рефра̀кція я `дерна 

рефрижера̀тор   рефрижера `тор,-ра, 
устаткува `ння холоди `льне 

рефрижера̀торный   рефрижера `торний 
рефулёр   рефулѐр,-ра, трубопро̀від плаву̀чий 

(землесосне знаряддя з помпами для 
рефулювання) 

рефулѝрование   рефулюва̀ння (перекачування 
суміші вичерпуваного ґрунту й води 
трубопроводами до місця його укладання) 

рецѐптор   реце `птор,-ра 
рецепту̀ра   рецепту `ра,-ри (вказівка про 
склад і спосіб виготовлення будь-якої 
суміші, розчину) 

рецидѝв   рецидѝв,-ву (повторний вияв 
чого- небудь) 

рециркуля̀ция   рециркуля̀ція,-ції, колоо̀біг,-гу
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рециркуляция искусственная                                                                      рисованный 

р. иску̀сственная   рециркуля `ція шту `чна 
р. принудѝтельная   рециркуля̀ція примусо̀ва 

речь   мо `влення 
реша̀емость   вирі `шуваність,-ности, 
розв’я `зуваність,-ности 

реша̀емый   розв’я `зуваний, вирі `шуваний; 
розв’язни `й, вирішни `й 

реша̀ть, решѝть   вирі `шувати, ви `рішити; 
розв’я `зувати, розв’яза `ти; ухва `лювати, 
ухвали `ти 

реша̀ющий   розв’я `зувальний, виріша `льний 
решѐние   розв’я `зування, вирі̀шування, 
ухва `лювання; розв’я `зання, ви `рішення, 
ухва `лення; ро `зв’язок,-зку; рі̀шення, 
ухва `ла,-ли 
р. зада̀чи   розв’яза̀ння [ро `зв’язок] зада̀чі 
р. о̀бщее   ро̀зв’язок зага `льний 
р. одноро̀дное   ро `зв’язок однорі̀дний 
р. основно̀е   ро `зв’язок основни `й 
р. по̀лное   ро̀зв’язок по `вний 
р. проѐктное   вѝрішення проє `ктне 
р. стациона̀рное   ро `зв’язок стаціона `рний 
р. технѝческое   рі̀шення техні `чне 
р. то̀чное   ро `зв’язок то `чний 
р. уравнѐния   ро̀зв’язок рівня `ння 
р. ча̀стное   ро̀зв’язок частко̀вий [частѝнний] 
р. чѝсленное   ро̀зв’язок числовѝй, 
розв’я `зування [розв’яза̀ння] числове ` 
[чисѐльне] 

решённый   розв’я `заний, ви `рішений, 
ухва `лений 

решѐтина   буд. ла̀та,-ти 
решетѝть   1. латува `ти, решетува̀ти; 

2. зреше `чувати, здіря `влювати 
решётка   1. ґра `тка,-ки; 2. ґра̀ти,-тів, 
ґра̀тниця,-ці 
р. а̀томная   ґра̀тка а̀томна 
р. гексагона̀льная   ґра `тка гексагона `льна 
р. гранецентрѝрованная   
ґра̀тка гранецентро `вана 

р. дифракцио̀нная   ґра̀тка дифракці `йна 
р. ио̀нная   ґра̀тка йо `нна 
р. колоснико̀вая   ру̀шта,-тів, рушта̀виця,-ці, 
ґра̀тниця руштува̀та 

р. кристаллѝческая   ґра̀тка кристалі̀чна 
р. кубѝческая   ґра̀тка кубі̀чна 

р. лю̀ковая   ґра̀ти лю `кові 
р. моноклѝнная   ґра `тка моноклі `нна 
р. объёмноцентрѝрованная   
ґра̀тка об’є̀мноцентро `вана 

р. око̀нная   ґра̀ти віко `нні 
р. отража̀тельная   ґра `тка відбивна ` 
р. предохранѝтельная   ґра̀ти запобі̀жні 
р. про̀волочная   ґра `ти дротяні ` 
р. простра̀нственная   ґра̀тка просторо `ва 
р. регуля̀рной структу̀ры   
ґра̀тка регуля `рної структу `ри 

р. слоѝстая   ґра̀тка шарува `та 
р. тетраэдра̀льная   ґра̀тка тетраедра̀льна 

решётник   реші `тник,-ка, решета̀р,-ра̀ 
(виготовлювач решіт) 

рѐшето   рѐшето,-та, си `то,-та; пересіва `ч,-ча̀ 
р. пло̀ское   рѐшето пло `ске 
р. подсевно̀е   рѐшето підсівне ` 

решёточный   ґратко `вий 
решётчатый   ґратча̀стий, заґрато̀ваний 
решечѐние   латува `ння (накладання 
дошок-лат на крокви) 

решѝтельный   рішу `чий 
решоф(ф)ѐр   решофе `р,-ра, підігрівни `к,-ка̀ 
решта̀к   решта `к,-ка ` (1. жолоб, канава для 
стікання води; 2. похилий дощаний настил 
для спускання вугілля) 

ржавѐть   іржа `віти 
ржавѐющий   іржавки `й, ржаві `йний 
ржа̀вить   іржа `вити 
ржавлѐние   іржа̀віння; поіржаві̀ння, заіржаві̀ння 
ржа̀вчина   іржа̀,-жі ` 
ржа̀вый   іржа̀вий, заіржаві̀лий, заіржа̀влений 
рѝгель   рѝгель,-геля, ба̀нта,-ти, 
банти `на,-ни (горизонтальний елемент в 
будівельних тримальних конструкціях) 
р. лѐстничной площа̀дки   ригѐль сходовѝй, 
банти `на сходова̀ 

р. подоко̀нный   ри `гель підвіко̀нний, 
банти `на підвіко̀нна 

рѝск   ри `зик,-ку 
рѝска   рѝска,-ки 
рискова̀ть, рискну̀ть   ризикува̀ти, ризикну̀ти 
рисова̀льный   рисува `льний, малюва `льний 
рисова̀ние   рисува `ння, малюва `ння 
рисо̀ванный   рисо̀ваний, мальо `ваний; 
нарисо `ваний, намальо̀ваний
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рисовать                                                                       ролик в кулачковом механизме 

рисова̀ть   рисува̀ти, малюва `ти (фарбами) 
рису̀нок   1. рису̀нок,-нка; 2 малю `нок,-ка 

(фарбами); 3. візеру `нок,-нка 
ритм   ритм,-му, розмі̀рність,-ности, 
узго `дженість,-ности 

ритмѝческий   ритмі̀чний 
ритмѝчность   ритмі̀чність,-ности 
ритмѝчный   ритмі̀чний 
риф   1. геол. риф,-фу; 2. мор. риф,-фа (1. пасмо 
скель на мілководді; 2. поперечний ряд 
отворів або петельок на вітрилі) 
р. берегово̀й   риф берегови `й 
р. подво̀дный   риф підво `дний 
р. продо̀льный   риф повздо `вжній 

рифлѐние   ри `флення, жолобкува̀ння, 
помо `рщення 

рифлёный   жо̀лобчастий, рівчако `вий 
рифо̀рминг   ріфо̀рмінг,-гу, переро `блення, 
перетво `рення (спосіб перероблення 
нафти для одержання високоякісної 
бензини та інших цінних продуктів) 

рихтова̀льный   рихтува `льний 
рихто̀ванный   рихто `ваний 
рихтова̀ть   рихтува `ти 
ро̀бот   ро `бот,-та (автомат, схожий 
зовнішнім виглядом і рухами на людину) 
р. агрега̀тно-промы̀шленный   
ро `бот агрега `тно-промисло `вий 

р. вы̀пуска гру̀зо-издѐлия   ро̀бот вѝпуску 
вантажу `-ви `робу 

р. напо̀льный   ро̀бот назе `мний 
р. промы̀шленный   ро `бот промисло `вий 
р. промы̀шленный с цѝкловым програ̀ммным 
управлѐнием   ро̀бот промисло `вий з 
циклови `м програ̀мним керува `нням 

р. промы̀шленный с числовы̀м програ̀ммным 
управлѐнием   ро̀бот промисло `вий з 
числови `м програ̀мним керува `нням 

р. специа̀льный   ро̀бот спеція `льний 
роботиза̀ция   роботиза `ція,-ції 
роботизѝрованный   зроботизо `ваний 
ров   рів, ро̀ву 
ровня̀ть   рівня `ти, вирі `внювати 
рог   1. ріг, ро̀га; 2. ріг, ро̀гу (рогове покриття) 
рога̀ч   рога `ч,-ча̀ 
рого̀жа   рого `жа,-жі (1. цупка тканина для 
упаковування; 2. груба полотняна матерія 
з шаховим переплетенням ниток) 

род [сорт, вид]   рід, ро̀ду; вид,-ду; ґату̀нок,-нку 
родамѝн   родамі̀н,-ну (синтетичний барвник 
для фарбування шовку) 

роданѝд   тіоціяна `т,-ту 
р. ка̀лия  KSCN   тіоціяна `т ка̀лію 

ро̀дий  Rh   ро `дій,-ію (хемічний елемент, 
ат.н. 45; належить до групи платинових 
металів) 

роднѝк   джерело̀,-ла див. ключ 
роднико̀вый   джере `льний 
ро̀за   1. бот. троя `нда,-ди; 2. арх. ро `за,-зи; 

3. ро̀за,-зи 
р. ветро̀в   метеор. ро `за вітрі̀в 
р. волнѐний   мор. ро̀за хвилюва `нь 
р. течѐний   мор. ро̀за тѐчій 

розѐтка   арх., мист., енерг. розѐтка,-ки 
(1. орнаментальний мотив у вигляді круглої 
квітки з однаковими пелюстками; 
2. пристрій для вмикання освітлювальних, 
нагрівальних та інших приладів в 
електромережу) 
р. деформа̀ций   розѐтка деформа̀цій 
р. ответвѝтельная   розѐтка відгалу̀жувальна 
р. потоло̀чная   розе `тка стельова̀ 
р. штѐпсельная   розѐтка ште `псельна 

розѐтта   арх. розѐта,-ти 
ро̀зница   ро̀здріб,-ро `бу 
ро̀зничный   роздрібни `й 
ро̀зовый   1. троя `ндовий; 2. рожѐвий (про 
колір) 

рока̀йль   архт. рока̀йль,-лю (архітектурний 
орнамент стилю рококо, що імітує 
природне з’єднання уламків скель, раковин, 
гротів і диких рослин) 

рол   1. рол,-ла (1. вал, коток, цилі `ндр, що 
обертається;2. машина для розмелювання 
волокнистих матеріялів у виробництві 
паперу та картону); 2. рол,-лу (сувій 
циліндричної форми з листів або суцільної 
стрічки якого-небудь матеріялу) 

ролево̀й   рольови `й, роле `вий 
ро̀лик   ро̀лик,-ка, ва̀лець,-льця̀; коліща̀,-ща̀ти 

(1. круглий циліндер, що обертається; 
2. порцеляновий ізолятор для закріплення 
на стінах, стелі електропроводів; 
3. невелике металеве коліщатко для 
зручности пересування) 
р. алма̀зный   ва̀лець алма̀зний 
р. ассиметрѝчный   ва̀лець асиметри `чний 
р. в кулачко̀вом механѝзме   
ва̀лець в кулачко̀вому механі `змі

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 424
ролик горизонтальный                                                                                     ротапринт 

р. горизонта̀льный   ва̀лець горизонта̀льний 
р. желобча̀тый   ва̀лець жоло `бчастий 
р. зажимно̀й   ва `лець затиско `вий 
р. иго̀льчатый   ва̀лець го `лчастий 
р. кана̀тный   ва̀лець линвови `й, 
коліща ` коді̀льне 

р. кача̀ющийся   ва̀лець хитни `й 
р. конѝческий   ва̀лець коні `чний 
р. нажимно̀й   ва̀лець натиско `вий 
р. направля̀ющий   ва̀лець спрямівни `й 

[спрямо̀вувальний] 
р. натяжно̀й   ва̀лець натяжни `й 
р. несу̀щий   ва̀лець трима `льний 
р. опо̀рный   ва `лець опо `рний 
р. перекидно̀й   ва̀лець перекидни `й 
р. поддѐрживающий   ва̀лець 
підтри `мувальний 

р. резѝновый   ва̀лець ґумо̀вий 
р. у `зкий   ва̀лець вузьки `й 
р. упо̀рный   ва̀лець підпо `рний 
р. фракцио̀нный   ва `лець фракці `йний 
р. цилиндрѝческий   ва̀лець циліндрѝчний 
р. широ̀кий   ва̀лець широ `кий 

роликовту̀лочный   ва̀лець вту `лковий 
ро̀ликовый   ро `ликовий, ва `льцевий, 
коліща `тковий 

роликоподшѝпник   вальни `ця ва̀льцева, 
вальцевальни `ця,-ці 
р. иго̀льчатый   вальнѝця ва̀льцева голча̀ста 
р. конѝческий   вальнѝця ва̀льцева коні̀чна 
р. радиа̀льный   вальнѝця ва̀льцева радія̀льна 
р. цилиндрѝческий   вальни `ця ва̀льцева 
циліндри `чна 

роликоподшѝпниковый   вальцевальни `чний 
ро̀ликоправѝльный   вальцеправѝльний 
роликостыково̀й   вальцестикови `й 

(про контактне зварення) 
ролл   1. рол,-ла (папір); 2. вал,-ла, гола̀ндер,-ра 
див. рол 

рольга̀нг   рольґа̀нґ,-ґа (вальцевий транспортер, 
який використовують у вальцівних верстатах 
для транспортування вальцівки) 

ро̀льный   ро `льний (папір); суві `йний 
романцемѐнт   романцеме `нт,-ту 

(цемент романський) 
ромб   ромб,-ба (паралелограм з рівними 
сторонами і непрямими кутами) 

ромбѝческий   ромбі̀чний 

ромбовѝдный   ромбоподі̀бний 
ро̀мбовый   ро `мбовий 
ромбододека̀едр   ромбододека `едер,-ра 

(проста форма кубічної кристалографічної 
системи, яка обмежована дванадцятьма 
гранями, що мають форму ромбів) 

ромбоэ̀др   ромбоѐдер,-ра (шестигранник з 
гранями у вигляді рівних ромбів) 

роса̀   роса `,-си ` 
росѝстый   ро̀сяний, роси `стий 
росо̀граф   росо `граф,-фа 
росомѐр   росомі̀р,-ра 
ро̀спись   арх. малюва `ння 
р. декоратѝвная   малюва̀ння декоратѝвне 
р. стенна̀я   малюва `ння стінне ` 

ро̀ссыпь   1. розсипа `ння; розси `пання; 
2. геол.розси `пина,-ни, розси `пище,-ща 
р. золота̀я   розсѝпина золота `, розси `пище 
золоте ` 

рост   зроста `ння; зріст, зро̀сту; ріст, ро `сту 
р. кристалло̀в   ріст криста `лів 
р. неусто̀йчивый   зроста `ння неуста̀лене 
р. температу̀ры   зроста̀ння [підвѝщення] 
температу `ри 

р. трѐщины   зроста̀ння трі̀щини 
р. усто̀йчивый   зроста `ння уста̀лене 

ро̀стверк   ро̀стверк,-ка, підва `лина (нижня 
частина фундаменту споруди) 
р. бето̀нный   ро̀стверк бето `новий 
р. деревя̀нный   ро `стверк дерев’я `ний, 
підва̀лина дерев’я `на 

р. сва̀йный   ро̀стверк пальовѝй, підва̀лина 
пальова ` 

ростко̀вый   ростко `вий, па `ростковий 
ростомѐр   ростомі̀р,-ра (прилад для 
вимірювання зросту людини) 

ро̀стра   арх. ро `стра,-ри (прикраса колон у 
вигляді носової частини 
давньоримського військового судна) 

рота̀метр   рота `метер,-тра (прилад для 
вимірювання втрати рідини або газу за 
сталою перепаду тиску) 
р. дистанцио̀нного контро̀ля   рота `метер 
дистанці `йного контро `лю 

р. мѐстного контро̀ля   рота̀метер місцѐвого 
контро `лю 

ротапрѝнт   ротапри `нт,-та (малоформатна 
друкарська машина, робота якої ґрунтується 
на принципі офсетного друку)
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ротатор                                                                                                   руда игольчатая 

рота̀тор   рота `тор,-ра (малоформатний 
апарат для виготовлення копій 
текстового матеріялу, схем тощо) 

рота̀торный   рота `торний 
ротацио̀нный   ротаці `йний 
рота̀ция   рота `ція,-ції, оберта `ння 
ро̀тор   ро̀тор,-ра (обертова частина машин 

(турбіни, електричного двигуна тощо), 
за допомогою якої енергія одного виду 
перетворюється в енергію іншого виду) 
р. гѝбкий   ро̀тор гнучки `й 
р. жёсткий   ро̀тор жорстки `й 
р. компрѐссора   ро̀тор компре `сора 
р. консо̀льный   ро `тор консо `льний 
р. короткоза̀мкнутый   ро̀тор короткоза̀мкнений 
р. межопо̀рный   ро̀тор міжопо `рний 
р. нагнета̀теля   ро `тор нагнітача ` 
р. парово̀й турбѝни   ро̀тор парово̀ї турбі̀ни 
р. рабо̀чий   ро̀тор робо `чий 
р. технологѝческий   ро̀тор технологі̀чний 
р. тра̀нспортный   ро `тор тра̀нспортний 
р. электрѝческий машѝны   
ро `тор електри `чної маши `ни 

ро̀торно-конвѐйерный   ро̀торно-конвѐєрний 
ро̀торный   ро̀торний 
рототро̀л   рототро `л,-ла (електромашинний 
регуля `тор) 

РТС   див. ста̀нция ремо̀нтно-технѝческая 
рту̀тно-жидкостный   рту̀тно-рідѝнний 

(манометер) 
рту̀тно-ква̀рцевый   рту̀тно-ква̀рцовий (лампа) 
рту̀тный   рту `тний 
рту̀ть  Hg   рту̀ть,-ті, мерку̀рій,-ію (хемічний 
елемент, ат.н. 80, сріблясто-білий 
рідкий важкий метал; ρ=13,5 г/см3) 

руба̀нок   руба̀нок,-нка, гѐмбель,-ля 
(теслярський інструмент для ручного 
стругання дерева) 
р. двойно̀й   руба̀нок подві `йний 
р. деревя̀нный   руба̀нок дерев’я `ний 
р. пневматѝческий   руба̀нок пневматѝчний 
р. электрѝческий   руба̀нок електри `чний 

руба̀шечный   обгортко `вий, 
обкладѝнковий, оболо̀нковий 

руба̀шка   1. обкла̀динка,-ки, кожу `х,-ха; 
2. обго̀ртка,-ки, оболо̀нка,-ки, соро̀чка,-ки 
р. водяна̀я   оболо̀нка водяна ` 
р. нагрева̀тельная   оболо `нка [соро `чка] 
нагріва `льна [нагрівна `] 

р. нару̀жная   оболо `нка зо̀внішня 
р. охладѝтельная   оболо̀нка [соро `чка] 
охолодна ` [охоло̀дження] 

р. парова̀я   оболо̀нка [соро `чка] парова ` 
р. цилѝндра   оболо̀нка [соро̀чка] цилі̀ндра 

рубѐж   грани `ця,-ці; грань,-ні; рубі̀ж,-бежу ` 
руберо̀йд   руберо `їд,-ду (покривний бітумо- 
картон) 

рубѐц   пруг,-га, руб,-ба, карб,-ба, рубѐць,-бця̀ 
рубѝдий  Rb   рубі̀дій,-ію (хемічний 
елемент, лужний метал, ат.н. 37; 
застосовують у фотоелементах) 

рубѝльник   ел. мѐчик,-ка; вимика̀ч,-ча ` 
(ручний пристрій для вмикання, вимикання 
та перемикання електричного струму 
напругою до 500 вольт) 
р. двухпо̀люсный   мѐчик двопо `люсний 
р. однопо̀люсный   мѐчик однопо̀люсний 
р. перекидно̀й   мѐчик перекиднѝй 
р. трехпо̀люсный   мѐчик трипо `люсний 

рубѝльный   мѐчиковий 
рубѝн   рубі̀н,-ну (кошто̀вний камінь червоного 
кольору, прозорий різновид корунду) 

рубѝновый   рубі̀новий 
рубѝть   руба̀ти 
ру̀бка   1. руба̀ння, сі̀чення; 2. мор. ру̀бка,-ки 

(закрите приміщення на верхній палубі 
суден, кораблів) 
р. бортова̀я   ру̀бка бортова ` 
р. ле `са   руба̀ння лі̀су 
р. рулева̀я   ру̀бка стернова ` 
р. штурва̀льная   ру̀бка штурва `льна 
р. шту̀рманская   ру̀бка шту `рманська 

ру̀бленый   ру̀баний, пору `баний, сі `чений, 
посі `чений 

рубцева̀тость   рубцюва `тість,-тости; 
пругува `тість,-тости 

рубцева̀тый   рубцюва `тий, пругува `тий 
(поверхня) 

ру̀бчатый   рубча̀стий, пругува `тий 
руда̀   руда̀,-дѝ 
р. бѐдная   руда̀ бі̀дна 
р. бога̀тая   руда̀ бага `та 
р. боло̀тная   руда̀ боло `тна 
р. вкра̀пленная   руда̀ вкра `плена 
р. дерно̀вая   руда̀ дернова ` 
р. желѐзная   руда̀ залі̀зна 
р. иго̀льчатая   руда̀ голча̀ста
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руда кусковая                                                                                                    румбовый 

р. куско̀вая   руда̀ грудча̀ста 
р. легкопла̀вкая   руда ` легкото `пна 
р. металлѝческая   руда̀ металі `чна 
р. недожжёная   руда̀ недови `палена 
р. необожжённая   руда̀ неви `палена 
р. обогащённая   руда̀ збага `чена 
р. обожжённая   руда̀ вѝпалена 
р. озёрная   руда̀ озѐрна 
р. окѝсленная   руда̀ окѝснена (оксидована) 
р. полиметаллѝческая   ру̀да поліметалі̀чна 

(руда, що містить кілька металів) 
р. то̀щая   руда̀ збі̀днена 
р. трудновосстана̀вливаемая   
руда̀ важковідно̀влювана 

руднѝк   копа̀льня,-ні, ру̀дня,-ні 
р. га `зовый   копа̀льня га̀зова 
р. металлѝческий   копа `льня металі̀чна 
р. сѐрный   копа `льня сірча `на 
р. соляно̀й   копа̀льня соляна̀ 

руднико̀вый   копа `льневий 
руднѝчный   копа̀льневий 
ру̀дный   ру `дний 
рудодробѝлка   рудодроба̀рка,-ки 
рудоиска̀тель   рудошука `ч,-ча 
рудоко̀п   рудоко̀п,-па 
рудомо̀йка   рудоми `йня,-ні 
рудонагру̀зчик   рудонаванта `жувач,-ча 
рудообогатѝтельный   рудозбага `чувальний 
рудоотделѝтель   рудовідді `льник,-ка 
рудоплавѝльный   рудото̀пний, рудоплавѝльний 
рудоподьёмник   рудопідійма `ч,-ча̀ 
рудоподьёмный   рудопідніма `льний 
рудопромыва̀льщик   рудопромива̀льник,-ка 
рудопромы̀вочный   рудопромивни `й, 
рудопромива `льний 

рудоразбо̀рка   рудорозбира `ння; 
рудорозі `брання; рудоро `збір,-бо `ру 

рудоразбо̀рный   рудорозбі̀рний 
рудоразделѝтель магнѝтный   рудоподі̀льник 
магне `тний 

рудотолчѐйный   рудотовчі `льний 
ружѐйный   рушни `чний 
ружьё   рушни `ця,-ці 
рука̀в   1. рука `в,-ва̀; 2. шланг,-га, вуж,-жа `, 
ки `шка,-ки 
р. вито̀й   рука `в зви `тий [кру `чений] 

р. герметѝчный   шланг [рука̀в] герметѝчний 
р. гѝбкий   шланг м’яки `й [гнучкѝй] 
р. надставно̀й   рука `в дото `чуваний 
р. пожа̀рный   шланг поже `жний 
р. резѝновый   рука `в [вуж] ґу `мо `вий 
р. резинотка̀невой   рука `в ґумотканѝнний 
р. сучѝльный   рука `в сука̀льний 

рукавѝца   рукавѝця,-ці, мн.рукави `ці 
рукавѝцы антивибрацио̀нные   рукави `ці 
антивібраці̀йні 

рукавѝцы защѝтные   рукави `ці захисні ` 
рукавѝчный   рукави `чний 
рука̀вный   рука `вний 
рукоя̀тка   рукі̀в’я, ру̀чка,-ки, держа̀к,-ка̀, 
ко `рба,-би (деталь механізму, приладу, за 
яку беруться рукою для пересування, 
перемикання, повороту) 
р. безопа̀сности   рукі `в’я безпѐки 
р. зажимна̀я   рукі̀в’я затисне ` 
р. ко̀нусная   рукі̀в’я ко̀нусне 
р. кривошѝпная с ру̀чкой   рукі̀в’я [ко̀рба] 
з ру̀чкою 

р. поворо̀тная фиксѝрующая   
рукі `в’я поворо `тне фіксува `льне 

р. предохранѝтельная   рукі `в’я запобі̀жне 
р. с ша̀риком   рукі̀в’я з ку `лькою 
р. уравновѐшенная   рукі̀в’я зрівнова̀жене 

рулева̀ть   кермува `ти, стернува `ти 
рулево̀й   кермови `й, стернови `й 
рулѐние   кермува̀ння, стернува `ння 
рулѐтка   рулѐтка,-ки (вимірювальна), 
стрі̀чка мі̀рна 
р. стальна̀я   рулѐтка стале `ва 

рулѐточный   рулѐтковий 
рулѝть   кермува̀ти (повертати кермо) 
руло̀н   руло `н,-ну, суві̀й,-во `ю 
руло̀нный   руло `нний, суві `йний 
руль   кермо̀,-ма̀; стерно `,-на ` (на судні) 
рум   рум,-ма (місце зв’язування плотів); 
гужо `вище,-ща 

румб   румб,-ба (1. поділка на шкалі компаса, 
як одиниця, що відповідає 1/32 частині 
видимого обрію; 2. геод. кут між даним 
напрямом і географічним меридіяном) 
р. ѝстинный   румб спра `вжній 
р. магнѝтный   румб магне `тний 

ру̀мбовый   ру `мбовий
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румпель                                                                                                 ряд натуральный 

ру̀мпель   мор. ру̀мпель,-пеля (підойма на 
судні для повертання керма) 
р. поперѐчный   ру `мпель попере `чний 
р. прямо̀й   ру̀мпель прямѝй 

ру̀пор   ру `пор,-ра; гучни `к,-ка `, говірни `к,-ка̀ 
(труба у вигляді зрізаного конуса або 
піраміди для посилення звуку) 
р. конѝческий   ру̀пор коні `чний 
р. пирамида̀льный   ру `пор піраміда̀льний 
р. секториа̀льный   ру̀пор секторія `льний 

ру̀порный   ру̀порний 
ру̀сло   ру̀сло,-ла, рі̀чище,-ща 
р. откры̀тое   рі̀чище відкри `те 
р. речно̀е   ру̀сло річки, рі̀чище річкове ` 

руслово̀й   руслови `й 
руст   руст,-ту (камені з грубо обтесаною 
або опуклою лицьовою поверхнею) 

ру̀стика   ру̀стика,-ки (рельєфне муровання 
або облицювання будівель рустом) 

рустова̀ть   арх. рустува `ти (оздоблювати 
будівлю рустом) 

ру̀хнуть   повали `тися, завали `тися, упа `сти, 
зруйнува `тися 

ручѐй   1. рівча̀к,-ка̀, кана̀вка (валика, диска); 
2. струмо̀к,-мка̀ (води) 

ру̀чка   1. ру̀чка,-ки (загальна назва); 
2. держа `к,-ка̀ (поздовжній); 3. ко̀рба,-би 
(для підіймання за допомогою обертання) 

ручнѝк   ручни `к,-ка̀ 
ручно̀й   ручни `й 
рым   рим,-ма (1. металеве кільце, прикріплене 
до прогонича або протягнене в його отвір; 
2. кільце, закріплене в стінці набережної 
для причалювання суден) 
р.-болт   рим-прого `нич,-ма-прого̀нича 
р. я̀корный   рим я `кірний 

ры̀ро   копи `стка,-ки (весло мішальне) 
ры̀твина   вѝбій, вѝбо̀ю; вибо `їна,-ни; 
водори `й,-ри `ю, ковба̀ня,-ні 

ры̀тый   рѝтий, ко̀паний 
ры̀ть   рѝти, копа̀ти 
рытьё   риття `, копа `ння 
рыхлѐние   розпу̀шування; розпу̀шення 
рыхлѝтель   розпу `шувач,-ча 
рыхлѝть   пуши `ти, розпу `шити 
ры̀хлый   пухки `й, розси `пчастий, сипки `й 
рыча̀г   ва̀жіль,-желя 
р. блокѝрующий   ва `жіль блокува̀ння 

[блокува `льний] 

р. вѝльчатый   ва̀жіль ви `лчастий 
р. включа̀ющий   ва̀жіль вмика `льний 
р. второ̀го ро̀да   ва̀жіль друго `го ро `ду 
р. выключа̀ющий   ва̀жіль вимика `ння 

[вимика `льний] 
р. зажимно̀й   ва̀жіль затиска̀ння [затиснѝй] 
р. кача̀ющийся   ва̀жіль похитнѝй [хиткѝй] 
р. кла̀панный   ва̀жіль хлипако `вий 
р. колѐнчатый   ва̀жіль колі `нчастий 
р. коро̀бки переда̀ч   ва̀жіль коро̀бки переда̀ч 
р. короткоплѐчий   ва̀жіль короткопле `чий 
р. котя̀щийся   ва̀жіль котки `й 
р. обра̀тного хо̀да   ва̀жіль зворо̀тного хо̀ду 
р. опо̀рный   ва `жіль опо `рний 
р. остано̀вочный   ва̀жіль зупи `нний 
р. пѐрвого ро̀да   ва̀жіль пѐршого ро `ду 
р. переводно̀й   ва̀жіль перевіднѝй 
р. переключа̀ющий   ва̀жіль перемика `ння 

[перемика `льний] 
р. перемѐны хода̀   ва `жіль змі̀ни хо `ду 
р. поворо̀тный   ва̀жіль поворо `тний 
р. подъёмный   ва̀жіль підійма `льний 
р. пусково̀й   ва̀жіль пускови `й 
р. распределѝтельный   ва̀жіль розподі̀льний 
р. ручно̀го то̀рмоза   ва̀жіль ручно̀го гальма̀ 
р. скоростѐй   ва `жіль швидкосте `й 
р. тормозно̀й   ва̀жіль гальмува `ння 

[гальмови `й] 
р. управлѐния   ва̀жіль керува `ння 
р. фокусѝрующий   ва̀жіль фокусува `ння 

[фокусува `льний] 
рыча̀жный   ва̀жільний 
рычажо̀к   важілѐць,-льця ` 
ряд   ряд,-ду, мн.рядѝ,-ді̀в 
р. абсолю̀тно сходя̀щийся   ряд абсолю̀тно 
збі `жний 

р. бесконѐчный   ряд нескінче `нний 
р. вариацио̀нный   ряд варіяці̀йний 
р. выра̀внивающий   ряд вирі `внювальний 
р. гармонѝческий   ряд гармоні `чний 
р. гомологѝческий   ряд гомологі `чний 
р. изологѝческий   ряд ізологі̀чний 
р. межосевы̀х расстоя̀ний   ряд міжосьовѝх 
ві̀дстаней 

р. напряжѐний   ряд напру `г 
р. натура̀льный   ряд натура `льний
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ряд параметрический                                                              сальник уравнительный 

р. параметрѝческий   ряд параметри `чний 
р. переда̀точных отношѐний   
ряд переда `тних відно̀шень 

р. полусходя̀щийся   ряд напівзбі̀жний 
р. пря̀дей   ряд ста̀лок 
р. расходя̀щийся   ряд розбі̀жний 
р. степенно̀й   ряд степене `вий 
р. сходя̀щийся   ряд збі̀жний 
р. термоэлектрѝческий   
ряд термоелектри `чний 

р. тригонометрѝческий   
ряд тригонометри `чний 

р. функцио̀нальный   ряд функці `йний 
р. числово̀й   ряд числови `й 
р. шлю̀зовый   ряд шлю `зовий 
р. шпу̀нтовой   ряд шпу `нтовий 

рядко̀вый   рядко̀вий 
ря̀дность   ря `дність,-ности 
ря̀дом   по̀ряд, по̀руч 
ряды̀   рядѝ,-ді `в 
р. машѝн   рядѝ маши `н 
р. параллѐльные   рядѝ парале `льні 
р. радиоактѝвные   рядѝ радіоакти `вні 

 
С 

 
садѝть   сади `ти 
садѝться, сесть   1. сіда̀ти, сі̀сти; осіда `ти, 
осі̀сти; 2. збіга̀тися, збі̀гтися; зсіда̀тися, 
зсі̀стися (про тканину) 

са̀дка   1. сіда̀ння; осіда̀ння; 2. текс. збіга̀ння, 
зсіда `ння; 3. са̀дження, саді̀ння; 4. мет. 
са̀дка,-ки 
с. жи `дкая   мет. са̀дка ріди `нна [рідка̀] 
с. специа̀льная   мет. са `дка спеція `льна 
с. чугуна̀   мет. са̀дка чавуну ` 

са̀дочный   1. мет. садко̀ви `й; 2. осідни `й, 
осіда̀льний (про басейн) 

са̀жа   са̀жа,-жі 
с. актѝвная   са̀жа акти `вна 
с. га̀зовая   са `жа га̀зова 
с. ла̀мповая   са `жа ла̀мпова 
с. печна̀я   са `жа пічна ` 
с. пла̀менная   са̀жа полумене `ва 

с. термоа̀томная   са̀жа термоа `томна, 
терма̀ж,-жу ` 

сажа̀ть   саджа `ти, садѝти 
са̀жевый   сажови `й 
са̀жень   са̀жень,-жня (давня східнослов’янська 
лінійна міра, дорівнює 2,134 м) 
с. коса̀я   са `жень скісни `й 
с. морска̀я   са `жень морськи `й 
с. пого̀нная   са̀жень пого̀нний [подовжѝнний, 
ліні̀йний] 

с. скла̀дочная   са̀жень складовѝй [складнѝй] 
с. таксацио̀нная   са `жень таксаці `йний 

сажеуловѝтель   сажовло `влювач,-ча 
са̀жный   сажовѝй 
сала̀зки   1. маш. поло̀зки,-ків; 2. са̀ночки,-чок, 
санча `та,-ча̀т 
с. вертика̀льные   поло `зки вертика̀льні 
с. враща̀ющиеся   поло `зки оберто̀ві 
с. спускны̀е   поло̀зки спускові ` [спускні̀] 
с. устано̀вочные   поло̀зки устано̀влювальні 

сала̀зочный   полозко `вий 
са̀ло   са `ло,-ла; лій, ло̀ю 
с. бара̀нье [овѐчье]   лій,-ло `ю 
с. свино̀е   са `ло,-ла 

салфѐтка   салфѐтка,-ки, серве `тка,-ки 
с. фильтр-прѐсса   салфѐтка фі̀льтер-прѐса 

салфѐточный   салфѐтковий, сервѐтковий 
са̀льдо   фін. са̀льдо (різниця між приходом 

(дебетом) і видатком (кредитом) 
бухгалтерського обліку) 

са̀льдовый   са̀льдовий 
са̀льник   ущі `льник,-ка, защі `льник,-ка, 
щільни `к,-ка ` (пристрій для ущільнення 
отворів, через які проходять рухомі 
частини механізмів (вали, штоки)) 
с. безнабѝвочный   ущі `льник [защі `льник, 
щільни `к] безнабивни `й 

с. лабирѝнтовый   ущі `льник [защі `льник] 
лабірѝнтовий 

с. подвесно̀й   ущі `льник [защі `льник] 
підвісни `й [почіпни `й] 

с. подвижно̀й   ущі `льник рухо `мий 
с. разгру̀женный   ущі̀льник розванта̀жений 
с. с охлаждѐнием   ущі `льник [щільни `к] з 
охоло `дженням 

с. телескопѝческий   ущі̀льник телескопі̀чний 
с. уравнѝтельный   ущі `льник [защі `льник] 
вирі `внювальний
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сальник штанговый                                                                           самодействующий 

с. шта̀нговый   ущі `льник шта `нгови `й 
са̀льниковый   ущільнико `вий 
са̀льность   са `льність,-ности 

(якість, властивість) 
са̀льный   1. са `льний; 2. засмальцьо `ваний, 
заяло `жений; 3. лойови `й (про свічку) 

сама̀н   буд. сама̀н,-ну, лимпа `ч,-ча̀ 
(будівельний стіновий матеріял, що являє 
собою необпалену цеглу, виготовлену з 
глини з домішкою солом’яної січки, полови, 
висушену на сонці) 

самоактивѝрующий   самоактивува `льний 
самобалансѝрующий   самобалансува `льний 
самобалансѝрующийся   автобала `нсний, 
самозрівнова `жний  

самоблокѝрование   самоблокува̀ння; 
самозаблоко `вування; самозаблокува `ння 

самоблокиро̀вка   самоблокува `ння; 
самозаблокува `ння; самозаблоко `вання 

самоблокиро̀вочный   самоблокува̀льний, 
самоблоківни `й 

самоблокиру̀ющийся   самозблоко `вний; 
самоблоко `ваний 

самовентилѝрующий   самовентилюва̀льний 
самовентиля̀ция   самовентиля `ція,-ції 
самовключа̀ющий   самовмика `льний 
самовключѐние   самовмика̀ння, самовводі̀ння; 
самоуві `мкнення, самовве `дення 

самовозбудѝмый   самозбу̀дний 
самовозбудѝтель   самозбу̀дник,-ка 
самовозбужда̀емость   самозбу̀дність,-ности 
самовозбужда̀ющийся   самозбу̀дний, 
самозбу̀дливий; самозбу `джуваний 

самовозбуждѐние   самозбу̀джування; 
самозбу̀дження; самозбу `дженість,-ности 
с. вибра̀ции   самозбу̀джування вібра̀ції 
с. генера̀торов постоя̀нного то̀ка   
самозбу̀джування генера̀торів пості̀йного 
стру `му 

с. жёсткое   самозбу̀джування жорстке ` 
с. колеба̀ний   самозбу̀джування колива̀нь 
с. мя `гкое   самозбу̀джування м’якѐ 

самовозбуждённый   самозбу `джений 
самовозвра̀т   1. самоверта̀ння; самовѐрнення; 

2. самовідно̀влювання; самовідно̀влення; 
самовідно `ва,-ви 

самовозвра̀тный   самовертанни `й, 
самоповертанни `й 

самовозвраща̀ющийся   самовертанни `й, 
самоповертанни `й 

самовозгора̀емость   самозаймѝстість,-тости 
самовозгора̀ние   самозайма `ння 
самовозгора̀ющийся   самозапа `льний, 
самозайми `стий 

самовозмущѐние   самозбу `рювання; 
самозбу̀рення; самозбу̀реність,-ности 

самовозобновля̀ющийся   самовідно̀вний 
самовоспламенѐние   самозайма̀ння, 
самоспала `хування; самозайняття `, 
самоспала `хнення 

самовоспламеня `емость   самозайми `стість, 
-тости 

самовоспламеня `ющийся   самозайми `стий 
самовосстановлѐние   самовідно̀влювання; 
самовідно `влення; самовідно `ва,-ви 

самовса̀сывающий   самовсмо̀ктувальний 
самовыгиба̀ющийся   самовигинни `й; 
самовигина `ний 

самовыгружа̀тель   самовиванта `жувач,-ча 
самовыделѐние   самовиділя `ння; 
самови `ділення; самови `діл,-лу 

самовы̀деленный   самови `ділений 
самовыделя̀ющийся   самовидільни `й 
самовыключа̀ющийся   самовимкни `й 
самовыпада̀ющий   самовипада `льний, 
самовипадни `й 

самовыпадѐние   самовипада `ння; 
самови `падення, самовипаді `ння; 
самови `пад,-ду 

самовыпрямлѐние   самови `простування, 
самовипрямля `ння, самовирі `внювання; 
самови `простання, самови `прямлення, 
самови `рівнення 

самовя̀зный   самов’я `зний 
самогася̀щийся   самога̀сний; самопога̀шуваний, 
самога `шений 

самогашѐние   самога̀шення, самопога̀шування; 
самогасі̀ння, самопога `шення 

самоговоря̀щий   самомо̀вний 
самодвѝгатель   самодвигу̀н,-на̀, саморуші̀й, 

-шія ` 
самодвѝгающийся   самору̀шний, самохі̀дний 
самодвижѐние   самору `х,-ху 
самодвѝжущийся   самохі̀дний, самору̀шний 
самодѐйствующий   самоді̀йний, самочѝнний

С 
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самозаготовка                                                                                     самолёт учёбный 

самозагото̀вка   самозаготовля `ння, 
самозагото `влювання, самозагото̀влення; 
самозаготі `вля,-лі 

самозагружа̀ющийся   самозаванта̀жний; 
самозаванта `жуваний, самованта `жений 

самозагустева̀ющий   самотужавки `й, 
самогу `сний 

самозада̀ющий   самозадава̀льний 
самозажига̀ние   самозапа `лювання 
самозажига̀тель   самозапа `лювач,-ча 
самозажига̀ющий   самозапа `льний 
самозажима̀ющий   самозатиска `льний 
самозажима̀ющийся   самозатисни `й; 
самозати `скуваний 

самозажимно̀й   самозатиско `вий 
самозака̀ливание   самогартува `ння, 
самозагарто `вування; самозагартува `ння 

самозака̀ливающийся   самозагарто `вний; 
самогарто `ваний, самозагарто `вуваний 

самозака̀лка   самогартува `ння; 
самозагарто `вування; самозагартува `ння; 
самога `рт,-ту 

самозаклѝнивание   самозакли `нювання, 
самозаплі `шування; самозакли `нення, 
самозаплі `шення 
с. механѝзма   самозаклѝнювання механі̀зму 
с. му `фты   самозакли `нювання му̀фти 

[злу̀чника] 
с. ремня̀   самозакли `нювання па `са 

самозаклѝнивающийся   самозаклинни `й, 
самозаплішни `й; самозакли `нюваний, 
самозаплі `шуваний 

самозакреплѐние   самозакрі `плювання; 
самозакрі `плення; самоза̀кріп,-пу 

самозакрепля̀ющийся   самозакріпни `й; 
самозакрі `плюваний 

самозакру̀чивающийся   самозакрутни `й; 
самозакру `чуваний 

самозакрыва̀ющийся   самозакривни `й; 
самозакри `ваний 

самозапада̀ющий   самозапа `дни `й 
самозапира̀ющийся   самозамикни `й; 
самозамика `ний 

самозапѝсывающий   самозапи `сувальний, 
самопи `сний 

самозапо̀рный   самозакрѝвний, самозапірнѝй 

самоза̀пуск   самозапуска̀ння; самозапу̀щення; 
самоза̀пуск,-ку 

самозарожда̀ющийся   самозаро̀дний; 
самозаро `джуваний 

самозаря̀д   самозаряджа̀ння; 
самозаря `джування; самозаря `дження; 
самозаря `д,-ду 

самозаря̀дный   самозаря `дний 
самозаряжа̀ние   самозаряджа̀ння, 
самозаря `джування; самозаря `дження 

самозата̀чивание   самозаго `стрювання 
с. инструмѐнта   
самозаго `стрювання інструме `нту 

самозата̀чивающийся   самозагостре `нний 
самозатра̀та   самозатра `та,-ти 
с. энѐргии   самозатра `та ене `ргії 

самозатуха̀ющий   самозгасли `вий 
самозатя̀гивающий   самозатя `гувальний 
самозахва̀т   самозахо `плювання; 
самозахо `плення; самозахо `п,-пу 

самозащѝтный   самозахиснѝй, самооборо̀нний 
самоизлучѐние   самовипромі̀нювання; 
самови `промі `нення 

самоизменя̀ющийся   мінлѝвий, самозмі̀нний 
самоизолѝрование   самоізолюва̀ння, 
самовідокре `млювання; 
самозаізолюва `ння, самовідокре `млення 

самоинду̀кция   самоінду̀кція,-ції 
самоиндуцѝрованный   самозіндуко `ваний 
самоискривлѐние   самовикривля `ння; 
самовикри `влювання; самови `кривлення 

самоиспарѐние   самовипаро `вування; 
самови `парення 

самоканализа̀ция   самоканаліза `ція,-ції 
самокатя̀щийся   котки `й, самокі̀тний 
самоколеба̀ние   самоколива̀ння, самохита̀ння 
самоколѐблющийся   самоколивни `й 
самолёт   літа `к,-ка̀ 
с.-амфѝбия   літа̀к-амфі̀бія,-ка̀-амфі̀бії 
с. газотурбѝнный   літа `к газотурбі̀нний 
с. реатѝвный   літа `к реакти `вний 
с. сверхзвуково̀й   літа `к надзвукови `й 
с. телемеханѝческий   літа̀к телемехані̀чний 
с. тра̀нспортный   літа `к тра `нспортний 
с. турбореактѝвный   літа̀к турбореактѝвний 
с. учёбный   літа̀к навча `льний
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самолётный                                                                                              самопогру`зчик 

самолётный   літако `вий 
самолётостроѐние   літакобудува̀ння 
самолётостроѝтельный   літакобудівни `й 
самоликвида̀ция   самоліквіда̀ція,-ції 
самонаводя̀щийся   самонавіднѝй 
самонагрева̀ние   самонагріва `ння; 
самонагріття ` 

самонагружа̀ющийся   самонаванта `жний; 
самонаванта `жуваний, самованта̀жений 

самонагружѐние   самонаванта `жування; 
самонаванта `ження 

самонареза̀ющий   самонаріза `льний 
самонастра̀ивающийся   самоналашто `вний 
самонатя̀гивающийся   самонатяжни `й 
самонатяжно̀й   самонатяго `вий 
самообогрева̀ние   самообігріва `ння 
самооборо̀на   самооборо `на,-ни 
самооборо̀нный   самооборо `нний 
самообращѐние   самооберта̀ння, самообѐрнення 
самообрушѐние   самообва `лювання, 
самозава `лювання; самообва `лення, 
самозава `лення; самообва `л,-лу, 
самозава `л,-лу 

самообслу̀живание   самообслуго̀вування 
самоокупа̀емость   самооку `пність,-ности, 
самоопла `тність,-ности 

самоокупа̀емый   самоопла `чуваний, 
самоокупо `вуваний; самоопла `тний, 
самоокупни `й 

самоокупа̀ться, самоокупѝться   
самоопла `чуватися, самооплати `тися; 
самоокупа `тися, самоокупо `вуватися, 
самоокупи `тися 

самоокупа̀ющийся   самоопла `тний, 
самоокупни `й 

самоопора̀жнивающийся   самоспорожни `й 
самоопрокѝдывание   самоперекида̀ння, 
самопереверта `ння; самопереки `нення, 
самопереве `рнення; самопереки `д,-ду, 
самопереве `рт,-ту 

самоопрокѝдывающийся   самоперекидни `й 
самоопуска̀ющийся   самоопускни `й 
самоориентѝрующийся   самозорієнто `вний 
самоостано̀в   самозупиня̀ння, самоприпиня̀ння; 
самозупи `нення, самоприпи `нення; 
самозупи `н,-ну, самоприпи `н,-ну; 
самозупи `нник,-ка (апарат) 

самоостано̀вка   див. самоостано̀в 
самоосуша̀ющийся   самоосушни `й; 
самоосу `шуваний 

самоосушѐние   самосуші̀ння, самоосу̀шування; 
самоосу `шення 

самооткрыва̀ющийся   самовідкривни `й; 
самовідкри `ваний 

самоотпу̀ск   самовідпуска̀ння, самопопуска̀ння; 
самовідпу `щення, самопу `щення; 
самові̀дпуск,-ку, самопо `пуск,-ку 

самоотта̀лкивание   самовідшто `вхування; 
самовідшто `вхнення; ві̀дштовх,-ху 

самоохлажда̀ющийся   самоохоло̀дний, 
самосту `дний 

самоохлаждѐние   самоохоло `джування; 
самоохоло `дження 

самоочища̀ющийся   самоочи `снѝй; 
самоочи `щуваний 

самоочищѐние   самоочища `ння; 
самоочи `щування; самоочи `щення 

самопа̀л   самопа̀л,-ла 
самопѐд   самопѐд,-да 
самопередвига̀ющийся   самопересувни `й 
самопередвижѐние   самопересува `ння; 
самопересу `нення; самопере `су̀в,-ву 

самоперека̀тывающийся   самоперекітни `й 
самопересечѐние   самоперетина `ння, 
самоперехре `щування; самопере `тнення, 
самоперехре `щення; самопере `тин,-ну, 
самоперехре `стя 

самопѝсец   самозапѝсувач,-ча, самопѝсець, 
-сця, самопи `с,-са 
с. двухкоордина̀тный   
самозапи `сувач двокоордина `тний 

с. релѐйный   самозапи `сувач релѐйний 
с. цифрово̀й   самозапи `сувач цифрови `й 

самопѝшущий   самопи `сний 
самопла̀вкость   то̀пкість,-кости, самото̀пність, 

-ности 
самоповора̀чивающийся   самоповертни `й; 
самоповоро `тний 

самопоглощѐние   самопоглина `ння, 
самовбира `ння; самопогли `нення, 
самоувібра `ння; самовби `р,-ру, 
самопо `глин,-ну 

самопогру̀зчик   самонаванта `жувач,-ча
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самоподаватель                                                                                               самоспуск 

самоподава̀тель   самоподава `ч,-ча 
самоподаю̀щий   самоподава `льний 
самоподдѐрживающий   самопідтрѝмувальний 
самопотреблѐние   самоспожива `ння; 
самоспожиття `; самоспожи `ток,-тку 

самопрерыва̀тель   самоперери `вник,-ка 
самоприспоса̀бливающийся   
самопристосо̀вний; самопристосо̀вуваний 

самопроизво̀льность   самочѝнність,-ности, 
спонта̀нність,-ности, самові̀льність,-ности 

самопроизво̀льный   1. самочѝнний; 
2. самові̀льний, дові̀льний; 
3. мимові `льний; 4. спонта `нний 

самопросветля̀ющийся   самопросві̀тний; 
самопросві̀тлюваний 

самопружѝнящий   самопружи `нячий, 
самопружни `й 

самопу̀ск   самозапуска̀ння; самозапу̀щення, 
самопу̀щення; самозапу̀ск,-ку, самопу̀ск,-ку 

саморазвѝнчивание   саморозґвѝнчування, 
саморозкру `чування; саморозґви `нчення, 
саморозкру `чення; саморо `зкрут,-ту 

саморазвѝнчивающийся   саморозґвинтнѝй, 
саморозкрутни `й 

саморазвя̀зывание   саморозв’я `зування 
(вузла) 

саморазго̀н   саморозганя̀ння, саморозігна̀ння; 
саморозгі `н,-го̀ну (реактора) 

саморазгружа̀тель   саморозванта̀жувач,-ча 
саморазгружа̀ющийся   саморозванта `жний 
саморазгру̀зка   саморозванта `жування; 
саморозванта `ження 

саморазогрѐв   самонагріва `ння; 
самонагріття `; самонагрі `в,-ву 

саморазогрева̀ние   самонагріва `ння; 
самонагріття `; самонагрі `в,-ву 

саморазогрева̀ющийся   самогрі `йний, 
саморозгрі `вний 

саморазрушѐние   саморуйнува `ння; 
самозруйно `вування; самозруйнува `ння; 
самозруйно `вання 

саморазря̀д   саморозряджа̀ння, 
саморозря `джування; саморозря `дження; 
саморозря `д,-ду 

саморазря̀дка   див. саморазря̀д 
саморазряжѐние   див. саморазря̀д 

самораскрыва̀ющийся   саморозкривни `й 
самораспа̀д   саморозпада `ння; 
саморозпа `дення; саморо `зпад,-ду 

самораспада̀ющийся   саморозпадни `й, 
саморозпада `вий 

самораспространя̀ющийся   самопоши `рний; 
самопоши `рюваний 

саморасцѐпка   саморозчі `плювання; 
саморозче `плення 

саморегистрѝрующий   самореєструва̀льний 
саморегулѝрование   саморегулюва `ння; 
самозрегулюва `ння 

саморегулѝрующий   саморегулюва `льний 
саморегулѝрующийся   саморегульо `вний; 
саморегульо `ваний 

саморо̀дковый   гірн. родимце `вий, 
саморо `дковий 

саморо̀дный   саморо `дний, саморі̀дний 
саморо̀док   родѝмець,-мця, саморо̀док,-дка 
саморо̀дочный   саморі̀дний 
самоса̀дный, самоса̀дочный   самооса `дний 
самосбра̀сывающий   самоскиднѝй 
самосва̀л   самоски `д,-да 
самосва̀льный   самоскидни `й 
самосверля̀щий   самосвердли `льний, 
самосвердлува `льний 

самосветя̀щийся   самосві̀тний 
самосгора̀ние   самозгоря̀ння, самозгора̀ння 
самосинхрониза̀ция   самосинхронізува̀ння; 
самозсинхронізува̀ння; самосинхроніза̀ція,-ції 

самосма̀зка   самома̀щення, самозма̀щування; 
самозма̀щення 

самосма̀зочный   самомасти `вний, 
самозма̀щувальний 

самосма̀зываемость   самозма̀щуваність, 
-ности, самозма `сність,-ности 

самосма̀зываемый   самозма̀щуваний, 
самома̀щений; самозма̀сний 

самосма̀зыватель   самозма̀зувач,-ча, 
самомасти `льник,-ка, самозма̀щувач,-ча 

самосма̀зывающийся   самозма̀сний 
самосогласо̀ванный   самоузгі `дний 
самосопряжённость   самоспря̀женість,-ности 
самосопряжённый   самоспря `жений 
самоспу̀ск   самоспуска `ння; самоспу̀щення; 
самоспу `ск,-ку (механізму)
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самостягивающийся                                                                                                сапун 

самостя̀гивающийся   самостяжни `й 
самосхва̀т   самосхо̀плювання; самосхо̀плення; 
самосхо `плювач,-ча (у механізмі) 

самотёк   гідрав. самопли `в,-ву 
самотёчный   самопли `вний 
самоторможѐние   самогальмува̀ння, 
самозагальмо̀вування; самозагальмува̀ння 

самотормозя̀щий   самогальмівни `й, 
самогальмува `льний 

самотормозя̀щийся   самозагальмо̀вний 
самоугаса̀ние   самозгаса `ння 
самоуплотнѐние   самоущі `льнювання, 
самозащі `льнювання; самоущі `льнення, 
самозащі `льнення 

самоуплотня̀ющий   самоущі `льнювальний 
самоуплотня̀ющийся   самозащільни `й; 
самоущі̀льнюваний 

самоуправлѐние   мех. самокерува̀ння; 
самоскерува `ння 

самоуправля̀емый   самопокеро `вний 
самоупрочнѐние   самомі̀цнення, 
самозмі̀цнювання; самозмі̀цнення 

самоупрочня̀ющийся   самозмі̀цненний; 
самозмі̀цнюваний 

самоустана̀вливаемость   самоустано̀вність, 
-ности 

самоустана̀вливающийся   самоустано `вний 
самоустановлѐние   самоустано `влювання, 
самоустановля `ння; самоустано `влення 

самофлюсѝрующийся   самопрофлюсо `вний 
самофлюсу̀ющий   самофлюсува̀льний 
самофокусѝрующийся   самосфокусо `вний 
самохо̀д   самохі̀д,-хо̀ду 
самохо̀дный   самохі̀дний 
самоцентрѝрующийся   самозцентро `вний 
самоциркулѝрующий   самоциркулі̀вний 
самоциркуля̀ция   самоциркуля `ція,-ції 
самочѝнность   самочѝнність,-ности 
самочѝнный   самочѝнний 
самошлаку̀ющийся   самозжужельо̀вний 
самоэкранѝрование   самозаекранува `ння; 
самозаекрано `вування; самоекранува `ння 

сандара̀к   сандара̀к,-ку (вид смоли) 
са̀ндрик   буд. са̀ндрик,-ку (карниз) 
са̀ни   са̀ни,-не `й 
санита̀рно-технѝческий   саніта̀рно-техні̀чний 

са̀нки   санки `,-но̀к, санча̀та,-ча̀т 
с. двухдѐйствующие   санча̀та дводі̀йні 
с. отбо̀йные   санча̀та відбійні ` 

са̀ночник   гірн. са̀ночник,-ка 
сантѐхник   сантѐхнік,-ка 
сантѐхника   сантѐхніка,-ки 
сантехнѝческий   сантехні `чний 
сантигра̀мм   сантигра `м,-ма, центігра `м,-ма 

(сота частина грама) 
сантилѝтр   сантилі̀тер,-тра 
сантимѐтр   сантимѐтер,-тра 
с. квадра̀тный  см2   сантимѐтер квадра̀тний 
с. кубѝческий  см3   сантиме `тер кубі̀чний 
с. обра̀тный  см-1   сантиме `тер обѐрнений 

сантиметро̀вый   сантиметро `вий 
сантипуа̀з  сП   сантипуа̀з,-за (сота частина 
одиниці динамічного коефіцієнта в’язкости) 

сантисто̀кс  cСт   сантисто `кс,-са (сота 
частина одиниці кінематичної в’язкости) 

сапо̀г   чо̀біт,-бота,  
сапогѝ   мн. чо̀боти,-бі̀т 
с. виброзащѝтные   чо `боти віброзахисні̀ 
с. резѝновые   чо̀боти ґумо̀ві 
с. резѝновые диэлектрѝческие   чо̀боти 
ґумо̀ві діелектрѝчні 

с. резѝновые кислотощёлочесто̀йкие   
чо̀боти ґумо̀ві кислотолугостійкі̀ 

сапо̀жник   швець,-ця `, чобота̀р,-ря ` 
сапо̀жничать   шевцюва `ти, чоботарюва `ти 
сапо̀жный   ше `вський, чобота `рський, 
взуттє `вий 

сапонѝны   сапоні̀ни,-нів (рослинні глікозиди, 
які застосовують у медицині, у 
виробництві шипучих напоїв, халви) 

САПР   див. систѐма автоматизѝрованного 
проектѝрования 

са̀про-   са `про- (у складних словах відповідає 
поняттю “гнилий”) 

сапро̀л   сапро `л,-лу 
(суміш крезолу з мінеральними мастилами, 
яку застосовують для дезинфекції) 

сапропелѝт   сапропелі̀т,-ту, кавстобіолі̀т,-ту 
(вид вугілля, яке утворюється з нижчих 
рослин і тварин) 

сапропелѝтовый   сапропелі `товий 
сапропѐль   сапропе `ль,-лю (мул з дна річок 
і озер) 

сапу̀н   авт. сапу̀н,-на (пристрій в картері 
двигуна внутрішнього згоряння)
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сапфир                                                                                                            сболченный 

сапфѝр   сафі `р,-ру, шафі `р,-ру 
(дорогоцінний камінь, різновид корунду) 

сара̀й   пові̀тка,-ки, дрові `тня,-ні 
сателлѝт   сателі̀т,-та, супу `тник,-ка, 
супрові `дник,-ка 
с. па̀рный   сателі̀т па̀рний 

сателлитодержа̀тель   сателітотрима `ч,-ча̀ 
сатинёр   сатинѐр,-ра, кола̀ндер сатинува̀льний 

(машина для тиснення рельєфу на поверхні 
паперу, малюнка полотняної тканини) 

сатинѝрование   сатинува `ння, ти `снення; 
відсатинува `ння, відти `снення 

сатинѝрованный   відсатино `ваний 
сатинѝровать   сатинува `ти,  відсатинува `ти 

(надавати паперові блиску) 
сатура̀тор   сатура̀тор,-ра, напо `внювач,-ча, 
наси `тник,-ка 

сатура̀торный   сатура `торний 
сатурацио̀нный   сатураці `йний 
сатура̀ция   цукр. сатура `ція,-ції (насичення 
рідин вуглекислим газом) 

сафро̀л   сафро `л,-лу (складова частина 
деяких видів олії, яку використовують в 
парфумерії) 

сафья̀н   сап’я `н,-ну (тонка м’яка шкіра 
найрізноманітніших кольорів, виготовлена 
із козячих (рідше овечих і телячих) шкур) 

сафья̀новый   сап’я `новий 
са̀хар   цу `кор,-кру 
с. виногра̀дный   цу̀кор виногра `дний 
с. инвертѝрованный   цу̀кор інве `ртний 

[зінверто `ваний, розще `плений] 
с. ко̀лотый   цу `кор розко `лений 
с. куско̀вый   цу̀кор гру `дковий 
с. моло̀чный   цу̀кор моло `чний 
с. плодо̀вый   цу̀кор плодо `вий 
с. свекловѝчный   цу `кор буряко̀вий 
с.-сирѐц   цу̀кор-сире `ць,-ру-сирцю ` 
с. солодо̀вый   цу̀кор солодо `вий 
с. тростнико̀вый   цу `кор трости `нний 
с. фрукто̀вый   цу̀кор фрукто `вий 

сахариза̀ция   цукрува `ння 
сахарѝметр   цукро `метер,-тра 
сахарѝстость   цукри `стість,-тости, 
цукро `вість,-вости 

сахарѝстый   цукри `стий 
сахарѝть   цукрува̀ти 
сахарѝться   цукрува `тися 

сахароварѐние   цукроварі `ння 
сахаро̀за   цукро̀за,-зи, сахаро `за,-зи, цу `кор 
буряко̀вий 

сба̀вить в вѐсе   змѐншитися у вазі̀, знѝзити 
вагу ` 

сба̀вка   1. змѐншування, зни `жування; 
змѐншення, знѝження; 2. скида̀ння, скѝнення 

сбавля̀ть, сба̀вить   1. змѐншувати, змѐншити, 
зни `жувати, зни `зити; 2. скида̀ти, ски `нути 

сба̀вочный   змѐншувальний, знѝжувальний, 
скидни `й 

сбалансѝрованный   збалансо `ваний, 
зрівнова `жений 

сбалансѝровать   зрівнова̀жити, збалансува̀ти 
сбег   збіга̀ння, сплива̀ння; збіг,-гу, сплив,-ву 
с. резьбы̀   збіг рі̀зі [нарі `зки] 

сбега̀ние   збіга `ння, стіка̀ння, сплива `ння 
(води) 

сбега̀ть, сбежа̀ть   збіга `ти, збі̀гти; стіка̀ти, 
стекти ` 

сбега̀ющий   збіга̀ючий, стіка̀ючий, сплива̀ючий, 
збіга `вий, стіка̀вий 

сберѐчь   зберегти `; заоща `дити 
сбива̀емый   зби `ваний; збивни `й 
сбива̀лка   колоті̀вка,-ки, збива `чка,-ки 
сбива̀ние   збива `ння, сколо `чування 
сбива̀тель   текс. збива `ч,-ча̀ 
сбива̀ть, сбить   збива̀ти, збѝти 
сбива̀ющий   збива̀льний 
сбѝвка   збива `ння; збиття ` 
сбивно̀й   збивнѝй 
сбѝвочный   збива `льний 
сбѝтый   зби `тий 
сближа̀ть, сблѝзить   зближа̀ти, зблѝжувати, 
зблѝзити 

сближа̀ющий   зблѝжувальний 
сближа̀ющийся   зблизни `й; збли `жуваний 
сближѐние   зближа `ння, збли `жування; 
зблѝження 

сблокѝрованный   зблоко `ваний 
сблокѝровать   зблокува `ти 
сбо̀ина   збо̀їна,-ни 
сбой   1. маш. збій,-бо `ю; 2. с.г. збо̀їни,-їн; 

3. текс. відпа `док,-дку 
сбо̀йка   гірн. збі̀йка,-ки (сполучний хід) 
сбо̀лченный   буд. з’є̀днаний прого `ничами
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сболчивание                                                                                                   сваливание 

сбо̀лчивание   буд. з’єдна̀ння прого `ничами 
сбор   збира `ння; зі̀брання; збір,-бо̀ру 
с. валово̀й   с.г. збір валови `й 
с. тамо̀женный   збір мѝтний, мѝто,-та 
с. урожа̀я   збира̀ння врожа `ю 

сбо̀рка   збира `ння, склада `ння; зібра `ння, 
скла `дення; монта̀ж,-жу `, збір,-бо̀ру; 
збі̀рка,-ки, скла `день,-ня (виріб) 
с. автоматизѝрованная   
склада̀ння автоматизо `ване 

с. автоматѝческая   склада̀ння автоматѝчне 
с. агрега̀тная   склада̀ння агрега `тне 
с. вы̀борочная   склада̀ння вибірко `ве 
с. механизѝрованная   збира̀ння механізо̀ване 
с. оконча̀тельная   склада̀ння остато `чне 
с. осева̀я   склада̀ння осьове ` 
с. подвѝжная   склада̀ння рухо̀ме, скла̀день 
рухо `мий 

с. пото̀чная   склада̀ння [збира̀ння] пото̀кове 
с. прецизио̀нная   склада̀ння прецизі `йне 

[високото `чне] 
с. радиа̀льная   склада̀ння радія `льне 
с. с приго̀нкой   склада̀ння з припасува̀нням 
с. с регулѝрованием   
склада̀ння з регулюва `нням 

с. селекцио̀нная   збира `ння селекці̀йне 
[вибірко `ве] 

с. слеса̀рная   склада̀ння слюса `рське 
[слюса `рне] 

с. стациона̀рная   склада `ння стаціона `рне 
с. теплова̀я   склада̀ння теплове ` 
с. узлова̀я   склада̀ння вузлове ` 

сбо̀рник   1. збі̀рник,-ка, резервуа `р,-ра; 
2. збі̀рка,-ки 
с. кислоты̀   збі `рник [резервуа `р] кислоти ` 
с. кристаллизацио̀нный   
збі̀рник кристалізаці `йний 

с. шла̀мовый   збі̀рник шла `мовий 
с. щёлока   збі̀рник розчину лу `гу 

сбо̀рно-разбо̀рный   збі̀рно-розбірни `й 
сбо̀рность   склада̀льність,-ности; 
буд. збі̀рність,-ности 

сбо̀рный   збі̀рний; буд. збірни `й 
сбо̀рочно-автоматѝческий   
склада̀льно-автомати `чний (цех) 

сбо̀рочный   склада̀льний 

сбо̀рчатость   збірча̀стість,-тости, 
складча̀стість,-тости 

сбо̀рчатый   збірча̀стий, складча̀стий 
сбо̀рщик   1. збира̀ч,-ча̀; 2. буд. склада̀льник,-ка 
сбра̀живание   збро̀джування, зферментува̀ння 
сбра̀живающий   збро `джувальний 
сбра̀сываемый   ски `даний; скидни `й 
сбра̀сывание   скида̀ння; ски `нення 
сбра̀сыватель   скида̀ч,-ча ` 
сбра̀сывать, сбро̀сить   скида̀ти, ски `нути 
сбра̀сывающий   скида̀льний 
сбра̀сывающийся   скидни `й; ски `даний 
сбродѝвший   збро `джений, зферменто̀ваний 
сброс   скида `ння, відводі̀ння; скѝнення, 
відвѐдення; скид,-ду, ви `кид,-ду 
с. вертика̀льный   скид вертика `льний 
с. диагона̀льный   скид діягона `льний 
с. напряжѐния   скида̀ння напру `ги 
с. па̀ра   вѝкид па̀ри 
с. сма̀зки   скида̀ння масти `ла 
с. сто̀чных вод   відвѐдення стічни `х вод 

[сто̀ків] 
с. ступѐнчатый   скид ступінча `стий 

[східча̀стий] 
сбросно̀й   скидни `й 
сбро̀совый   скидни `й 
сбро̀сы промы̀шленные   вѝкиди [відхо `ди] 
промисло `ві 

сброшюро̀ванный   полігр. зброшуро `ваний 
сброшюрова̀ть   зброшурува `ти 
сброшюрова̀ться   зброшурува `тися 
сбры̀згивать, сбры̀згать   збрѝзкувати, збрѝзкати 
сбыт   збут,-ту 
сбытово̀й   збутови `й 
сваебоѐц   палебо̀єць,-бі `йця 
сваебо̀йный   палебі̀йний 
сваезабива̀тель, сваезабо̀йщик   
палезабива `ч,-ча ` 

сваезабива̀тельный   палезабивни `й 
сва̀ечный   па̀льовий 
сва̀йка   па̀лька,-ки 
сва̀йник   пальовѝк,-ка̀ 
сва̀йный   пальови `й 
сва̀ливаемый   зва̀люваний; звальни `й 
сва̀ливание   зва̀лювання, скида̀ння; зва̀лення, 
ски `нення
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сваливать                                                                                               сварка стыковая 

сва̀ливать, свалѝть   зва̀лювати, звали `ти; 
скида̀ти, ски `нути 

сва̀ливающий   зва̀лювальний 
сва̀лка   1. зва̀лювання; зва̀лення; 2. зва̀лище,-ща 

(місце вивозу нечистот); 3. смітни `к,-ка̀ 
(яма для сміття) 

сва̀лочный   зва̀льний, зва `лювальний 
сва̀льный   зва̀льний, зва `лювальний 
сва̀ренный   зва̀рений; зва̀рень,-рня (виріб) 
сва̀риваемость   зва̀рюваність,-ности, 
зва̀рність,-ности 

сва̀риваемый   зва̀рюваний; зварни `й 
сва̀ривание   зва̀рювання; зва̀рення 
сва̀ривать, сварѝть   зва̀рювати, звари `ти 
сварѝваться   зва̀рюватися 
сва̀ривающий   зва̀рювальний 
сва̀ривающийся   зва `рний; зва `рюваний 
сва̀рка   зва̀рювання; зва̀рення; звар,-ру; 
зва̀рина,-ни (місце) 
с. автогѐнная   зва̀рювання автогѐнне 

[га̀зове] (з’єднання матеріялів місцевим 
розтопленням газокисневим полум’ям) 

с. автоматѝческая   зва̀рювання автоматѝчне 
с. аргонодугова̀я   зва̀рювання арґонодуговѐ 
с. ацетилѐновая   зва̀рювання ацетилѐнове, 
звар ацетиле `новий 

с. безога̀рковая   зва̀рювання безнедога̀ркове 
с. в стык   зва̀рювання у стик 
с. ва̀куумная   зва̀рювання ва `куумне 
с. взрывна̀я   зва̀рювання вибухо̀ве [вѝбухом], 
звар вибухо `вий 

с. внахлёстку   зва̀рювання вна̀пусток 
с. водоро̀дная   зва̀рювання воднѐве 
с. водяны̀м га̀зом   зва̀рювання [звар] 
во `дним га `зом 

с. вприты̀к   зва̀рювання [звар] вприту `л 
с. вразбро̀с   зва̀рювання [звар] вро `зкид 
с. га̀зовая   зва̀рювання га̀зове, звар га̀зовий 
с. газоводоро̀дная   зва̀рювання газоводнѐве, 
звар газоводне `вий 

с. газопрѐссовая   зва̀рювання газопрѐсове 
с. давлѐнием   зва̀рювання [звар] тѝском 
с. диффузио̀нная   зва̀рювання дифузі̀йне 
с. дугова̀я   зва̀рювання дугове ` 
с. дугова̀я в защѝтном га̀зе   зва̀рювання 
дугове ` в захисно̀му га̀зі 

с. дугова̀я механизѝрованная   
зва̀рювання дугове ` механізо `ване 

с. дугова̀я ручна̀я   зва̀рювання дуговѐ ручнѐ 
с. дугова̀я то̀чечная   зва̀рювання дугове ` 
точкове ` 

с. ѝмпульсная   зва̀рювання і̀мпульсне 
с. индукцио̀нная   зва `рювання індукці̀йне 
с. каска̀дом   зва `рювання [звар] каска `дом 
с. кислоро̀дно-ацетилѐновая   зва̀рювання 
кисне `во-ацетилѐнове, звар киснѐво- 
ацетиле `новий 

с. кислоро̀дно-водоро̀дная   зва `рювання 
кисне `во-водне `ве 

с. кондекса̀торная   зва̀рювання конденса̀торне 
с. конта̀ктная   зва̀рювання конта̀ктне, 
звар конта `ктний 

с. кузнѐчная   зва̀рювання кова `льське 
с. ла̀зерная   зва `рювання ла `зерне 
с. магнѝтно-ѝмпульсная   
зва̀рювання магне `тно-і̀мпульсне 

с. мета̀ллов электрѝческая   зва̀рювання 
мета `лів електри `чне, звар мета̀лів 
електри `чний 

с. многодугова̀я   зва̀рювання багатодуговѐ 
с. многоэлектро̀дная   
зва̀рювання багатоелектро `дне 

с. на весу̀   зва̀рювання у вися̀чому поло̀женні 
с. на подъём   зва̀рювання на підніма̀ння 

[підйо̀м] 
с. на спуск   зва̀рювання [звар] на спуск 
с. печна̀я   зва̀рювання пічнѐ 
с. плавлѐнием   зва̀рювання то `пленням 
с. пла̀зменная   зва̀рювання пла `змове 
с. под флю̀сом   зва̀рювання [звар] під 
флю `сом 

с. полуавтоматѝческая   
зва̀рювання напівавтомати `чне 

с. потоло̀чная   зва̀рювання стельове `, 
звар стельови `й 

с. рельѐфная   зва̀рювання рельє̀фне, 
звар рельє `фний 

с. ручна̀я   зва `рювання ручне ` 
с. скоростна̀я   зва̀рювання шви `дкісне 
с. сопротивлѐнием   зва `рювання о̀пором 
с. стыкова̀я   зва̀рювання стиковѐ, звар 
стикови `й
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сварка термитная                                                                    сверлильно-долбёжный 

с. термѝтная   зва̀рювання термі̀тне 
с. то̀ками высо̀кой частоты̀   зва̀рювання 
стру `мами висо `кої частоти ` 

с. то̀чечная   зва̀рювання точковѐ 
с. трѐнием   зва̀рювання [звар] тертя `м 
с. уда̀рная   зва `рювання уда̀рне 
с. ультразвукова̀я   
зва̀рювання ультразвукове ` 

с. холо̀дная   зва̀рювання холо `дне 
с. шла̀нговая   зва̀рювання шла `нгове 
с. шо̀вная   зва̀рювання шо̀вне, звар шо̀вний 

[шво `вий] 
с. электродугова̀я   зва̀рювання електродуговѐ 
с. электромагнѝтная   
зва̀рювання електромагне `тне 

с. электро̀нно-лучева̀я   
зва̀рювання електро `нно-променѐве 

с. электрошла̀ковая   
зва̀рювання електрожу `желеве 

сваркопа̀йка   зва̀рювання-лютува̀ння 
сварно̀й   1. зварни `й, зварови `й (отриманий 
шляхом зварювання); 2. зва `рювальний 
(для зварювання) 

сварноко̀ванный   зварноко `ваний 
сварнокованолито̀й   зва `рноко `ваноли `тий 
сварнолито̀й   зварноли `тий 
сва̀рный   зва̀рний 
сва̀рочный   зва̀рювальний 
сва̀рщик   зва̀рювальник,-ка, зва̀рник,-ка 
сва̀я   па̀ля,-лі 
с. а̀нкерная   па̀ля а̀нкерна 
с. винтова̀я   па̀ля ґвинтова ` 
с. деревя̀нная   па `ля дерев’я `на 
с. жедезобето̀нная   па̀ля залізобето̀нна 
с. коренна̀я   па̀ля корінна ` 
с. мая̀чная   па̀ля маяко `ва 
с. отбо̀йная   па̀ля відбійна ` 
с. подпо̀рная   па̀ля підпірна ` 
с. по̀лая   па `ля порожни `ста 

сведѐние   зводі̀ння; звѐдення 
свѐдение   ві̀домість,-мости 
сведённый   зве `дений 
свежева̀ть   білува̀ти 
свежевы̀беленный   свіжови `білений 
свежевы̀деланный   свіжови `роблений 
свежевы̀крашенный   свіжопофарбо̀ваний 
свежевы̀нутый   свіжови `йнятий 

свежевы̀струганный   свіжови `струганий 
свежезаморо̀женный   свіжозаморо `жений 
свежезащищённый   свіжозахи `щений 
свежеизолѝрованный   свіжозаізольо `ваний 
свежеморо̀женный   свіжозаморо̀жений 
свеженасы̀панный   ґрунт. свіжонасѝпаний 
свежеокра̀шенный   свіжопофарбо̀ваний 
свежеосаждённый   свіжооса `джений 
свежепригото̀вленный   свіжопригото̀ваний 
свежесру̀бленный   свіжозру `баний 
свежеуплотнённый   свіжоущі `льнений 
свѐжий   сві `жий 
свѐивать, свева̀ть, свѐять   зві̀ювати, звіва̀ти, 
зві̀яти 

свёкла   буря `к,-ка̀, мн. буряки `,-кі̀в 
с. са̀харная   буря `к цукро `вий 

свекловѝчный   буряко̀вий, буря `чаний 
свеклово̀дческий   буряківни `чий 
свеклокомба̀йн   бурякокомба `йн,-на 
свеклокопа̀тель   бурякокопа `ч,-ча̀ 
свекломо̀йка   бурякомиття̀; бурякомѝйня,-ні 

(апарат) 
свеклоочистѝтель   бурякоочи `сник,-ка ` 
свеклопогру̀зчик   бурякованта `жник,-ка 
свеклопогру̀зчик-очистѝтель   
бурякованта `жник-очи `сник,-ка-очи `сника 

свеклоподъёмник   1. бурякопідко̀пувач,-ча; 
2. бурякопідійма̀ч,-ча ` (транспортер) 

свеклорѐзка   бурякорі̀зання 
свеклоубо̀рка   бурякозбира `ння 
свеклоубо̀рочный   бурякозбира `льний 
свеко̀льный   буряко̀вий 
свердлово̀й   свердлови `й 
свердло̀вочный   свердлува `льний 
свѐрка   звіря `ння; зві̀рення 
сверка̀ние   блискоті̀ння, вибли `скування; 
блѝскання 

сверка̀ть, сверкну̀ть   бли `скати,блискоті `ти, 
блисну `ти 

сверка̀ющий   блискітли `вий 
сверлѐние   свердлі̀ння, свѐрдлення, вѐрчення; 
просве `рдлення, ви `свердлення; 
просве `рдлина,-ни 

сверлённый   свѐрдлѐний 
сверлёный   просвердле `нний 
сверлѝльно-   свердли `льно- 
с.-долбёжный   свердли `льно-довба̀льний
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сверлильно-нарезной                                                                               сверхсметный 

с.-нарезно̀й   свердли `льно-нарізни `й 
с.-расто̀чный   свердлѝльно-розто̀чувальний 
с.-фрѐзерный   свердли `льно-фре `зерний 

сверлѝльный   свердли `льний 
сверлѝть   свердли `ти 
сверло̀   свердло̀,-ла̀, све `рдел,-дла, бур,-ра 
с. алма̀зное   свердло̀ алма̀зне 
с. быстрорѐжущее   свердло̀ швидкорі̀зальне 

[швидкорі `зне] 
с. для ка̀мня   свердло̀ каменя `рське 
с. для угля̀   свердло̀ для вугі̀лля 
с. коро̀нное   свердло̀ вінце `ве 
с. ло̀жечное   свердло̀ ло `жкове, 
свердло `-ло̀патень,-ла̀-ло̀патня 

с. навёртное   свердло̀ накрутне ` 
с. пневматѝческое   свердло ` пневматѝчне 
с. по дѐреву   свердло̀ [свѐрдел] по дѐреву 
с. по̀лое   свердло̀ порожни `сте 
с. ручно̀е   свердло̀ ручне ` 
с. спира̀льное   свердло ` спіра `льне 
с. столя̀рное   свердло̀ столя `рське 
с. центрово̀е   свердло̀ центрове ` 
с. центро̀вочное   свердло ` центрува `льне 
с. шарово̀е   свердло̀ кульове ` 

сверля̀щий   свердлува `льний 
сверну̀вшийся   хем. зсі̀лий, скипі̀лий 
свёрнутый   зго̀рнутий, сту̀лений, скру̀чений, 
зви `тий 

сверну̀ть   згорну̀ти, стули `ти, скрути `ти, 
зви `ти; зґвинти `ти; збо `чити 

свёрстанный   полігр. спланто `ваний, 
звѐрстаний 

свёртка   згорта̀ння, скру̀чування; зго̀рнення, 
скру `чення; зго `ртка,-ки, звій,-во̀ю, суві `й, 
-во̀ю (предмет) 

свёртный   зго̀ртний, зве `ртний, зви `вний, 
скру `тний 

свёртываемость   хем. коагульо̀ваність,-ности 
(здатність до зсідання) 

свёртывание   1. згорта `ння, стуля `ння, 
скру `чування, звива `ння; зго̀рнення, 
сту̀лення, скру `чення; 2. хем. зсіда̀ння, 
скипа `ння; коагуля `ція,-ції 

свёртывать, сверну̀ть   згорта `ти, згорну `ти, 
скру `чувати, скрути `ти 

свёртываться, сверну̀ться   1. згорта `тися, 
згорну `тися, скру̀чуватися, скрути `тися; 
2. хем. зсіда̀тися, зсі̀стися; скипа `тися, 
скипі `тися (від кип’ятіння) 

свёртывающийся   згортни `й, скрутни `й; 
згорта `ний, скру `чуваний 

сверх   над, по `над, по `за 
сверхатмосфѐрный   надатмосфе `рний 
сверхбыстрорѐжущий   надшвидкорі `зний 
сверхбыстрохо̀дный   надшвидкохі̀дний 
сверхвысо̀кий   надвисо `кий 
сверхвысоково̀льтный   надвисоково `льтний 
сверхвысокочасто̀тный   надвисокочасто̀тний 
сверхгига̀нт   надгіга̀нт,-та 
сверхдавлѐние   надтѝснення; надтѝск,-ку 
сверхда̀льний   наддале `кий 
сверхдлѝнный   наддо̀вгий 
сверхзвуково̀й   надзвукови `й 
сверхискрово̀й   надіскрови `й 
сверхконтра̀стный   надконтра `стний 
сверхкоро̀ткий   надкоро `ткий 
сверхкритѝческий   надкрити `чний 
сверхлёгкий   надлегки `й 
сверхлимѝтный   понадлімі `тний, 
понаднормати `вний 

сверхмикро̀метр   надмікромѐтер,-тра 
сверхмноговременно̀й   надбагаточасови `й 
сверхмо̀щный   надпоту `жний 
сверхнапряжѐние   наднапру `га,-ги 
сверхнорматѝвный   наднормати `вний 
сверхпаропро̀чный   надпароміцни `й 
сверхпреломлѐние   надзало `млення 
сверхпроводѝмость   надпрові `дність,-ности 
с. высокотемперату̀рная   надпрові̀дність 
високотемперату̀рна 

сверхпроводѝмый   надпрові `дний 
сверхпроводнѝк   надпровідни `к,-ка̀ 
сверхпроводя̀щий   надпровідни `й 
сверхпро̀чный   надміцни `й 
сверхразрешённый   наддозво `лений 
сверхсветово̀й   надсвітлови `й 
сверхсѝльный   надси `льний, надпоту `жний 
сверхскоростно̀й   надшви `дкісний 
сверхсло̀жный   надскладни `й 
сверхсмѐнный   понадзмі̀нний 
сверхсмѐтный   ек. надкошто `рисний
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сверхсрочный                                                                                                       светлый 

сверхсро̀чный   понадтерміно `вий, 
надтерміно `вий 

сверхсто̀имость   ек. надва `ртість,-тости 
сверхструкту̀ра   надструкту `ра,-ри 
сверхструкту̀рный   надструкту `рний 
сверхтвёрдый   надтверди `й 
сверхтеку̀честь   надтѐчкість,-тости, 
надпли `нність,-ности 

сверхтеку̀чий   надтеку̀чий, надпли `нний 
сверхтипово̀й   надтипо `вий 
сверхто̀к   надстру `м,-му 
сверхто̀нкий   надтонки `й 
сверхто̀чный   надто̀чний 
сверхтяжёлый   надважки `й 
свѐрху   згори `, звѐрху (з висоти); пове `рх, 
звѐрху (на поверхні) 

сверхуда̀рный   надуда̀рний 
сверхуро̀чный   позачасови `й, наднормо `вий 
сверхцентрифу̀га   надцентрифу `га,-ги 
сверхчувствѝтельный   надчутли `вий 
свѐрченный   скру `чений, зви `тий 
сверша̀ть, свершѝть   зді̀йснювати, здійснѝти; 
завѐршувати, зверши `ти 

свес   1. буд. звис,-су; 2. пові `тка,-ки; 
3. стрі̀ха,-хи 

свет   сві̀тло,-ла, осві `тлення 
с. бѐлый   сві̀тло бі `ле 
с. блѝжний   сві `тло [осві `тлення] бли `зьке 

[бли `жнє] 
с. вѐрхний   сві̀тло [осві `тлення] ве `рхнє 
с. габарѝтный   сві̀тло габари `тне 
с. газокалѝльный   сві `тло газожарове ` 
с. да̀льний   осві̀тлення [сві `тло] далѐке 

[да `льнє] 
с. дневно̀й   сві `тло дѐнне 
с. естѐственный   сві `тло приро `дне 
с. за̀дний   авт. осві̀тлення [сві `тло] за `днє 
с. излучённый   сві̀тло випромі `нене 
с. иску̀сственный   сві `тло шту `чне 
с. калѝльный   сві `тло жарове ` 
с. мига̀ющий   сві̀тло блѝмальне [миготлѝве] 
с. монохроматѝческий   
сві `тло монохроматѝчне 

с. неполяризо̀ванный   сві̀тло неполяризо̀ване 
с. отражённый   сві `тло відбѝте 
с. па̀дающий   сві `тло спадне ` [па `даюче] 

с. поглощённый   сві̀тло поглѝнуте [уві̀бране] 
с. поляризо̀ванный   сві̀тло поляризо `ване 
с. потоло̀чный   сві `тло стельове ` 
с. преломлённый   сві `тло зало `млене 
с. рассѐянный   сві̀тло розсі `яне 
с. рѐзкий   сві `тло різкѐ 
с. сигна̀льный   сві̀тло сигна `льне 
с. со̀лнечный   сві `тло со `нячне 
с. ту `склый   сві `тло тьмя `не 
с. электрѝческий   сві `тло електрѝчне 

светѝло   світѝло,-ла 
с. небѐсное   світи `ло небѐсне 

светѝльник   світи `льник,-ка, ліхта̀р,-ря ` 
с. настѐнный   ліхта̀р стінни `й 
с. подвесно̀й   світѝльник підвісни `й 

[почіпни `й] 
с. потоло̀чный   світи `льник стельови `й 
с. ру̀дничный   ліхта̀р копа `льневий 
с. ручно̀й   ліхта̀р ручни `й 
с. стациона̀рный   світѝльник стаціона̀рний 

светѝльный   світи `льний 
светѝльня   ґніт,-нота ` 
светѝмость   сві̀тність,-ности 
с. звёзд   сві `тність зір 
с. пла̀мени   сві `тність по `лум’я 

светѝть   світѝти 
светѝться   світѝтися 
светлѐть   світлі̀шати, світлі̀ти 
свѐтло-   я `сно- 
с.-бу̀рый   я `сно-бу̀рий, я `сно-рудѝй 
с.-голубо̀й   я̀сно-голубѝй, я̀сно-блакѝтний 
с.-жёлтый   я `сно-жо̀втий 
с.-зелёный   я `сно-зелѐний 
с.-золотѝстый   я `сно-золоти `стий, 

я `сно-золота `вий 
с.-корѝчневый   я `сно-бруна `тний 
с.-кра̀сный   я `сно-черво `ний 
с.-ма̀товый   я `сно-ма̀товий 
с.-ора̀нжевый   я `сно-ора `нжевий, 

я `сно-жовтогаря `чий 
с.-ро̀зовый   я `сно-роже `вий 
с.-сѐрый   я `сно-сі̀рий 
с.-сѝний   я `сно-сѝній 
с.-тенево̀й   світлотіньови `й 

светлова̀ть   личкува `ти 
свѐтлый   я `сний, сві̀тлий
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световод                                                                      светофильтр компенсационный 

светово̀д   світлові̀д,-во `ду, світлово `д,-во `ду 
световозбужда̀ющий   світлозбу̀джувальний 
световозбужда̀ющийся   світлозбу̀дний 
светово̀й   світлови `й 
световспы̀шка   світлоспа `лах,-ху 
светодальномѐр   світлодалекомі `р,-ра 
светозащѝтный   світлозахисни `й 
светоизлуча̀тельный   світловипромі̀нювальний 
светоизлучѐние   світловипромі̀нювання 
светоизмерѝтель   світловимі̀рювач,-ча, 
світловимі `рник,-ка 

светоизмерѝтельный   світловимі̀рювальний, 
світловимірни `й 

светоконтро̀ль   світлоконтро `ль,-лю 
светоконтро̀льный   світлоконтро̀льний 
светокопирова̀льный   світлокопіюва `льний 
светокопирова̀ние   світлокопіюва̀ння 
светоко̀пия   світлоко `пія,-пії 
светолока̀ция   світлолока `ція,-ції, 
світлорозмі `щення 

светомѐр   світломі̀р,-ра 
светометрѝческий   світлометри `чний 
светонепроница̀емость   
світлонепрони `кність,-ности 

светонепроница̀емый   світлонепроникни `й 
светообору̀дование   світлообла `днування, 
світлоустатко `вування; світлообладна̀ння, 
світлоустаткува `ння; світлоустаткова `ння 
(предмет) 

светоотда̀ча   світловида `тність,-ности, 
світловідда̀ча,-чі 

светопереда̀ча   світлопересила `ння; 
світлопереси `льня,-ні 

светопеча̀таемый   світловіддруко `вний 
светопеча̀тание   світлодрукува `ння; 
світлодру `к,-ку 

светопеча̀тающий   світлодрукува̀льний 
светопеча̀тающийся   світловіддруко `вний; 
світлодруко `ваний 

светопѝсный   світлопи `сний 
свѐтопись   світло̀пис,-су 
светопоглотѝтельный   світлопоглина̀льний, 
світловбирни `й, світловбира `льний 

светопоглощѐние   світловбира `ння, 
світлопоглина `ння; світлоувібра̀ння, 
світлопогли `нення; світловби `р,-ру, 
світлопо `глин,-ну 

светопотѐря   світловтра `та,-ти 
светопреломлѐние   світлозало `млювання, 
світлозаломля `ння; світлозало `млення 

светопро̀вод   світлопро `від,-воду 
светопроводѝмость   світлопрові̀дність,-ности 
светопроекцио̀нный   світлопроєкці `йний 
светопроём   світлоо̀твір,-вору, о̀твір світловѝй 
светопрозра̀чность   світлопрозо̀рість,-рости 

(скла) 
светопроница̀емость   світлопронѝкність,-ности 
светопроница̀емый   світлопроникни `й 
светопро̀чность (красѝтеля)   світлотрѝвкість 

(барвника) 
светораспределѐние   світлорозподіля `ння; 
світлорозподі̀лення; світлорозпо̀діл,-лу 

светораспределѝтельный   світлорозподі̀льний 
светорассѐиваемый   світлорозсі `юваний; 
світлорозсійни `й 

светорассѐивание   світлорозсі̀ювання; 
світлорозсі `яння 

светорассѐиватель   світлорозсі `ювач,-ча 
светорассѐивающий   світлорозсі̀ювальний 
светорассѐивающийся   світлорозсійни `й; 
світлорозсі `юваний 

светорассѐяние   світлорозсі `ювання; 
світлорозсі `яння; світлоро `зсів,-ву 

светорегуля̀тор   світлорегуля `тор,-ра 
светосигна̀л   світлосигна `л,-лу 
светосигнализа̀ция   світлосигналіза `ція,-ції 
светосигна̀льный   світлосигна `льний 
светосѝла   світлоси `ла,-ли 
с. оптѝческого прибо̀ра   
світлоси `ла опти `чного при `ладу 

с. фотографѝческоно объектѝва   
світлоси `ла фотографі̀чного об’єкти `ва 

светособира̀ющий   світлозбира `льний 
светососта̀в   склад сві̀тла 
светосто̀йкий   світлостійкѝй, світлотривкѝй, 
світловідпо `рний 

светотѐнь   світлоті `нь,-ні 
светотѐхника   світлоте `хніка,-ки 
светотехнѝческий   світлотехні `чний 
светофѝльтр   світлофі̀льтер,-тра 
с. интерференцио̀нный   
світлофі̀льтер інтерференці `йний 

с. компенсацио̀нный   
світлофі̀льтер компенсаці̀йний
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светофильтр нейтральный                                                                         свинчивание 

с. нейтра̀льный   світлофі̀льтер нейтра̀льний 
с. оттенённый   світлофі̀льтер відті̀нений 
с. поляризацио̀нный   
світлофі̀льтер поляризаці `йний 

с. селектѝвный   світлофі̀льтер селектѝвний 
с. субстрактѝвный   
світлофі̀льтер субстракти `вний 

с. ультрафиолѐтовый   
світлофі̀льтер ультрафіоле `товий 

светофо̀р   світлофо `р,-ра (сигнальний 
електричний ліхтар із різнобарвними 
склами для регулювання руху на вулицях) 
с. входно̀й   світлофо `р вхідни `й 
с. выходно̀й   світлофо `р вихідни `й 
с. комбинѝрованный   світлофо̀р скомбіно̀вний 
с. консо̀льный   світлофо `р консо̀льний 
с. лѝнзовый   світлофо `р лі̀нзовий 
с. локомотѝвный   світлофо̀р локомотѝвний 
с. маршру̀тный   світлофо `р маршру `тний 
с. ма `чтовый   світлофо `р щогловѝй 
с. подвесно̀й   світлофо `р підвіснѝй 

[почіпни `й] 
с. позицѝонный   світлофо `р позиці̀йний 
с. прожѐкторный   світлофо̀р прожѐкторний 
с. цветно̀й   світлофо `р кольоро `вий 
с. цветово̀й   світлофо `р ко̀лірний 

светофо̀рный   світлофо `рний 
светочувствѝтельность   світлочутлѝвість,-вости 
с. поро̀говая   світлочутли `вість поро `гова 
с. спектра̀льная   
світлочутли `вість спектра `льна 

с. фотоматериа̀лов   
світлочутли `вість фотоматерія `лів 

светочувствѝтельный   світлочутли `вий 
светоэкра̀н   світлоекра `н,-на 
светоэксито̀н   світлоексито `н,-ну 

(збуджений стан системи електронів 
під впливом світла у напівпровідниках і 
діелектриках, пов’язаний з утворенням 
пари електрон-дірки) 

светоэлектрѝческий   світлоелектри `чний 
светпро̀чный   світлотривки `й 
светя̀щий   світнѝй 
светя̀щийся   світни `й 
свеча̀   сві `чка,-ки, авт. запальнѝк,-ка̀ 
с. гѐфнеровская   сві `чка ґе `фнерівська 
с. зажига̀ния   сві̀чка запа̀лювання 

с. запальна̀я   сві `чка запальна ` 
с. парафѝновая   сві `чка парафі `нова 
с. са̀льная   сві `чка лойова ` 
с. холо̀дная   сві `чка холо `дна 

свечѐние   світі̀ння, сві `чення 
с. ано̀дное   світі̀ння ано `дне 
с. като̀дное   світі̀ння като̀дне 
с. люминисцѐнтное   світі̀ння люмінесцѐнтне 
с. разря̀да   світі̀ння розря `ду 
с. холо̀дное   світі̀ння холо `дне 

свечно̀й   свічкови `й 
свѐшенный   1. зві̀шений, зви `слий 
свива̀льник   зсу `кувач,-ча 
свива̀ть, свить   звива `ти, звѝти; сука `ти, 
зсука `ти (шнурок); скру `чувати, скрути `ти 

свѝвка   сука `ння, зсу `кування; скрут,-ту, 
зви `ток, -тка 
с. альбѐртовская   сука̀ння альбѐртівське 
с. двойна̀я   сука̀ння подві̀йне 
с. кана̀та   сука̀ння кодо̀ли [ли `нви] 
с. кресто̀вая   сука̀ння хреща `те; зви `ток 
хреща `тий 

с. многосло̀йная   сука `ння багатоша `рове 
с. пряма̀я   сука `ння прямѐ 

свидѐтельство   свідо̀цтво,-ва; сві̀дчення 
с. об испыта̀нии   свідо̀цтво випробува̀ння 

свинѐц  Pb   плю `мбій,-бію, о̀ливо,-ва 
(хемічний елемент, ат.н. 82, темносірий 
метал; застосовують у виробництві 
оптичного скла, білил, стопів, акумуляторів) 
с. листово̀й   плю `мбій а̀ркушевий, о `ливо 

а̀ркушеве 
с. ро̀льный   плю̀мбій суві̀йний, о̀ливо суві̀йне 

свинецтетраэтѝл   бензи `на етильо̀вана 
свѝнка   мет. вили `ванець,-нця 
свинцева̀ние   плюмбіюва `ння, оливува `ння 
свинцева̀ть   плюмбіюва `ти, оливува `ти 
свинцеплавѝльный   плюмбійто `пний, 
оливото `пний 

свинцо̀ванный   плюмбієва `тий, оливо `ваний 
свинцо̀во-литѐйная   плюмбійлива `рня,-ні , 
оливолива `рня,-ні 

свинцо̀вый   олив’я `ний, плю `мбійний 
свѝнченный   зґвѝнчений; скру `чений 
свѝнчиваемый   зґви `нчуваний; зґвинтни `й 
свѝнчивание   зґви `нчування, скру̀чування; 
зґви `нчення, скру̀чення
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свинчивать                                                                                                             свозить 

свѝнчивать, свинтѝть   зґви `нчувати, 
зґвинти `ти; скру `чувати, скрути `ти 

свѝнчиваться, свинтѝться   зґвѝнчуватися, 
зґвинти `тися; скру `чуватися, скрути `тися 

свѝнчивающий   зґви `нчувальний 
свѝнчивающийся   зґвинтнѝй; зґвѝнчуваний 
свиса̀ние   звиса `ння 
с. проводо̀в   звиса̀ння про `водів 
с. ремня̀   звиса `ння па `са 

свиса̀ть, свѝснуть   звиса `ти, зви `снути; 
схиля̀тися, схилѝтися; обвиса̀ти, обвѝснути; 
нависа `ти, нави `снути 

свист   свист,-ту 
свисто̀к   свисто `к,-тка̀ 
свистя̀щий   свистя `чий 
свѝток   суві̀й,-во̀ю, зго `рток,-тка 
свѝтый   зви `тий, сплѐтений, зсу `каний, 
скру `чений 

свищ   ду `тлина,-ни (у металі) 
свищева̀тость   дутлува `тість,-тости 
свищева̀тый   дутлува `тий 
свобо̀да   во̀ля,-лі 
свободновися̀щий   вільнови `сний 
свободновраща̀ющийся   вільнооберто `вий 
свободнолежа̀щий   вільнолежа `чий 
свободнонесу̀щий   вільнотрима `льний 
свободноопёртый   вільноопе `ртий, 
вільнообіпе `ртий 

свободнопа̀дающий   вільнопа `даючий, 
вільнопадни `й 

свободноподвѐшенный   вільнопідві `шений, 
вільнопідчі̀плений 

свободнопроходя `щий   вільнопрохідни `й 
свободностоя̀щий   вільнопоста `влений 
свобо̀дный   ві̀льний 
свод   1. зводі̀ння; звѐдення; звід,-во `ду; 

2. склепі̀ння (конструкція) 
с. акустѝческий   склепі̀ння акусти `чне 
с. боча̀рный   склепі̀ння бочкува `те, 
звід бочкува `тий 

с. вѐерный   склепі̀ння ві̀ялове 
с. готѝческий   склепі `ння готи `чне 
с. давлѐния   склепі̀ння ти `ску 
с. зажига̀тельный (то̀пки)   склепі̀ння 
запа `льне (па̀ливні) 

с. звёздчатый   склепі `ння зірча `сте, 
звід зірча̀стий 

с. зерка̀льный   склепі `ння дзерка̀льне 
с. кирпѝчный   склепі `ння цеглянѐ, 
звід цегляни `й 

с. кольцевинтово̀й   склепі̀ння кільцеґвинтовѐ 
с. кольцево̀й   склепі̀ння кільце `ве 
с. кольцеобра̀зный   склепі̀ння кільча̀сте 
с. косо̀й   склепі `ння скісне ` 
с. крестово̀й   склепі̀ння хреща `те, 
звід хреща `тий 

с. ку̀польный   склепі `ння ба̀неве 
с. лотко̀вый   склепі̀ння лотоко `ве 
с. накло̀нный   склепі `ння похи `ле 
с. небѐсный   склепі̀ння небе `сне 
с. огнево̀й   склепі̀ння вогне `ве 
с. отража̀тельный   склепі `ння відбивне ` 
с. печно̀й   склепі̀ння пічне `, звід пічни `й 
с. пло̀ский   склепі̀ння пло `ске ` 
с. подъёмистый   склепі `ння підвѝщене 
с. полукру̀глый   склепі `ння напівкру `гле 
с. полусферѝческий   склепі̀ння напівсферѝчне 
с. понѝженный   склепі `ння пони `жене 
с. ребрѝстый   склепі `ння ребрѝсте, 
звід ребри `стий 

с. решётчатый   склепі `ння ґратча̀сте 
с. сѐтчатый   склепі̀ння сітча̀сте 
с. со̀мкнутый   склепі `ння зі̀мкнене 
с. стрѐльчатый   склепі `ння стрілча̀сте 

[готи `чне] 
с. сферѝческий   склепі̀ння сферѝчне 
с. сходя̀щийся   склепі `ння збі̀жне 
с. то̀почный   склепі̀ння па `ливневе, 
звід па `ливневий 

с. шарово̀й   склепі̀ння кульове `, 
звід кульови `й 

с. эллиптѝческий   склепі `ння еліпти `чне 
сводѝмость   зві̀дність,-ности 
сво̀дка   зводі̀ння; звѐдення; звід,-во `ду 
с. да̀нных   зве `дення да̀них 
с. зако̀нов   зве `дення зако `нів 

сво̀дный   1. зві̀дни `й, звѐдений; 2. збірни `й; 
3. арх. склепі̀нний 

сводообра̀зный   склепі̀нчастий 
сво̀дчатый   склепі̀нчастий, склепі̀нистий 
своз   зве `зення; звіз,-во `зу; вѝвезення; 
ви `віз,-возу 

свозѝть, свезтѝ   зво̀зити, зве `зти
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свойство                                                                                              связь ковалентная 

сво̀йство   властѝвість,-вости; мн. властѝвості, 
-востей 
с. аддитѝвное   власти `вість аддити `вна 

[додава `льна] 
с. антидетонѝрующее   
власти `вість антидетонува `льна 

с. антифрикцио̀нное   власти `вість 
антифрикці `йна [протитертьо `ва] 

с. вуалѝрующее   властѝвість вуалюва̀льна 
с. демпфѝрующее   власти `вість 
демпфува `льна [гальмівна `] 

с. детектѝрующее   власти `вість 
детектува `ння [виявля `льна, виявна `] 

с. диамагнѝтное   властѝвість діямагнѐтна 
с. диэлектрѝческое   властѝвість діелектрѝчна 
с. дуалистѝческое   властѝвість дуалістѝчна 

[двої `ста] 
с. литѐйное   власти `вість лива `рна 
с. лока̀льное   властѝвість лока̀льна [місцѐва] 
с. люминесцѐнтное   
власти `вість люмінесце `нтна 

с. магнѝтное   власти `вість магне `тна 
с. механѝческое   власти `вість механі `чна 
с. мо `ющее   власти `вість ми `йна 
с. нагружа̀ющее   власти `вість 
наванта `жувальна [наванта `жна] 

с. обесцвѐчивающее   
властѝвість знеба̀рвлювальна [знеба̀рвна] 

с. окислѝтельное   властѝвість окѝснювальна 
с. оптѝческое   власти `вість опти `чна 
с. отбѐливающее   властѝвість вибі̀лювальна 
с. очистѝтельное   власти `вість очисна ` 
с. парамагнѝтное   властѝвість парамагнѐтна 
с. поляризацио̀нное   
власти `вість поляризаці̀йна 

с. теплово̀е   власти `вість теплова̀ 
с. теплозащѝтное   властѝвість теплозахисна̀ 
с. технологѝческое   властѝвість технологі̀чна 
с. тормозно̀е   власти `вість гальмівна̀ 
с. ферромагнѝтное   властѝвість феромагнѐтна 
с. физѝческое   власти `вість фізѝчна 
с. химѝческое   власти `вість хемі̀чна 
с. электрѝческое   властѝвість електрѝчна 

свола̀кивание   стя `гування, стяга̀ння 
свола̀кивать, своло̀чь   стяга̀ти, стягну̀ти, стягтѝ 
свора̀чивать, сверну̀ть   згорта `ти, згорну `ти; 
стуля `ти, стули `ти; скру `чувати, скрути `ти; 
звива `ти, звѝти 

сво̀рник   шво `рень,-рня 
свя̀занность   зв’я `заність,-ности 
свя̀занный   зв’я̀заний, пов’я̀заний, з’є̀днаний, 
сполу `чений, злу̀чений 

свя̀зи   в’я `зі,-зей; зв’язкѝ,-кі̀в 
связѝст   зв’язкі̀вець,-вця 
свя̀зка   1. в’яза̀ння, з’є̀днування, сполу̀чування, 
злуча̀ння, плѐтення; зв’яза̀ння, з’єдна̀ння, 
сполу `чення, об’єдна̀ння, спле `тення; 
2. в’я `зка,-ки, ни `зка,-ки, жмут,-ту, 
паку̀нок,-нка; 3. буд. в’язь, -зі, по̀в’язь,-зу; 
4. мат. в’я `зка,-ки 
с. керамѝческая   по `в’язь керамі̀чна 
с. окру̀жностей   в’я `зка кіл 
с. плоскостѐй   в’я `зка площи `н 

свя̀зность   зв’я `зність,-ности 
свя̀зный   зв’язнѝй 
свя̀зочный   зв’я `зувальний, з’є̀днувальний, 
сполуча `льний 

связу̀ющий   зв’я `зувальний, з’є̀днувальний 
свя̀зываемый   зв’я `зуваний; зв’язни `й 
свя̀зывание   в’яза̀ння, сполу `чування, 
об’є̀днування; зв’я `зання, сполу `чення 

свя̀зывать, связа̀ть   зв’я `зувати, зв’яза̀ти; 
пов’я `зувати, пов’яза `ти; сполуча̀ти, 
сполучи `ти; злуча̀ти, злучи `ти; спліта̀ти, 
спле `сти 

свя̀зывающий   зв’я̀зувальний, з’є̀днувальний, 
сполуча `льний, об’є̀днувальний 

свя̀зывающийся   зв’язни `й, сполучни `й; 
зв’я `зуваний 

связь   1. зв’язо̀к,-зку̀; 2. сполу `чення; 
3. мех. в’язь,-зі, по `в’язь,-зі 
с. взаѝмная   зв’язо `к взає̀мний 
с. возвра̀тная   зв’язо `к оборо̀тний 
с. гѝбкая   в’язь гнучка ` 
с. голоно̀мная   в’язь голоно `мна 
с. двойна̀я   зв’язо̀к подві̀йний 
с. двусторо̀нняя   зв’язо̀к двобі̀чний 
с. диспѐтчерская   зв’язо̀к диспѐтчерський 
с. дополнѝтельная   в’язь додатко̀ва 
с. жёсткая   в’язь жорстка ` 
с. идеа̀льная   в’язь ідеа̀льна 
с. избы̀точная   в’язь надлишко `ва 
с. информацио̀нная   зв’язо̀к інформаці̀йний 
с. кинематѝческая   в’язь кінемати `чна 
с. ковалѐнтная   зв’язо `к ковале `нтний
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связь косвенная                                                                                                   сгущать 

с. ко̀свенная   зв’язо `к посере `дній 
с. космѝческая   зв’язо `к космі̀чний 
с. металлѝческая   в’язь метале `ва 
с. механѝческая   в’язь механі̀чна 
с. многокра̀тная   зв’язо̀к багатокра `тний 
с. налага̀емая   в’язь накладна ` 
с. обра̀тная   зв’язо `к зворо `тний 
с. односторо̀нняя   зв’язо̀к однобі̀чний 
с. оператѝвная   зв’язо `к операти `вний 
с. оптѝческая   зв’язо `к опти `чний 
с. побо̀чная   зв’язо `к побі̀чний 
с. поля̀рная   зв’язо `к поля `рний 
с. прово̀дная   зв’язо `к провіднико̀вий 
с. продо̀льная   зв’язо `к поздо̀вжній 
с. радиорелѐйная   зв’язо̀к радіорелѐйний 
с. радиотелегра̀фная   
зв’язо `к радіотелегра `фний 

с. светова̀я   зв’язо `к світлови `й 
с. сѝльная   зв’язо̀к си `льний, в’язь сѝльна 
с. сла̀бая   зв’язо̀к слабки `й, в’язь слабка ` 
с. солева̀я   зв’язо̀к сольови `й 
с. стациона̀рная   в’язь [по̀в’язь] стаціона̀рна 
с. стержнева̀я   в’язь стрижнѐва [стрижньова̀] 
с. стохастѝческая   зв’язо̀к стохасти `чний 

[випадко `вий] 
с. телегра̀фная   зв’язо̀к телегра `фний 
с. телефо̀нная   зв’язо `к телефо̀нний 
с. трамва̀йная   сполу `чення трамва̀йне 
с. тра̀нспортная   сполу̀чення тра̀нспортне 
с. тройна̀я   зв’язо̀к потрі `йний 
с. углова̀я   зв’язо̀к кутови `й 
с. удѐрживающая   в’язь утри `мувальна 
с. упру̀гая   в’язь пру `жна ` 
с. фототелегра̀фная   
зв’язо `к фототелегра `фний 

с. функциона̀льная   зв’язо̀к функці̀йний 
с. химѝческая   зв’язо `к хемі̀чний 
с. электровалѐнтная   
зв’язо `к електровале `нтний 

с. электромагнѝтная   
зв’язо `к електромагне `тний 

с. электро̀нная   зв’язо `к електро `нний 
сгиб   згина `ння; зі̀гнення; згин,-ну 
сгиба̀емый   згѝнаний; згинни `й 
сгиба̀ние   згина `ння; зі̀гнення 
сгиба̀тель   згина̀ч,-ча ` 

сгиба̀тельный   згина `льний 
сгиба̀ть, согну̀ть   згина `ти, зігну `ти 
сгиба̀ющий   згина `льний 
сгиба̀ющийся   згинни `й; згѝнаний; гнучки `й 
сгла̀живание   згла̀джування, вирі̀внювання; 
згла̀дження, ви `рівнення 
с. напряжѐния   згла̀джування напру `ги 

сгла̀живать, сгла̀дить   згла̀джувати, згла̀дити, 
вирі `внювати, ви `рівняти 

сгла̀живающий   згла `джувальний 
сгнива̀ние   згнива̀ння; згниття ` 
сгнива̀ть, сгнить   згнива `ти, згни `ти 
сгноѝть   згної `ти 
сгон, сго̀нка   зганя `ння; згін,-го `ну 
сгоня̀ть, согна̀ть   зганя `ти, зігна `ти 
сгора̀емость   спа̀леність,-ности, спалѝмість, 

-мости, зго̀раність,-ности 
сгора̀емый   спалюваний; спале `нний, 
спали `мий, згоре `нний 

сгора̀ние   спа̀лювання, згора̀ння 
с. непо̀лное   згора̀ння непо `вне 
с. несовершѐнное   згора `ння недоскона `ле 
с. по̀лное   згора `ння по `вне 
с. совершѐнное   згора̀ння цілкови `те 

сгора̀ть, сгорѐть   згора `ти, згоря `ти, згорі̀ти 
сгреба̀ние   згріба̀ння 
сгреба̀тель   згріба̀ч,-ча̀ 
сгреба̀ть, сгрестѝ   згріба̀ти, згребтѝ; згорта̀ти, 
згорну `ти (лопатою) 

сгрудѝться   ску `пчитися, збѝтися 
сгружа̀емый   виванта̀жуваний; виванта̀жний 
сгружа̀тель   виванта `жувач,-ча 
сгружа̀ть, сгрузѝть   виванта̀жувати, вѝвантажити 
сгружа̀ющий   виванта `жний 
сгру̀женный, сгружённый   виванта̀жений 
сгру̀зка   виванта̀жування; ви `вантаження 
сгру̀зчик   виванта̀жувач,-ча 
сгруппиро̀ванный   згрупо `ваний 
сгруппиро̀вывать, сгруппирова̀ть   згрупо̀вувати, 
згрупува `ти 

сгустѝвшийся   згу̀слий 
сгустѝтель   згу̀щувач,-ча 
сгустѝтельный   згу̀щувальний 
сгу̀сток   згу̀сток,-тка 
сгуща̀емость   згу̀щуваність,-ности 
сгуща̀ть, сгустѝть   згуща `ти, згу `щувати, 
згусти `ти
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сгущаться                                                                                                       сегментный 

сгуща̀ться, сгустѝться   згуща̀тися, згустѝтися; 
густі̀ти, гу̀снути, згу̀снути (про рідку речовину) 

сгущѐние   згуща̀ння; згу̀щування; згу̀щення 
сгущённость   згу̀щеність,-ности 
сгущённый   згу `щений 
сдава̀ть, сдать   здава `ти, зда̀ти 
сда̀вленный   стѝснутий, стѝснений, зда̀влений, 
зду̀шений 

сда̀вливаемый   стиска `ний, сти `скуваний; 
стисни `й 

сда̀вливание   стиска `ння, стѝскування; 
сти `снення 

сда̀вливать, сдавѝть   стиска `ти, стѝскувати, 
стисну `ти 

сда̀вливающий   стѝскувальний, стиска̀льний 
сда̀вливающийся   стисни `й; стиска̀ний, 
сти `скуваний 

сда̀точный   здава̀льний 
сда̀тчик   здава̀ч,-ча ` 
сда̀ча   1. здава̀ння; здання̀ (приладу в оренду); 

2. рѐшта,-ти (грошей) 
сдва̀ивание   здво̀ювання; здво̀єння 
сдва̀ивать, сдвоѝть   здво̀ювати, здво `їти 
сдвиг   зсува `ння, зруша `ння; зсо̀вування, 
зру̀шування; зсу̀нення, зру̀шення; зсу̀в,-ву, 
зру `х,-ху 
с. абсолю̀тный   зсув абсолю `тний 
с. лока̀льный   зсув місце `вий [лока `льний] 
с. межсло̀йный   зсув міжшаровѝй 
с. относѝтельный   зсув відно̀сний 
с. отстаю̀щий   зсув відстава `льний 
с. перекрёстный   зсув перехре `сний 
с. поперѐчный   зсув попере `чний 
с. поро̀ды   зру `шення [зсув] поро̀ди 
с. равновѐсия   зру `шення рівнова̀ги 
с. у `ровня   зсува `ння рі̀вня 
с. фа̀з   зсув фаз 
с. чѝстый   зсува `ння [зсу̀нення] чѝсте, 
зсув чѝстий 

сдвига̀емый   зсува̀ний, зру̀шуваний; зсувнѝй, 
зрушни `й 

сдвига̀ть, сдвѝнуть   зсува `ти, зсу̀нути; 
зру `шувати, зру `шити (з місця) 

сдвига̀ться, сдвѝнуться   зсува̀тися, зсо̀вуватися, 
зсу̀нутися; зру `шуватися, зру `шитися; 
руша `ти, зру `шитися 

сдвига̀ющий   зсува `льний, зру `шувальний 
сдвига̀ющийся   зсувнѝй, зрушнѝй; зсува̀ний, 
зру `шуваний 

сдвѝги эквивалѐнтые   зсу̀ви рівнозна `чні 
[еквівале `нтні] 

сдвѝжка   зсува `ння, зруша `ння; зсо̀вування, 
зру̀шування; зсу̀нення, зру̀шення; зсув,-ву, 
зру `х,-ху 

сдвижно̀й   зсувни `й 
сдвѝнутый   зсу̀нений, зру `шений 
сдвоѐние   здво̀єння, подво `єння 
сдво̀енность   здво `єність,-ности 
сдво̀енный   здво̀єний, подво `єний 
сдѐланный   зро `блений, ви `готовлений 
сдѐлать   зробѝти 
сдѐлка   уго `да,-ди, спра `ва,-ви 
сдѐльно   відря `дно 
сдѐльность   відря `дність,-ности 
сдѐльный   відря̀дний, закладнѝй (про роботу, 
оплату) 

сдѐльщик   відря `дник,-ка 
сдѐрживать, сдержа̀ть   стрѝмувати, стрѝмати; 
вгамо `вувати, вгамува `ти 

сдира̀ние   здира̀ння; здертя ` 
с. коры̀   здира `ння [облу `плювання] кори ` 

сдира̀ть, содра̀ть   здира `ти, здѐрти 
сдѝрочный   здира̀льний 
себесто̀имость   собіва̀ртість,-тости 
с. проду̀кции   собіва `ртість проду̀кції 

сев   сівба̀,-бѝ 
сѐвер   пі̀вніч,-ночі 
сѐверный   півні `чний 
сегмѐнт   сегмѐнт,-ту, відлу̀к,-ка 
с. венцо̀вый   сегмѐнт вінце `вий 
с. зажимно̀й   сегмѐнт [відлу̀к] затисни `й 
с. кача̀ющийся   сегмѐнт похитнѝй [хиткѝй] 
с. кольцево̀й   сегмѐнт кільце `вий 
с. кругово̀й   сегмѐнт кругови `й 
с. пло̀ский   сегмѐнт пласки `й 
с. самоустана̀вливающийся   
сегмѐнт самоустано `вний 

с. сферѝческий   сегмѐнт сфери `чний 
с. шарово̀й   сегмѐнт кульови `й 

сегментѝрованный   відсегменто `ваний 
сегмѐнтный   сегмѐнтний
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сегнетоэлектрик                                                                                                 селектор 

сегнетоэлѐктрик   сегнетоеле `ктрик,-ка 
(кристалічна речовина, яка спонтанно 
поляризується в певній ділянці температури 
за відсутности зовнішнього електричного 
поля) 

сегрегацио̀нный   сегрегаці̀йний, розді̀льний 
сегрега̀ция   розді̀лення, відокре `млення, 
сегрега `ція,-ції 

седѐльник   сідля `р,-ра ` 
сѐдельный   сідлови `й 
седѐльчатый   сідлоподі `бний 
седимента̀ция   седимента `ція,-ції (осідання 
завислих у рідині твердих частинок) 

седло̀   сідло̀,-ла̀ 
с. банда̀жное   сідло ` банда̀жне 
с. двойно̀е   сідло̀ подві̀йне 
с. накло̀нное   сідло̀ похи `ле 
с. пло̀ское   сідло̀ пло `ске 

седловѝдный   сідлоподі̀бний 
седловѝна   уло̀говина,-ни 
сезо̀н   сезо̀н,-ну, пері `од,-ду 
сезо̀нный   сезо̀нний 
сейсмѝческий   сейсмі̀чний (пов’язаний з 
явищами землетрусу, підземними 
поштовхами) 

сейсмѝчность   сейсмі̀чність,-ности 
сейсмогра̀мма   сейсмогра `ма,-ми 
сейсмо̀граф   сейсмо `граф,-фа (прилад для 
реєстрації коливань земної кори під час 
землетрусів і вибухів) 

сейсмографѝческий   сейсмографі̀чний 
сейсмогра̀фия   сейсмогра `фія,-фії 
сейсмоло̀гия   сейсмоло `гія,-гії 
сейсмометрѝя   сейсмоме `трія,-рії (метод 
інструментального спостереження за 
землетрусами) 

сейсмосто̀йкий   сейсмостійки `й 
сейсмосто̀йкость   сейсмості `йкість,-кости 
сейф   сейф,-фа 
сѐканс   мат. сѐканс,-су 
с.-буссо̀ль [гальвано̀метр]   
сѐканс-бусо `ль,-лі [гальваноме `тер] 

сека̀тор   сека `тор,-ра, но `жиці садо̀ві 
сека̀ч   1. сіка `ч,-ча̀ (ніж); 2. рі̀зальник,-ка 

(робітник) 
с. механѝческий   сіка `ч механі `чний 

секста̀нт   мат. секста `нт,-та, кутомі̀р,-ра 
секстильо̀н   мат. секстильйо `н,-на (1021) 
сѐктор   сѐктор,-ра, вѝклинок,-нка, вѝрізок,-зка 

с. гребѐнчатый   сѐктор гребі `нчастий 
с. зубча̀тый   се `ктор зу `бчастий 
с. кру̀га   сѐктор кру `га [ко̀ла] 
с. кругово̀й   се `ктор кругови `й [колови `й] 
с. ло̀вящий   се `ктор лови `льний 
с. обобществлённый   сѐктор усуспі̀льнений 
с. ребрѝстый   се `ктор ребри `стий 
с. шарово̀й   се `ктор кульови `й 

секториа̀льный   секторія `льний, се `кторний 
сѐкторный   се `кторний 
секу̀нда   секу `нда,-ди (1. основна одиниця 
часу; 2. одиниця плоского кута – 1/3600 
градуса або 1/60 мінути) 
с. углова̀я   секу `нда кутова ` 

секу̀ндный   секу̀ндний 
секундомѐр   секундомі̀р,-ра 
секу̀щая   січна `,-но `ї, січни `ця,-ці, 
перети `нниця,-ці 

секу̀щий   мат. січни `й, перетина̀льний; 
пересіка `льний, перері `зувальний 

секциона̀льный   секціона `льний 
секционѝрование   секціюва̀ння, членува̀ння; 
зісекціюва `ння, зчленува `ння 
с. реа̀ктора   зісекціюва `ння реа `ктора 

секционѝрованный   зісекційо `ваний 
секцио̀нный   секці̀йний 
сѐкция   се `кція,-ції, дільни `ця,-ці (одна із 
частин, ділянок, що складають яке-небудь 
ціле) 
с. выпарна̀я   се `кція випарна ` 
с. коммутѝруемая   се `кція комуто̀вана 
с. конвѐйера   сѐкція конвѐєра [пересувника̀] 
с. ма `трицы   сѐкція ма̀триці 
с. промежу `точная   сѐкція проміжна ` 
с. пуансо̀на   сѐкція пуансо `на 

[пробі̀йника] 
с. соединѝтельная   сѐкція сполучна ` 
с. съёмная   се `кція знімна ` 

селектѝвность   селекти `вність,-ности, 
ви `бірність,-ности, вибірко `вість,-вости 

селектѝвный   селекти `вний, вибірни `й 
селектѝрование   селектува `ння, вибира `ння 
селектѝруемый   селекто `ваний, виби `раний; 
відселекто `вний, вибирни `й 

селектѝрующий   селектува `льний, 
вибира `льний 

селѐктор   селѐктор,-ра, вибірни `к,-ка̀
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селектор каналов                                                                   сепаратор центробежный 

с. кана̀лов   селе `ктор [вибірни `к] кана `лів 
с. механѝческий   селѐктор механі̀чний 
с. электромагнѝтный   
селѐктор електромагне `тний 

селѐкторный   селѐкторний, вибірни `й 
селекционѐр   селекціоне `р,-ра 
селекцио̀нный   селекці `йний 
селѐкция   селе `кція,-ції, до̀бір,-бо̀ру 
селѐн  Se   селѐн,-ну (хемічний елемент, 
ат.н. 34, який застосовують для 
виготовлення напівпровідників, 
фотоелементів) 

селѐновый   селѐновий 
селеногра̀фия   селеногра `фія,-фії (розділ 
астрономії, що вивчає Місяць) 

селѝтра   салі̀тра,-ри (нітрати лужних і 
лужно-земельних металів) 
с. аммиа̀чная  NH4NO3   салі̀тра амоня̀чна 

[амоня `кова], амо̀ній нітра `т 
с. калѝйная  KNO3   салі̀тра ка̀лієва 

[по `тасова], ка̀лій нітра `т 
с. ка̀льциевая  Ca(NO3)2   салі̀тра ка̀льцієва, 
ка̀льцій нітра `т 

с. на̀триевая  NaNO3   салі `тра на̀трієва 
[со̀дова], на̀трій нітра̀т 

с. норвѐжская   салі̀тра норве `зька 
с. чилѝйская   салі̀тра чилі̀йська 

селѝтровый   салі̀тровий 
сель   сель,-лю (бурхливий потік) 
сельсѝн   сельси `н,-на, автоси `н,-на 

(самосинхронізувальна електрична 
машина для передавання на віддаль 
кута повороту вала другої машини) 
с. следя̀щий   сельсѝн стежнѝй, автосѝн,-на 

сельсѝнный   сельси `нний 
семафо̀р   семафо̀р,-ра (постійний 
сигнальний пристрій на залізничному, 
річковому транспорті) 
с. блокиро̀вочный   семафо̀р блокува̀льний 
с. входно̀й   семафо̀р вхідни `й 
с. выходно̀й   семафо̀р вихідни `й 
с. проходно̀й   семафо̀р прохідни `й 
с. указа̀тельный   семафо `р вказівни `й 

семафо̀рный   семафо̀рний 
семѐйство   1. фіз. ряд,-ду; 2. мат. сім’я̀,-м’ї̀; 

3. хем. родѝна,-ни, ряд,-ду 
с. актѝния   ряд [родѝна] актѝнію, актино̀їди 
с. кривы̀х   сім’я ` криви `х 
с. лѝний   сім’я ` лі̀ній 

с. плоскостѐй   сім’я ` площи `н 
с. повѐрхностей   сім’я ` пове `рхонь 
с. радиоактѝвное   ряд радіоактѝвний, 
роди `на радіоактѝвна 

семивѐктор   семиве `ктор,-ра 
семигра̀нник   семигра `нник,-ка 
семигра̀нный   семигра `нний 
семижѝльный   ел. семижи `льний 
семикра̀тный   семикра `тний, семиразо `вий 
семисторо̀нний   семибі̀чний, семисторо̀нній 
семиуго̀льник   семику `тник,-ка 
семиуго̀льный   семику `тний 
сѐмя   с.г. сі̀м’я,-мені, насі `ння 
с. льняно̀е   насі̀ння [сі̀м’я] льнянѐ [ллянѐ] 

сенсибилиза̀тор   сенсибіліза̀тор,-ра, 
світлочутли `вник,-ка 
с. инфракра̀сный   
сенсибіліза `тор інфрачерво `ний 

с. оптѝческий   сенсибіліза̀тор опти `чний 
сенсибилиза̀ция   сенсибіліза̀ція,-ції, 
світлочутли `вість,-вости 
(підвищення чутливости світлосприймання) 
с. ла̀текса   сенсибіліза̀ція ла̀текса 
с. оптѝческая   сенсибіліза̀ція опти `чна 
с. химѝческая   сенсибіліза̀ція хемі̀чна 

сенсибилизѝрованный  зісенсибілізо̀ваний 
сенсито̀метр   сенсито `метер,-тра (прилад 
для вимірювання чутливости 
світлочутливих матеріялів) 
с. со шкало̀й врѐмени   сенсито `метер зі 
шкало `ю ча̀су 

с. со шкало̀й освещённости   
сенсито `метер зі шкало `ю осві̀тлености 

сенситомѐтрия   сенситомѐтрія,-рії 
с. спектра̀льная   сенситомѐтрія спектра̀льна 

сепара̀тор   сепара̀тор,-ра, відді̀лювач,-ча, 
відокре `млювач,-ча 
с. бараба̀нный   сепара `тор бараба̀нний 
с. вибрацио̀нный   сепара `тор вібраці `йний 
с. вса̀сывающий   сепара̀тор всмо̀ктувальний 
с. инерцио̀нный   сепара `тор інерці `йний 
с. конвѐйерный   сепара `тор конвѐєрний 
с. магнѝтный   сепара `тор магне `тний 
с. пневматѝческий   сепара̀тор пневматѝчний 
с. спира̀льный   сепара `тор спіра `льний 
с. суспензио̀нный   сепара̀тор суспензі̀йний 
с. центробѐжный   сепара̀тор [відокрѐмлювач] 
відцентро `вий
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сепаратор электромагнитный                                                                   серповидный 

с. электромагнѝтный   
сепара `тор електромагне `тний 

сепара̀торный   сепара `торний 
сепара̀ция   сепарува̀ння, відокрѐмлювання; 
відсепарува̀ння, відокрѐмлення; сепара̀ція,-ції 
(поділяння, поділення, поділ на складові 
частини твердих або рідких сумішей) 
с. возду̀шная   сепарува `ння пові̀тря `не 
с. диэлектрѝческая   сепара̀ція діелектрѝчна 
с. магнѝтная   сепарува `ння магнѐтне 
с. суспензио̀нная   
відсепарува `ння суспензі̀йне  

с. электростатѝческая   
сепара `ція електростати `чна 

сепарѝрование   сепарува̀ння, відокрѐмлювання; 
відсепарува `ння, відокре `млення 

сепарѝрованный   відсепаро `ваний 
сепарѝровать   сепарува `ти, відсепарува `ти 
сѐра  S   сі̀рка,-ки (хемічний елемент, 
ат.н. 16, легкозаймиста речовина) 
с. амо̀рфная   сі̀рка амо̀рфна 
с. колло̀идная   сі̀рка коло `їдна 
с. октаэдрѝческая   сі̀рка октаедри `чна 
с. призматѝческая   сі̀рка призмати `чна 
с. саморо̀дная   сі̀рка саморі̀дна 
с. черенко̀вая   сі̀рка коло `дочкова 

серводвѝгатель   серводвигу `н,-на 
(допоміжний двигун) 

сервокомпенса̀тор   сервокомпенса `тор,-ра 
сервомеханѝзм   сервомехані `зм,-ма 
сервомото̀р   сервомото `р,-ра, 
двигу `н допомі̀жний 

сервопрѝвод   сервопо `від,-вода 
сервото̀рмоз   сервогальмо `,-ма ` 
сервоуправлѐние   сервокерува `ння 
сервоусилѝтель   сервопідси `лювач,-ча 
сердѐчник   осѐрдя 
с. вертика̀льный   осѐрдя сто `рчове 

[вертика `льне] 
с. возду̀шный   осѐрдя пові `тря `не 
с. листово̀й   осе `рдя листове ` [аркуше `ве] 
с. магнѝтный   осѐрдя магне `тне 
с. пластѝнчатый   осе `рдя платі̀вчасте 
с. по̀люсный   осѐрдя по `люсне 
с. про̀волочный   осѐрдя дротянѐ 
с. пружѝнный   осѐрдя пружи `нне 
с. электромагнѝта   осѐрдя електромагнѐту 

с. я̀коря   осе `рдя я `коря [кітви `ці] 
сердцевѝна   осѐрдя, стри `жень,-жня 
с. пружѝнная   осѐрдя пружи `нне 
с. стальна̀я   стрѝжень стале `вий 

сердцевѝнный   стри `жневий, осѐрдевий 
серебрѐние   сріблува̀ння, посрі `блювання; 
срі̀блення 

серебрённый,  серѐбренный  срі̀блений 
серѐбреный, серебрёный   посрібни `й, 
посрі `блений 

серебрѝстость   сріблѝстість,-тости, 
срібля `стість,-тости 

серебрѝстый   сріблѝстий, срібля `стий 
серебрѝть   срібли `ти 
серебро̀  Ag   срі̀бло,-бла (хемічний елемент, 
ат.н. 47; шляхетний, ковкий, пластичний 
метал з високою електропровідністю) 
с. бро̀мистое   срі̀бло бромі̀д (світлочутлива 
речовина, яку використовують для 
виготовлення фотографічного паперу, 
фотоплівок) 

с. лигату̀рное   срі̀бло ліґату̀рне (містить 
срібло і ліґатури нешляхетних металів) 

серѐбряный   срі̀бний 
середѝна   серѐдина,-ни 
серёжка   серѐжка,-ки 
серёжчатый   серѐжчатий 
сѐриес-машѝна   машѝна сѐрієсна [нѝзкова] 
сѐриесный   ел. сѐрієсний, низко̀вий 
серѝйность   сері̀йність,-ности 
серѝйный   сері̀йний 
сѐрия   се `рія,-рії (1. група однорідних або 
споріднених предметів, явищ тощо; 
2. розряд, категорія цінних паперів, 
документів, позначених цифрами або 
літерами) 

сернистокѝслый   сульфі `тний 
сернѝстый   сірчѝстий, сульфі̀дний 
сернокѝслый   сульфа̀тний 
сѐрный   сірча̀ний 
сероводоро̀д  H2S   во `день сульфі̀д, 
сірково `день,-дню 

сероводоро̀дный   сірководне `вий 
сероуглеро̀д  CS2   сірковугле `ць,-цю ` 
серпантѝн   серпанти `н,-на[-ну] (1. звивиста 
дорога; 2. вузька, довга паперова стрічка) 

серпентѝн   серпенти `н,-ну (мінерал - 
личкувальний матеріял) 

серповѝдный   серпоподі̀бний, серповѝдний

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 449
серпообразный                                                                                         сечение полое 

серпообра̀зный   серпоподі̀бний, 
серпови `дний 

сертифика̀т   сертифіка `т,-та (письмове 
свідоцтво) 

сѐрый   сі̀рий 
серьга̀   сѐрга,-ги, ву̀хо,-ха (приладу) 
с. зу̀бчатая   сѐрга зубча `ста 
с. кузнѐчная   се `рга кова `льська 
с. шарнѝрная   сѐрга шарні `рна [сугло `бна] 

сѐтка   сі̀тка,-ки (виріб з перехресних ниток, 
мотузок, дроту та ін.) 
с. ано̀дная   сі `тка ано `дна 
с. асбѐстовая   сі `тка азбе `стова 
с. газокалѝльная   сі `тка газожарова ` 
с. защѝтная   сі̀тка захисна ` 
с. картографѝческая   сі̀тка картографі̀чна 
с. като̀дная   сі̀тка като `дна 
с. координа̀тная   сі `тка координа `тна 
с. предохранѝтельная   сі̀тка запобі̀жна 

[захисна `] 
с. приёмная   сі̀тка прийма̀льна 
с. про̀волочная   сі `тка дротяна ` 
с. стальна̀я   сі̀тка стале `ва 
с. тарѝфная   пере `лік тари `фний 
с. фильтрова̀льная   сі̀тка фільтраці̀йна 

[фільтрува `льна] 
с. экранѝрующая   сі `тка екранува̀льна 
с. экра̀нная   сі̀тка екра `нна 

сѐточка   сі̀точка,-ки 
сѐточный   сіткови `й 
сетча̀тка   сіткі̀вка,-ки 
сѐтчатый   сітча̀стий 
сеть   1. сі̀тка,-ки, сі̀ть,-ті; 2. мерѐжа,-жі, 
систе `ма,-ми (сукупність) 
с. водопрово̀дная   систѐма водопрові̀дна, 
мерѐжа водогі `нна 

с. возду̀шная   мере `жа пові̀тря `на 
с. высоково̀льтная   мерѐжа високово̀льтна 
с. га̀зовая   мере `жа га̀зова 
с. дислока̀ций   мерѐжа дислока `цій 
с. доро̀жная   мерѐжа шляхова̀, сі̀тка доро̀жна 
с. железнодоро̀жная   мерѐжа залізни `чна 
с. ка̀бельная   мере `жа [сі̀тка] ка̀бельна 
с. канализацио̀нная   мерѐжа каналізаці̀йна 
с. конта̀ктная   мере `жа конта `ктна 
с. координа̀тная   сі `тка координа `тна 
с. лѝний   сі̀тка лі̀ній 

с. оросѝтельная   мере `жа зро̀шувальна 
с. осветѝтельная   мере `жа осві̀тлювальна 
с. предохранѝтельная   мерѐжа запобі̀жна 
с. радиотрансляцио̀нная   
мерѐжа радіотрансляці̀йна 

с. телегра̀фная   мере `жа телегра `фна 
с. телефо̀нная   мерѐжа телефо `нна 
с. теплова̀я   мерѐжа теплова ` 
с. то̀пливная   мере `жа па̀ливна 
с. тра̀нспортная   мере `жа тра̀нспортна 
с. тригонометрѝческая   
сі̀тка тригонометри `чна 

с. электрѝческая   мерѐжа електрѝчна 
сечѐние   1. перѐтин,-ну (лінії); 2. перѐріз,-зу 

(поверхонь) 
с. вертика̀льное   
пере `різ [пере `тин] вертика `льний 

с. вну̀треннее   пере `різ вну `трішній 
с. горизонта̀льное   перѐріз [пере `тин] 
горизонта `льний 

с. двухта̀вровое   пере `різ двота̀вровий 
с. диаметра̀льное   
пере `різ [пере `тин] дія `метровий 

с. допустѝмое   пере `різ допустнѝй 
с. единѝчное   пере `різ одини `чний 
с. живо̀е   пере `різ чи `стий [пропускни `й] 
с. звёздообра̀зное   пере `різ зірча̀стий 

[зіркоподі̀бний] 
с. золото̀е   пере `різ золоти `й 
с. каса̀тельное   пере `різ доти `чний 
с. кольцево̀е   пере `різ кільце `вий 
с. конѝческое   пере `різ коні `чний 
с. крестообра̀зное   пере `різ хреща `тий 
с. кру̀глое   перѐріз кру̀глий 
с. кругово̀е   перѐріз кругови `й 
с. накло̀нное   пере `різ похи `лий 
с. нача̀льное   пере `різ початко `вий 
с. некру̀глое   перѐріз некру `глий 
с. норма̀льное   пере `різ норма `льний 
с. ова̀льное   перѐріз ова `льний 
с. опа̀сное   пере `різ небезпѐчний 
с. осево̀е   пере `різ осьови `й [вісѐвий] 
с. ослабленно̀е   пере `різ посла `блений 
с. перемѐнное   перѐріз [перѐтин] змі̀нний 
с. пло̀ское   перѐріз пло `ский 
с. по̀лое   пере `різ порожни `стий
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сечение поперечное                                                                                                     сигнализатор 

с. поперѐчное   перѐріз [перѐтин] поперѐчний 
с. продо̀льное   перѐріз [перѐтин] поздо̀вжній 
с. прямоуго̀льное   перѐріз прямоку `тний 
с. ромбѝческое   пере `різ ро `мбовий 
с. с круговы̀м вы̀резом   перѐріз з круговѝм 
ви `різом 

с. симметрѝческое   
пере `різ [пере `тин] симетри `чний 

с. сплошно̀е   перѐріз суці `льний 
с. торцо̀вое   перѐріз торце `вий [іверо `вий] 
с. трёхуго̀льное   пере `різ трику `тний 
с. тру̀бчатое   перѐріз трубча̀стий 
с. узлово̀е   перѐріз вузлови `й 
с. цилиндрѝческое   перѐріз циліндрѝчний 
с. шѐйки   перѐріз ши `йки 
с. эквивалѐнтное   перѐріз еквівалѐнтний 
с. эллиптѝческое   перѐріз еліпсо̀вий 
с. эффектѝвное   пере `різ ефекти `вний 

сѐялка   сіва `лка,-ки 
сѐяние   сі̀яння; сівба̀,-бѝ 
сѐяный   сі̀яний 
сѐятель   сіва `ч,-ча̀, сія `ч,-ча ` 
сѐять   сі `яти 
сжа̀тие   стиска̀ння, стѝскування; стѝснення; 
стиск,-ку, компрѐсія,-сії 
с. адиабатѝческое   стиск адіябати `чний 
с. боково̀е   стиск бічни `й 
с. внецѐнтренное   стиска̀ння позацентро̀ве 
с. всесторо̀ннее   стиска `ння всебі̀чне 
с. га̀за   стиска `ння га̀зу 
с. гидростатѝческое   стиска̀ння гідростатѝчне 
с. двухо̀сное   стиска `ння двоосьове ` 
с. многоступѐнчатое   стиск багатоступі̀нчастий 
с. неравномѐрное   стиска̀ння нерівномі̀рне 
с. одноо̀сное   стиска `ння одноосьове ` 
с. одноро̀дное   стиска `ння однорі̀дне 
с. осево̀е   стиска̀ння осьове ` 
с. отнулево̀е   стиска `ння віднульове ` 
с. поперѐчное   стиска `ння поперѐчне 
с. постоя̀нное   стиска `ння ста̀ле 
с. продо̀льное   стиска `ння поздо̀вжне 
с. равномѐрное   стиска `ння рівномі̀рне 
с. ступѐнчатое   стиск ступі `нчастий 

[ступене `вий] 
с. трёхо̀сное   стиск триосьовѝй [тривіснѝй] 
с. центра̀льное   стиск центра `льний 

сжа̀тый   1. стѝснутий, стѝснений; 2. стѝслий 
(про час); 3. спру̀жений (про повітря, газ) 

сжига̀ние   спа `лювання; спа̀лення 
сжига̀ть, сжечь   спа̀лювати, спали `ти 
сжижа̀емый   зрі̀джуваний; зрідни `й 
сжижа̀ть, сжѝдить   зрідѝнювати, зрі̀джувати, 
зрідѝнити; конденсува `ти, сконденсува `ти 

сжижѐние   зрі̀джування, зрі̀днювання; 
зрідѝнення, зрі̀дження, конденса̀ція,-ції, 
скра `плення 
с. во̀здуха   скра̀плення пові̀тря 
с. га̀зов   скра `плення [конденса `ція] га̀зів 

сжѝженный   зрі̀джений, зріди `нений, 
сконденсо `ваний, скра `плений 

сжим   стиска `ння, стѝскування; сти `снення; 
стиск,-ку 

сжима `емость   сти `сність,-ности; 
стисли `вість,-вости 

сжима̀емый   стѝскуваний, стиска̀ний; стиснѝй 
сжима̀ние   стиска̀ння, стѝскування; стѝснення 
сжима `ть, сжать   стиска `ти, стисну `ти 
сжима `ющий   стиска `льний, сти `сковий 
сжима `ющийся   стисни `й; стиска `ний, 
сти `скуваний 

сжимно̀й   стиско̀вий, стиска `льний 
сигна̀л   сигна `л,-лу 
с. аварѝйный   сигна `л аварі `йний 
с. акустѝческий   сигна `л акусти `чний 
с. блокиро̀вочный   сигна `л блокува̀льний 
с. вѝдимый   сигна `л ви `димий 
с. входно̀й   сигна̀л вхідни `й 
с. вызывно̀й   сигна `л виклични `й 
с. выходно̀й   сигна `л вихідни `й 
с. зрѝтельный   сигна `л зорови `й 
с. известѝтельный   сигна `л сповісни `й 
с. ѝмпульсный   сигна `л і̀мпульсний 
с. ло̀жный   сигна̀л фальши `вий [хи `бний] 
с. оповестѝтельный   сигна `л зві̀стковий 
с. оптѝческий   сигна `л опти `чний 
с. поро̀говый   сигна `л поро `говий 
с. предохранѝтельный   сигна̀л запобі̀жний 
с. предупредѝтельный   
сигна̀л попереджа̀льний [перестерѐжний] 

с. светово̀й   сигна `л світлови `й 
с. указа̀тельный   сигна `л вказівнѝй 

сигнализа̀тор   сигналіза `тор,-ра
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сигнализация                                                                                              си`ла отклоня`ющая 

сигнализа̀ция   сигнал(із)ува̀ння, оповіща̀ння; 
засигнал(із)ува `ння, опові `щення; 
сигналіза `ція,-ції 
с. аварѝйная   сигналіза `ція [пересторо `га] 
аварі `йна, небезпекоспові `щення 

с. автоматѝческая   сигналіза̀ція автоматѝчна 
с. звукова̀я   сигнал(із)ува `ння звукове ` 
с. пожа̀рная   сигнал(із)ува `ння поже `жне 
с. руднѝчная   сигналіза `ція копа `льнева 
с. скоростна̀я   сигналіза `ція шви `дкісна 
с. трево̀жная   засигнал(із)ува̀ння триво̀жне 

сигнализѝрование   сигнал(із)ува̀ння, 
оповіща̀ння; засигнал(із)ува̀ння, опові̀щення 

сигнализѝрованный   засигнал(із)о̀ваний 
сигнализѝровать   сигнал(із)ува `ти, 
засигнал(із)ува `ти; оповіща̀ти, оповістѝти 

сигнализѝроваться   сигнал(із)ува̀тися, 
засигнал(із)ува `тися 

сигнализѝруемый   сигнал(із)о `ваний; 
засигнал(із)о `вний 

сигнализѝрующий   сигнал(із)ува `льний 
сигналѝст   сигналі̀ст,-та 
сигна̀лить, посигна̀лить   сигна̀лити, посигна̀лити 
сигна̀лы   мн. сигна `ли 

с. врѐмени   сигна `ли ча̀су 
с. световы̀е   сигна `ли світлові ` 

сигна̀льный   сигна `льний 
сигна̀льщик   сигна `льник,-ка 
сигнату̀ра   сигнату̀ра,-ри, позна `чення 
сидѐние   сиді̀ння (місце, предмет) 
с. выдвижно̀е   сиді̀ння висувне ` 
с. жёсткое   сиді̀ння твердѐ 
с. мя `гкое   сиді̀ння м’якѐ 
с. откидно̀е   сиді̀ння відкидне ` 
с. убира̀ющееся   сиді̀ння сховнѐ [відсувнѐ] 

сидерѝт   мін. сидерѝт,-ту, шпат залі̀зний, 
скалине `ць,-нця ` 

сидерѝческий   сидери `чний, зо `ряний 
сидерографѝя   сидерографі `я,-фі̀ї 
сидероста̀т   сидероста `т,-та (пристрій для 
спостереження небесних світил) 

сѝла   си `ла,-ли 
с. аэродинамѝческая   сѝла аеродинамі̀чна 
с. вѐса   си `ла ваги ` 
с. взаимодѐйствия   сѝла взаємоді̀ї 
с. внѐшняя   сѝла зо̀внішня 

с. вну̀тренняя   сѝла вну `трішня 
с. возбужда̀ющая   сѝла збу̀джувальна 
с. возмуща̀ющая   си `ла збу̀рювальна 
с. восстана̀вливающая   сѝла відно̀влювальна 
с. враща̀тельная   сѝла оберта̀льна [оберто̀ва] 
с. вынужда̀ющая   сѝла зму̀шувальна 
с. выта̀лкивающая   си `ла вишто `вхувальна 
с. вытя̀гивающая   сѝла витя `гувальна 

[витяга̀льна] 
с. гидродинамѝческая   сѝла гідродинамі̀чна 
с. гидростатѝческая   си `ла гідростати `чна 
с. двѝжущая   сѝла руші `йна 
с. дѐйствующая   си `ла ді̀юча 
с. диссипатѝвная   сѝла дисипатѝвна 
с. допуска̀емая   сѝла допустна ` 
с. единѝчная   сѝла одини `чна 
с. закру̀чивающая   си `ла закру̀чувальна 
с. замедля̀ющая   си `ла спові̀льнювальна 

[упові `льнювальна] 
с. зву̀ка   си `ла зву `ку 
с. избы̀точная   си `ла надлишко `ва 
с. изгиба̀ющая   си `ла згина `льна 
с. излучѐния   си `ла випромі̀нювання 
с. инѐрции   сѝла інѐрції 
с. каса̀тельная   си `ла доти `чна 
с. квазиупру̀гая   сѝла квазіпру `жна ` 
с. конта̀ктная   сѝла конта `ктна 
с. коэрцитѝвная   си `ла коерцити `вна 
с. лома̀ющая   сѝла лама `льна 
с. лошадѝная   сѝла кі̀нська 
с. магнитодвѝжущая   сѝла магнеторуші̀йна 
с. мгновѐнная   сѝла миттє `ва [миттьова `] 
с. междумолекуля̀рная   сѝла міжмолекуля̀рна 
с. намагнѝчивающая   сѝла магнетува̀льна 

[намагне `чувальна] 
с. напра̀вленная   си `ла напря `млена 

[спрямо̀вана] 
с. натяжѐния   сѝла на `тягу [натяго̀ва] 
с. обобщённая   си `ла узага `льнена 
с. обра̀тная   си `ла зворо `тна 
с. опрокѝдывающая   сѝла перекида̀льна 

[перекидна `] 
с. осева̀я   си `ла осьова ` 
с. осестремѝтельная   сѝла доосьова̀ [довісна̀] 
с. отклоня̀ющая   си `ла відхи `лювальна 

[відхильна `]
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сила отталкивающая                                                                                            силициды 

с. отта̀лкивающая   сѝла відшто̀вхувальна 
с. перемѐнная   си `ла змі̀нна 
с. переносна̀я   сѝла переносна ` 
с. перерѐзывающая   сѝла перері̀зувальна 
с. повѐрхностная   сѝла поверхнѐва 
с. поддѐрживающая   сѝла підтрѝмувальна 
с. подъёмная   сѝла підійма̀льна [підніма̀льна] 
с. полѐзная   си `ла кори `сна 
с. постоя̀нная   сѝла ста `ла 
с. потенциа̀льная   сѝла потенці `йна 
с. приведённая   сѝла звѐдена 
с. прижима̀ющая   сѝла притиска̀льна 

[притисна `] 
с. прило̀женная   си `ла прикла `дена 
с. притя̀гивающая   сѝла притяга `льна 
с. притяжѐния   си `ла притяга̀ння 
с. продо̀льная   си `ла поздо `вжня 
с. производѝтельная   сѝла виробни `ча 
с. проника̀ющая   си `ла проника `льна 
с. противодѐйствующая   сѝла протиді̀йна 
с. пульсѝрующая   сѝла пульсівна ` 
с. равнодѐйствующая   си `ла рівноді̀йна 
с. радиа̀льная   си `ла радія `льна 
с. разрыва̀ющая   си `ла розрива `льна 
с. распределённая   си `ла розподі̀лена 
с. растя̀гивающая   сѝла розтя `гувальна 
с. растяжѐния   си `ла ро `зтягу [розтяго `ва] 
с. результѝрующая   си `ла підсумко `ва 

[вислідна `, результу̀юча] 
с. свѐта   сѝла сві̀тла 
с. сдвѝга   сѝла зсу̀ву [зсуво `ва] 
с. сдвига̀ющая   си `ла зсува `льна [зсувна `] 
с. сдѐрживающая   сѝла стри `мувальна 
с. сжа̀тия   си `ла сти `ску [стиско `ва] 
с. сжима̀ющая   си `ла стиска `льна 
с. ска̀лывающая   си `ла ско̀лювальна 
с. скру̀чивающая   сѝла скру `чувальна 
с. следя̀щая   сѝла відстѐжувальна 
с. сопротивлѐния   сѝла о̀пору [опоро `ва] 
с. сосредото̀ченная   сѝла зосерѐджена 
с. срѐзывающая   си `ла зрі̀зувальна 
с. сцеплѐния   сѝла зчѐплення [зчепо `ва] 
с. тангенциа̀льная   сѝла тангенці̀йна [дотѝчна] 
с. то̀ка   сѝла стру `му 
с. торможѐния   си `ла гальмува `ння 
с. тормозя̀щая   си `ла гальмівна ` 

с. трѐния   сѝла тертя ` [тертьова `] 
с. тя̀ги   си `ла тя `ги [тягова `] 
с. тяготѐния   си `ла тяжі̀ння [гравітаці̀йна] 
с. тя̀жести   сѝла ваги [вагова `] 
с. уда̀ра   си `ла уда̀ру 
с. уда̀рная   си `ла уда̀рова [уда `рна] 
с. удѐрживающая   сѝла утри `мувальна 
с. упру̀гости   сѝла пру `жности 
с. уравновѐшивающая   сѝла зрівнова̀жувальна 
с. ускоря̀ющая   си `ла пришви `дшувальна 

[приско `рювальна] 
с. фиктѝвная   сѝла позі `рна [фікти `вна] 
с. центра̀льная   си `ла центра `льна 
с. центробѐжная   си `ла відцентро̀ва 
с. центростремѝтельная   сѝла доцентро̀ва 
с. эквивалѐнтная   сѝла еквівале `нтна 

[рівнозна `чна] 
с. электродвѝжущая   сѝла електроруші̀йна 
с. электростатѝческая   сѝла електростатѝчна 

силикагѐль   силікагѐль,-лю (сорбент) 
силикальцѝт   силікальци `т,-ту (різновид 
вапняно-піщаного бетону) 

силика̀т   силіка̀т,-ту (сіль силікатної кислоти) 
силикатиза̀ция   силікатува `ння; 
насилікатува `ння; силікатиза `ція,-ції 
(насичання ґрунтів розчинами силікатів 
для надання міцности і водонепроникности) 

силикатѝрование   силікатува `ння, 
насилікатува `ння 

силикатѝрованный   насилікато `ваний 
силикатѝровать   силікатува̀ти, насилікатува̀ти 
силика̀тный   силіка̀тний 
силикатцемѐнт   силікатцеме `нт,-ту 
силико̀ль   силіко̀ль,-лю (стоп силіцію (~ 98%) 
з кольоровими металами) 

силикома̀рганец   силікоманґа `н,-ну 
силико̀н   силіко `н,-ну (синтетична 
силіційорганічна сполука, що надає 
гідрофобности будівельним матеріялам) 

силикотермѝя   силікотермі `я,-мі̀ї 
(відновлення металів із сполук силіцієм 
або феросиліцієм, що супроводиться 
підвищенням температури) 

силиманѝт   силімані̀т,-ту (мінерал з групи 
силікатів, який використовують як 
вогнетрив у керамічному виробництві) 

силицѝды   силіци `ди,-дів (сполуки металів 
з силіцієм)
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силиций                                                                                                                    синтез 

силѝций  Si   силі̀цій,-цію, кре `мній,-нію 
(хемічний елемент, ат.н. 14, який 
застосовують в металургії, електронній 
техніці) 

силицѝрование   силіціюва `ння (металів) 
силово̀й   силовѝй 
силоизмерѐние   силовиміря `ння, 
силовимі̀рювання; силови `мірення; 
силови `мір,-ра 

силоизмерѝтель   силомі `р,-ра, 
силовимі `рювач,-ча, динамо `метер,-тра 

силомѐр   силомі `р,-ра 
силумѝн   силумі `н,-ну (стоп алюмінію з 
силіцієм) 

сѝлы ма `ссовые   сѝли ма̀сові 
сѝлы объёмные   си `ли об’є̀мні 
сильнодѐйствующий   сильноді `йний 
сильнолету̀чий   різколетки `й 
сильнолегѝрованный   сильнопролего `вний, 
сильнопролего `ваний 

сильнообожжённый   сѝльно ви `палений 
(про цеглу) 

сильнослипа̀ющийся   сильнозлѝпливий 
(вантаж) 

сильното̀чный   великостру `мовий 
сѝльный   сѝльний, ду̀жий, міцнѝй, поту̀жний 
сильфо̀н   маш. сильфо̀н,-на (ґофрована камера 
або трубка, яку застосовують в приладах 
як чутливий елемент, що розширюється 
або стискається від зміни тиску вміщених 
у ній рідини, пари або газу) 

сильхро̀м   мет. сильхро `м,-му 
сѝмвол   си `мвол,-лу 
с. математѝческий   сѝмвол математѝчний 
с. псевдографѝческий   
си `мвол псевдографі̀чний 

с. управля̀ющий   си `мвол керівнѝй 
с. химѝческий   си `мвол хемі `чний 

симво̀лика   симво `ліка,-ки (сукупність 
символів) 

символѝческий, символѝчный   символі̀чний 
сѝменс   си `менс,-су (одиниця електричної 
провідности – 1 См - електрична 
провідність провідника, опір якого 1 Ом) 

сименсѝт   мет. сименси `т,-ту 
симметрѝровать   симетрува̀ти, відсиметрува̀ти 
симметрѝруемый   симетро `ваний; 
відсиметро `вний 

симметрѝрующий   симетрува `льний, 
симетрівни `й 

симметрѝрующийся   відсиметро `вний; 
симетро `ваний 

симметрѝческий   симетри `чний 
симметрѝчно   симетри `чно 
с. деформѝрованный   
симетри `чно здеформо `ваний 

с. нагру̀женный   симетрѝчно наванта̀жений 
с.-осево̀й   симетри `чно-осьови `й 

симметрѝчность   симетри `чність,-ности 
симметрѝчный   симетри `чний 
симмѐтрия   симѐтрія,-рії (розмірне пропорційне 
розміщення частин якогось цілого щодо 
центру, середини) 
с. криста̀ллов   симѐтрія криста `лів 
с. лучева̀я   симѐтрія промене `ва 
с. магнѝтная   симѐтрія магне `тна 
с. нагру̀зки   симѐтрія наванта `ження 
с. осева̀я   симе `трія осьова ` 
с. плоскостна̀я   симѐтрія площи `нна 
с. простра̀нственная   симѐтрія просторо̀ва 
с. центра̀льная   симѐтрія центра `льна 
с. циклѝческая   симѐтрія циклі `чна 

сѝмплекс   сѝмплекс,-са (1. радіот. спосіб 
одностороннього телефонного або 
телеграфного зв’язку; 2. мат. 
найпростіший опуклий многогранник) 

сѝмплексный   сѝмплексний, односторо̀нній 
син-   син- (частина складного слова, що 
означає сумісність, рівночасність) 

синглѐт   сингле `т,-ту (спектра) 
сингуля̀рный   сингуля `рний, окрѐмий 
синдетико̀н   синдетико `н,-ну (напіврідкий 
клей для картону і паперу) 

синдика̀т   синдика `т,-ту (господарські 
об’єднання в деяких галузях промисловости) 

синдицѝрованный   синдико `ваний 
синдицѝровать   синдикува `ти 
синело̀мкий   синьоламки `й 
синергѝзм   синергі̀зм,-му (дія разом) 
синерѐзис   синерѐзис,-су, старі̀ння (сегрегація, 
деградація колоїдної системи) 
с. пластѝческих сма̀зок   старі `ння масти `л 

(відділення олію) 
синѐть   сині `ти 
синѝть   сини `ти 
сино̀птик   сино `птик,-ка 
сино̀птика   метеор. сино `птика,-ки 
сѝнтез   си `нтез,-зу, з’є̀днання, скла̀дення
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синтез динамический                                                                           система базовая 

с. динамѝческий   си `нтез динамі `чний 
с. кинематѝческий   сѝнтез кінематѝчний 
с. органѝческий   си `нтез органі `чний 
с. структу̀рный   си `нтез структу `рний 
с. термоя̀дерный   сѝнтез термоя `дерний 
с. управля̀емый   си `нтез покеро `вний 
с. химѝческий   си `нтез хемі̀чний 
с. элемѐнтный   си `нтез елемѐнтний 
с. я̀дерный   сѝнтез я `дерний 

синтезѝрование   синтезува̀ння, зсинтезува̀ння 
синтезѝрованный   зсинтезо `ваний 
синтезѝровать   синтезува `ти, зсинтезува `ти 
синтезѝроваться   синтезува̀тися, зсинтезува̀тися 
синтезѝруемый   синтезо̀ваний; зсинтезо̀вний 
синтезѝрущий   синтезува̀льний, синтезівни `й 
синтезѝрующийся   зсинтезо̀вний; синтезо̀ваний 
синтетѝческий, синтетѝчный   синтети `чний 
синтопрѝн   буд. синтопри `н,-ну 
сѝнус   си `нус,-са 
с.-буссо̀ль   си `нус-бусо `ль,-лі 

сѝнусный   сѝнусний 
синусо̀ида   синусо `їда,-ди 
синусоида̀льный, синусо̀идный   синусо̀їдний 
синфа̀зность   ел. синфа `зність,-ности 
синфа̀зный   синфа̀зний 
сѝнхро-   сѝнхро- (у складних словах вказує 
одночасність дії) 

синхрониза̀тор   синхроніза `тор,-ра 
(пристрій, який забезпечує одночасність 
кількох періодично змінюваних процесів) 
с. автоматѝческий   
синхроніза `тор автомати `чний 

с. инерцио̀нный   синхроніза̀тор інерці̀йний 
с. расхо̀дный   синхроніза `тор витра̀тний 
с. электрѝческий   синхроніза̀тор електрѝчний 

синхронизацио̀нный   синхронізаці̀йний 
синхрониза̀ция   синхрон(із)ува `ння; 
зсинхрон(із)ува `ння; синхроніза `ція,-ції, 
увідпові `днення 

синхронизѝрованный   зсинхрон(із)о `ваний 
синхронизѝровать   синхрон(із)ува `ти, 
зсинхрон(із)ува `ти 

синхронизирова̀ться   синхрон(із)ува̀тися, 
зсинхрон(із)ува `тися 

синхронизѝруемый   синхрон(із)о̀ваний; 
зсинхрон(із)о `вний 

синхронизѝрующий   синхрон(із)ува̀льний 

синхронизѝрующийся   зсинхрон(із)о̀вний; 
синхрон(із)о `ваний 

синхронѝзм   синхро `нність,-ности, 
синхроні `зм,-му, одноча̀сність,-ности 

синхронѝческий, синхронѝчный   синхроні̀чний 
синхронѝя   синхро `нність,-ности, 
синхроні `я,-ні `ї, одноча̀сність,-ности 

синхро̀нный   синхро `нний 
синхроно̀метр   синхроно `метер,-тра 
синхротро̀н   синхротро `н,-на (циклічний 
резонансний прискорювач електронів) 

синхрофазотро̀н   синхрофазотро̀н,-на 
(циклічний резонансний прискорювач 
протонів) 

синхроциклотро̀н   синхроциклотро `н,-на 
(те саме, що фазотрон, прискорювач 
протонів, нейтронів, α-частинок) 

синь   блакѝть,-ті, блаки `т,-ту 
с. метилѐновая   блаки `ть метилѐнова 
с. турнбу̀лева   блаки `ть турнбу `лєва 

сѝнька   сѝнька,-ки 
сирѐна   сире `на,-ни, гудо̀к сигна `льний 
с. возду̀шная   сире `на пові `тря `на 
с. враща̀ющаяся   сире `на оберто `ва 
с. колеба̀тельная   сире `на колива̀льна 
с. ма `ятникова   сире `на ма̀ятникова 
с. парова̀я   сирѐна парова ` 
с. электрѝческая   сире `на електрѝчна 

сирѐнный   сире `нний 
сиро̀п   харч. сиро `п,-пу (концентрований 
розчин цукрів) 
с. аффинацио̀нный   сиро `п афінаці̀йний 

(очищений) 
с. са̀харный   сиро `п цукро `вий 

систѐма   систе `ма,-ми 
с. автоколеба̀тельная   систѐма автоколива̀льна 

[автоколивна `] 
с. автоматиза̀ции   систе `ма автоматиза̀ції 
с. автоматизѝрованная   
систе `ма автоматизо `вана 

с. автоматизѝрованного проектѝрования 
[САПР]   автоматизо `вана систе `ма 
проєктува `ння, АСП 

с. автоматѝческая   систе `ма автомати `чна 
с. автоно̀мная   систе `ма автоно `мна 
с. адаптѝвная   систе `ма адапти `вна 

[пристосо `вна] 
с. ба̀зовая   систѐма ба̀зова
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система бинарная                                                    система координат косоугольная 

с. бина̀рная   систѐма біна `рна [подві̀йна] 
с. блокиро̀ванная   систѐма блоко̀вана 
с. блокиро̀вочная   систѐма блокува `льна 
с. ва̀куумная   систе `ма ва `куумна 
с. внѐшних сил   систе `ма зо `внішніх сил 
с. вну̀тренних сил   систѐма вну̀трішніх сил 
с. выделѝтельная   систѐма видільна ` 
с. гексагона̀льная   систѐма гексагона̀льна 
с. гетерогѐнная   систѐма гетерогѐнна 
с. гидравлѝческая   систе `ма гідравлі `чна 
с. гомогѐнная   систе `ма гомоге `нна 
с. диагностѝрования   систѐма діягностува̀ння 
с. дивариа̀нтная термодинамѝческая   
систе `ма диварія `нтна термодинамі̀чна 

с. динамѝческая   систе `ма динамі̀чна 
с. диспѐрсная   систе `ма диспе `рсна 
с. диспѐтчерская   систѐма диспѐтчерська 
с. диссипатѝвная   систѐма дисипати `вна 
с. дуплѐтная   систѐма дупле `тна 
с. едѝная   систѐма єди `на 
с. е. свя̀зи   систѐма єди `на зв’язку ` 
с. е. ЭВМ   систе `ма єди `на ЕОМ 
с. е. электроэнергетѝческая [ЕЭС]   
систе `ма єдѝна електроенергети `чна 
[ЄЕС] 

с. единѝц   систе `ма одини `ць 
с. е. абсолю̀тная   систе `ма одинѝць 
абсолю `тна 

с. е. междунаро̀дная   систѐма одини `ць 
міжнаро `дна 

с. е. МКС [метр-килогра̀мм-секу̀нда]   
систѐма одинѝць МКС [мѐтер-кілогра̀м- 
секу `нда] 

с. е. МКСА [метр-килогра̀мм-секу̀нда- 
ампѐр]   систѐма одини `ць МКСА 
[мѐтер-кілогра `м-секу `нда-ампе `р] 

с. е. МТС [метр-то̀нна-секу̀нда]   
систе `ма одини `ць МТС [мѐтер-то̀на- 
секу `нда] 

с. е. практѝческая   систе `ма одини `ць 
практи `чна 

с. е. СГС [сантимѐтр-грамм-секу̀нда]   
систе `ма одини `ць СГС 
[сантиме `тер-грам- секу `нда] 

с. е. СГСМ [СГС электромагнѝтная]   
систе `ма одини `ць СГСМ 
[СГС електромагне `тна] 

с. е. СГСЭ [СГС электростатѝческая]   
систе `ма одини `ць СГСЕ 
[СГС електростати `чна] 

с. е. технѝческая   систѐма одинѝць 
техні `чна 

с. жёсткая   систѐма жорстка ` 
с. за̀мкнутая   систѐма за̀мкнена [за̀мкнута] 
с. защѝты   систѐма за̀хисту 
с. измерѝтельная   систѐма вимірна ` 

[вимі̀рювальна] 
с. измерѝтельно-информацио̀нная   
систе `ма вимі `рювально-інформаці̀йна 

с. изолѝрованная   систѐма ізольо̀вана 
с. информацио̀нно-поиско̀вая   
систе `ма інформаці̀йно-пошуко `ва 

с. информацио̀нно-спра̀вочная   систе `ма 
інформаці `йно-довідко̀ва 

с. исчислѐния   систе `ма чѝслення 
с. и. аддитѝвная   систе `ма чи `слення 
аддити `вна 

с. и. восьмирѝчная   систе `ма чи `слення 
вісімко̀ва 

с. и. двоѝчная   систе `ма чи `слення 
двійко `ва 

с. и. десятѝчная   систе `ма чи `слення 
десятко `ва 

с. и. операцио̀нная   систе `ма чи `слення 
операці̀йна 

с. и. позицио̀нная   систѐма чѝслення 
позиці̀йна 

с. и. шестнадцатерѝчная   
систе `ма чи `слення шістнадцятко̀ва 

с. канонѝческих уравнѐний   
систе `ма каноні `чних рівня `нь 

с. колеба̀тельная   систѐма колива̀льна 
с. колло̀идная   систе `ма коло `їдна 
с. конденсѝровання   систѐма конденсо̀вана 
с. консерватѝвная   систѐма консерватѝвна 
с. координа̀т   систѐма координа `т 
с. к. в простра̀нстве   
систе `ма координа `т у про `сторі 

с. к. гармонѝческая   
систе `ма координа `т гармоні `чна 

с. к. дека̀ртовая   систе `ма координа `т 
дека̀ртівська 

с. к. косоуго̀льная   систѐма координа `т 
косоку `тна
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система координат криволинейная                                              система Солнечная 

с. к. криволинѐйная   
систе `ма координа `т криволіні `йна 

с. к. ле `вая   систѐма координа `т лі̀ва 
с. к. по пло̀скости   систе `ма координа `т 
по площині ` 

с. к. по повѐрхности   
систе `ма координа `т по пове `рхні 

с. к. поля̀рная   систѐма координа̀т поля̀рна 
с. к. пра̀вая   систѐма координа `т пра `ва 
с. к. прямоуго̀льная   
систе `ма координа `т прямоку `тна 

с. к. сферѝческая   систѐма координа `т 
сфери `чна 

с. к. цилиндрѝческая   
систе `ма координа `т циліндри `чна 

с. к. экваториа̀льная   
систе `ма координа `т екваторія `льна 

с. кристаллѝческая   систе `ма кристалі `чна 
с. кристаллографѝческая   
систе `ма кристалографі `чна 

с. кубѝческая   систе `ма кубі̀чна 
с. левовинтова̀я   систе `ма лівоґвинтова ` 
с. линѐйная   систѐма ліні̀йна 
с. материа̀льных то̀чек   
систе `ма матерія `льних то `чок 

с. мер   систе `ма мір 
с. метрѝческая   систе `ма метри `чна 
с. механѝческая   систе `ма механі̀чна 
с. многокомпонѐнтная   
систе `ма багатокомпоне `нтна 

с. многофа̀зная   систѐма багатофа̀зна 
с. моноклѝнная   систѐма моноклі̀нна 

(кристалографічна система, що об’єднує 
три види симетрії, як гіпс, ортоклаз) 

с. мультиусто̀йчивая   систѐма мультистійка̀ 
с. нагружѐния   систе `ма наванта `жування 
с. незаземлённая   систѐма невзѐмлена 
с. нелинѐйная   систе `ма неліні `йна 
с. неусто̀йчивая   систе `ма нестійка̀ 
с. обеспѐчения   систѐма забезпѐчення 
с. обозначѐний   систѐма позна `чень 
с. обора̀чивающая   систе `ма поворо `тна 
с. оборо̀тная   систѐма оборо `тна 
с. объединённая   систе `ма об’є̀днана 
с. однокомпонѐнтная   
систе `ма однокомпоне `нтна 

с. оптѝческая   систе `ма опти `чна 

с. о. ра̀стровая   систѐма оптѝчна ра̀строва 
с. ортогона̀льная   систѐма ортогона `льна 
с. отклоня̀ющая   систе `ма відхи `лювальна 
с. отопѝтельная   систе `ма опа̀лювальна 
с. отсчёта   систѐма ві̀дліку 
с. о. абсолю̀тная   систѐма ві̀дліку абсолю̀тна 
с. о. враща̀ющаяся   систе `ма ві̀дліку 
оберто `ва 

с. о. двѝжущаяся   систѐма ві̀дліку рухо̀ма 
с. о. инерциа̀льная   систе `ма ві̀дліку 
інерці `йна 

с. о. неинерциа̀льная   систе `ма ві̀дліку 
неінерці̀йна 

с. о. неподвѝжная   систѐма ві̀дліку нерухо̀ма 
с. о. поко̀ящаяся   систѐма ві̀дліку нерухо̀ма 
с. о. со̀бственная   систѐма ві̀дліку вла̀сна 
с. о. уско̀ренная   систѐма відліку приско̀рена 

с. передаю̀щая   систе `ма передава̀льна 
[переси `льна] 

с. периодѝческая   систѐма періодѝчна 
с. пита̀ния   систѐма жѝвлення 
с. пло̀ская   систѐма пло `ска 
с. подко̀сная   систѐма косяко̀ва 
с. позицио̀нная   систѐма позиці̀йна 
с. пото̀чная   систѐма пото `кова 
с. правовинтова̀я   систѐма правоґвинтова̀ 
с. проводя̀щая   систе `ма прові̀дна 
с. проектѝрования   систѐма проєктува̀ння 
с. произво̀льная   систе `ма дові `льна 
с. пропорциона̀льная   систѐма пропорці̀йна 
с. простра̀нственная   систе `ма просторо̀ва 
с. равновѐсная   систе `ма рівнова `жна 
с. ра̀мная   систѐма ра̀мна 
с. распознава̀тельная   систѐма розпізнава̀льна 
с. распо̀рная   систе `ма розпірна ` 
с. регистра̀ции   систе `ма реєструва̀ння 
с. ромбѝческая   систѐма ромбі̀чна [ромбо̀ва] 
с. самонастра̀иваемая   
систе `ма самоналашто `вувана 

с. самообуча̀емая   систѐма самонавча̀льна 
с. самоприспоса̀бливающаяся   
систе `ма самопристосо `вна 

с. сигнализа̀ции   систе `ма сигна `льна 
с. следя̀щая   систѐма стѐжна̀ [слідкува̀льна] 
с. сма̀зочная   систе `ма масти `льна 
с. Со̀лнечная   систе `ма Со̀нячна
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система сортирующая                                                               систематизированный 

с. сортиру̀ющая   систе `ма сортува̀льна 
с. статистѝческая   систѐма статисти `чна 
с. статистѝчески неопределѝмая   
систе `ма статистѝчно невизна `чувана 

с. статѝчески определѝмая   систѐма 
стати `чно визна `чувана 

с. стержнева̀я   систе `ма стри `жнева 
с. сто̀ечная   систѐма стояко̀ва 
с. счётная   систѐма лічи `льна 
с. счислѐния   систѐма чѝслення 
с. телевизио̀нная   систѐма телевізі̀йна 
с. телевизио̀нная за̀мкнутая   
систе `ма телевізі̀йна за `мкнена 

с. телемеханѝческая   систѐма телемехані̀чна 
с. теплова̀я   систѐма теплова ` 
с. термодинамѝческая   
систе `ма термодинамі `чна 

с. термоэлектрѝческая   
систе `ма термоелектри `чна 

с. тра̀нспортная   систе `ма тра̀нспортна 
с. трёхфа̀зная   систе `ма трифа `зна 
с. тригона̀льная   систе `ма тригона `льна 

(система, кристали якої мають форми 
піраміди, призми) 

с. триклѝнная   систе `ма трикли `нна (одна 
із кристалографічних систем, об’єднує 
два види симетрії) 

с. унивариа̀нтная   систѐма уніварія `нтна 
с. управлѐния   тех. систе `ма керува `ння; 
адм.-г. систе `ма управлі̀ння 
с. у. автоматизѝрованная   
систе `ма керува `ння автоматизо `вана 

с. у. автоматѝческая   
систе `ма керува `ння автомати `чна 

с. у. диспѐтчерская   систе `ма керува `ння 
диспе `тчерська 

с. у. за̀мкнутая   систе `ма керува `ння 
за̀мкнена 

с. у. разо̀мкнутая   систѐма керува̀ння 
розі̀мкнена 

с. упру̀гая   систѐма пру `жна ` 
с. уравнѐний   систе `ма рівня `нь 
с. у. алгебраѝческих   систѐма рівня `нь 
алгебри `чних 

с. у. дифференциа̀льных   систе `ма 
рівня `нь диференці `йних 

с. у. канонѝческая   систе `ма рівня `нь 
каноні̀чна 

с. у. линѐйных   систѐма рівня̀нь ліні̀йних 
с. у. характеристѝческая   систѐма рівня̀нь 
характеристи `чна 

с. уравновѐшенная   систѐма врівнова̀жена 
с. уско̀ренная   систе `ма приско `рена 
с. фѝзико-хѝмическая   
систе `ма фі̀зико-хемі̀чна 

с. циклѝческая   систе `ма циклі̀чна 
с. циркуляцио̀нная   систѐма циркуляці̀йна 
с. шпрѐнгельная   систе `ма підси `лювальна 
с. эксплуата̀ции   систе `ма експлуата `ції 
с. электродинамѝческая   
систе `ма електродинамі̀чна 

с. электроизмери `тельная   
систе `ма електровимі̀рювальна 
с. э. ана̀логовая   
систѐма електровимі̀рювальна ана̀логова 

с. э. астатѝческая   
систѐма електровимі̀рювальна астатѝчна 

с. э. индукцио̀нная   
систѐма електровимі̀рювальна індукці̀йна 

с. э. компенсацио̀нная   систѐма 
електровимі `рювальна компенсаці̀йна 

с. э. магнитоэлектрѝческая   систѐма 
електровимі̀рювальна магнетоелектрѝчна 

с. э. теплова̀я   
систѐма електровимі̀рювальна теплова̀ 

с. э. цифрова̀я   
систѐма електровимі̀рювальна цифрова̀ 

с. э. электродинамѝческая   систѐма 
електровимі̀рювальна електродинамі̀чна 

с. э. электромагнѝтная   систе `ма 
електровимі̀рювальна електромагнѐтна 

с. э. электро̀нная   систѐма 
електровимі `рювальна електро `нна 

с. э. электростати `ческая   систѐма 
електровимі̀рювальна електростатѝчна 

с. элемѐнтов   систе `ма елемѐнтів 
с. э. периодѝческая   систе `ма елемѐнтів 
періоди `чна 

с. энергетѝческая   систѐма енергети `чна 
с. эргатѝческая   систѐма ергати `чна 

систематиза̀тор   систем(атиз)а `тор,-ра 
систематиза̀ция   систем(атиз)ува̀ння; 
відсистем(атиз)ува̀ння; систематиза̀ція,-ції 

систематизѝрованный   відсистем(атиз)о̀ваний
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систематизировать                                                                               скачкообразный 

систематизѝровать   систем(атиз)ува̀ти, 
відсистем(атиз)ува `ти 

систематизѝроваться   систем(атиз)ува̀тися, 
відсистем(атиз)ува `тися 

систематизѝруемый   систем(атиз)о `ваний; 
відсистем(атиз)о̀вний 

систематизѝрующий   систем(атиз)ува̀льний, 
системівни `й 

система̀тика   система̀тика,-ки 
систематѝческий, систематѝчный   
системати `чний 

систематѝчность   системати `чність,-ности 
системотѐхника   системоте `хніка,-ки 
сита̀л   сита `л,-лу (скло-кристалічний 
матеріял, скляна кераміка) 

сѝто   сѝто,-та, пересіва `ч,-ча `, рѐшето,-та̀ 
(великодірчасте сито) 
с. бараба̀нное   си `то бараба̀нне 
с. вибрацио̀нное   си `то вібраці `йне 
с. кача̀ющееся   си `то хитне ` 
с. кру̀пное   сѝто вели `ке [гру `бе] 
с. ме `лкое   си `то густе ` 
с. механѝческое   си `то механі `чне 
с. молекуля̀рное   си `то молекуля `рне 
с. пло̀ское   си `то пло `ске, пересіва̀ч 
пло `ский, планзі `хтер,-тера 

с. про̀волочное   сѝто дротянѐ 
с. сортиро̀вочное   сѝто сортува `льне 
с. сотряса̀тельное   сѝто стру `шувальне 
с. тру̀бчатое   сѝто трубча̀сте 
с.-трясу̀чка   пересіва̀ч-стру `шувач, 

-ча `-стру̀шувача 
с. уда̀рное   си `то уда̀рне 
с. фильтрова̀льное   сѝто фільтрува `льне 

[цідѝльне] 
сѝтовый   сѝтовий 
сифо̀н   сифо `н,-на (труба з колінами для 
відведення рідкої маси) 
с. капиля̀рный   сифо `н капіля `рний 
с. тру̀бчатый   сифо̀н трубча `стий 

сифонѝрование   сифонува `ння 
с. нѐфти   сифонува `ння на̀фти 

сифо̀нный   сифо̀нний, сифо `новий 
сия̀ние   ся `йво,-ва 
с. поля̀рное   ся `йво поля `рне 
с. сѐверное   ся `йво півні `чне 
с. ю̀жное   ся `йво півдѐнне 

сия̀ющий   ся `ючий 
скала̀   скѐля,-лі 
скалѝстость   скеля `стість,-тости 
скалѝстый   скеля `стий, скели `стий 
ска̀лываемость   ско̀люваність,-ности, 
відко̀люваність,-ности 

ска̀лываемый   відко `люваний, ско̀люваний; 
відко̀льний, скольни `й 

ска̀лывание   ско̀лювання, відко̀лювання; 
ско `лення, відко `лення 

ска̀лывать, сколо̀ть   ско̀лювати, сколо `ти; 
відко̀лювати, відколо `ти 

ска̀лывающий   ско̀лювальний, відко̀лювальний 
скалькѝровать   скалькува `ти 
ска̀льпель   ска̀льпель,-ля (невеликий хірургічний 
ніж) 

скаля̀р   мат. скаля `р,-ра (величина, яка 
цілковито визначається своїм числовим 
значенням) 

скаля̀рный   скаля `рний 
скамья̀   ла̀ва,-ви 
с. бурова̀я   ла̀ва свердлова ` 
с. оптѝческая   ла̀ва опти `чна 

ска̀ндий  Sc   ска̀ндій,-ію (хемічний елемент, 
ат.н. 21, рідкісноземельний метал, який 
застосовують для виготовлення стопів) 

ска̀нер   ска̀нер,-ра 
сканѝрование   сканува `ння (послідовний 
перегляд, здійснюваний переміщенням 
променя зору або радіопроменя) 

ска̀пливаемый   ску `пчуваний; скупче `нний 
ска̀пливать   ску̀пчувати 
ска̀пливающийся   скупчѐнний; ску̀пчуваний 
ска̀пывать, скопа̀ть   ско̀пувати, скопа `ти 
скат   1. схил,-лу, спад,-ду; 2. колі̀шня,-ні 

(колеса) 
с. аварѝйный   схил аварі `йний 
с. колёсной   колішни `ця,-ці 
с. полево̀й   схил польови `й 
с. руднѝчный   спад копа `льневий 

ска̀танный   зго `рнений, зго `рнутий 
ска̀тывать, ската̀ть   згорта `ти, згорну `ти 
ска̀тывать, скотѝть   ско `чувати, скоти `ти 
скафа̀ндр   скафа̀ндер,-дра (спеціяльний одяг 
з шоломом і дихальним апаратом, що 
ізолює людину від зовнішнього середовища) 

скачкообра̀зно   стрибка `ми 
скачкообра̀зный   стрибкоподі̀бний, стрибка̀ми
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скачок                                                                                                               склеенный 

скачо̀к   стрибо `к,-бка̀ 
с. потенциа̀ла   стрибо `к потенція `лу 
с. температу̀рный   стрибо̀к температу̀рний 
с. трѐщины   стрибо̀к трі̀щини 
с. уплотнѐния   стрибо `к ущі `льнення 

ска̀шивание   ско̀шування; ско̀шення 
сква̀жина   1. свердлови `на,-ни, 
копа `льня,-ні; 2. щіли `на,-ни, шпа `ра,-ри 
с. артезиа̀нская   свердловѝна артезія̀нська 
с. буро̀вая   свердловѝна,-ни, копа̀льня,-ні 
с. га̀зовая   свердлови `на га̀зова 
с. дрена̀жная   свердлови `на дрена `жна 
с. замо̀чная   щіли `на замко̀ва 
с. компрѐссорная   свердловѝна компрѐсорна 
с. нефтяна̀я   копа `льня на `фти 
с. развѐдочная   свердловѝна розві̀дувальна 
с. рассо̀льная   свердлови `на розсі̀льна 

[ропна `] 
с. фонтанѝрующая   
свердлови `на фонтанува `льна 

сква̀жистый, сква̀жный   шпарува `тий 
сква̀жность   шпарува `тість,-тости 
сквозно̀й   на `скрізний 
скелѐт   1. карка̀с,-су (конструкції), кістя̀к,-ка̀; 

2. тепл., анат. скеле `т,-ту 
скелѐтный   карка̀сний, скеле `тний 
скид   скид,-ду 
скѝдка   1. скида̀ння; скѝнення; 2. знѝжка,-ки 

(про ціну) 
скидно̀й   скиднѝй 
скѝдывание   скида̀ння, ски `дування 
скѝдывать, скида̀ть, скѝнуть   скида̀ти, скѝнути 
скѝдывающий   скида̀льний 
скин-слой   скін-шар,-ру, шар поверхне `вий 
скин-эффѐкт   скін-ефе `кт,-ту, ефе `кт 
поверхне `вий 

скип   скіп,-па 
(підіймальний саморозвантажувальний 
короб для сипких вантажів) 
с. опрокидно̀й   скіп перекидни `й 
с. опрокѝдывающийся   скіп перекидни `й 

скипа̀ться, скипѐться   скипа `тися, скипі̀тися 
скипида̀р   терпенти `на,-ни, скипида̀р,-ру, 
шпигина `р,-ру, жигуне `ць,-нця ` 
с. живѝчный   терпенти `на живи `чна 
с. котѐльный   терпенти `на каза̀нна 
с. парово̀й   терпенти `на парова ` 

с. сухоперего̀нный   терпентѝна сухоперѐгнана 
с. чу̀рочный   терпенти `на цу `ркова 
с. щепно̀й   терпенти `на тріскова ` 

скипида̀рно-канифо̀льный   терпенти `но- 
[скипида `рно-]каніфо `льний 

скипида̀рный   терпентѝновий, скипида̀рний 
скирда̀   с.г. скѝрта,-ти (соломи), ожерѐд,-ду 
скиса̀ние   скиса `ння 
с. вина̀   скиса `ння вина ` 
с. молока̀   скиса̀ння молока ` 

скиса̀ть, скѝснуть   скиса `ти, ски `снути 
склад   склад,-ду, схо̀вище,-ща 
с. инструмента̀льный   
склад інструмента̀льний 

с. лесно̀й   склад лі̀су, лісоскла `д,-ду 
с. у `гольный   склад ву `гільний 

складѝрованный   заскладо `ваний 
складѝровать   складува `ти, заскладува `ти 
складѝруемый   складо̀ваний; заскладо̀вний 
складѝрующий   складува̀льний, складівнѝй 
складѝрующийся   заскладо̀вний; складо̀ваний 
скла̀дка   скла̀дина,-ни, скла̀дка,-ки, зго̀ртка,-ки 
с. антиклина̀льная   скла̀дина антиклина̀льна 
с. веерообра̀зная   скла̀дина віялоподі̀бна 
с. вертика̀льная   скла `дина вертика `льна 
с. изоклина̀льная   скла̀дина ізоклина̀льна 
с. колѐнчатая   скла̀дина колі `нчаста 
с. коса̀я   скла̀дина коса ` [скісна `] 
с. моноклина̀льная   скла̀дина моноклина̀льна 
с. накло̀нная   скла̀дина похи `ла 
с. опрокѝнутая   скла `дина перекѝнута 
с. пряма̀я   скла `дина пряма̀ 
с. сда̀вленная   скла̀дина сти `снена 

складкообразова̀ние   складиноутво̀рювання; 
складиноутво `рення 

складно̀й   складни `й 
скла̀дочный, складско̀й   складовѝй 
скла̀дчатость   складча̀стість,-тости 
скла̀дчик   склада̀ч,-ча ` 
скла̀дываемой   скла `даний, дода `ваний 
скла̀дывание   1. склада̀ння; 2. мат. додава̀ння 
скла̀дывать, сложи `ть   склада `ти, скла̀сти 
скла̀дывающий   склада̀льний, додава̀льний 
скла̀дывающийся   складни `й; склада̀ний, 
дода̀ваний 

склѐенный   склѐєний
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склеиваемый                                                                                   сконденсированный 

склѐиваемый   склѐюваний; склейни `й 
склѐивание   склѐювання; склѐєння 
склѐивать, склѐить   скле `ювати, склѐїти 
склѐивающий   склѐювальний 
склѐивающийся   склейни `й, клейки `й; 
скле `юваний 

склёпанный   склѐпаний 
склёпка   склѐпування; склепа `ння 
склёпываемый   скле `пуваний; склепни `й 
склёпывание   склѐпування; склепа `ння 
склёпывать, склепа̀ть   склѐпувати, склепа̀ти 
склёпывающий   склѐпувальний 
склёпывающийся   склепни `й; скле `пуваний 
склеро̀метр   склеро `метер,-тра (1. прилад 
для вимірювання твердости кристалів; 
2. прилад для вимірювання жорсткости 
рентґенівського проміння) 

склеромѐтрия   склеромѐтрія,-рії (вимірювання 
твердости мінералів, кристалів) 

склеро̀н   склеро̀н,-ну (стоп алюмінію, цинку, 
міді, манґану) 

склероско̀п   склероско `п,-па (прилад для 
визначення твердости металів та інших 
матеріялів) 

склиз   сковза `ло,-ла 
склон   схил,-лу 
с. горы̀   схил гори `, узгі̀р’я 
с. круто̀й   схил стрімки `й 

склонѐние   схиля̀ння, нахиля̀ння, згина̀ння; 
схи `лення, нахи `лення, зі̀гнення 
с. магнѝтное   схѝлення магне `тне 
с. эклѝптики   схѝлення еклі̀птики 

скло̀нность   схи `льність,-ности 
склоня̀ть, склонѝть   схиля `ти, схили `ти; 
нахиля `ти, нахилѝти; згина `ти, зігну `ти 

ско̀ба   ско `ба,-би, ду `жка,-ки, кля `мра,-ми 
с. двухмѐстная   ско `ба двомі̀сна 
с. зажимна̀я   ско̀ба затисна ` 
с. одномѐстная   ско̀ба одномі̀сна 
с. подъёмная   ско `ба підійма `льна 
с. предохранѝтельная   ско `ба запобі̀жна 
с. Пуассо̀на   ско̀ба Пуассо `на 
с. соединѝтельная   ско `ба з’є̀днувальна 
с. стяжна̀я   ско `ба стяжна ` 
с. удѐрживающая   ско̀ба утри `мувальна 
с. упо̀рная   ско `ба упі̀рна [упо `рна] 

ско̀бель   струг,-га, ско̀бель,-беля 
с. столя̀рный   струг столя `рний 

ско̀бельный   струга `льний 
ско̀бка   ско̀бка,-ки, мат. ду `жка,-ки 
скоблѐние   скріба̀ння, шкреба `ння 
скоблѝть   скребти `, шкребти ` 
ско̀бочный, скобяно̀й   скобовѝй, кля̀мровий 
сковорода̀   сковорода̀,-дѝ (неглибока панва) 
сковоро̀дный   сковорі `дний 
ско̀вочный   ско̀вувальний 
ско̀вывать, скова̀ть   ско̀вувати, скува `ти 
скол   ско̀лювання, відко̀лювання; ско̀лення, 
відко̀лення; відко `лок,-ка (предмет); 
відко̀л,-лу (місце) 

скола̀чивание   збива̀ння; збиття ` 
скола̀чивать, сколотѝть   збива `ти, зби `ти 
ско̀лок   1. зразо̀к,-зка̀; 2. ско̀лок,-лка (копія) 
скольжѐние   ко `взання, ско `взання 
с. без трѐния   ко̀взання без тертя ` 
с. боково̀е   ско̀взання бічне ` 
с. в переда̀чах   ско `взання в переда̀чах 
с. геометрѝческое   ко̀взання геометрѝчне 
с. гидродинамѝческой му̀фты   ско `взання 
гідродинамі̀чного злу `чника 

с. лёгкое   ко̀взання легке ` 
с. мно̀жественное   ко̀взання множи `нне 
с. относѝтельное   ко̀взання відно `сне 
с. поперѐчное   ско `взання поперѐчне 
с. поро̀д   ско̀взання порі `д 
с. по̀чвы   ско `взання ґру `нту 
с. расчётное   ко `взання розрахунко `ве 
с. ремня̀   ско `взання па `са 
с. тангенциа̀льное   ко̀взання танґенці `йне 

[доти `чне] 
с. удѐльное   ко̀взання пито `ме 
с. упру̀гое   ко `взання пру `жне ` 

скользѝть   ко̀взати, ско `взати, ко̀взатися, 
ско `взатися 

ско̀льзкий   слизьки `й, ковзьки `й, сковзьки `й 
скользя̀щий   ко̀взальний 
скомбинѝрованный   скомбіно̀ваний 
скомбинѝровать   скомбінува `ти 
ско̀мканный   зім’я `тий 
ско̀мкать   зім’я `ти, зібга̀ти 
скомплекто̀ванный   скомплекто `ваний 
скомплектова̀ть   скомплектува `ти 
сконденсѝрованный   сконденсо `ваний, 
скра `плений
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сконденсировать                                                                       скорость перемещения 

сконденсѝровать   сконденсува `ти 
сконденсѝроваться   сконденсува̀тися 
сконструѝрованный   сконструйо̀ваний 
сконструѝровать   сконструюва `ти 
ско̀нто   фін. невідм. ско̀нто (знижка з базисної 
ціни товару, що передбачається договором 
купівлі-продажу в разі оплати його готівкою 
або завчасу) 

сконцентрѝрованный   сконцентро `ваний 
сконцентрѝровать   сконцентрува̀ти 
сконцентрѝроваться   сконцентрува `тися 
скопѝвшийся   ску `пчений 
скопѝрованный   скопійо `ваний 
скопѝровать   скопіюва `ти 
скопѝть   ску̀пчити 
скопѝться   ску `пчитися 
скоплѐние   ску `пчування; ску̀пчення; 
ску `пина,-ни 
с. дислока̀ций   ску `пчення дислока̀цій 
с. за̀лежей   ску̀пчення по `кладів 
с. шарово̀е   ску `пчення куля `сте 

скорлупа̀   шкарлу̀па,-пи, лушпи `ння, 
лушпи `на,-ни 

скорня̀жий, скорня̀жный   кушні `рський 
скорня̀жничать   кушнірува `ти 
скорня̀к   кушні `р,-ра̀ 
скорня̀чество   кушні `рство,-ва 
скоровысыха̀ющий   швидковисиха `льний 
скородѐйствующий   швидкоді̀йний 
скоропеча̀тный   швидкодрукува `льний, 
швидкодруківнѝй 

скоропо̀ртящийся   швидкопсу `вний 
скоропоспева̀ющий   скорости `глий, 
швидкости `глий 

скороспѐлость   швидкости `глість,-лости 
скоростно̀й   швѝдкісний 
ско̀рость   шви `дкість,-кости 
с. абсолю̀тная   шви `дкість абсолю `тна 
с. бурѐния   шви `дкість свердлува̀ння 
с. вероя̀тная   шви `дкість імові `рна 
с. взры̀ва   шви `дкість вѝбуху 
с. вихрева̀я   швѝдкість вихрова ` 
с. восстановлѐния   швѝдкість відно̀влення 
с. вращѐния   шви `дкість оберта̀ння 
с. выходна̀я   швѝдкість вихідна ` 
с. группова̀я   шви `дкість групова̀ 
с. движѐния   шви `дкість ру `ху 

с. делѐния   шви `дкість по `ділу 
с. делѝтельная   шви `дкість діли `льна 

[поді̀льча] 
с. деформа̀ции   шви `дкість деформа̀ції 
с. диффу̀зии   шви `дкість дифу̀зії 
с. зву̀ка   шви `дкість зву `ку 
с. звукова̀я   швѝдкість звукова ` 
с. зубча̀того колеса̀ окружна̀я   шви `дкість 
зу̀бчастого ко `леса колова ` 

с. зубча̀того колеса̀ углова̀я   швѝдкість 
зу̀бчастого ко `леса кутова ` 

с. изна̀шивания   шви `дкість зно̀шування 
[зно `су] 

с. истечѐния   шви `дкість витіка `ння 
с. ка̀жущаяся   шви `дкість позі̀рна 
с. каса̀тельная   шви `дкість дотѝчна 
с. колеба̀тельная   шви `дкість колива `льна 
с. космѝческая   шви `дкість космі̀чна 
с. критѝческая   шви `дкість критѝчна 
с. кругова̀я   швѝдкість колова ` 
с. круговоро̀та   шви `дкість колоо̀бігу 
с. линѐйная   швѝдкість ліні̀йна 
с. лучева̀я   шви `дкість промене `ва 
с. максима̀льная   швѝдкість максима̀льна 
с. маршру̀тная   шви `дкість маршру `тна 
с. мгновѐнная   шви `дкість миттє̀ва 

[миттьова `] 
с. минима̀льная   шви `дкість мініма̀льна 
с. нагрѐва   шви `дкість нагріва `ння 
с. нагружѐния   швѝдкість наванта̀жування 
с. наибо̀лее вероя̀тная   
шви `дкість найімові̀рніша 

с. нароста̀ющая   шви `дкість нароста `юча 
[нароста `льна] 

с. нача̀льная   шви `дкість початко̀ва 
с. номина̀льная   шви `дкість номіна `льна 
с. норма̀льная   шви `дкість норма̀льна 
с. обобщённая   шви `дкість узага `льнена 
с. обращѐния   шви `дкість оберта̀ння 

[обѐрнення, перетво `рення] 
с. окружна̀я   швѝдкість обвідна ` [колова `] 
с. осреднённая   шви `дкість усерѐднена 
с. отка̀чки   шви `дкість випомпо `вування 
с. относѝтельная   шви `дкість відно̀сна 
с. перемѐнная   шви `дкість змі̀нна 
с. перемещѐния   швѝдкість перемі̀щування
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скорость переноса                                                                                         скрепление 

с. перено̀са   швѝдкість перене `сення 
с. перено̀сная   шви `дкість перено `сна 
с. ползу̀чести   шви `дкість по `взання 

[повзу `чости] 
с. постоя̀нная   шви `дкість ста̀ла 
с. пото̀ка   шви `дкість пото `ку 
с. предѐльная   шви `дкість гранѝчна 

[найбі̀льша] 
с. рабо̀чая   шви `дкість робо `ча 
с. радиа̀льная   шви `дкість радія `льна 
с. развѝтия трѐщины   
шви `дкість поши `рювання трі̀щини 

с. разложѐния   шви `дкість розклада̀ння 
с. разно̀сная   шви `дкість розно `сна 
с. распа̀да   шви `дкість ро `зпаду 
с. распространѐния   швѝдкість пошѝрення 
с. р. трѐщины   шви `дкість поши `рення 
трі̀щини 

с. расширѐния   шви `дкість розшѝрення 
с. реа̀кции   шви `дкість реа `кції 
с. результѝрующая   швѝдкість результа̀тна 

[вислідна `] 
с. ро̀ста   шви `дкість ро `сту [зроста̀ння] 
с. р. трѐщины   швѝдкість ро̀сту трі̀щини 

с. сверхзвукова̀я   шви `дкість надзвукова ` 
с. свѐта   шви `дкість сві `тла 
с. сдвѝга   шви `дкість зсу̀ву 
с. сѐкторная   шви `дкість сѐкторна 
с. сжа̀тия   шви `дкість сти `ску 
с. синхро̀нная   шви `дкість синхро `нна 
с. скольжѐния   шви `дкість ко̀взання 

[ско̀взання] 
с. сма̀чивания   шви `дкість змо̀чування 
с. составля̀ющая   шви `дкість складова̀ 
с. срѐдняя   шви `дкість сере `дня 
с. тангенциа̀льная   швѝдкість тангенці̀йна 

[доти `чна] 
с. теплова̀я   швѝдкість теплова ` 
с. течѐния   швѝдкість протіка̀ння [течі̀ння] 
с. торможѐния нача̀льная   
шви `дкість гальмува̀ння початко̀ва 

с. то̀чки   шви `дкість то `чки [ця `тки] 
с. углова̀я   шви `дкість кутова ` 
с. уда̀рная   шви `дкість уда̀рна 
с. удѐльная   швѝдкість пито `ма 
с. универса̀льная   швѝдкість універса̀льна 

с. уно̀сная   шви `дкість розлітна ` 
с. установѝвшаяся   шви `дкість уста̀лена 
с. утѐчки   шви `дкість вѝтоку 
с. фа̀зовая   швѝдкість фа̀зова 
с. ходова̀я   шви `дкість ходова ` 
с. циклѝческая   шви `дкість циклі `чна 
с. эксплуатацио̀нная   
шви `дкість експлуатаці `йна 

скоротѐчный   швидкопли `нний 
скорохо̀дный   швидкохі `дний 
скорректѝрованный   скорего `ваний 
ско̀рый   швидкѝй 
скос   скіс,-ко̀су, укі̀с,-ко̀су 
с. витка̀   скіс [укі̀с] витка ` 
с. вкла̀дыша   скіс [укі `с] вкла `дки 
с. направля̀ющий   скіс [укі̀с] напрямни `й 

скрап   брухт,-ту, скрап,-пу 
с. желѐзный   брухт залі̀зний 
с. литѐйный   брухт лива `рний 
с. металлѝческий   брухт метале `вий 
с.-процѐсс   брухтува̀ння, скрап-процѐс,-су 
с. стально̀й   брухт стале `вий 

скребко̀во-ковшо̀вый   скребло̀во-ковшѐвий, 
згорта `льно-ковше `вий 

скребко̀вый   скребко `вий, згорта̀льний 
скребло̀   скреба̀чка,-ки, скребло̀,-ла ` 
скребо̀к   скребло̀,-ла̀, скреба `чка,-ки 
с. подвижно̀й   скребло ` рухо `ме 
с. регулѝремый   скребло̀ урегульо̀вне 

скрѐжет   скре `гіт,-готу 
скрежета̀ние   скрегота `ння, скреготі̀ння 
скреп   скріпля `ння, скрі `плювання; 
скрі̀плення; скрі̀па,-пи 

скрѐпер   скре `пер,-пера, згорта `ч,-ча̀ 
(будівельна землерийно-транспортна 
машина з підіймально-поворотним ковшем 
та ножами, що зрізають шари ґрунту) 
с. большегру̀зный   скрѐпер великованта̀жний 
с. прицепно̀й   скре `пер причі `пний 
с. самогру̀зящийся   скрѐпер самованта̀жний 
с. самохо̀дный   скре `пер самохі `дний 
с. тра̀кторный   скре `пер тра `кторний 

скрѐперный   скрѐперний, згорта̀льний 
[зріза̀льний] 

скреперова̀ние   скреперува `ння, згорта `ння 
скреплѐние   скріпля `ння, скрі `плювання; 
скрі̀плення
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скрепление анкерное                                                                           слабосвязанный 

с. а̀нкерное   скрі̀плення а `нкерне 
с. заклёпочное   скрі̀плення за̀клепне 

[нюто `ве] 
с. междура̀мное   скрі̀плення міжра `мне 
с. рѐльсовое   скрі̀плення рѐйкове 
с. стяжно̀е   скрі `плення стяжне ` 
с. шпо̀нками   скрі̀плення плі̀шками 

[штифта `ми] 
с. я̀корное   скрі̀плення я `кірне 

скреплённый   скрі̀плений 
скрепля̀емый   скрі̀плюваний; скріпни `й 
скрепля̀ть, скрепѝть   скрі̀плювати, скріпля̀ти, 
скріпи `ти 

скрепля̀ться   скрі̀плюватися, скріпля `тися, 
скріпи `тися 

скрепля̀ющий   скрі̀плювальний 
скрепля̀ющийся   скріпни `й; скрі̀плюваний 
скрещѐние [скрѐщивание]   схрѐщування; 
схре `щення 
с. проводо̀в   схре `щення про `водів 
с. ремнѐй   схре `щення пасі̀в 

скрещённый   схрѐщений 
скрѐщивать, скрестѝть   схрѐщувати, схрестѝти 
скрѐщиваться, скрестѝться   схрѐщуватися, 
схрести `тися 

скрѐщивающийся   перехре `сний 
скривѝть   скривѝти 
скривѝться   скриви `тися 
скривлённый   скри `влений 
скрипѐние   скрипі `ння, рипі `ння 
скрипѐть   скрипі̀ти, рипі `ти 
скрипу̀чий   скрипу `чий, рипу `чий 
скру̀ббер   скру `бер,-ра, промивнѝк,-ка̀ 
с. во̀дный   скру `бер во̀дний 
с. механѝческий   скру `бер механі̀чний 
с. поглотѝтельный   скру `бер вбирни `й 
с. промы̀вочный   скру `бер промивни `й 
с. с наса̀дкой   скру `бер з напо `внювачем 

скруглѐние   скру̀глювання, заокру̀глювання; 
скру `глення, заокру `глення; скру `глина,-ни 

скру̀гленный   скру `глений, заокру̀глений 
скругля̀ть, скруглѝть   скругля̀ти, скру̀глювати, 
скругли `ти; заокругля `ти, заокру `глювати, 
заокру `глити 

скрутѝть   скрутѝти 
скру̀тка   скру̀чування; скру̀чення; скрут,-та, 
скру `тень,-тня (з дроту) 

скру̀ченность   скру `ченість,-ности 
скру̀ченный   скру `чений, зсу̀каний, зви `тий 
скру̀чиваемость   скру `тність,-ности, 
скру `чуваність,-ности 

скру̀чиваемый   скру `чуваний; скрутни `й 
скру̀чивание   скру `чування, звива̀ння; 
скру `чення 
с. кана̀т   скру `чувати кодо `лу [ли `нву] 

скру̀чивать, скрутѝть   скру̀чувати, скрутѝти; 
звива `ти, звѝти 

скру̀чивающий   скру `чувальний 
скру̀чивающийся   скрутни `й; скру̀чуваний 
скрыва̀ть   прихо̀вувати, таї̀ти 
скры̀тный   потайни `й 
скры̀тость   прихо `ваність,-ности 
скры̀тый   схо̀ваний, прихо̀ваний, захо̀ваний 
скрю̀ченный   скрю `чений 
скрю̀чивать, скрю̀чить   1. карлю `чити, 
скарлю̀чувати, скарлю̀чити (згинати гаком); 
2. скрю̀чувати, скрю̀чити (зчіпляти гаком) 

ску̀льптор   ску̀льптор,-ра 
скульпту̀ра   скульпту `ра,-ри 
скульпту̀рный   скульпту `рний 
ску̀ченный   ску̀пчений 
ску̀чивать, ску̀чить   ску `пчувати, ску `пчити 
слабѐть   сла `бшати, слабкі̀шати 
сла̀бо   сла̀бко, сла̀бо (недостатньо сильно, 
нетуго), ві̀льно, ма `ло, ледь, тро `хи 

слабодѐйствующий   слабкоді̀йний 
слабозаря̀женный   слабкозаря `джений 
слабозатуха̀ющий   слабкозгаса `льний, 
слабкозгаса `ючий 

слабокѝслый   слабкоки `слий 
слаболету̀чий   слаболетки `й 
слаболегѝрованный   слабопролего `ваний 
слабонагру̀женный   малонаванта̀жений 
слабонатя̀нутый   слабконатя `гнений 
слабоокра̀шенный   злегказаба̀рвлений, 
слабкопофарбо `ваний 

слабоосвещённый   малоосві `тлений 
слаборастворѝмый   малорозчи `нний, 
слаборозчи `нний 

слабосбра̀живающий   слабозбро̀джувальний 
слабосветя̀щий   малосвітнѝй, слабосвітнѝй 
слабосветя̀щийся   малосвітнѝй, слабосвітнѝй 
слабосвя̀занный   слабкозв’я `заний
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слабоспекающий                                                                                       сличительный 

слабоспека̀ющий   слабоспіка `льний 
слаботеку̀щий   слаботеку̀чий, слабоплѝнний 
слабото̀чный   слабкострумови `й, 
слабостру `мний 

слабоферромагнѝтный   слабкоферомагнѐтний 
слабощёлочно̀й   слаболу̀жний, малолу̀жний 
сла̀бый   слабкѝй, незначни `й 
слага̀емое   1. мат. дода̀нок,-нка; 2. частѝна 
складова `, елемѐнт,-та 

слага̀емый   додава̀ний, скла̀даний; дода̀тний 
слага̀ть, сложѝть   1. склада̀ти, скла̀сти 

(з частин); 2. додава̀ти, дода̀ти; 3. збира̀ти, 
зібра `ти 

слага `ющая   ім. складнѝк,-ка; прк. складова̀ 
с. каса̀тельная   складни `к дотѝчний 
с. напряжѐния   складни `к напру `ги 
с. осева̀я   складни `к осьови `й 
с. радиа̀льная   складни `к радія `льний 
с. сѝлы   складнѝк си `ли 

слага̀ющий   складови `й, склада `льний, 
додава̀льний 

сла̀женность   злаго `дженість,-ности 
сла̀женный   злаго̀джений 
сла̀живать, сла̀дить   зла̀годжувати, 
зла̀годити 

сла̀мывать, слома̀ть   зла `мувати, злама̀ти 
сла̀нец   лупа `к,-ка̀, лу̀пець,-пця 
с. глѝнистый   лупа `к глини `стий 
с. горю̀чий   лупа̀к пальни `й 
с. менилѝтовый   лупа̀к [сла̀нець] менілі̀товий 
с. слюдяно̀й   лупа `к лищако `вий 
с. смолѝстый   лупа̀к смолянѝй [живѝчний] 
с. у `гольный   лупа `к вугі `льний 

сланцева̀ние   лупакува `ння 
сланцева̀тый   лупакува `тий 
сла̀нцевый   лупако `вий 
сланцеперего̀нный   лупакоперегі̀нний 
слѐга   1. буд. ла̀та,-ти, перекла `дина,-ни; 

2. слѐга,-ги, сміж,-жу 
след   слід,-ду, трек,-ку (зарядженої частинки) 
с. ма `трицы   слід ма̀триці 
с. опера̀тора   слід опера `тора 
с. пло̀скости   слід площини ` 
с. частѝцы   слід [трек] части `нки 

следѝть   стѐжити, слідкува `ти, пильнува `ти, 
нагляда̀ти 

слѐдование   прохо `дження, слі̀дування 
слѐдовать   наслі `дувати, дотри `мувати 
слѐдствие   1. мат. ви `сновок,-вка; 

2. на̀слідок,-дка 
слѐдуемый   наслі `дуваний, дотрѝмуваний, 
нале `жний 

слѐдующий   насту̀пний (у часі), да̀льший 
(у просторі) 

следя̀щий   відстѐжувальний, слідкува̀льний, 
нагляда̀льний 

слёживаемость   зле `жуваність,-ности 
слёживаться, слежа̀ться   зле `жуватися, 
злежа `тися 

слезнѝк   1. слізни `к,-ка̀ (у вальниці); 
2. слізнѝця,-ці (смужка в карнизі, вікні) 

слепѝвшийся   злі̀плий 
слепѝть   1. зліпѝти; 2. сліпѝти, заслі̀плювати, 
ослі̀плювати 

слепо̀й   сліпи `й 
слѐпок   злі̀пок,-пка 
слепя̀щий   заслі̀плювальний 
слеса̀рить, слеса̀рничать   слюсарюва `ти 
слеса̀рный   слюса `рний 
слеса̀рня   слюса̀рня,-ні 
слѐсарь   слю̀сар,-ря 
слѐшер   слѐшер,-ра (багатопилковий 
верстат для поперечного розпилювання 
деревини) 

слив   1. злива `ння; злиття `; 2. зливни `к,-ка ` 
(пристрій для стоку рідини) 

слива̀ние   вилива̀ння, злива `ння; вилиття `; 
злиття ` (до купи) 

слива̀ть, слить   злива `ти, злѝти, вилива `ти, 
ви `лити 

сливно̀й   зливнѝй, злива `льний 
слипа̀ние   злипа̀ння 
слѝтковый   зли `вковий, виливко̀вий 
слѝтный   суці̀льний 
слѝток   зли `вок,-вка, сто̀пок,-пку, 
ви `ливо `к,-вка 

слѝточный   злѝвковий 
слѝтый   зли `тий, вѝлитий 
слича̀емый   зві̀рюваний; звірнѝй 
слича̀ть, сличѝть   звіря `ти, зві̀рити 
слича̀ющий   звіря `льний 
сличѝтельный   1. звіря̀льний; 2. порі̀внювальний
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слияние                                                                                                             слойчатый 

слия̀ние   єдна̀ння, злива̀ння; поєдна̀ння, злиття̀ 
с. пор   єдна̀ння пор 
с. трѐщин   єдна̀ння [злива `ння] трі `щин 

слова̀рный   словнико `вий 
слоева̀тый   шарови `стий 
слоево̀й   шаровѝй 
слоѐние   шарува `ння, відшаро `вування; 
відшарува `ння 

слоёный   шарува `тий, шаро `ваний 
сложѐние   1. мат. додава̀ння; склада̀ння; 
додання `; скла `дення; 2. будо̀ва,-ви 
с. арифметѝческое   додава̀ння аритметѝчне 
с. вѐкторов   додава̀ння ве `кторів 
с. движѐний   додава̀ння ру `хів 
с. дѐйствия сил   додава `ння ді̀ї сил 
с. колеба̀ний   додава̀ння колива̀нь 
с. лѐнточное   будо̀ва стрічкова ` 
с. логѝческое   додава̀ння логі `чне 
с. сил   додава̀ння сил 
с. скоростѐй   додава̀ння шви `дкостей 
с. функциона̀льное   додава̀ння функці̀йне 
с. чешу̀йчатое   будо̀ва луска `та 
с. чѝсел   додава̀ння чѝсел 

сло̀женный   скла̀дений, зго̀рнений, зі̀браний 
сложнолегѝрованный   складнопролего̀вний 
сло̀жный   складни `й 
слоѝсто   шарува̀то, шара `ми, вѐрствами 
слоѝстость   шарува `тість,-тости, шаро `вість, 

-вости 
с. диагона̀льная   шарува̀тість діягона̀льна 
с. коса̀я   шарува̀тість скісна̀ 
с. перекрёсная   шарува `тість перехре `сна 

слоѝстый   шарува `тий, верствува̀тий, 
верство `ваний 

слоѝть   шарува `ти 
слоѝться   шарува `тися 
слой   шар,-ру, пласт,-ту, верства̀,-ви ` 
с. абсорбцио̀нный   шар абсорбці `йний 

[поглина `льний] 
с. аитикоррозио̀нный   шар антикорозі̀йний 
с. антифрикацио̀нный   шар антифрикаці̀йний, 
верства ` протитертьова ` 

с. бегу̀щий   шар біжу `чий 
с. вѐрхний   шар горі̀шний 
с. вихрево̀й   шар вихрови `й 
с. водонепроница̀емый   шар водонепроникнѝй 

с. вы̀емочный   шар виїмко `вий 
с. выра̀внивающий   
шар [пласт] вирі̀внювальний 

с. гранѝчный   шар гранѝчний [погранѝчний] 
с. диффузио̀нный   шар дифузі `йний 
с. загражда̀ющий   шар запі `рний 

[загоро `джувальний] 
с. запира̀ющий   шар запірни `й 
с. защѝтный   шар захисни `й 
с. изолѝрующий   шар ізолюва `льний, 
верства ` ізолюва `льна 

с. изоляцио̀нный   шар ізоляці `йний 
с. ионизѝрованный   шар зйонізо `ваний 
с. конта̀ктный   шар конта̀ктний [дотико̀вий] 
с. ламина̀рный   шар ламіна `рний 

[струми `нний] 
с. металлизѝрованный   шар зметалізо̀ваний, 
верства ` зметалізо̀вана 

с. накалённый   шар розжа `рений 
с. нефтено̀сный   шар нафтоно `сний, 
верства ` нафтоно̀сна 

с. обезуглеро̀женный   шар зневуглецьо̀ваний 
с. осветлённый   шар проя `снений 
с. периферѝческий   шар перифері̀йний 
с. повѐрхностный   шар поверхнѐвий 
с. поддѐрживающий   шар підтрѝмувальний 
с. промежу `точный   шар проміжни `й 
с. просветля̀ющий   шар просві̀тлювальний 
с. светочувствѝтельный   шар світлочутлѝвий 
с. связу̀ющий   шар зв’я `зний 
с. скачка̀   шар стрибка ` 
с. сма̀зки гранѝчный   шар мастѝла гранѝчний 

[межови `й] 
с. сто̀ка   шар сто̀ку 
с. тра̀вящийся   шар вищавнѝй [витравнѝй] 
с. трѐния   шар тертя ` 
с. фильтру̀ющий   шар фільтрува `льний 
с. фильтру̀ющийся   шар профільтро `вний; 
верства ` профільтро `вна 

с. флюѝдный   шар флюї `дний [зави `слий, 
кипля `чий] 

с. чувствѝтельный   шар чутли `вий 
с. шарово̀й   шар кульови `й 
с. щебёночный   шар скалѝнний [шу̀терний] 
с. электрѝческий   шар електри `чний 

сло̀йчатый   шарува `тий, верствува̀тий
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слом                                                                                                                       смальта 

слом   лама̀ння, лома̀ння; зла̀мування, 
зло̀мування; злама̀ння, злома̀ння; злам,-му, 
злом,-му (місце) 

сло̀манный, сло̀мленный   зла̀маний, 
зло̀млений 

слома̀ть, сломѝть   злама̀ти, злома̀ти 
слу̀жба   слу `жба,-би 
с. врѐмени   слу `жба ча `су 
с. движѐния   слу̀жба ру `ху 
с. извещѐния   слу̀жба опові `щення 
с. пого̀ды   слу `жба пого `ди 
с. свя̀зи   слу̀жба зв’язку ` 
с. технѝческая   слу `жба техні `чна 

служѐбный   службо̀вий 
служѝть   слугува̀ти, пра `вити 
слу̀пливать, слупѝть   злу `плювати, злупи `ти 
слух   слух,-ху 
слухово̀й   слухови `й 
слу̀чай   вѝпадок,-дку 
с. ра̀венства   вѝпадок рі̀вности 

случа̀йность   випадко `вість,-вости 
случа̀йный   випадко̀вий 
случа̀ться   става̀тися, трапля `тися 
слу̀шать   слу̀хати 
слы̀шать   чу̀ти 
слы̀шимость   чу̀тність,-ности 
слы̀шимый   чу̀тний 
слюда̀   лища `к,-ка̀, лосня `к,-ка̀ 
слюдоно̀сный   лищаконо `сний 
слюдянѝстость   лищакови `тість,-тости 
слюдянѝстый   лищако `вистий 
слюдяно̀й   лищако `вий 
сляб   сляб,-ба (сталевий плескатий 
прямокутний заготовень, з якого роблять 
аркушеву сталь) 

сля̀бинг   сля `бінґ,-га (потужний вальцівний 
верстат для обтискання важких сталевих 
зливків на сляби) 

сля̀бинговый   сля `бінговий 
сля̀га   слиж,-жа (поперечний брус у стелі 
з хмизу) 

сма̀занный   зма̀щений 
сма̀зка   ма̀щення, зма̀щування; зма̀щення; 
мастѝло,-ла, мазѝло,-ла, шмарови `дло,-ла 
с. автоматѝческая   ма̀щення автоматѝчне 
с. антиадгезио̀нная   мастѝло антиадгезі̀йне 

[протиприлипне `] 
с. антикоррозио̀нная   ма̀щення антикорозі̀йне 

с. вентиляцио̀нная   ма̀щення вентиляці̀йне 
с. возду̀шная   ма̀щення пові `тря `не 
с. га̀зовая   ма̀щення га̀зове 
с. газодинамѝческая   ма̀щення газодинамі̀чне 
с. газостатѝческая   ма̀щення газостатѝчне 
с. гидродинамѝческая   
ма̀щення гідродинамі `чне 

с. гранѝчная   ма̀щення грани `чне 
с. графѝтная   масти `ло графі̀тне 
с. жи `дкая   мастѝло рідке ` 
с. загу̀щённая   мастѝло стужаві̀ле 
с. ка̀пельная   зма̀щування крапли `нне 
с. колёсная   шмір,-ру 
с. кольцева̀я   ма̀щення кільце `ве 
с. консистѐнтная   мастѝло консисте `нтне 

[густе `], шмаровѝдло,-ла 
с. ме `стная   зма̀щування місце `ве 
с. незамерза̀ющая   мастѝло незамерза̀льне 
с. непреры̀вная   ма `щення безперѐрвне 
с. периодѝческая   ма̀щення періодѝчне 
с. пластѝческая   масти `ло пластѝчне 
с. пластѝческая кана̀тная   мастѝло пластѝчне 
ли `нвове 

с. погружѐнием   зма̀щування зану̀ренням 
с. под давлѐнием   ма `щення під тѝском 
с. полужѝдкая   мастѝло напіврідѝнне 

[напіврідке `] 
с. принудѝтельная   зма̀щування примусо̀ве 
с. разбры̀згиванием   
ма̀щення розбрѝзкуванням 

с. ручна̀я   ма̀щення ручне ` 
с. сгущённая   масти `ло згу̀щене 
с. стру̀йная   ма̀щення струми `нне 
с. твёрдая   мастѝло тверде ` 
с. уплотнѝтельная   мастѝло ущі̀льнювальне 
с. фитѝльная   ма̀щення ґно̀тове 
с. центробѐжная   ма̀щення відцентро `ве 
с. циркуляцио̀нная   зма̀щування циркуляці̀йне 

сма̀зочный   масти `льний 
сма̀зываемый   зма̀щуваний; змасни `й 
сма̀зывать, сма `зать   зма̀щувати, змасти `ти 
сма̀зывающий   зма̀щувальний, мастѝльний 
сма̀зывающийся   змасни `й; зма̀щуваний 
сма̀лывать, смоло̀ть   змѐлювати, змоло `ти 
сма̀лываться   змѐлюватися, змоло `тися 
сма̀льта   сма̀льта,-ти, шма̀льта,-ти (1. яскраво- 
синя фарба для фарбування паперу, скла, 
гончарних виробів; 2. непрозоре кольорове 
скло, яке застосовують в мозаїці)
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смальтовый                                                                                     смесь отработанная 

сма̀льтовый   сма̀льтовий 
сма̀тываемый   змо̀туваний; змотни `й 
сма̀тывание   змо̀тування 
сма̀тыватель   змо̀тувач,-ча 
сма̀тывать, смота̀ть   змо `тувати, змота̀ти 
сма̀тывающий   змо̀тувальний 
сма̀тывающийся   змотни `й; змо `туваний 
сма̀чиваемость   змо `чуваність,-ности 
сма̀чиваемый   змо̀чуваний; змочни `й 
сма̀чивание   змо̀чування 
сма̀чивать, смочѝть   змо̀чувати, змочи `ти 
сма̀чивающий   змо̀чувальний 
сма̀чивающийся   змочни `й; змо̀чуваний 
сма̀щивание   ма̀щення, масті̀ння 
зма̀щування, шмарува `ння; зма̀щення, 
зашмарува `ння 

смѐжность   сумі̀жність,-ности 
смѐжный   сумі̀жний, приле `глий 
смѐна   змі̀нювання, замі̀нювання; змі̀нення, 
замі̀нення; змі̀на,-ни, замі̀на,-ни 
с. добы̀чная   змі̀на видобу̀вна [добува̀льна] 
с. ремо̀нтная   змі̀на ремо̀нтна 
с. ремо̀нтно-подготовѝтельная   
змі̀на ремо `нтно-підгото `вча 

смѐнность   змі̀нність,-ности 
смѐнно-су̀точный   змі̀нно-добовѝй 
смѐнный   змі̀нний 
смѐнщик   змі̀нник,-ка 
сменя̀емость   змі̀нність,-ности, замі̀нність, 

-ности 
сменя̀емый   змі̀нюваний, замі̀нюваний; 
змі̀нний, замі̀нний 

сменя̀ть, сменѝть   змі̀нювати, змінѝти; 
замі̀нювати, заміни `ти 

сменя̀ющий   змі̀нювальний, замі̀нювальний 
сменя̀ющийся   змі̀нний, замі̀нний; 
змі̀нюваний, замі̀нюваний 

смерза̀ние   змерза̀ння (ґрунту) 
смѐрщик   мі̀ряльник,-ка, вимі `рювач,-ча 
смеря̀ние   зміря `ння, змі̀рювання 
смѐрять, сме `рить   змі̀рювати, змі̀ряти 
смеря̀ющий   зміря `льний, виміря `льний, 
змі̀рювальний, вимі̀рювальний 

смесеобразова̀ние   сумішеутво `рення 
смесеприготовѝтельный   сумішепригото̀вний 
смесеприготовлѐние   сумішеготува `ння, 
сумішеприготовля̀ння; сумішеприготува̀ння, 
сумішепригото `влення 

смесѝмость   змі̀шуваність,-ности 
смесѝтель   змі̀шувач,-ча 
с. бегунко̀вый   змі̀шувач бігунко̀вий 
с. газогенера̀тора   змі̀шувач газогенера̀тора 
с. гравитацио̀нный   змі̀шувач гравітаці̀йний 
с.-дезинтегра̀тор   змі̀шувач-дезінтегра̀тор, 

-ча-дезінтегра `тора 
с. литѐйный   змі̀шувач лива `рний 
с. масляновозду̀шный   змі̀шувач 
олієпові `тря `ний [оливопові `тря `ний] 

с.-отсто̀йник   змі̀шувач-відсті `йник, 
-ча-відсті̀йника 

с. передвижно̀й   змі̀шувач пересувни `й 
с. периодѝческого дѐйствия   
змі̀шувач періодѝчної ді̀ї 

с. плу̀нжерный   змі̀шувач плу `нжерний 
с. стру̀йный   змі̀шувач струми `нний 
с. тарѐльчатый   змі̀шувач тарі̀лчастий 
с.-увлажнѝтель   змі̀шувач-зволо `жувач, 

-ча-зволо `жувача 
с.-укла̀дчик   
змі̀шувач-уклада̀ч,-ча-укладача ` 

с. шнѐковый   змі̀шувач ґвинтовѝй [шнѐковий] 
смесѝтельный   змі̀шувальний 
смесѝться   змісѝтися 
смесь   су̀міш,-ші, су̀мішка,-ки 
с. азеотро̀пная   су̀міш азеотро̀пна [неподі̀льна] 

(однорідна суміш рідин, яка при перегоні 
не поділяється на фракції) 

с. бу̀ферная   су̀міш бу̀ферна [вирі̀внювальна] 
с. взрывча̀тая   су̀міш вибухо `ва 
с. га̀зовая   су `міш га `зова 
с. горю̀чая   су̀міш горю `ча [пальна `] 
с. грему̀чая   су̀міш гриму `ча [вибухо `ва] 
с. детонѝрующая   су̀міш детону̀вальна 
с. зажига̀тельная   су̀міш запа `лювальна 
с. замора̀живающая   су̀міш заморо̀жувальна 
с. ма `точная   су `міш ма̀тірна 
с. наполнѝтельная   су̀міш напо̀внювальна 
с. незамерза̀ющая   су `міш незамерза̀льна 
с. нитрѝрующая [нитрацио̀нная]   су̀міш 
нітрува `льна [нітраці `йна] 

с. облицо̀вочная   су̀міш обличкува `льна 
[личкува `льна] 

с. осветѝтельная   су̀міш осві `тлювальна 
с. отрабо̀танная   су `міш відпрацьо̀вана
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 468
смесь охладительная                                                          смола термопластическая 

с. охладѝтельная   су̀міш холодѝльна 
[охоло `дна] 

с. охлажда̀ющая   су̀міш охоло̀джувальна 
с. пароводяна̀я   су̀міш пароводяна̀ 
с. паровозду̀шная   су̀міш паропові̀тря `на 
с. рабо̀чая   су `міш робо `ча 
с. рассло̀енная   су̀міш розшаро `вана 
с. самотвердѐющая   су̀міш самотвердна ` 

[самотверді̀юча] 
с. свежеуло̀женная   су̀міш свіжовкла̀дена 
с. сырьева̀я   су̀міш сирови `нна 
с. термѝтная  Al+Fe2O3   су̀міш термі̀тна 

(використовують при лютуванні, як 
запалювальну речовину) 

с. формо̀вочная   су `міш формівна̀ 
с. шѝхтовая   су̀міш ши `хтова 
с. эвтектѝческая   су̀міш евтекти `чна 

(суміш кількох речовин у відповідних 
співвідношеннях, температура топлення 
якої нижча, ніж вихідних речовин) 

с. эквимолекуля̀рная   су̀міш еквімолекуля̀рна 
[рівномолекуля `рна] 

смѐта   кошто `рис,-су 
с. исполнѝтельная   кошто̀рис викона̀вчий 
с. предварѝтельная   кошто̀рис поперѐдній 

смѐшанный   змі̀шаний, мі̀шаний 
смешѐние   міша̀ння, змі̀шування, 
перемі̀шування; зміша `ння, переміша `ння; 
су̀міш,-ші 

смѐшиваемый   мі̀шаний, змі̀шуваний; 
зміша `нний 

смѐшивание   міша `ння; змі̀шування, 
перемі̀шування; зміша `ння, переміша `ння 

смѐшиватель   змі̀шувач,-ча 
смѐшивать, смеша̀ть   змі̀шувати, зміша `ти 
смѐшивающий   змі̀шувальний 
смѐшивающийся   зміша `нний; змі̀шуваний, 
мі̀шаний 

смеща̀емый   змі̀щуваний, зсу̀ваний, 
зсо̀вуваний; зміще `нний, зсувни `й 

смеща̀ть, сместѝть   зміща `ти, змістѝти; 
зсува `ти, зсу `нути 

смеща̀ющий   змі̀щувальний, зсува̀льний, 
зсо̀вувальний 

смеща̀ющийся   зсувнѝй; змі̀щуваний, зсу̀ваний, 
зсо̀вуваний 

смещѐние   зміща̀ння, зсува̀ння; змі̀щування, 
зсо̀вування; змі̀щення, зсу `нення; зсув,-ву 

с. автоматѝческое   змі̀щення автоматѝчне 
с. вертика̀льное   змі̀щення [зсу̀нення] 
вертика̀льне, зсув вертика̀льний [дозѐмний] 

с. вы̀нужденное   змі̀щення ви `мушене 
с. горизонта̀льное   змі̀щення горизонта̀льне 

[позе `мне] 
с. го̀рных поро̀д   змі̀щення [змі̀щування] 
гірськи `х порі `д 

с. гравитацио̀нное   змі̀щення гравітаці̀йне 
с. колеба̀тельное   змі̀щення колива `льне 
с. магнѝтное   змі̀щення магне `тне 
с. опо̀ры   змі̀щення опо `ри 
с. осево̀е   змі̀щення осьове ` 
с. по̀чвы   змі̀щення [зсув] ґру `нту 
с. равновѐсия   змі̀щення [зсув] рівнова̀ги 
с. температу̀ры критѝческой   
зсув температу `ри крити `чної 

с. углово̀е   змі̀щення кутове ` 
с. узло̀в   змі̀щення вузлі̀в 
с. уравнѝтельное   змі̀щення зрівня `льне 
с. фа̀зное   змі̀щення фа̀зне 
с. электрѝческое   змі̀щення електри `чне 

смещённый   змі̀щений, зсу `нений 
смина̀емый   змина `ний; зминни `й 
смина̀ть, смять   змина `ти, зім’я `ти 
смина̀ющий   змина `льний 
смина̀ющийся   змѝнний; змина `ний 
смог   смог,-гу (густий туман, змішаний з 
димом, кіптявою) 
с. фотохимѝческий   смог фотохемі̀чний 

смола̀   1. смола̀,-ли `; 2. живи `ця,-ці 
с. древѐсная   живи `ця,-ці 
с. естѐственная   живи `ця приро `дна 
с. ио̀нно-обмѐнная   смола̀ йо̀нно-обмі̀нна 
с. каменноу̀гольная   смола̀ кам’янову̀гільна 
с. крѐмнийорганѝческая   
смола̀ силі̀ційоргані̀чна [крѐмнійоргані̀чна] 

с. полиамѝдная   смола̀ поліамі̀дна 
с. поливинѝловая   смола ` полівіні̀лова 
с. полиурета̀новая   плас. смола̀ поліурета̀нова 
с. полиэфѝрная   смола ` поліесте `рова 
с. приро̀дная   живи `ця приро `дна 
с. силикагѐлевая   смола ` силікагѐлева 
с. синтетѝческая   смола̀ синтети `чна 
с. сла̀нцевая   смола̀ лупако `ва 
с. сосно̀вая   живи `ця,-ці, смола ` сосно `ва 
с. термопластѝческая   смола̀ термопластѝчна 
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смола термореактивная                                                                                       смятие 

с. термореактѝвная   смола̀ термореактѝвна 
с. у `гольная   смола̀ ву `гільна 
с. эпоксѝдная   смола̀ епоксѝдна (полімерна 
сполука, що добре прилипає до металу, 
скла, кераміки, застосовують для 
виготовлення клеїв, лаків, пластиків) 

смолево̀й   смолянѝй, просмо `лений 
смолѐние   смолі̀ння 
смолённый   смо̀лений 
смо̀леный   обсмолѐнний 
смолѝльный   смоли `льний 
смолѝльщик   смоля `р,-ра̀ 
смолѝстость   смоли `стість,-тости 
смолѝстый   смоли `стий 
смолѝть   смоли `ти 
смолѝться   смоли `тися 
смо̀лка   смолі `ння; смо̀лка,-ки 
с. ура̀новая   смо̀лка ура `нова 

смолова̀р   смоля `р,-ра `, смолоку `р,-ра 
смолова̀ренный   смолоку `рний 
смолова̀рня   смоля `рня,-ні, смолоку `рня,-ні 
смоловыделѝтельный   смоловидільни `й 
смолого̀н   смологі̀н,-го `ну, смолоку `р,-ру 
смо̀ло-дегтя̀рный   смо̀ло-дьогтьови `й, 
смо̀ло-дігтя `рний 

смолоку̀р   див. смолова̀р 
смолокурѐние   смолокурі̀ння, смоля̀рство,-ва 
смолообразова̀ние   смолотво `рення; 
смолоутво `рення 

смолообразова̀тельный   
смолоутво `рювальний, смолотво̀рний 

смолоотделѐние   смоловідділя `ння, 
смоловідокрѐмлювання; смоловідді̀лення, 
смоловідокре `млення 

смолоотсто̀йник   смоловідсті `йник,-ка 
смолоочистѝтель   смолоочи `сник,-ка 
смолоочистѝтельный   смолоочисни `й, 
смолоочи `щувальний 

смолоперего̀нный   смолоперегі̀нний 
смолосбо̀рник   смолозбі̀рник,-ка 
смо̀ло-скипида̀рный   смо̀ло-терпентѝновий, 
смо̀ло-скипида `рний 

смолотечѐние   смоловитіка̀ння, смолостіка̀ння 
смолянѝстый   смоляни `стий 
смоляно̀й   смолянѝй 
смонтѝрованный   змонто `ваний 
смонтѝровать   змонтува `ти 

смо̀танный   змо̀таний 
смо̀тка   змо̀тування 
смотрѐть   диви `тися, догляда̀ти, нагляда̀ти 
смотрѝтель   огляда `ч,-ча `, догляда̀ч,-ча ` 
смотрово̀й   оглядо̀вий 
смо̀тчик   змо̀тувач,-ча 
смо̀ченный   змо̀чений 
смочѝться   змочѝтися 
смыв   змива `ння; змиття `; змив,-ву 
с. го̀рных поро̀д   змива̀ння гірськѝх порі̀д 

смыва̀емый   змѝваний; змивни `й 
смыва̀льщик   змива `льник,-ка 
смыва̀ние   змива̀ння; змиття ` 
смыва̀тель   змива̀ч,-ча ` 
смыва̀ть, смыть   змива `ти, зми `ти 
смыва̀ться, смы̀ться   змива `тися, змѝтися 
смыва̀ющий   змива `льний 
смыва̀ющийся   змивни `й; змѝваний 
смывно̀й, смы̀вочный   змивни `й 
смыка̀емый   змика̀ний, примика̀ний; зімкнѝй, 
примкни `й 

смыка̀ние   змика̀ння; зі̀мкнення 
смыка̀ть, сомкну̀ть   змика `ти, зімкну `ти 
смыка̀ться, сомкну̀ться   змика̀тися, зімкну̀тися 
смыка̀ющий   змика `льний 
смыка̀ющийся   змикни `й, примикни `й; 
змика̀ний, примика `ний 

смысл   зміст,-ту 
смы̀тый   змѝтий 
смычко̀вый   смичко `вий 
смычо̀к   смичо `к,-чка ` 
смягча̀емый   пом’я̀кшуваний; пом’якшѐнний 
смягча̀ть, смягчи `ть   пом’я `кшувати, 
пом’я `кшити; зм’я `кшувати, зм’я `кшити 

смягча̀ться   м’я `кшати, пом’я `кшуватися, 
зм’я `кшуватися 

смягча̀ющий   пом’я `кшувальний 
смягча̀ющийся   пом’якшѐнний; пом’я̀кшуваний 
смягчѐние   м’я `кшення, пом’я `кшування; 
пом’я `кшення 
с. воды̀   пом’я `кшення води ` 

смягчённый   пом’я `кшений 
смягчѝтель   пом’я `кшувач,-ча 
смягчѝтельный   пом’я `кшувальний 
смягчѝться   пом’якша `ти 
смя̀тие   змина `ння; зім’яття `; змин,-ну
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 470
смятие заклёпки                                                                 снимок стереоскопический 

с. заклёпки   змина `ння ню `та [зако `вки] 
с. резьбы̀   змина̀ння нарі `зки [нарі̀зі] 

смя̀тый   зім’я `тий, пом’я `тий 
смять   зім’я `ти 
снабжа̀емый   постача̀ний, забезпѐчуваний; 
постачни `й, забезпѐчний 

снабжа̀ть, снабдѝть   постача `ти, поста `чити; 
забезпе `чувати, забезпѐчити 

снабжа̀ющий   постача̀льний, забезпѐчувальний 
снабжѐнец   постача̀льник,-ка 
снабжѐние   постача̀ння 
снаря̀д   1. буд. споря̀дження; 2. мех. прѝлад,-ду, 
при `стрій,-рою; 3. військ. ладу̀нок,-нка 
с. землеро̀йный   споря̀дження землерѝйне 
с. землесо̀сный   споря `дження 
землесмоктне ` [землевисмо `ктувальне] 

с. землечерпа̀льный   
споря `дження землечерпа `льне 

с. осветѝтельный   ладу̀нок осві̀тлювальний 
с. оско̀лочный   ладу̀нок відламко `вий 
с. реатѝвный   ладу̀нок реакти `вний 
с. спаса̀тельный   споря̀дження рятува̀льне 
с. спортѝвный   споря `дження спорти `вне 
с. управля̀емый   ладу̀нок покеро̀вний 
с. фуга̀сный   ладу̀нок фуґа̀сний 

снаряжа̀ть, снарядѝть   1. споряджа̀ти, 
споряди `ти; 2. виряджа̀ти, ви `рядити 
(у дорогу); 3. налашто̀вувати, налаштува̀ти 
(до роботи) 

снаряжѐние   споряджа̀ння; споря `дження 
(у дорогу) 

снаряжённый   споря `джений, ви `ряджений 
снег   сніг,-гу 
с. метѐльный   сніг хуртови `нний 
с. мо `крый   сніг мо̀крий 
с. пло̀тный   сніг густи `й [щі `льний] 
с. сухо̀й   сніг сухи `й 

снегозадержа̀ние   снігозатри `мування; 
снігозатри `мання 

снегозадержа̀тельный   
снігозатри `мувальний, снігозатримни `й 

снегозащѝта   снігоза `хист,-ту 
снегозащѝтный   снігозахисни `й 
снегоочистѝтель   снігоочи `сник,-ка, 
снігоочи `щувач,-ча 
с. плугово̀й   снігоочи `сник плугови `й 

с. плу̀жно-щёточный   снігоочисни `к 
плу `жно-щітковѝй 

с. ро̀торный   снігочи `сник ро `торний 
с. тара̀нный   снігоочи `сник тара `нний 

снегоочистѝтельный   снігоочисни `й, 
снігочи `сний 

снегоочѝстка   снігоочища̀ння, снігоочѝщування; 
снігочи `щення 

снегопогру̀зчик   снігонаванта `жувач,-ча 
снегота̀яние   снігота̀нення 
снегоубира̀тель   снігоприбира `ч,-ча̀ 
снегоубо̀рочный   снігоприбира `льний 
снѐжно-бѐлый   сні̀жно-бі `лий 
снѐжный   снігови `й, сні `жний 
снесённый   знѐсений, розі̀браний, зру̀баний, 
стя `тий 

снижа̀емый   знѝжуваний, змѐншуваний; 
знижни `й, зменшни `й 

снижа̀ть, снѝзить   зни `жувати, знижа `ти, 
зни `зити; змѐншувати, змѐншити 

снижа̀ться   нѝжчати, ме `ншати, спада̀ти 
снижа̀ющий   знѝжувальний, змѐншувальний 
снижа̀ющийся   знижни `й, зменшни `й; 
зни `жуваний, змѐншуваний; нижча̀вий, 
спада̀вий, менша̀вий 

снижѐние   зни `жування, змѐншування, 
спада̀ння; зни `ження, зме `ншення, 
спа `дення; спад,-ду 
с. давлѐния   знѝження [спад] тѝску 
с. ско̀рости   зни `ження [змѐншування] 
шви `дкости 

с. температу̀ры   знѝження [спад] температу̀ри 
с. у `ровня вод   зни `ження [пони `ження] 
рі̀вня вод 

с. цен   зни `ження цін 
снѝженный   зни `жений, змѐншений 
снима̀ть, снять   1. зніма̀ти, зня̀ти; 2. збира̀ти, 
зібра `ти 

снѝмок   зні̀мок,-мка; світли `на,-ни (фото) 
с. макрофотографѝческий   
зні̀мок макрофотографі `чний 

с. микрофотографѝческий   
зні̀мок мікрофотографі `чний 

с. момента̀льный   зні̀мок момента `льний 
с. рентгѐновский   зні̀мок рентґе `нівський 
с. стереоскопѝческий   зні̀мок стереоскопі̀чний 

(знімок об’ємного зображення)
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снимок стробоскопический                                                                                      сода 

с. стробоскопѝческий   зні̀мок стробоскопі̀чний 
(знімок у безперервному русі (під час 
демонстрування кінофільму)) 

с. фотографѝческий   зні̀мок фотографі̀чний, 
світли `на,-ни 

сниска̀ние   здобува̀ння; здобуття̀, придба̀ння 
сниска̀ть   здобу̀ти, придба̀ти 
снос   зно `шування; зне `сення 
сносѝмый   зно `шуваний 
сносѝть, снестѝ   зно̀сити, знѐсти; розбира̀ти, 
розібра̀ти 

сно̀ска   1. зно̀шування; зне `сення; 
2. примі̀тка,-ки (у тексті), заува̀га,-ги 

сня̀тие   зніма̀ння; зняття ` 
с. нагру̀зки   зняття ` наванта `ги 
с. напряжѐний   зняття ` напру `ги 
с. показа̀ний прибо̀ра   зняття̀ по̀казів прѝладу 
с. фа̀ски   зняття ` фа̀ски [ско `су] 

соба̀чка   за̀щіпка,-ки, за `скочка,-ки 
собира̀емый   збѝраний; збирни `й 
собира̀ние   збира̀ння; зі̀брання 
собира̀тель   збира̀ч,-ча `, коле `ктор,-ра 
собира̀тельный   збира `льний 
собира̀ть, собра̀ть   1. збира `ти, зібра `ти, 
визби `рувати, ви `збирати; 2. склада̀ти, 
скла `сти (механізм) 

собира̀ющий   1. збира̀льний; 2. склада̀льний 
соблюда̀ть   дотри `мувати, дотрѝмуватися 
соблюдѐние   додѐржування, 
дотри `мування; додѐржання, дотри `мання 

собра̀ние   1. збір,-бо̀ру, збо̀ри,-рів; 2. збі̀рка,-ки, 
зібра `ння (предметів); 3. збі̀рник,-ка 

со̀бственность   вла `сність,-ности 
со̀бственный   1. вла̀сний; 2. мат. властѝвий 
собы̀тие   поді̀я,-ді `ї 
с. случа̀йное   поді̀я випадко `ва 

соверша̀емый   зді `йснюваний 
соверша̀ть, совершѝть   зді̀йснювати, здійснѝти 
совершѐнно   цілко `м, зо̀всім, доскона `ло, 
цілкови `то 

совершѐнный   доскона `лий 
совершѐнствование   удоскона `лювання; 
удоскона `лення 

совершѐнствовать   удоскона `лювати 
совместѝмость   сумі̀сність,-ности 
с. деформа̀ции   сумі̀сність деформа̀ції 
с. плоскостѐй   сумі̀сність площѝн 

с. при трѐнии   сумі̀сність при терті̀ 
с. решѐний   сумі̀сність ро̀зв’язків 
с. сма̀зочных материа̀лов   сумі̀сність 
мастѝл 

с. фрикцио̀нная   сумі̀сність фрикці̀йна 
с. электрѝческая   сумі̀сність електрична 

[електромагне `тна] 
совместѝмый   сумі̀сний, сполу `чний 
совмѐстно   спі `льно, уку `пі, ра `зом, суку `пно 
совмѐстный   спі̀льний 
совмеща̀емый   сумі̀щуваний; сумісни `й 
совмеща̀ть, совместѝть   суміща̀ти, сумістѝти; 
сполуча̀ти, сполучѝти; поє̀днувати, поєдна̀ти 

совмеща̀ющий   суміща `льний 
совмещѐние   суміща `ння; сумі̀щення 
совмещённый   сумі̀щений 
сово̀к   лопа̀тка,-ки, лопа̀точка,-ки, шпо̀ла,-ли 
с. садо̀вый   лопа̀тка садова ` 

совоку̀пность   суку `пність,-ности 
с. решѐний   суку̀пність ро `зв’язків 
с. со̀бственных значѐний   суку̀пність вла̀сних 
зна̀чень 

с. чѝсел   суку `пність чѝсел 
совоку̀пный   суку `пний, спі `льний 
совпада̀ть   мат. збіга̀тися, схо̀дитися, збі̀гтися; 
пристава `ти (про фігури); злива `тися 
(у просторі) 

совпада̀ющий   мат. збі̀жний; приста `йний 
совпадѐние   збіга̀ння; збіг,-гу; збі̀жність,-ности, 
приста `йність,-ности 
с. лѝний   збіг лі̀ній 
с. показа̀ний   збіг по̀казів 
с. фаз   збіг фаз 
с. фигу̀р   приста `йність фігу `р 
с. часто̀т   збіг часто `т 

согласова̀ние   узго̀джування; узго̀дження 
с. нагру̀зки   узго̀дження наванта̀ження 
с. сопротивлѐний   узго `дження о `порів 

согласо̀ванность   пого `дженість,-ности, 
узго̀дженість,-ности, мат. згі̀дність,-ности 

согласо̀ванный   пого `джений, узго̀джений 
согласо̀вывать, согласова̀ть   узго̀джувати, 
узго `дити 

согну̀вшийся   зі̀гнутий 
со̀гнутый   зі̀гнутий 
согну̀ться   зігну `тися 
со̀да  Na2CO3   со̀да,-ди, на̀трій карбона `т
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сода аммиачная                                                                         соединение резьбовое 

с. аммиа̀чная  NH4HCO3   со̀да амоня `чна, 
амо̀ній бікарбона `т 

с. двууглекѝслая  NaHCO3   со̀да бікарбона̀тна 
[питна `], на `трій бікарбона `т 

с. кальцинѝрованная   со̀да кальцино `вана 
[знево `днена] 

с. каустѝческая  NaOH   со̀да каусти `чна, 
на `трій гідрокси `д 

с. кристаллѝческая  Na2CO3·10H2O   
со̀да кристалі `чна [десятиво `дна] 

с. питьева̀я  NaHCO3   со `да питна `, на̀трій 
бікарбона `т 

содѐйствие   сприя `ння, підтри `мка,-ки, 
допомо `га,-ги 

содѐйствовать   сприя `ти, підтри `мувати, 
допомага `ти 

содержа̀ние   1. утри `мування; утри `мання; 
2. вміст,-ту; зміст,-ту; 3. склад,-ду, 
концентра `ція,-ції; кі `лькість,-кости 
с. весово̀е   вміст ваговѝй, кі̀лькість вагова̀ 
с. дѐнежное   утри `мання грошове ` 
с. объёмное   вміст о̀бсяговий 
с. процѐнтное   вміст відсо̀тковий 

[проце `нтний] 
содержа̀тельный   змісто `вний, змістови `й 
содержа̀ть   містѝти, вмі̀щувати, утрѝмувати 
содержа̀ться   містѝтися, вмі̀щуватися 
содержа̀щийся   вмісни `й; вмі̀щуваний 
содержѝмое   вміст,-ту 
с. сосу̀да   вміст посу `дини 

содержѝмость   мі̀сткість,-кости 
со̀довый   со `довий 
содоизвестко̀вый   содовапня `ний 
со̀дранный   зде `ртий, зі̀драний 
содрога̀ние   здрига̀ння, двигті̀ння; двѝгіт,-ту 
содрога̀ться, содрогну̀ться   здрига̀тися, 
здригну `тися; двигті̀ти, задвигті `ти 

соединѐние   1. єдна̀ння, лу̀чення; з’є̀днування, 
сполуча `ння, поє `днування; з’єдна̀ння, 
сполу `чення, поєдна̀ння, злу̀чення; 
2. мех. з’є̀днання; 3. ел. злу̀чення; 4. хем. 
сполу `ка,-ки; 5. мат. сполу `чення 
с. адсорбцио̀нное   сполу `ка адсорбці̀йна 
с. болтово̀е   з’єдна̀ння прого `ничне 
с. в грѐбень с па̀зом   з’єдна̀ння в грѐбінь 
з вѝїмкою 

с. в замо̀к   з’єдна `ння замко `м [в замо `к] 
с. в ла̀пу   з’єдна `ння ла̀пою [в ла̀пу] 
с. в ла̀сточкин хвост   
з’є̀днування ластів’я `чим хвосто `м 

с. в приты̀к   з’єдна̀ння вприту `л 
с. винтово̀е   з’єдна̀ння ґвинтовѐ 
с. встрѐчное   сполу `чення зустрі̀чне 
с. га̀ечное   з’єдна `ння мутрове ` 
с. герметѝческое   з’є̀днання гермети `чне 
с. гѝбкое   з’єдна̀ння гнучке ` 
с. двусторо̀ннее   з’є̀днання двобі̀чне 
с. жёсткое   з’є̀днання жорстке ` [твердѐ] 
с. заклёпочное   з’єдна̀ння заклепко̀ве [ню̀тове] 
с. звездо̀й   сполу̀чення зі̀ркою 
с. зу̀бчатое   з’є̀днання зубча̀сте [трѝбове] 
с. интерметаллѝческое   
з’є̀днання міжметале `ве [міжметалі `чне] 

с. карда̀нное   авт. з’є̀дна `ння карда̀нне 
с. каска̀дное   ел. злу `чення каска `дне 
с. клиново̀е   з’є̀дна̀ння клинове ` 
с. компа̀ундное   з’є̀днання компа̀ундне 
с. ко̀мплексное   сполу `ка ко̀мплексна 
с. кремнийоргани `ческое   
сполу `ка кремнійоргані `чна 

с. лету̀чее   сполу̀ка летка ` 
с. металлѝческое   сполу `ка металі̀чна 
с. нагру̀женное   з’є̀дна `ння наванта `жене 
с. напряжённое   з’є̀дна̀ння напру̀жене 
с. нахлёсточное   з’єдна̀ння напустко `ве 
с. неорганѝческое   сполу `ка неоргані `чна 
с. неподвѝжное   з’є̀днання нерухо `ме 
с. неразъёмное   з’є̀дна `ння нерознімнѐ 
с. органѝческое   сполу `ка органі `чна 
с. па̀зовое   з’є̀днання ґарове ` [па̀зове] 
с. параллѐльное   ел. злу̀чення паралѐльне 
с. па̀яное   з’є̀дна̀ння люто `ване 
с. перекрёстное   з’є̀дна̀ння перехре `сне 
с. пло̀ское   з’є̀дна `ння плоске ` 
с. подвѝжное   з’є̀днання рухо `ме 
с. послѐдовательное   ел. злу̀чення послідо̀вне 
с. приводно̀е   з’єдна̀ння повідне `ве 
с. про̀фильное   з’єдна `ння про `фільне 
с. про̀чно-пло̀тное   з’єдна̀ння мі̀цно-щі̀льне 
с. разъёмное   з’єдна̀ння рознімне ` 
с. ра̀струбное   з’єдна `ння горловѝнне 
с. резьбово̀е   з’єдна̀ння нарізѐве [нарізнѐ]
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соединение сварное                                                                                       солемойка 

с. сварно̀е   з’є̀дна `ння зварне ` [зварове `] 
с. ско̀бой   з’є̀дна̀ння ско `бо `ю 
с. ско̀вороднем   з’єдна `ння ка̀йкою 
с. смѐшанное   сполу `чення змі̀шане, 
з’є̀дна `ння мі̀шане 

с. согла̀сное   сполу `чення узго̀джене 
с. сты̀ковое   з’є̀дна̀ння стикове ` 
с. стяжное   з’є̀дна `ння стяжне ` 
с. трёуго̀льником   з’є̀дна̀ння [сполу̀чення] 
трику `тником 

с. тру̀бное   з’є̀дна `ння тру̀бне 
с. углово̀е   з’є̀дна `ння кутове ` 
с. упру̀гое   з’є̀дна `ння пру `жнѐ 
с. фла̀нцевое   з’єдна̀ння фла̀нцеве [комірцѐве] 
с. химѝческое   сполу `ка хемі̀чна 
с. цепо̀чное   з’єдна̀ння [злу̀чення] ланцюго̀ве 
с. шарнѝрное   з’єдна̀ння сугло̀бове [шарні̀рне] 
с. шла̀нговое   з’є̀дна̀ння шла `нґове 
с. шлѝцевое   з’є̀дна̀ння шлі `цеве 
с. штѐпсельное   злу̀чення ште `псельне 
с. штѝфтовое   з’є̀дна `ння штифтове ` 
с. эластѝчное   з’є̀дна `ння еласти `чне 

соединѝтель   мех. з’є̀днувач,-ча, ел. злу̀чник,-ка 
с. болтово̀й   з’є̀днувач прого `ничний 
с. ка̀бельный   з’є̀днувач ка̀бельний 
с. лѐнточный   з’є̀днувач стрічкови `й 
с. обжимно̀й   з’є̀днувач обтиснѝй 
с. рѐльсовый   з’є̀днувач рѐйковий 
с. электрѝческий   злу̀чник електри `чний 

соединѝтельный   мех. з’є̀днувальний; 
хем. сполу `чний; ел. злу̀чний 

соединя̀емый   мех. з’є̀днуваний; з’єдна̀нний; 
хем. сполу `чуваний; сполу `чний; 
ел. злу `чуваний; злу̀чни `й 

соединя̀ть, соединѝть   мех. з’є̀днувати, 
з’єдна `ти; хем. сполу `чувати, сполуча̀ти, 
сполучѝти; ел. злу̀чувати, злуча̀ти, злучѝти 

соединя̀ющий   мех. з’є̀днувальний; 
хем. сполуча `льний; ел. злуча̀льний 

соединя̀ющийся  мех. з’єдна `нний; 
з’є̀днуваний; хем. сполу `чний; 
сполу̀чуваний; ел. злу̀чнѝй; злу̀чуваний 

сожжѐние   спа̀лювання; спа `лення 
сожжённый   спа̀лений 
создава̀емый   ство `рюваний, утво `рюваний; 
ствірни `й, утвірнѝй 

создава̀ние   ство̀рювання, утво `рювання 

создава̀ть, созда̀ть   ство̀рювати, створи `ти, 
утво `рювати, утвори `ти 

со̀зданный   ство̀рений, утво `рений 
созида̀ние   тво `рення; ство `рення 
созида̀тель   творѐць,-рця `, будівни `к,-ка̀ 
созида̀тельный   тво̀рчий 
созида̀ть   твори `ти, створи `ти 
созрева̀ние   дозріва̀ння, достига̀ння, доспіва̀ння 
созрева̀ть, созрѐть   дозріва `ти, дозрі̀ти; 
достига̀ти, достѝгнути; доспіва̀ти, доспі̀ти 

созрѐвший   дозрі̀лий, дости `глий, доспі `лий 
созрѐлый   дозрі̀лий, дости `глий, доспі `лий 
соизмерѝмость   сумі̀рність,-ности, 
співмі̀рність,-ности, спільномі̀рність,-ности, 
порівня `нність,-ности 

соизмерѝмый   сумірни `й, співмі̀рний, 
спільномі `рний, порівня `нний 

соизмеря̀ться   порі `внюватися 
сойтѝсь   збі̀гтися 
сок   сік,со̀ку 
соковыжима̀лка   соковитиска `ч,-ча̀ 
сокого̀нный   сокогі̀нний 
сократѝтель   скоро `чувач,-ча 
сократѝтельный   скоро `чувальний 
сокраща̀емый   скоро̀чуваний, укоро̀чуваний; 
скоротнѝй, укоротнѝй 

сокраща̀ть, сократѝть   скоро̀чувати, скоротѝти, 
вкоро `чувати, вкороти `ти 

сокраща̀ющий   скоро `чувальний, 
укоро `чувальний 

сокраща̀ющийся   скоротни `й, укоротнѝй; 
скоро `чуваний, укоро `чуваний 

сокращѐние   скоро̀чування, укоро̀чування; 
скоро `чення, укоро `чення 

сокращённый   скоро `чений, укоро `чений 
сокро̀вище   скарб,-бу 
солева̀р   соля `р,-ра̀ 
солеварѐние   солеварі `ння 
солева̀ренный, солева̀рный   солева̀рний 
солево̀й   солевѝй 
соледобы̀тчик   соледобува `ч,-ча̀, соля `р,-ра ` 
соледробѝлка   соледроба `рка,-ки 
солеко̀п   солеко `п,-па 
солемѐльница   солемли `н,-на ` 
солемѐр   солемі̀р,-ра 
солемо̀йка   солемѝйниця,-ці
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соление                                                                                                                сомкнуть 

солѐние   солі `ння, ква̀шення 
со̀ленный   посо `лений, ква `шений 
солёный   посо `лений, соле `ний, заква `шений 
солено̀ид   солено̀їд,-ду (провідник у вигляді 
спіралі, у якому утворюється магнетний 
потік внаслідок пропускання через нього 
постійного електричного струму) 
с. сверхпроводя̀щий   солено̀їд надпрові̀дний 

солено̀сность   солено `сність,-ности 
солено̀сный   солено `сний 
солёность   соло̀ність,-ности, солѐність,-ности 
солёный   соло `ний, со `лений, ква `шений 
солеобразова̀ние   солетво `рення, 
солеутво `рювання; солеутво `рення 

солехранѝлище   солесхо `вище,-ща 
солидо̀л [таво̀т]   солідо `л,-лу, таво `т,-ту 

(густе мастило, суміш мінерального 
олію і кальцієвого мила для змащування 
ходових частин транспортних машин і 
механізмів) 

солиду̀с   со̀лідус,-су (крива лінія на 
діяграмі стану і структури стопів, що 
характеризує температуру кінця 
кристалізації) 

солѝть   соли `ти 
со̀лнечность   со̀нячність,-ности 
со̀лнечный   со̀нячний 
Со̀лнце   Со `нце 
со̀лнцевой   со̀нцевий 
со̀лод   со̀лод,-ду (продукт пророщування 
зерен хлібних злаків, що містить активні 
ферменти, який використовують при 
виготовленні спирту, пива, дріжджів, 
квасу) 

солодѝльный   солоди `льний 
солодѝть   солодѝти 
солодѝться   солодѝтися 
соло̀ма   соло `ма,-ми 
соло̀менный   соло̀м’яний 
соломѝт   буд. соломі̀т,-ту (легкий будівельний 
теплоізоляційний матеріял, який 
виготовляють із соломи у вигляді 
спресованих плит) 

солонѐц   геол. солоне `ць,-нцю ` (ґрунт, що 
утворюється із солончаку внаслідок 
вимивання з верхніх шарів водорозчинних 
солей) 

солонова̀тость   солонува `тість,-тости 
солонова̀тый   солонува `тий 

солонцева̀ние   солонцюва `ння (збільшення 
в ґрунті вмісту солей натрію (натрію 
силікату) для підвищення його 
водонепроникности) 

солонцева̀тый   солонцюва `тий 
солонча̀к   геол. солонча̀к,-ку̀ (1. ґрунт, який 
у поверхневому шарі містить легкорозчинні 
солі високої концентрації; 2. озеро або 
джерело з солоною водою) 

солончако̀вый   геол. солончако `вий 
соль  NaCl   сіль, со `ли, на̀трій хлори `д (клас 
хемічних сполук) 
с. безкислоро̀дная   сіль безкисне `ва 
с. бертолѐтовая  KClO3   сіль бертолѐтова, 
ка̀лій хлора `т 

с. выва̀рочна   сіль виварна ` 
с. го̀рькая  MgSO4   сіль гірка̀, ма̀гній сульфа̀т 
с. двойна̀я   сіль подві̀йна 
с. йодѝрованная   сіль йодо `вана 
с. ка̀менная   сіль кам’яна̀ [камі̀нна] 
с. кѝслая   сіль кѝсла, гідросі̀ль,-со̀ли, 
гідрогенсі `ль,-со `ли 

с. кислородсодержа̀щая   сіль кисневмі̀сна 
с. ко̀мплексная   сіль ко `мплексна 
с. Мо̀ра  (NH4)2Fe(SO4)2   сіль Мо `ра, 
амо̀ній залі̀зо (ІІ) сульфа `т 

с. оса̀дочная   сіль осадна̀ 
с. осно̀вна̀я   сіль осно̀вна̀, гідроксосі̀ль,-со̀ли 
с. пищева̀я   сіль столо `ва 
с. пова̀ренная   сіль кухо `нна [вива̀рна] 
с. самооса̀дочная   сіль самоосадна ` 
с. сегнѐтовая   сіль сегне `това, ка̀лій 
на `трій тартра `т (калієво-натрієва сіль 
винної кислоти) 

с. углекѝслая   карбона `т,-ту 
с. уксуснокѝслая   ацета `т,-ту 
с. этилендиаминтетрау̀ксусной кислоты̀   
сіль етилендіамінтетрао `цтової кислотѝ, 
трило `н Б 

сольвата̀ция   сольвата `ція,-ції (взаємодія 
між частинками розчиненої речовини і 
розчинником) 

сольвѐнт   сольве `нт,-ту; розчи `нник,-ка 
(рідка суміш ароматичних вуглеводнів) 
с.-нефть   сольвѐнт -на̀фта,-ти (розчинник) 

соляриза̀ция   соляриза̀ція,-ції (опромінювання 
сонцем) 

сомкну̀ть   зімкну̀ти
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сообщаемый                                                                                           сопоставленный 

сообща̀емый   повідо̀млюваний, спові̀щуваний, 
сполу `чуваний; повідо `мний, спові̀сний, 
сполу `чний 

сообща̀ть, сообщѝть   повідомля̀ти, повідо̀мити; 
сповіща̀ти, сповістѝти; сполуча̀ти, сполучѝти 

сообща̀ющий   сповіща̀льний, сполуча̀льний 
сообща̀ющийся   сполу `чний; сполуча̀ний, 
сполу `чуваний (з’єднуваний з чим-небудь) 

сообщѐние   1. повідомля̀ння; повідо̀млення; 
2. сполуча `ння; сполу `чення; 3. надава̀ння; 
надання `; 4. зві̀стка,-ки; 5. зв’язо̀к,-зку̀ 
с. авто̀бусное   сполу `чення авто `бусне 
с. автомобѝльное   сполу̀чення автомобі̀льне 
с. возду̀шное   сполу `чення пові `тря `не 
с. городско̀е   сполу `чення міськѐ 
с. железнодоро̀жное   сполу̀чення залізнѝчне 
с. парохо̀дное   сполу `чення паропла `вне 
с. прѝгородное   сполу `чення приміське ` 
с. трамва̀йное   сполу `чення трамва̀йне 
с. троллѐйбусное   сполу̀чення тролѐйбусне 

сообщённое   повідо̀млене, спові̀щене, на̀дане 
сооружа̀емый   спору `джуваний; спорудни `й 
сооружа̀ть, соорудѝть   спору `джувати, 
споруди `ти; мурува `ти, змурува̀ти (з цегли) 

сооружа̀ющий   спору `джувальний 
сооружа̀ющийся   споруднѝй; спору̀джуваний 
сооружѐние   спору̀джування; спору̀дження; 
буді̀вля,-лі, спору `да,-ди 
с. бето̀нное   спору `да бето̀нна 
с. водозбо̀рное   спору `да водозабі̀рна 
с. водоподъёмное   спору̀да водопідійма̀льна 
с. гидротехнѝческое   спору̀да гідротехні̀чна 
с. забо̀рное   спору `да забі̀рна 
с. капита̀льное   спору `да капіта `льна 
с. оградѝтельное   спору `да захисна ` 
с. отводя̀щее   спору `да відвідна ` 
с. очистѝтельное   спору `да очисна ` 
с. подводя̀щее   спору `да підвідна̀ 
с. подъёмное   спору `да підійма `льна 
с. регуляцио̀нное   спору `да регуляці̀йна 
с. сейсмосто̀йкое   спору `да сейсмостійка ` 
с. фильтрацио̀нное   спору̀да фільтраці̀йна 
с. фильтру̀ющее   спору `да фільтрува `льна 

сооружённый   спору `джений 
соосаждѐние   співоса̀джування; співоса̀дження 
соо̀сность   співві̀сність,-ности, суві̀сність, 

-ности, коаксія `льність,-ности 

соо̀сный   співві̀сний, суві̀сний, коаксія̀льний 
соотвѐтственный   відпові `дний 
соотвѐтствие   відпові `дність,-ности 
с. бина̀рное   мат. відпові `дність біна `рна 
с. непреры̀вное   мат. відпові `дність 
непере `рвна 

с. проектѝвное   відпові̀дність проєктѝвна 
соотвѐтствовать   відповіда̀ти 
соотвѐтствующий   відпові `дний 
соотнестѝ   співвіднести ` 
соотношѐние   співвідно `шування; 
співвідно `шення 
с. линѐйное   співвідно `шення ліні̀йне 
с. объёмное   співвідно̀шення об’є̀мне 
с. определя̀ющее   
співвідно `шення визнача `льне 

с. скоростѐй   співвідно̀шення швѝдкостей 
с. стехиометрѝческое   співвідно̀шення 
стехіометри `чне 

со̀пло   сопло̀,-ла̀, дѝша,-ші (кінцева частина 
труби або трубчаста конічна насадка, 
призначена для регулювання струменя 
газу, пари, рідини, що з неї виходять) 
с. возду̀шное   сопло ` пові `тря `не 
с. га̀зовое   сопло̀ га̀зове 
с. дутьево̀е   сопло̀ дуттьове ` 
с. инжѐкторное   сопло ` інже `кторне 

[впо `рскувальне] 
с. нагнета̀тельное   сопло ` нагніта̀льне 
с. паростру̀йное   сопло ` пароструми `нне 
с. разбры̀згивающее   сопло̀ розбрѝзкувальне 
с. распылѝтельное   сопло̀ розпѝлювальне 
с. сгустѝтельное   сопло ` згу̀щувальне 
с. сма̀зывающее   сопло ` мастѝльне 
с. смесѝтельное   сопло ` змі̀шувальне 

соплово̀й   соплови `й, ди `шевий 
сополимѐр   співполіме `р,-ру, сополімѐр,-ру, 
кополіме `р,-ру 
с. бутадиѐно-стиро̀льный   співполімѐр 
бутадіє̀но-стиро `льний (кавчук) 

с. полиамѝдный   співполімѐр поліамі̀дний 
сопоставѝмость   зіста̀вність,-ности, 
зіста̀вленість,-ности, порівня̀нність,-ности 

сопоставѝмый   зіставни `й, порівня `нний 
сопоставлѐние   зіставля̀ння, порі̀внювання; 
зіста̀влення, порівня `ння 

сопоста̀вленный   зіста̀влений, порівня `ний
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сопоставляемый                                                            сопротивление электрическое 

сопоставля̀емый   зіста̀вля̀ний, порі̀внюваний; 
зіставни `й, порівня `нний 

сопоставля̀ть, сопоста̀вить   зіставля `ти, 
зіста̀вити; порі̀внювати, порівня `ти 

сопоставля̀ющий   зіставля `льний, 
зіста̀влювальний, порі `внювальний 

сопоставля̀ющийся   зіставнѝй, порівня̀нний; 
зіста̀вля̀ний, зіста̀влюваний, порі̀внюваний 

сопрѐвший   зопрі̀лий 
сопредѐльный   сумі̀жний, прилѐглий 
соприкаса̀ние   стика `ння, дотика `ння, 
дото̀ркування; зі̀ткнення, дото `ркнення; 
стик,-ку, до̀тик,-ку 

соприкаса̀тельный   сти `чний, доти `чний 
соприкаса̀ться, соприкосну̀ться   стика `тися, 
зіткну `тися; дотика `тися, торка `тися, 
доторка `тися, торкну `тися, доторкну `тися; 
приляга `ти, пристава `ти 

соприкаса̀ющийся   приста `йний, доти `чний, 
сти `чний 

соприкосновѐние   стика `ння, дотика `ння; 
зі̀ткнення; стик,-ку, до `тик,-ку 

сопроводѝмый   супрово `джуваний, 
супрові̀дний 

сопроводѝтельный   супрові `дний 
сопровожда̀емый   супрово `джуваний; 
супрові̀дни `й 

сопровожда̀ть, сопроводѝть   
супрово `джувати, супрово `дити 

сопровожда̀ющий   супрово `джувальний 
сопровожда̀ющийся   супрові `дни `й; 
супрово `джуваний 

сопровождѐние   супроводі̀ння; супровѐдення; 
су̀провід,-воду 

сопровождённый   супрове `дений, 
супрово `джений 

сопротивлѐние   о̀пір,-пору; протѝвлення; 
спротивля̀ння, опира `ння; спротѝвлення; 
спро `тив,-ву 
с. актѝвное   о̀пір акти `вний 
с. акустѝческое   о̀пір акустѝчний [звуковѝй] 
с. аэродинамѝческое   о̀пір аеродинамі̀чний 
с. внѐшнее   о̀пір зо̀внішній 
с. вну̀треннее   о̀пір вну `трішній 
с. входно̀е   о̀пір вхіднѝй 
с. выходно̀е   о̀пір вихідни `й 

с. гидравлѝческое   о̀пір гідравлі̀чний 
с. гидродинамѝческое   о̀пір гідродинамі̀чний 
с. дѐйствующее   о `пір діє̀вий 
с. дѐмпферное   о̀пір дѐмпферний 
с. деформа̀ции   о̀пір деформува `нню 
с. дро̀ссельное   о̀пір дро `сельний 

[зду `шуванню] 
с. ёмкостное   о̀пір є̀мнісний 
с. заземлѐния   о̀пір узе `млення 
с. защѝтное   о̀пір захисни `й 
с. изгѝбу   о̀пір зги `ну 
с. изно̀су   о̀пір зно `шуванню 
с. индуктѝвное   о̀пір індукти `вний 
с. каса̀тельное   о̀пір доти `чний 
с. конта̀ктное   о̀пір конта `ктний 
с. кручѐнию   о̀пір с[за]кру `чуванню 
с. лобово̀е   о̀пір чолови `й 
с. магнѝтное   о̀пір магне `тний 
с. материа̀лов   о̀пір матерія `лів 
с. механѝческое   о̀пір механі `чний 
с. на изгѝб   о̀пір на згин 
с. на растяжѐние   о̀пір на розтяга̀ння 
с. на сжа̀тие   о̀пір на стиска `ння 
с. омѝческое   о̀пір омі̀чний 
с. отры̀ву   супро̀тив відрива `нню 
с. повѐрхностное   о̀пір поверхнѐвий 
с. про̀волочное   о̀пір дротяни `й 
с. разрушѐнию   о̀пір руйнува `нню 
с. разры̀ву   о̀пір розрива `нню 
с. растяжѐнию   о̀пір розтя̀гуванню 
с. реактѝвное   о̀пір реакти `вний 
с. сгиба̀нию   о̀пір згина `нню 
с. сжа̀тию   о̀пір стиска `нню 
с. скольжѐнию   о̀пір ко `взанню 
с. сло̀жное   о̀пір складни `й 
с. со̀бственное   о̀пір вла `сний 
с. статѝческое   о̀пір стати `чний 
с. тормозно̀е   о̀пір гальмови `й 
с. трѐнию   о̀пір тертю ` 
с. уда̀ру   о̀пір уда̀ру 
с. удѐльное   о̀пір пито `мий 
с. уравнительное   о̀пір зрівня `льний 
с. успокоѝтельное   о̀пір заспокі̀йливий 
с. уста̀лости   о̀пір уто̀млюванню [вто̀мленості] 
с. шу̀нтовое   о̀пір шунтовѝй [відгалу̀зний] 
с. электрѝческое   о̀пір електри `чний
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сопротивляемость                                                                                  соскакивающий 

сопротивля̀емость   опі `рність,-ности, 
спроти `вливість,-вости 

сопротивля̀ться   проти `витися, чинѝти о̀пір; 
спротивля `тися, опира `тися, зчиня `ти о̀пір; 
спроти `витися, зчини `ти о `пір 

сопротивля̀ющийся   опі̀рний; спротѝвливий 
сопряга̀емый   1. спря `га̀ний; спря `жни `й; 

2. сполу̀чуваний; сполучнѝй; 3. зво̀джуваний; 
зві̀днѝй 

сопряга̀ющий   спряга̀льний, сполуча̀льний 
сопряга̀ющийся   1. спряжни `й; спря `га̀ний; 

2. сполучни `й; сполу `чуваний; 3. звідни `й, 
зво `джуваний 

сопряжѐние   сполуча `ння, спряга̀ння, 
сполу `чування; спря `ження, сполу̀чення; 
сполу `ка,-ки 

сопряжённость   спря `женість,-ности, 
сполу `ченість,-ности 

сопряжённый   спря `жений, сполу̀чений 
сопу̀тствовать   супрово̀дити, супрово̀джувати 
сопу̀тствующий   супу `тний, супрові̀дний 
соразмѐрность   співмі̀рність,-ности, 
відпові̀дність,-ности, розмі̀рність,-ности; 
пропорці `йність,-ности 

соразмѐрный   розмі̀рний, відпові̀дний; 
пропорці̀йний 

сорбѐнт   сорбѐнт,-ту, вбира̀ч,-ча̀, поглина̀ч,-ча̀ 
(тверда або рідка речовина, здатна 
поглинати газ, пару та рідину) 
с. силикагѐлевый   сорбѐнт силікагѐлевий 
с.-у `голь активѝрованный   
сорбѐнт-вугі `лля зактиво `ване 

сорбѝрование   сорбува `ння; усорбува `ння; 
со̀рбція,-ції (вбирання газів, парів розчинених 
речовин) 

сорбѝрованный   усорбо `ваний, уві̀браний, 
погли `нений 

сорбѝровать   сорбува `ти, усорбува̀ти; 
вбира `ти, увібра `ти; поглина `ти, погли `нути 

сорбѝрующий   сорбува `льний, сорбівни `й, 
вбира `льний, поглина `льний 

сорбѝт   сорбі̀т,-ту (1. структурна складова 
сталі, суміш цементу і фериту; 2. оптично 
активний шестигідроксильний 
(шестиатомний) спирт) 

сорбитиза̀ция   сорбітиза `ція,-ції (надання 
сталі структури сорбіту, щоб підвищити 
її міцність, пластичність і в’язкість) 

сорбцио̀нный   сорбці̀йний 
со̀рбция   со̀рбція,-ції, вбира̀ння, поглина̀ння 
с. обмѐнная   со `рбція обмі̀нна 
с. повѐрхностная   со̀рбція поверхне `ва 

сорва̀ть   зірва̀ти 
сорѝть   смітѝти 
сорма̀йт   сорма `йт,-ту (дуже твердий стоп, 
виготовлений на основі заліза) 

соровыкола̀чивающий   сміттєвибива̀льний 
сороотбо̀рник   сміттєвідбі̀рник,-ка 
сороотделѝтель   сміттєвідді̀льник,-ка 
сороочистѝтель   сміттєочи `сник,-ка 
сороудержа̀тель   сміттєзатри `мник,-ка 
сорт   сорт,-ту, ґату̀нок,-нку 
с. вы̀сший   сорт [ґату̀нок] найви `щий 

сортамѐнт   сортамѐнт,-ту, сортимѐнт,-ту 
(склад продукції за марками, розмірами і 
профілями) 

сортирова̀льный   сортува `льний 
сортирова̀ние   сортува `ння 
сортирова̀ть   сортува `ти, добира `ти 
сортиро̀вка   сортува̀ння; сорті̀вниця (машина) 
с.-гро̀хот   сортівни `ця-сѝто,-ці-сѝта, 
сортува `льне решето ` 

с. нѐфтей   сортува `ння нафт 
сортиро̀вочный   сортува `льний 
сортиро̀вщик   сортува `льник,-ка  
сортѝруемый   сорто `ваний; посорто `вний, 
розсорто `вний 

сортиру̀ющий   сортува `льний 
сортиру̀ющийся   посорто̀вний, розсорто̀вний; 
сорто `ваний 

со̀ртность   со̀ртність,-ности 
с. бензѝна   со `ртність бензи `ни 

со̀ртный   со̀ртний 
сортово̀й   сортови `й 
сортопрока̀тчик   сортовальцівнѝк,-ка 
соска̀бливаемый   зіскрі̀бувальний; зіскрібнѝй 
соска̀бливание   зіскобля̀ння, зіскрі̀бування, 
зіско̀блювання; зіскріба̀ння 

соска̀бливать, соскоблѝть   зіскрі̀бувати, 
зіскрібтѝ; зішкря `бувати, зішкребтѝ 

соска̀бливающий   зіскрі̀бувальний 
соска̀бливающийся   зіскрібнѝй; зіскрі̀буваний 
соска̀кивание   зіска̀кування 
соска̀кивать, соскочѝть   зіска̀кувати, зіско̀чити 
соска̀кивающий   зіска `кувальний
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соскальзывание                                                          состояние высокоэластическое 

соска̀льзывание   зіско̀взування 
соска̀льзывать, соскользну̀ть   зіско̀взувати, 
зісковзну `ти 

соска̀льзывающий   зіско `взувальний 
соскреба̀емый   зіскрі̀буваний; зіскрі̀бний 
соскреба̀ние   зіскріба̀ння 
соскреба̀ть, соскрестѝ   зіскріба̀ти, зіскрібтѝ; 
зішкря `бувати, зішкребти ` 

соскреба̀ющий   зіскріба̀льний 
соскреба̀ющийся   зіскрібнѝй; зіскрі̀буваний 
сосредота̀чиваемый   зосере `джуваний; 
зосере `дний 

сосредото̀чение   зосере `джування; 
зосере `дження 

сосредото̀ченный   зосере `джений 
сосредото̀чивать, сосредото̀чить   
зосере `джувати, зосере `дити 

сосредото̀чивающий   зосере `джувальний 
сосредото̀чивающийся   зосере `дний; 
зосере `джуваний 

соста̀в   1. склад,-ду; 2. сполу `ка,-ки, 
речовина `,-ни `, су̀міш,-ші; 3. зал. по̀тяг,-гу 
с. вещества̀   склад речовини ` 
с. взрывча̀тый   су̀міш вибухо `ва 
с. во̀здуха   склад пові `тря 
с. воспламенѝтельный   су̀міш займи `ста 
с. гранулометрѝческий   
склад гранулометри `чний 

с. детонѝрующий   су̀міш детонува `льна 
с. железодоро̀жный   по̀тяг,-гу, 
ва `лка залізни `чна 

с. зажига̀тельный   су̀міш запальна ` 
[запа̀лювальна] 

с. минералогѝческий   склад мінералогі̀чний 
с. молекуля̀рный   склад молекуля `рний 
с. налѝчный   склад ная `вний 
с. подвижно̀й   зал. склад рухо `мий 
с. пропѝточный   су̀міш просо `чувальна 
с. противогнилосто̀йный   
речовина ` протигни `льна 

с. процѐнтный   склад проце `нтний 
[відсотко `вий] 

с. светя̀щийся   су̀міш [сполу `ка] світна̀ 
с. стехиометрѝческий   склад стехіометрѝчний 
с. трассѝрующий   склад трасува `льний 
с. формо̀вочный   су̀міш формува̀льна 

с. фракцио̀нный   склад фракці `йний 
с. химѝческий   склад хемі̀чний 
с. электроподвижно̀й   
склад [по̀тяг] електрохі `дний 

составлѐние   1. склада̀ння; скла `дення; 
2. збира `ння; зібра `ння; 3. виготовля `ння; 
ви `готовлення 

соста̀вленный   1. скла̀дений; 2. зі̀браний; 
3. вѝготовлений 

составля̀емый   скла̀даний, збѝраний; складнѝй, 
збирни `й 

составля̀ть, соста̀вить   1. склада̀ти, скла̀сти; 
2. збира `ти, зібра̀ти; 3. виготовля `ти, 
ви `готовити; 4. уклада̀ти, укла `сти; 
упорядко `вувати, упорядкува `ти 

составля̀ющая   ім. складова̀,-во̀ї, складнѝк,-ка 
с. вертика̀льная   складова ` вертика̀льна 
с. вещества̀   складни `к речови `ни 
с. гармонѝческая   складова ` гармоні̀чна 
с. горизонта̀льная   складова̀ горизонта̀льна 
с. каса̀тельная   складова ` доти `чна 
с. мо `щности   складова ` поту `жности 
с. напряжѐния   складова ` напру `ги 
с. осева̀я   складова ` осьова ` 
с. сѝлы   складова̀ си `ли 
с. ско̀рости   складова̀ шви `дкости 
с. сопротивлѐния   складова ` о̀пору 
с. тангенциа̀льная   складова ` тангенці̀йна 

составля̀ющий   склада̀льний, збира `льний 
составно̀й   1. складови `й; 2. скла `дений 

(який складається з частин); 3. складни `й 
состоя̀ние   1. стан,-ну, стано `вище,-ща; 

2. майно `,-на ` 
с. агрега̀тное   хем. стан агрега `тний 

(фізичний стан речовини – газовий, 
рідинний [плинний], твердий) 

с. агрега̀тное газообра̀зное   стан га̀зовий 
[газоподі̀бний] агрега `тний 

с. агрега̀тное жѝдкое   стан ріди `нний 
[пли `нний] агрега̀тний 

с. агрега̀тное твёрдое   стан твердѝй 
агрега `тний 

с. амо̀рфное   стан амо̀рфний [безфо̀рмний] 
с. взвѐшенное   хем. стан суспендо̀ваний 

[зави `слий] (у рідині) 
с. высокоэластѝческое   полімер. 
стан високоеласти `чний
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состояние газообразное                                                                               соударение 

с. газообра̀зное   стан га̀зовий [газоподі̀бний] 
с. жи `дкое   стан рідѝнний [пли `нний] 
с. жидкокристаллѝческое   
стан рідѝнно-кристалі `чний 

с. измельчённое   стан здрі̀бнений 
с. испра̀вное   стан спра `вний 
с. капельножѝдкое   стан краплиннорідкѝй 
с. квазистациона̀рное   стан квазістаціона̀рний 
с. колло̀идное   стан коло `їдний 
с. конденсѝрованное   стан конденсо̀ваний 
с. кристаллѝческое   стан кристалі̀чний 
с. критѝческое   стан крити `чний 
с. мезомо̀рфное   стан мезомо `рфний 

(стан деяких речовин між рідинним і 
твердим кристалічним станом) 

с. напряжённое   стан напру `жений 
с. неравновѐсное   стан нерівнова̀жний 

[нерівнова `гий] 
с. неуравновѐшенное   стан незрівнова̀жений 
с. неусто̀йчивое   стан нестійки `й 
с. парообра̀зное   стан парови `й 

[пароподі̀бний] 
с. перехо̀дное   стан перехідни `й 
с. предѐльное   стан грани `чний 
с. работоспосо̀бное   стан роботозда̀тний 

(машини); стан працезда `тний (людини) 
с. рабо̀чее   стан робо̀чий [робітни `й] 
с. равновѐсия   стан рівнова `ги 
с. равновѐсное   стан рівнова̀жний [рівнова̀ги] 
с. свобо̀дное   стан ві̀льний 
с. свя̀занное   стан зв’я `заний 
с. систѐмы   стан систе `ми 
с. стациона̀рное   стан стаціона `рний 
с. стеклообра̀зное   стан скли `стий 

[склоподі `бний] 
с. твёрдое   стан твердѝй 
с. термодинамѝческое   стан термодинамі̀чний 
с. упоря̀доченное   стан упорядко̀ваний 
с. уравновѐшенное   стан зрівнова̀жений 
с. усто̀йчивое   стан стійки `й 
с. эвтектѝческое   стан евтекти `чний 
с. электромеханѝческое   
стан електромехані `чний 

состра̀гивание   зістру̀гування, зіструго̀вування 
состра̀гивать, сострога̀ть   зістру̀гувати, 
зіструга `ти 

состра̀гивающий   зістру̀гувальний 
состро̀ганный   зістру `ганий 

сосу̀д   посу̀дина,-ни 
с. весово̀й   посу̀дина вагова ` 
с. водомѐрный   посу `дина водомі̀рна 
с. ёмкий   посу `дина містка ` 
с. измерѝтельный   посу̀дина вимі̀рювальна 
с. кристаллизацио̀нный   посу̀дина 
кристалізаці̀йна, кристаліза `тор,-ра 

с. ме `рный   посу `дина мі̀рча [мі̀рна] 
с. отсто̀йный   посу `дина відсті `йна, 
відсті̀йник,-ка 

с. охладѝтельный   посу̀дина охоло̀джувальна 
с. перего̀нный   посу `дина перегі̀нна 

[дестиляці `йна] 
с. разделѝтельный   посу̀дина розді̀лювальна 
с. стекля̀нный   посу `дина скляна̀ 
с. толстостѐнный   посу `дина грубості̀нна 
с. тонкостѐнный   посу `дина тонкості̀нна 
с. фа̀рфоровый   посу `дина порцеля `нова 
с. формиро̀вочный   посу̀дина формува̀льна 
с. формо̀вочный   посу `дина формівна̀ 
с. эбонѝтовый   посу `дина ебоні `това 

сосу̀дистый   судѝнний 
сосу̀дный   посу `динний 
сосу̀ды сообща̀юющиеся   посу̀дини сполу̀чені 
сосу̀н   смокту̀н,-на̀ 
сосунко̀вый   смоктунко `вий 
сосчѝтывать, сосчита̀ть   мат. лічѝти, полічѝти; 
рахува `ти, порахува `ти 

со̀тканный   вѝтканий 
сотка̀ть   вѝткати 
со̀тня   со̀тня,-ні 
сотовѝдный   стільнико̀вий 
со̀товый   стільнико `вий 
сотряса̀емый   стря `саний, стру `шуваний; 
стрясни `й, струшни `й 

сотряса̀тельный   стряса̀льний, стру̀шувальний 
сотряса̀ть   трясти `, стру `шувати, хита `ти, 
колива `ти 

сотряса̀ющий   стряса̀льний, стру̀шувальний, 
хита `льний 

сотряса̀ющийся   стрясни `й, струшни `й; 
стряса̀ний, стру `шуваний 

сотрясѐние   1. трясі̀ння, тремті̀ння, хита̀ння, 
колива̀ння; 2. струс,-су (стан); 3. двѝгіт,-готу 
(мотора) 

со̀ты   стільники `,-кі̀в 
соударѐние   зударя̀ння, стика̀ння; зуда̀рення, 
зі̀ткнення; зуда̀р,-ру
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соударение тел                                                                                                 спекаться 

с. тел   співударя `ння тіл 
с. частѝц   зі̀ткнення части `нок 

соударя̀емый   зударя `ний; зударни `й 
соударя̀ть   зударя `ти, співударя `ти 
соударя̀ться   зударя `тися 
соударя̀ющийся   зударни `й; зударя `ний 
софѝт   арх. софі̀т,-та, стѐля,-лі 
соха̀   буд. со̀ха,-хи, підпо̀ра,-ри 
соха̀тый   соха `тий, рога `тий (з розвилиною) 
со̀хнуть   со̀хнути; тря̀хнути (про мокру землю) 
сохранѐние   зберіга `ння, захо `вування; 
зберѐження, захова `ння; схов,-ву, 
схо `ванка,-ки 
с. момѐнта движѐния   зберѐження момѐнту 
ру `ху 

с. цѐнтра масс   зберіга̀ння це `нтру мас 
с. энѐргии   зберѐження енѐргії, оща̀дження 
ене `рґії (економне витрачання) 

сохранѝвшийся   збере `жений 
сохра̀нность   збере `жність,-ности 
сохраня̀емость  зберіга̀ність,-ности 
сохраня̀емый   зберіга̀ний; зберѐжний 
сохраня̀ть, сохранѝть   зберіга `ти, зберегти `; 
додѐржувати, додѐржати; дотрѝмувати, 
дотри `мати 

сохраня̀ющий   зберіга̀льний 
сохраня̀ющийся   зберѐжний; зберіга `ний 
сочета̀ние   1. поє̀днування, сполуча̀ння; 
поєдна `ння, сполу̀чення; 2. мат. 
комбіна̀ція,-ції; 3. хем. сполу `ка,-ки 

сочета̀тельный   сполу̀чний, мат. асоціятѝвний 
сочета̀ть   поє̀днувати, сполуча `ти 
сочета̀ющий   поє̀днувальний, сполуча̀льний 
сочета̀ющийся   поєдна `нний, сполу `чний; 
поє `днуваний, сполу `чуваний 

сочѝться   сочи `тись, текти `, просо̀чуватись 
сочленѐние   зчлено `вування, з’є̀днування, 
злуча `ння; зчленува `ння, з’є̀днання, 
злу̀чення 
с. карда̀нное   зчленува `ння карда̀нне 
с. шарнѝрное   зчленува `ння сугло̀бне 

[шарні̀рне] 
сочленённый   зчлено `ваний, з’є `днаний, 
злу̀чений 

сочленя̀емый   зчлено̀вуваний, з’є̀днуваний; 
зчлено `вний, з’єдна̀нний 

сочленя̀ть, сочленѝть   зчлено̀вувати, зчленува̀ти; 
з’є̀днувати, з’єдна `ти; злуча `ти, злучи `ти 

сочленя̀ющий   зчленува̀льний, з’є̀днувальний, 
сполуча `льний 

сочленя̀ющийся   зчлено `вний, з’єдна̀нний; 
зчлено `вуваний, з’є̀днуваний 

со̀чность   соковѝтість,-тости (забарвлення) 
со̀чный   сокови `тий 
сошнѝк   сошни `к,-ка̀ (гостра металева 
частина плуга, культиватора, що зрізає 
шар землі) 
с. а̀нкерный   сошни `к а̀керний 

[фунда̀ментовий] 
с. дѝсковый   сошни `к ди `сковий 

спа`д   спад,-ду 
спада̀ние   спада̀ння 
с. линѐйное   спада̀ння ліні̀йне 
с. экспоненциа̀льное   
спада̀ння експоненці `йне [показнико `ве] 

спада̀ть, спасть   спада `ти, спа `сти 
спада̀ющий   спадни `й, спада `льний 
спадѐние   спада̀ння; спаді̀ння; спад,-ду 
спа̀иваемый   злюто `вуваний; злюто `вний 
спа̀ивание   злюто̀вування, люто̀вання; 
злюто `вання 

спа̀ивать, спая̀ть   злюто `вувати, злютува `ти 
спа̀ивающий   злюто `вувальний 
спа̀ивающийся   злюто `вний; злюто̀вуваний 
спай   злют,-ту 
спа̀йность   мін., фіз. спа `йність,-ности 
с. минера̀лов   спа `йність мінера `лів 
с. пло̀скости   спа̀йність площи `ни 

спа̀ливать, спалѝть   спа `лювати, спали `ти 
спа̀ренный   спа `рений, здвійко `ваний 
спа̀ривание   спаро `вування; спарува `ння 
спа̀рывание   спо̀рювання, по `рення (про 
тканину) 

спаса̀тель   рятівни `к,-ка 
спаса̀тельный   рятівни `й, рятува̀льний 
спасѐние   рятува̀ння; врятува̀ння, вѝрятування 
спа̀янный   1. злюто `ваний; 2. згурто `ваний 
спека̀емость   спікли `вість,-вости 
спека̀емый   спіка̀ний; спікни `й 
спека̀ние   спіка̀ння; спѐчення; агломера̀ція,-ції 
спека̀тельный   спіка `льний 
спека̀ть   спіка `ти 
спека̀ться   спіка̀тися
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спекающий                                                                                                       спермацет 

спека̀ющий   спіка `льний 
спека̀ющийся   спікни `й; спіка `ний 
спектр   спѐктер,-тра (1. сукупність чогось 
однорідного; 2. кольорова смуга, що 
утворюється від розкладу білого світла) 
с. акустѝческий   спѐктер акусти `чний 
с. амплиту̀дный   спе `ктер ампліту̀дний 
с. вѝдимый   спе `ктер ви `димий 
с. дискрѐтный   спе `ктер дискре `тний 
с. дифракцио̀нный   спѐктер дифракці̀йний 
с. излучѐния   спѐктер випромі `нювання 
с. испуска̀ния   спе `ктер випуска `ння 
с. колеба̀ний   спе `ктер колива `нь 
с. линѐйный   спѐктер ліні `йний 
с. люминесцѐнтный   спѐктер люмінесцѐнтний 
с. непреры̀вный   спе `ктер непере `рвний 
с. норма̀льный   спе `ктер норма `льний 
с. оптѝческий   спе `ктер опти `чний 
с. поглощѐния   спе `ктер поглина̀ння 
с. полоса̀тый   спе `ктер смуга̀стий 
с. преры̀вистый   спѐктер перери `вчастий 
с. рентгѐновский   спѐктер рентґѐнівський 
с. решётчатый   спе `ктер ґратча `стий 
с. сло̀жный   спѐктер складни `й 
с. со̀бственных значѐний   спѐктер вла̀сних 
зна̀чень 

с. со̀лнечный   спе `ктер со̀нячний 
с. сплошно̀й   спе `ктер суці `льний 
с. фа̀зовый   спе `ктер фа̀зовий 
с. флуоресцѐнтный   спѐктер флюоресцѐнтний 
с. часто̀т   спе `ктер часто̀т 
с. электромагнѝтный   
спе `ктер електромагне `тний 

с. энергетѝческий   спѐктер енергети `чний 
спектра̀льный   спектра `льний 
спектрогра̀мма   спектрогра̀ма,-ми (фотознімок 
або запис спектрів різного проміння) 

спектрогра̀ф   спектро `граф,-фа (прилад для 
реєстрації оптичних спектрів) 
с. масс   спектро̀граф мас 
с. оптѝческий   спектро `граф оптѝчний 
с. электро̀нный   спектро̀граф електро̀нний 

спектрографѝческий   спектрографі̀чний 
спектро̀метр   спектро̀метер,-тра (1. оптичний 
прилад для визначення положення окремих 
ліній спектра; 2. прилад для одержання 
спектрів і вимірювання спектральних 
характеристик речовин) 

с. высокочасто̀тный   
спектро `метер високочасто `тний 

с. дифракцио̀нный   
спектро `метер дифракці̀йний 

с. магнѝтный   спектро `метер магне `тний 
с. рентгѐновский   
спектро `метер рентґѐнівський 

спектрометрѝческий   спектрометри `чний 
спектрометрѝя   спектромѐтрія,-рії 

(вчення про вимірювання спектральних 
характеристик) 
с. а̀томно-абсорбцио̀нная   спектроме `трія 

а̀томно-абсорбці̀йна 
с. в вѝдимой о̀бласти спѐктра   
спектромѐтрія у вѝдимій діля̀нці спѐктра 

с. инфракра̀сная   
спектромѐтрія інфрачерво `на 

с. ультрафиолѐтовая   
спектромѐтрія ультрафіоле `това 

спектроско̀п   спектроско `п,-па (прилад для 
візуального спостереження оптичних 
спектрів) 
с. дифракцио̀нный   
спектроско `п дифракці `йний 

с. интерференцио̀нный   
спектроско `п інтерференці `йний 

с. призматѝческий   
спектроско `п призмати `чний 

спектроскопѝческий   спектроскопі̀чний 
спектроскопѝя   спектроскопі̀я,-пі̀ї (вивчення 
властивостей оптичних спектрів) 
с. абсорбцио̀нная   спектроскопі̀я абсорбці̀йна 
с. инфракра̀сная   спектроскопі̀я інфрачерво̀на 
с. ла̀зерная   спектроскопі `я ла̀зерна 
с. магнѝтная   спектроскопі `я магне `тна 
с. микрово̀лновая   
спектроскопі `я мікрохвильова ` 

с. молекуля̀рная   спектроскопі̀я молекуля̀рна 
с. нейтро̀нная   спектроскопі `я нейтро `нна 
с. я̀дерная   спектроскопі `я я `дерна 

спектрофото̀метр   спектрофото `метер,-тра 
спектрофотометрѝя   спектрофотомѐтрія,-рії 

(вимірювання яскравости світла 
спектральних ліній) 

спѐлость   стѝглість,-лости, спі `лість,-лости 
спѐлый   стѝглий, дости `глий, спі̀лий 
спель   мет. пі `на,-ни 
спермацѐт   спермаце `т,-ту (тваринний віск)
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спецзаказ                                                                                     спица тангенциальная 

спецзака̀з   спецзамо̀влення, замо̀влення 
спеція `льне 

спецзака̀лка   спецзагартува `ння 
специализа̀ция   спеціялізува `ння; 
успеціялізува `ння; спеціяліза̀ція,-ції 
(1. оволодіння спеціяльними знаннями в 
певній галузі науки або техніки; 2. поділ 
праці на окремі види) 

специализѝрованный   успеціялізо̀ваний 
специализѝровать   спеціялізува `ти, 
успеціялізува̀ти; уфаховува `ти, уфахува `ти 

специализѝроваться   спеціялізува̀тися, 
успеціялізува `тися; уфаховува `тися, 
уфахува `тися 

специалѝст   фахівѐць,-вця `, спеціялі̀ст,-та 
специа̀льный   спеція `льний 
специфика̀ция   специфіка `ція,-ції 
специфицѝрованный   успецифіко `ваний 
специфицѝровать   специфікува `ти, 
успецифікува `ти 

специфицѝроваться   специфікува̀тися, 
успецифікува `тися 

специфѝчный   специфі `чний 
спечённый   спе `чений 
спѐшный   поспі `шний, нега `йний 
спидо̀метр   спідо̀метер,-тра (прилад, що 
показує швидкість руху і пройдений 
транспортними засобами шлях) 

спѝленный   спѝляний 
спѝливать, спилѝть   спи `лювати, спиля `ти 
спин   спін,-ну (момент кількости руху 
електрона або інших елементарних 
частинок, зумовлений їх внутрішнім 
рухом, подібним до обертання) 
с. частѝцы   спін части `нки 
с. электро̀на   спін електро `на 

спѝнка   спи `нка,-ки (меблі); закрѝлок,-лка 
(керма) 

спѝннинг   спі̀нінг,-га (рибальське знаряддя) 
спира̀ктор   спіра `ктор,-ра 
спиралеобра̀зный   спіра̀листий, 
спіралеподі `бний 

спирализѝрование   спіралізува `ння 
(перетворення в спіраль нитки лампи 
розжарення) 

спирализѝровать   спіралізува `ти 
спира̀ль   спіра `ль,-лі, за̀виток,-тка 
с. архимѐдова   спіра `ль Архіме `да 
с. водоподъёмная   спіра̀ль водопідійма̀льна 

с. гиперболѝческая   спіра `ль гіперболі̀чна 
с. лѐнточная   спіра `ль стрічкова ` 
с. логарифмѝческая   спіра̀ль логаритмі̀чна 
с. нагрева̀льная   спіра `ль нагріва̀льна 
с. подогрева̀ющая   спіра `ль підігріва `льна 
с. простра̀нственная   спіра `ль просторо `ва 
с. фракционѝрующая   спіра̀ль фракціюва̀льна 
с. электронагрева̀тельная   
спіра `ль електронагріва `льна 

спира̀лька   спіра̀лька,-ки 
спира̀льность   спіра `льність,-ности 
спира̀льный   спіра `льний 
спирт   спирт,-ту, алкого `ль,-лю 
с. абсолю̀тный   спирт абсолю̀тний [безво̀дний] 
с. ароматѝческий   спирт ароматѝчний 
с. денатурѝрованный   спирт зденатуро̀ваний 

(спирт затроєний, вживають для 
технічних цілей) 

с. древѐсный   спирт деревнѝй [метѝловий] 
с. многоа̀томный   спирт багатоа `томний 

[багатогідрокси `льний] 
с. нашаты̀рный  NH4OH   спѝрт нашатѝрний, 
амо̀ній гідрокси `д (амонякова вода) 

с. непредѐльный   спирт ненаси `чений 
с. поливинѝловый   спирт полівіні̀ловий 
с. ректифицѝрованный   
спирт зректифіко̀ваний [очи `щений], 
ректифіка `т,-ту 

с. этѝловый  C2H5OH   спирт етѝловий 
[ви `нний] 

спиртно̀й   спиртни `й (про напій), спиртовѝй 
(про завод) 

спиртова̀ние   спиртува `ння 
спирто̀ванный   спирто `ваний 
спирто̀вка   спирті̀вка,-ки, ла̀мпочка спиртова̀ 
спиртово̀й   спиртови `й 
спиртомѐр   спиртомі̀р,-ра (прилад для 
вимірювання міцности спиртових розчинів) 

спиртопроизво̀дство   спиртовиробнѝцтво,-ва, 
гура `льництво,-ва, гура `льство,-ва 

спѝца   шпи `ця,-ці 
с. звёздообра̀зная   шпи `ця зіркоподі̀бна 
с. крестообра̀зная   шпи `ця хреща `та 
с. по̀лая   шпи `ця порожни `ста 
с. про̀волочная   шпи `ця дротяна̀ 
с. радиа̀льная   шпи `ця радія `льна 
с. тангенциа̀льная   шпи `ця танґенці `йна
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спицевой                                                                                               сползание земли 

спицево̀й   шпи `цевий 
спѝчечный   сірнико `вий 
спѝчка   сірни `к,-ка 
сплав   1. мет. то̀плення; сто̀плення; стоп,-пу; 

2. спла̀влення, сплав,-ву (лісу по річці) 
с. алюмѝниевый   стоп алюмі `нієвий 
с. антикоррозио̀нный   стоп антикорозі̀йний 
с. антифрикцио̀нный   стоп антифрикці̀йний 

[протитертьови `й] 
с. быстрорѐжущий   стоп швидкорі̀зальний 
с. жаропро̀чный   стоп жароміцнѝй 
с. жаросто̀йкий   стоп жаростійкѝй 
с. жароупо̀рный   стоп жаротривки `й 
с. кислотоупо̀рный   стоп кислототривки `й 
с. лёгкий   стоп легки `й 
с. лёгкопла̀вкий   стоп легкото `пкий 
с. лито̀й   стоп вили `ваний 
с. ма `гниевый   стоп ма̀гнієвий 
с. магнѝтный   стоп магне `тний 
с. ме `дный   стоп мі̀дний 
с. металлокерами `ческий   
стоп металокерамі `чний 

с. нержавѐющий   стоп неіржавкѝй 
[нержаві `йний] 

с. нѝкелевый   стоп ні `келевий 
с. сверхлёгкий   стоп надлегки `й 
с. сверхпроводя̀щий   стоп надпровідни `й 
с. сверхтвёрдый   стоп надтвердѝй 
с. свинцо̀вый   стоп плю̀мбієвий [олив’я̀ний] 
с. со̀довый   розто̀п со̀довий (для топлення 
металів) 

с. сурьмя̀ный   стоп сти `бієвий 
с. твёрдый   стоп тверди `й 
с. термомагнѝтный   стоп термомагнѐтний 
с. типогра̀фский   стоп друка `рський 
с. тита̀новый   стоп тита `новий 
с. тугопла̀вкий   стоп важкотопкѝй 
с. ферромагнѝтный   стоп феромагне `тний 
с. цветно̀й   стоп кольоро `вий 
с. эвтектѝческий   стоп евтекти `чний 

спла̀вка   сто̀плювання, сто̀плення 
сплавлѐние   1. сто̀плювання; сто̀плення; 

2. сплавля `ння; спла `влення 
спла̀вленный   сто̀плений 
сплавля̀ть, спла̀вить   1. сто̀плювати, 
стопи `ти; 2. сплавля `ти, спла `вити 

сплавно̀й   1. стопни `й; 2. сплавнѝй 
спла̀вочный   1. стопни `й; 2. сплавни `й 
спланѝрованный   1. арх. сплано `ваний; 

2. ав. спланеро `ваний 
спланѝровать   1. арх. спланува `ти; 

2. ав. спланерува̀ти 
спла̀чивание   щі̀льнення, з’є̀днування, 
збива `ння 

спла̀чивать, сплотѝть   збива `ти, збѝти; 
з’є̀днувати, з’є̀днати; щільнѝти, защільнѝти 

сплета̀ть, сплестѝ   спліта̀ти, сплѐсти 
сплета̀ться   спліта̀тися, сплести `ся, 
поспліта `тися 

сплета̀ющий   спліта̀льний 
сплета̀ющийся   сплітни `й; спліта `ний 
сплетѐние   спліта̀ння; сплѐтення; плѐтиво,-ва 
сплетённый   сплѐтений 
сплочѐние   з’є̀днання, збиття `, защі̀льнення 
сплочённый   з’є̀днаний, зби `тий 
сплошно̀й   1. суці̀льний; 2. безпере `рвний; 

3. цілкови `тий 
спло̀шность   суці̀льність,-ности 
сплыва̀ние   сплива `ння 
сплыва̀ть, сплыть   сплива `ти, спли `стѝ 
сплю̀снутость   сплю `сненість,-ности 
сплю̀снутый   сплю `снений, сплю `снутий 
сплю̀снуть   сплю `снути 
сплю̀снуться   сплю `снутися 
сплю̀щение   плю `щення, сплю `щування; 
сплю `щення 

сплю̀щенность   сплю `щеність,-ности 
сплю̀щенный   сплю `щений 
сплю̀щиваемый   сплю̀щуваний; сплющѐнний 
сплю̀щивание   сплю `щування; сплю `щення 
сплю̀щивать, сплю̀щить   сплю `щувати, 
сплю `щити 

сплю̀щивающий   сплю̀щувальний, плющѝльний 
сплю̀щивающийся   сплющѐнний; сплю̀щуваний 
сплю̀щившийся   сплю `щений 
спой   лют,-ту 
споко̀йный   спокі̀йний 
спола̀скивание   сполі `скування 
спола̀скивать, сполосну̀ть   сполі̀скувати, 
сполосну `ти, сполоска `ти 

сполза̀ние   сповза̀ння 
с. землѝ   сповза̀ння [обсува `ння] землі̀
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сползать                                                                                   способность пропускная 

сполза̀ть, сползтѝ   сповза `ти, сповзти ` 
спонта̀нность   спонта `нність,-ности, 
самочѝнність,-ности 

спонта̀нный   спонта `нний, самові̀льний, 
самочѝнний 

спорадѝческий   споради `чний, поодино̀кий, 
випадко `вий 

спо̀соб   спо `сіб,-собу, мѐтод,-ду 
с. аналитѝческий   мѐтод аналітѝчний 
с. вычислѐния   спо `сіб обчѝслення 
с. вычислѝтельный   спо̀сіб обчѝслювальний 
с. графѝческий   спо `сіб графі̀чний 
с. едѝнственно возмо̀жный   спо̀сіб єдѝний 
с. изготовлѐния   спо̀сіб [мѐтод] вѝготовлення 
с. инверсио̀нный   спо `сіб інверсі `йний 
с. ка̀мерный   спо̀сіб ка `мерний 
с. конта̀ктный   спо `сіб конта `ктний 
с. нагружѐния   спо `сіб наванта `жування 
с. нажимно̀й   спо̀сіб натиско̀вий [натиснѝй] 
с. охлаждѐния   спо `сіб охоло `дження 
с. пла̀зменный   спо `сіб пла `змовий 
с. прессова̀льный   спо `сіб пресува̀льний 
с. программѝрования   
спо `сіб [мѐтод] програмува `ння 

с. произво̀дства   спо `сіб [мѐтод] 
виробни `цтва, мѐтод робо̀ти 

с. прока̀тки   спо `сіб вальцюва `ння 
с. разгру̀зки   спо̀сіб розванта `ження 
с. ректификацио̀нный   
спо `сіб ректифікаці̀йний 

с. сва̀рки   спо `сіб зва `рювання 
с. свѝвки   спо `сіб сука `ння [звива̀ння, 
скру `чування] 

с. су̀шки   спо `сіб вису `шування 
с. термодинамѝческий   
спо `сіб термодинамі̀чний 

с. упрочнѐния   спо `сіб змі̀цнення 
спосо̀бность   1. зда̀тність,-ности (властивість, 
якість); 2. спромо̀жність,-ности 
(можливість); 3. змо `га,-ги 
с. абсорбцио̀нная   зда̀тність абсорбува̀льна, 
абсорбува `льність,-ности 

с. адгезио̀нная   зда̀тність адгезюва `ння 
[адгезі̀йна, прилипа `льна] 

с. аккумулѝрующая   зда̀тність акумулюва̀льна 
[акумулятѝвна], акумулюва̀льність,-ности, 
нагрома `джувальність,-ности 

с. восстановѝтельная   
зда̀тність відно `влювальна 

с. впѝтывающая   спромо̀жність вбира̀льна 
с. враща̀тельная   зда̀тність оберта̀льна 
с. вя̀жущая   в’яза̀льність,-ности, 
зда̀тність зв’я̀зувальна [зв’я̀зна] (цементу) 

с. демпфѝрующая   зда̀тність демпфува̀льна 
с. загустѝтельная   зда̀тність згу̀щувальна 

[загу̀щувальна] 
с. избира̀тельная   зда `тність вибірна ` 

[вибира `льна], вибі̀рність,-ности 
с. излуча̀тельная   зда̀тність випромі̀нювальна 
с. изолѝрующая   зда `тність ізоляці̀йна, 
ізолюва `льність,-ности 

с. ионизѝрующая   зда̀тність йонізува̀льна 
с. испарѝтельная   зда `тність 
випаро `вувальна [випарна `] 

с. испуска̀тельная   зда `тність емісі̀йна 
с. каталитѝческая   зда `тність каталіти `чна 
с. кристаллизацио̀нная   
зда̀тність кристалізаці̀йна 

с. лучеиспуска̀тельная   
зда `тність випромі̀нювальна 

с. лучепоглоща̀тельная   
зда̀тність променевбирна ` 

с. мо `ющая   зда̀тність мѝйна 
с. нагрева̀тельная   зда̀тність нагрівна ` 

[нагріва `льна] 
с. нагру̀зочная   зда̀тність наванта̀жувальна 
с. обессѐривающая   зда̀тність 
знесіркува `льна [знесі̀рчувальна] 

с. окислѝтельная   зда̀тність окѝснювальна 
[оксидаці `йна] 

с. осадѝтельная   зда `тність осадна ` 
[оса̀джувальна] 

с. отража̀тельная   зда `тність відбивна ` 
с. парообразова̀тельная   зда̀тність паротві̀рна 

[пароутво̀рювальна], паротві̀рність,-ности 
с. пенообразу̀ющая   зда̀тність пінотві `рна 
с. поглоща̀тельная   зда̀тність поглина̀льна 

[вбирна `] 
с. подъёмная   зда̀тність підійма̀льна 
с. покупа̀тельная   спромо̀жність купівѐльна 
с. проника̀ющая   зда `тність проника `льна 

[проникна `] 
с. пропускна̀я   пропу `скність,-ности, 
пропуска `льність,-ности, спромо̀жність 
пропускна `
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способность разрешающая                                                                  срабатываемый 

с. разреша̀ющая   зда̀тність розді̀льна 
с. рассѐивающая   зда̀тність розсі̀ювальна 
с. растворя̀ющая   зда `тність розчѝнна, 
розчи `нювальність,-ности 

с. сма̀зочная   зда̀тність масти `льна 
с. сма̀чивающая   зда̀тність змо `чувальна, 
змо̀чувальність,-ности 

с. схва̀тывающая   зда `тність тужа̀віти 
(про цемент) 

с. теплопроизводѝтельная   
зда̀тність тепловиробна `, 
теплопродукти `вність,-ности 

с. теплотво̀рная   тепловида̀тність,-ности, 
калорі `йність,-ности 

с. тормозна̀я   зда̀тність гальмівна ` 
с. умягча̀ющая   зда `тність зм’я `кшувальна 
с. эгализѝрующая   зда̀тність егалізува̀льна 

[вирі `внювальна] 
с. эмиссио̀нная   зда `тність емісі̀йна 

спосо̀бствовать   сприя `ти, допомага̀ти, 
спричиня `тися 

спосо̀бствующий   сприя `тливий 
спра̀ва   право `руч, спра `ва 
спра̀шивать   пита̀ти, запи `тувати 
спрессова̀вшийся   спресо `ваний 
спрессо̀ванный   спресо `ваний 
спрессова̀ться   спресува `тися 
спрессо̀вываемый   спресо̀вуваний; спресо̀вний 
спрессо̀вывать, спрессова̀ть   спресо̀вувати, 
спресува `ти 

спрессо̀вывающий   спресо `вувальний 
спрессо̀вывающийся   спресо `вний; 
спресо `вуваний 

спрѝнклер   спрѝнклер,-ра (насадка- 
водорозбризкувач автоматичної дії на 
трубах протипожежної водопровідної 
мережі) 

спринцева̀ние   спринцюва `ння 
спринцева̀ть   спринцюва `ти 
спринцо̀вка   спринці̀вка,-ки, брѝзкалка,-ки 
спроектѝрованный   спроєкто `ваний 
спроектѝровать   спроєктува `ти 
спрос   по `пит,-ту 
спрыск   1. сприск,-ку; 2. на̀кидь,-ді (тиньку) 
спры̀скиваемый   спри `скуваний; сприскнѝй 
спры̀скивание   1. спрѝскування, спо̀рскування; 

2. буд. скро `плювання, накида `ння 

спры̀скивательный   спри `скувальний 
спры̀скивать, спры̀снуть   спри `скувати, 
спри `снути 

спры̀скивающий   спри `скувальний 
спрямлѐние   випро̀стування, спря̀млювання, 
вирі `внювання; вѝпростання, спря̀млення, 
ви `рівнення 

спрямля̀емый   випро `стуваний, 
випросто `вуваний, вирі `внюваний; 
випроста̀нний, випросто̀вний, вирівня̀нний 

спрямля̀ть, спрямѝть   вирі̀внювати, вѝрівняти; 
випро `стувати, вѝпростати 

спрямля̀ющий   вирі `внювальний, 
випро `стувальний, випросто `вувальний 

спрямля̀ющийся   випроста̀нний, випросто̀вний, 
вирі̀внѝй; випро̀стуваний, випросто̀вуваний, 
вирі `внюваний 

спуск   спуска̀ння, злива̀ння; спуск,-ку (води), 
злив,-ву 
с. винтово̀й   спуск ґвинтови `й 
с. водосто̀чный   спуск водозливни `й 
с. водоструйный   спуск водоструми `нний 
с. повѐрхностный   спуск поверхне `вий 
с. разгру̀зочный   спуск розванта̀жувальний 
с. рыча̀жный   спуск ва `жільний 

спуска̀льщик   спуска `ч,-ча 
спуска̀ние   спуска̀ння, злива `ння 
спуска̀ть, спустѝть   спуска `ти, спусти `ти; 
злива `ти, злѝти 

спуска̀ющий   спуска `льний, злива̀льний 
спуска̀ющийся   спускнѝй, зливнѝй; спу̀ска̀ний, 
зли `ваний 

спускно̀й   спускови `й, спускни `й, зливни `й 
спу̀ско-подъёмный   спу `ско-підійма̀льний 
спусково̀й   спускови `й 
спу̀танность   сплу̀таність,-ности 
спу̀тать   сплу̀тати 
спу̀тник   супу `тник,-ка, супровідни `к,-ка, 
сателі̀т,-та 
с. Землѝ естѐственный   супу `тник Землі̀ 
приро `дний 

с. Землѝ иску̀сственный   супу `тник Землі ` 
шту `чний 

с. планѐты   супу̀тник плане `ти 
с. свя̀зи   супу `тник зв’язку̀ 

сраба̀тываемый   спрацьо̀вуваний, зно̀шуваний; 
спрацьо `вний, зно̀сни `й
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срабатывание                                                          средства производства основные 

сраба̀тывание   спрацьо̀вування, зно̀шування, 
сто̀млювання (мастила); спрацюва `ння, 
зно `шення 

сраба̀тывать, срабо̀тать   спрацьо̀вувати, 
спрацюва `ти; зно̀шувати, зноси `ти 

сраба̀тывающий   спрацьо `вувальний 
сраба̀тывающийся   спрацьо `вний, зно̀сни `й; 
спрацьо `вуваний, зно `шуваний 

срабо̀танность   спрацьо `ваність,-ности, 
зно `шеність,-ности 

срабо̀танный   спрацьо `ваний, зно̀шений 
срабо̀таться   спрацюва `тися, зноси `тися 
сравнѐние   1. порі̀внювання; порівня `ння; 

2. мат. конґруе `нція,-ції; 3. рівня `ння; 
зрівня `ння (поверхні) 
с. величины̀   порівня `ння величини ` 
с. экспоненциа̀льное   
конґруе `нція експоненція `льна 

сра̀вниваемый   порі̀внюваний; порівня̀нний 
сра̀внивание   порі `внювання; порівня `ння 
сра̀внивать, сравнѝть   порі `внювати, 
порівня `ти; зрі̀внювати, зрівня `ти 

сравнѝмость   порі `внюваність,-ности, 
порівня `нність,-ности 

сравнѝмый   порівня̀нний, мат. конгруѐнтний 
сравнѝтельный   порівня `льний 
сраста̀ние   зроста̀ння 
сра̀щиваемый   зро `щуваний, сто̀чуваний; 
зроще `нний, сточни `й 

сра̀щивание   зро̀щування, сто̀чування; 
зро `щення, сто `чення 
с. внахлёстку   сто̀чування вна `пусток 
с. вприты̀к   сто̀чування вприту `л 
с. замко̀м   буд. зро `щування в замо̀к 

сра̀щивать, срастѝть   зро̀щувати, зрости `ти, 
сто̀чувати, сточѝти 

сра̀щивающий   зро̀щувальний, сто̀чувальний 
сра̀щивающийся   зроще `нний, сточни `й; 
зро `щуваний, сто̀чуваний 

среагѝровать   зреагува `ти 
сребровѝдный   срібля `стий, 
сріблоподі̀бний 

среброно̀сность   сріблоно `сність,-ности 
среда̀   середо̀вище,-ща 
с. агрессѝвная   середо `вище агреси `вне 
с. возду̀шная   середо̀вище пові `тря `не 

с. восстановѝтельная   середо̀вище відно̀вне 
с. га̀зовая   середо̀вище га `зове 
с. диспѐрсная   середо̀вище диспѐрсне 
с. жи `дкая   середо̀вище рідѝнне [рідке `] 
с. защѝтная   середо̀вище захисне ` 
с. инѐртная   середо̀вище іне `ртне 
с. кѝслая   середо̀вище ки `сле 
с. коррозио̀нная   середо `вище корозі̀йне 
с. нагрева̀тельная   середо̀вище нагріва̀льне 
с. нейтра̀льная   середо `вище нейтра̀льне 
с. неодноро̀дная   середо̀вище неоднорі̀дне 
с. окислѝтельная   середо̀вище окѝснювальне 

[оксидаці `йне] 
с. окружа̀ющая   середо̀вище навко̀лишнє, 
довкі̀лля 

с. охлажда̀ющая   
середо̀вище охоло̀джувальне [охоло̀дне] 

с. пита̀тельная   середо `вище пожи `вне 
[живи `льне] 

с. проводя̀щая   середо `вище провіднѐ 
с. реакцио̀нная   середо̀вище реакці̀йне 
с. светочувствѝтельная   
середо `вище світлочутли `ве 

с. щёлочная   середо̀вище лу `жне 
средѝнный   середѝнний 
срѐднее   ім. серѐднє,-нього 
с. арифметѝческое   серѐднє аритметѝчне 
с. геометрѝческое   сере `днє геометри `чне 
с. квадратѝчное   сере `днє квадрати `чне 
с. пропорциона̀льное   серѐднє пропорці̀йне 

среднезернѝстый   середньозернѝнний 
среднемя̀гкий   середньом’якѝй 
средненапо̀рный   середньонапі `рний 
среднепро̀чный   середньоміцни `й 
среднесу̀точный   середньодобови `й 
среднетвёрдый   середньотверди `й 
среднеусто̀йчивый   середньостійки `й 
среднечасово̀й   середньогоди `нний 
срѐдний   серѐдній, помі̀рний (середнього 
розміру), пересі̀чний (звичайний) 

срѐдства   за̀соби,-бів, ко `шти,-тів (грошові) 
с. дезактива̀ции   за̀соби дезактива̀ції 
с. индивидуа̀льной защѝты   
за̀соби індивідуа̀льного за `хисту 

с. оборо̀тные   ко̀шти обіго `ві 
с. произво̀дства основны̀е   
за̀соби виробни `цтва основні `
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средства радиационной защиты                                                             сседающийся 

с. радиацио̀нной защѝты   
за̀соби радіяці `йного за `хисту 

с. свя̀зи   за̀соби зв’язку ` 
с. технѝческого обслу̀живания   
за̀соби техні `чного обслуго `вування 

с. тра̀нспортные   за̀соби тра `нспортні 
с. эксплуата̀ции   за̀соби експлуата̀ції 

срѐдство   за̀сіб,-собу, спо `сіб,-собу 
с. автотра̀нспортное   за̀сіб автотра̀нспортний 
с. адгезио̀нное   за̀сіб прилипни `й 

[прилипа `льний] 
с. антидетонацио̀нное   за̀сіб антидетонаці̀йний 

[протистукови `й] 
с. антикоррозио̀нное   за̀сіб антикорозі̀йний 
с. антисептѝческое   за̀сіб антисепти `чний 

[протигнійни `й] 
с. буксиро̀вочное   за̀сіб голюва `льний 
с. дезинфицѝрующее   за̀сіб дезинфікува̀льний 
с. диагностѝрования   за̀сіб діягностува̀ння 
с. зака̀лочное   за̀сіб гартівни `й 
с. измерѐния   за̀сіб вимі̀рювання 
с. консервѝрующее   консерва `нт,-ту, 
за `сіб консервува̀льний 

с. мо̀ющее   за̀сіб мѝйний, речовина̀ пра̀льна 
с. обезво̀живающее   за̀сіб знево̀днювальний 
с. обезжѝривающее   за̀сіб знето̀вщувальний 
с. охлаждѐния   за̀сіб охоло `джувальний 
с. про̀тив замерза̀ния   за̀сіб про̀ти замерза̀ння 
с. противовоспалѝтельное   
за̀сіб протизапальни `й 

с. противовоспламенѝтельное   
за̀сіб протизаймѝстий 

с. противосы̀ростное   за̀сіб противо̀гкісний 
с. раскисля̀ющее   за̀сіб розкѝслювальний 
с. сма̀зочное   за̀сіб масти `льний 
с. сма̀чивающее   за̀сіб змо̀чувальний 
с. цементѝрующее   за̀сіб 
цементува `льний 

срез   зріза̀ння, зрі̀зування, стина̀ння; 
зрі `зання, зі `тнення; зріз,-зу, стин,-ну 
с. косо̀й   зріз скісни `й [навскі `сний] 
с. поперѐчный   зріз попере `чний 
с. продо̀льный   зріз поздо̀вжній 
с. резьбы̀   зріз на `різі 

среза̀емый   зрі̀зуваний, стина `ний; зрізни `й, 
стинни `й 

среза̀льщик   зрі̀зувач,-ча 
среза̀ние   зріза̀ння, стина `ння, зрі̀зування; 
зрі `зання, зі `тнення 

срѐзанный   зрі̀заний, зітя `тий 
срѐзывать, среза̀ть, срѐзать   зрі̀зувати, 
зріза̀ти, зрі̀зати; стина `ти, зітну `ти, стя `ти 
(верхню частину) 

среза̀ющий   зріза̀льний, стина `льний 
среза̀ющийся   зрізнѝй, стиннѝй; зрі̀зуваний, 
сти `наний 

срѐзка   зріза̀ння, стина `ння, зрі `зування; 
зрі̀зання, зі `тнення 

срезно̀й   зрізни `й 
срѐзывание   зріза̀ння, стина̀ння, зрі̀зування; 
зрі̀зання, зі `тнення 

срѐзывающий   зрі̀зувальний, стина `льний 
срѐзывающийся   зрізнѝй, стиннѝй; зрі̀зуваний, 
сти `наний 

сродство̀   хем. спорі `дненість,-ности, 
афі̀нність,-ности 
с. избира̀тельное   спорі̀дненість вибірна̀ 

[селекти `вна] 
с. с электро̀ном   спорі̀дненість з електро̀ном 
с. химѝческое   спорі `дненість хемі̀чна 
с. электро̀нное   спорі̀дненість електро̀нна 

срок   те `рмін,-ну, пері̀од,-ду, 
рѐченець,-нця 
с. го̀дности   тѐрмін прида `тности 
с. дѐйствия   тѐрмін ді̀ї 
с. слу̀жбы   те `рмін слу̀жби 
с. хранѐния   те `рмін зберіга `ння 

сро̀сток   зро `сток,-тка (проводів, кодол) 
сро̀чно   терміно̀во, нега `йно 
сро̀чный   терміно `вий, нега `йний 
сруб   зру̀бування; зру̀бання; зруб,-бу, о̀щеп,-пу 
сруба̀ть, срубѝть   зру̀бувати, зруба̀ти; стина̀ти, 
зітну `ти 

сру̀бленный   зру̀баний, стя `тий 
срыв   зрива `ння; зірва `ння; зрив,-ву 
срыва̀емый   зрива `ний; зривни `й 
срыва̀ющий   зрива `льний 
срыва̀ющийся   зривки `й, зривнѝй; зрѝваний 
сры̀тие   зриття ` 
сса̀дина   садно̀,-на̀ 
сседа̀емый  збі̀жний, зсідни `й 
сседа̀ющийся   збі̀жний, зсідни `й
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сседание                                                                                                            сталагмит 

сседа̀ние   збіга̀ння, зсіда̀ння 
сседа̀ться   збіга̀тися, зсіда̀тися 
ссека̀ть, ссечь   зсіка̀ти, зсіктѝ 
ссу̀да   по̀зика,-ки, по `зичка,-ки 
ссудода̀тель   позикода `вець,-вця 
ссудополуча̀тель   одѐржувач по̀зики 
ссу̀ченный   зсу̀каний 
ссу̀чивать, ссучѝть   зсу̀кувати, зсука `ти 
ссы̀лка   вказі̀вка,-ки, посила `ння 
ссыпа̀емый   зсипа̀ний, зсѝпуваний; зсипнѝй 
ссыпа̀ние   зси `пування, зсипа `ння 
ссыпа̀ть, ссы̀пать   зсипа `ти, зси `пати 
ссыпа̀ющий   зсипа `льний 
ссыпа̀ющийся   зсипнѝй; зсипа̀ний, зсѝпуваний 
ссыха̀ние   зсиха `ння 
ссыха̀ться, ссо̀хнуться   зсиха̀тися, зсо̀хнутися 
стабилиза̀тор   стабіліза̀тор,-ра, уста̀лювач,-ча 
с. гидравлѝческий   стабіліза̀тор гідравлі̀чний 
с. ла̀мповый   стабіліза̀тор ла `мповий 
с. напряжѐния   стабіліза `тор напру `ги 
с. пла̀мени   стабіліза̀тор по `лум’я 
с. то̀ка   стабіліза̀тор стру `му 
с. феррорезона̀нсный   стабіліза̀тор 
ферорезона `нсний [феромагне `тний] 

стабилиза̀ция   стабілізува̀ння, уста̀лювання; 
устабілізува̀ння, уста̀лення; стабіліза̀ція,-ції, 
уста `леність,-ности 
с. бензѝна   стабіліза̀ція [дебутаніза̀ція] 
бензи `ни 

с. напряжѐния   стабіліза `ція напру `ги 
с. нѐфти   стабіліза̀ція [дегаза̀ція] на `фти 
с. частоты̀   стабіліза̀ція частоти ` 

стабилизѝрование   стабілізува `ння, 
уста `лювання; устабілізува `ння, уста̀лення 

стабилизѝрованный   устабілізо `ваний, 
уста `лений 

стабилизѝровать   уста `лювати, уста `лити; 
стабілізува `ти, устабілізува `ти 

стабилизѝруемый   стабілізо `ваний, 
уста̀люваний; устабілізо̀вний, усталѐнний 

стабилизѝрующий   стабілізува `льний, 
уста `лювальний 

стабилизѝрующийся   устабілізо `вний, 
устале `нний; стабілізо̀ваний, уста̀люваний 

стабилизо̀ванный   устабілізо̀ваний 
стабилизова̀ть   стабілізува̀ти, устабілізува̀ти 

стабилизова̀ться   стабілізува `тися, 
устабілізува̀тися 

стабилитро̀н   стабілітро̀н,-на (газорозрядний 
чи напівпровідниковий прилад, напруга в 
якому мало залежить від струму, що 
протікає крізь нього) 

стабѝльность   стабі̀льність,-ности 
с. магнѝтная   стабі̀льність магнѐтна 
с. минера̀льных ма̀сел   стабі̀льність олі̀їв, 
незмі̀нність скла̀ду олі̀їв 

с. термѝческая   стабі `льність термі̀чна 
с. технологѝческого процѐсса   
стабі `льність технологі `чного проце `су 

стабѝльный   стабі̀льний 
ста̀венный   1. буд. віко̀нний; 2. гірн. ставнѐвий 
ста̀вень   віко `нниця,-ці 
с. раздвижно̀й   віко `нниця розсувна ` 
с. свёртывающийся   віко̀нниця згортна ` 
с. сдвижно̀й   віко `нниця зсувна ` 

ста̀вить   ста̀вити 
с. леса̀   ста̀вити ришто `вання, риштува `ти 

ста̀вка   ста̀вка,-ки, платня `,-ні ` 
стагнацио̀нный   стаґнаці `йний 
стагна̀ция   стаґна̀ція,-ції (застій у виробництві, 
торгівлі тощо) 

ста̀дия   ста̀дія,-дії (певний період у розвитку 
чогось, що має свої якісні особливості) 
с. изна̀шивания   ста̀дія спрацюва̀ння 
с. крекѝрования   ста `дія кре `кінґу (стадія 
термічного деструктивного розкладу 
нафти) 

с. ползу̀чести   ста̀дія повзі̀ння 
с. полимериза̀ции   ста̀дія полімериза `ції 
с. разрушѐния   ста̀дія руйнува `ння 
с. уста̀лости   ста̀дія уто̀млювання 

стака̀н   1. скля `нка,-ки; 2. маш. стака̀н,-на 
с. измерѝтельный   скля `нка вимірна ` 
с. нажѝмный   стака̀н натисни `й 

(для вальцювання) 
с. реду̀кторный   стака̀н реду `кторний 
с. устано̀вочный   стака `н устано `вний 

стака̀нчик   скля `ночка,-ки 
ста̀ккер   ста̀кер,-ра (пересувний, самохідний 
конвеєр, яким укладають колоди, дерево 
у штабелі) 

сталагмѝт   мін. сталагмі̀т,-ту (мінеральні 
утворення, що ростуть з дна печер у 
вигляді конусуватих стовпчиків)
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сталагмометр                                                                                     сталь отожжённая 

сталагмо̀метр   сталагмо `метер,-тра (прилад 
для визначення поверхневого натягу) 

сталактѝт   мін. сталакти `т,-ту (мінеральні 
вапнякові утворення, що звисають зі 
стелі у вигляді бурульок, трубочок) 

сталебето̀н   буд. сталебето `н,-ну 
сталева̀р   сталева̀р,-ра 
сталеварѐние   сталеварі `ння 
сталево̀й   сталеви `й 
сталелитѐйный   сталелива `рний 
сталелитѐйня   сталелива `рня,-ні 
сталеплавѝльный   сталето `пний 
сталеплавѝльщик   сталето `пник,-ка 
сталепрока̀тный   сталевальці̀вний 
сталепрока̀тчик   сталевальцівнѝк,-ка 
сталеразлѝвочный   сталерозливни `й 
сталинѝт   сталіні̀т,-ту (литий, твердий стоп, 
який натоплюють на леза металорізальних 
інструментів, для підвищення їх стійкости 
до зношування) 

сталѝровать   сталѝти (наварювати сталлю і 
гострити що-небудь; заварювати сталлю 
тріщини, отвори у чому-небудь металевому) 

ста̀лкиватель   зішто `вхувач,-ча 
ста̀лкивать, столкну̀ть   зішто `вхувати, 
зіштовхну `ти; спиха `ти, спихну `ти 

сталь   сталь,-лі, кри `ця,-ці 
с. алютѝрованная   сталь алюто `вана 

[наси `чена алюмі̀нієм] 
с. аустенѝтная   сталь австені `тна 

(залізовуглецевий стоп – твердий 
розчин вуглецю (до 2%) у гама-залізі) 

с. безуглеро̀дистая   сталь безвуглеце `ва 
с. бессемѐровская   сталь бессемѐрівська 
с. бо̀ристая   сталь бори `ста [борѝдна] 
с. бронева̀я   сталь па̀нцерна 
с. быстрорѐжущая   сталь швидкорі `зна 
с. вана̀диевая   сталь вана `дієва 
с. воздушнозака̀ливающаяся   
сталь повітрозагарто̀вна [повітрозагартівна̀] 

с. воло̀ченная   сталь тя `гнена 
с. вольфра̀мовая   сталь вольфра̀мова 
с. воронёная   сталь вороно̀вана [воронѐнна] 
с. высо̀кой обраба̀тываемости   
сталь висо `кої обро̀бности 

с. высоколегѝрованная   сталь високолего̀вана 
с. высокопро̀чная   сталь високоміцна ` 
с. высокоуглеро̀дистая   сталь багатовуглецѐва 

с. высокохро̀мистая   сталь багатохро̀мова 
[нержаві `йна] 

с. для холо̀дной штампо̀вки   
сталь для холо `дного штампува `ння 

с. жаропро̀чная   сталь жароміцна ` 
с. жаросто̀йкая [окалиносто̀йкая]   сталь 
жаротривка̀ [окалинотривка̀, циндротривка̀] 

с. жароупо̀рная   сталь жаротривка̀ 
с. закалённая   сталь загарто `вана 
с. инструмента̀льная   сталь інструмента̀льна 
с. калённая   сталь розпе `чена [гарто `вана] 
с. кана̀тная   сталь лѝнвова [кодо̀лова] 
с.-ка̀танка   
сталь-вальці `вка,-лі-вальці̀вки 

с. ката̀нная   сталь вальцьо `вана 
с. кипя̀щая   сталь кипля `ча 
с. кислотоупо̀рная   сталь кислототривка ` 
с. ко̀ванная   сталь ко̀вана 
с. конвѐрторная   сталь конве `рторна 
с. конструкцио̀нная   сталь конструкці `йна 
с. коррозио̀нно сто̀йкая   сталь корозі `йно 
тривка ` 

с. крѐмнистая   сталь кремнѝста [силіцѝдна] 
с. кро̀вельная   сталь покрівѐльна [да̀хова̀] 
с. легѝрованная   сталь лего `вана 
с. ледебурѝтная   сталь ледебури `тна 

(структурна складова залізовуглецевих 
стопів, механічна суміш аустеніту й 
цементу) 

с. лѐнточная   сталь стрічкова ` 
с. листова̀я   сталь аркуше `ва 
с. лита̀я   сталь ли `та 
с. литѐйная   сталь лива `рна 
с. малоуглеро̀дистая   сталь маловуглецѐва 
с. ма `рганцевая   сталь манґа `нова 
с. мартѐновская   сталь марте `нівська 
с. мартенсѝтная   сталь мартенсѝтна 

[гарто `вана] 
с. мелкозернѝстая   сталь дрібнозернѝнна 
с. молибдѐновая   сталь молібдѐнова 
с. напѝлочная   сталь терпуго `ва 
с. нержавѐющая   сталь неіржавна ` 

[нержаві `йна] 
с. низкоуглеро̀дистая   сталь маловуглецѐва 
с. нѝкелевая   сталь ні̀келева 
с. огнеупо̀рная   сталь вогнетривка̀ 
с. отожжённая   сталь відпа̀лена
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сталь отпущена                                                                                станина генератора 

с. отпу̀щена   сталь відгарто `вана 
с. подшѝпниковая   сталь ва̀льнична 
с. прока̀тная   сталь вальцюва `льна 
с. пружѝнная   сталь пружи `нна 
с. рѐссорно-пружи `нная   
сталь ресо `рно-пружи `нна 

с. самозака̀ливающаяся   сталь самогартівна̀ 
с.-самозака̀лка   
сталь-самога `рт,-лі-самога̀рту 

с. сва̀рочная   сталь зва̀рювальна 
с. строѝтельная   сталь будівѐльна 
с. тѝгельная   сталь бритва `льна 
с. титаноко̀бальтовая   сталь титаноко̀бальтова 
с. тома̀совская   сталь тома̀сівська 
с. трансформа̀торная   сталь трансформа̀торна 
с. углеро̀дистая   сталь вуглеце `ва, карбі̀д 
залі̀за, цементи `т,-ту 

с. уголко̀вая   сталь кутнико `ва 
с. феррѝтная   сталь фери `тна 
с. холоднока̀танная   
сталь холодновальцьо `вана 

с. хро̀мистая   сталь хро `миста 
с. хромована̀диевая   сталь хромована̀дієва 
с. хромомолибдѐновая   
ста̀ль хромомолібдѐнова 

с. хромонѝкелевая   сталь хромоні̀келева 
с. хромоникелемолибдѐновая   
сталь хромонікелемолібде `нова 

с. эвтекто̀идная   сталь евтекто `їдна 
(легкотопна) 

с. электротехнѝческая   сталь електротехні̀чна 
стально̀й   стале `вий, кри `цевий 
стамѐска   долото̀,-та, стамѐска,-ки 

(столярний інструмент для обробітку 
дерева) див. ма `зель 
с. долбёжная   долото ` довба `льне 
с. пло̀тничья   долото ` тесля `рське 
с. стеко̀льная   стамѐска скля `рська 
с. столя̀рная   долото ` столя `рне 

стан   1. верста̀т,-та (1. для обробітку металу; 
2. комплект колісних пар вагона); 2. стан,-ну, 
та̀бір,-бору (місце стоянки) 
с. ба̀лочный   верста̀т ба̀лковий [тря̀мовий] 
с. банда̀жный   верста `т банда̀жний 
с. волочѝльный   верста `т волочи `льний 
с. колёс   стан колі̀с 
с. колесопрока̀тный   верста̀т колесовальцівнѝй 

с. лентопрока̀тный   верста̀т стрічковальцівнѝй 
с. листопрока̀тный   верста̀т аркушевальцівнѝй 

[листовальцівнѝй] 
с. обжимно̀й   верста `т обтисни `й 
с. отдѐлочный   верста `т обро̀бний 
с. про̀волочно-прока̀тный   
верста `т дротовальцівни `й 

с. прока̀тный   верста `т вальцівнѝй, 
вальцівни `ця,-ці, вальці̀вня,-ні 

с. реверсѝвный   верста `т реверсѝвний 
с. редукцио̀нный   верста `т редукці̀йний 

[відно `вний] 
с. рельсопрока̀тный   верста̀т рейковальцівнѝй 
с. сортопрока̀тный   сортовальці `вниця,-ці 
с. трубосва̀рочный   
верста `т трубозва̀рювальний 

с. холо̀дной прока̀тки   верста `т холо `дного 
вальцюва `ння 

с. чистово̀й   верста `т чистови `й 
станда̀рт   станда̀рт,-ту 
с. госуда̀рственный   станда̀рт держа `вний 
с. отраслево̀й   станда `рт галузе `вий 
с. технологѝческий   станда̀рт технологі̀чний 
с. частоты̀   радіот. станда `рт частоти ` 

стандартиза̀ция   стандартиза `ція,-ції 
(встановлення єдиних обов’язкових норм 
і вимог на готову продукцію, матеріял) 

стандартизѝрование   стандартува̀ння 
стандартизѝрованный   устандарто `ваний, 
застандарто `ваний 

стандартизѝровать   стандартува̀ти; 
устандартува `ти, застандартува `ти 

стандартизѝроваться   стандартува `тися; 
устандартува `тися, застандартува̀тися 

стандартизѝруемый   стандарто `ваний; 
застандарто `вний, устандарто `вний 

стандартизѝрующий   стандартува̀льний, 
стандартівни `й 

станда̀ртность   станда̀ртність,-ности 
станда̀ртный   станда `ртний 
станѝна   1. маш. ста `тень,-тня, стани `на,-ни 

(основна корпусна частина агрегату, 
машини, верстата, на якій монтують 
всі вузли й деталі); 2. сто̀вба,-би (деталь 
плуга, що з’єднує чепігу з граділем) 
с. ба̀лочная   стани `на ба̀лкова 
с. вѝльчатая   стани `на вилкува `та 
с. генера̀тора   стани `на генера `тора
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станина жёсткая                                                                 станок токарно-долбёжный 

с. жёсткая   стани `на жорстка ` [тверда̀] 
с. ко̀вочного мо̀лота   стани `на кува̀льного 
мо̀лота 

с. направля̀ющая   стани `на напрямна ` 
с. прѝвода   станѝна при `воду 
с. раздвижна̀я   стани `на розсувна̀ 
с. разъёмная   стани `на рознімна̀ 
с. реду̀ктора   стани `на реду `ктора 
с. станка̀   стани `на верста `та 

станѝнный   стани `нний 
станѝолевый   станіо `левий 
станио̀ль   станіо̀ль,-лю, фольга ` ста̀нієва 

[ци `нова] 
станкозаво̀д   верстатозаво `д,-ду 
станна̀т ка̀лия  K2SnO3   ка `лій стана `т 
станнѝт ка̀лия  K2SnO2   ка `лій стані̀т 
стано̀к   верста `т,-та 
с. арматурогѝбочный   
верста `т арматурозгина `льний 

с. балансиро̀вочный   верста̀т балансува̀льний 
с. болторѐзный   верста̀т прогоничорі̀зний 
с. бурово̀й   верста `т свердлови `й 
с. быстрохо̀дный   верста `т швидкохі̀дний 
с. вальценарезно̀й   верста̀т вальценарізнѝй 
с. вальцешлифова̀льный   
верста `т вальцешліфува `льний 

с. винторѐзный   верста `т ґвинторі̀зний 
с. волочѝльный   верста `т протяга `льний 
с. гайконарезно̀й   верста `т мутронарізни `й 
с. гвоздѝльный   верста `т цвя `ховѝй 
с. гидравлѝческий   верста `т гідравлі̀чний 
с. гонча̀рный   верста `т гонча `рський 
с. гравирова̀льный   верста̀т карбува̀льний 
с. деревострога̀льный   
верста `т деревоструга `льний 

с. для дѐрева   верста `к,-ка 
с. дово̀дочный   верста `т викі̀нчувальний 
с. долбёжный   верста `т довба `льний, 
довба `рка,-ки 

с. дыропробивно̀й   верста̀т діркопробивнѝй 
с. зато̀чный   верста `т зато `чувальний 
с. зубообраба̀тывающий   
верста `т зубообро̀бний 

с. калёвочный   верста `т калюва `льний 
с. калибро̀вочный   верста̀т калібрува̀льний 
с. камнеобраба̀тывающий   
верста `т каменеобро̀бний 

с. карусѐльный   верста `т карусе `льний 
[крути `льний] 

с.-кача̀лка   верста `т-хита `лка,-та-хита `лки, 
верста `т-го̀йдалка,-та-го̀йдалки 

с. клепа̀льный   верста `т клепа `льний 
с. консо̀льно-фрѐзерный   
верста `т консо `льно-фре `зерний 

с. координа̀тно-расто̀чный   
верста `т координа `тно-розто `чний 

с. копирова̀льный   верста `т копіюва `льний 
с. лентопѝльный   верста̀т стрічкопѝльний 
с. лентотка̀цкий   верста̀т стрічкотка̀цький 
с. лесопѝльный   верста `т тарта `цький 
с. лущѝльный   верста `т дра̀льний, верста `т 
для лу̀щення 

с. металлообраба̀тывающий   
верста `т металообро̀бний 

с. нака̀точный   верста `т нако `чувальний 
с. намо̀точный   верста `т мота `льний 
с. напѝлочный   верста `т терпу `говий 

[напи `лковий] 
с. нарезно̀й   верста `т нарізни `й 
с. ножо̀вочный   верста `т ножі̀вковий 

[пи `лковий] 
с. опило̀вочный   верста `т опило̀вувальний 
с. печа̀тный   верста `т друка `рський 
с. полирова̀льный [полиро̀вочный]   
верста `т полірува̀льний 

с. прецизио̀нный   верста `т прецизі̀йний 
с. проволоковолочѝльный   
верста `т дротопротяга̀льний 

с. пружинонавѝвочный   
верста `т пружинонавива `льний 

с. расто̀чный   верста `т розто `чувальний 
[розточни `й] 

с. револьвѐрный   верста `т револьвѐрний 
с. резьбонарезно̀й   верста `т різенарізни `й 
с. сверлѝльный   верста `т свердлѝльний 
с. столя̀рный   верста `т столя `рний 
с. строга̀льный   верста `т струга `льний 
с. типогра̀фский   верста `т друка̀рський 
с. тка̀цкий   верста̀т тка̀цький 
с. тока̀рно-винторѐзный   
верста `т тока̀рно-ґвинторі `зний 

с. тока̀рно-долбёжный   
верста `т тока̀рно-довба `льний
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станок токарно-расточный                                                                 старение каучука 

с. тока̀рно-расто̀чный   
верста `т тока̀рно-розто `чувальний 

с. точѝльный   1. верста `т гостри `льний 
(для гострення); 2. верста `т точѝльний 
(для обточування) 

с. трансмиссио̀нный   верста̀т трансмісі̀йний 
с. трубогѝбочный   верста̀т трубозгина̀льний 
с. универса̀льно-шлифова̀льный   
верста `т універса̀льно-личкува `льний 
[-шліфува `льний] 

с. универса̀льный   верста `т універса `льний 
(верстат, на якому обробляють різні 
за розмірами вироби й деталі) 

с. фанерострога̀льный   
верста `т форніроструга `льний 

с. фрѐзерный   верста `т фре `зерний 
с. фугова̀льный   верста `т фугува `льний 
с. центрова̀льный   верста̀т центрува̀льний 
с. циклева̀льный   верста `т циклюва̀льний 
с. шлифова̀льный   верста `т личкува `льний 

[шліфува `льний] 
с. шпо̀ночный   верста `т плі `шковий 

[плішкоро `бний] 
с. штампо̀вочный   верста̀т штампува̀льний 

стано̀чник   верста `тник,-ка 
стано̀чный   верста `тний 
станцио̀нный   станці `йний 
ста̀нция   ста̀нція,-ції, зупи `нка,-ки, 
підприє `мство,-ва, апара `т,-та 
с. автозапра̀вочная [АЗС]  
ста̀нція автозапра̀вна, АЗС 

с. автоматѝческая   ста̀нція автоматѝчна 
с. аккумуля̀торная заря̀дная   
ста̀нція акумуля `торна заря `джувальна 

с. ветроэлектрѝческая   
ста̀нція вітроелектри `чна 

с. водоочистѝтельная   ста̀нція водоочисна̀ 
с. газораспределѝтельная   
ста̀нція газорозподі̀льна 

с. гидрометрѝческая   ста̀нція гідрометрѝчна 
с. гидроэлектрѝческая   
ста̀нція гідроелектри `чна 

с. горноспаса̀тельная   
ста̀нція гірничорятува̀льна 

с. дрейфу̀ющая   ста̀нція дрейфува̀льна 
с. железнодоро̀жная   ста̀нція залізни `чна 
с. запра̀вочная   запра̀вня,-ні, ста̀нція запра̀вна 

с. испыта̀тельная   ста̀нція випро̀бувальна 
с. исслѐдовательская   ста̀нція дослі̀дницька 
с. компрѐссорная   ста̀нція компрѐсорна 
с. метеорологѝческая   ста̀нція метеорологі̀чна 
с. насо̀сная   ста̀нція помпова̀ [помпува̀льна] 
с. о̀пытная   ста̀нція до `слідна 
с. отгру̀зочная   ста̀нція відванта̀жувальна 
с. отправѝтельная   ста̀нція відря `дна 

[відпра `влювальна] 
с. отправлѐния   зал. ста̀нція відпра̀влення 
с. передаю̀щая   ста̀нція передава̀льна 
с. передвижна̀я   ста `нція пересувна ` 
с. приёмная   ста̀нція прийма `льна 
с. радиовеща̀тельная   ста̀нція радіомо̀вна 
с. радиолокацио̀нная   ста̀нція радіолокаці̀йна 
с. распределѝтельная   ста̀нція розподі̀льна 
с. ремо̀нтная   ста̀нція ремо̀нтна 
с. ремо̀нтно-технѝческая [РТС]  
ста̀нція ремо̀нтно- техні `чна, РТС 

с. сейсмѝческая   ста `нція сейсмі `чна 
с. селекцио̀нная   ста `нція селекці̀йна 
с. силова̀я   ста̀нція силова ` 
с. сортиро̀вочная   ста̀нція сортува `льна 
с. спаса̀тельная   ста `нція рятува `льна 
с. телегра̀фная   ста̀нція телегра `фна 
с. теплова̀я   ста̀нція теплова ` 
с. това̀рная   ста̀нція това̀рна [ванта `жна] 
с. широковеща̀тельная   ста̀нція широкомо̀вна 
с. электрѝческая   ста̀нція електрѝчна, 
електрі `вня,-ні 
с. э. а̀томная [АЭС]   ста̀нція електрѝчна 

а̀томна, АЕС 
ста̀пель   ста̀пель,-ля (залізобетонний, 
кам’яний фундамент для складання 
верстатів, літаків, суден) 

ста̀пельный   ста̀пельний, примостє̀вий 
ста̀пливать, стопѝть   сто̀плювати, стопи `ти 
стара̀тельно   стара̀нно, ретѐльно, дбайлѝво 
старѐние   старі `ння, деграда `ція,-ції, 
дегенера `ція,-ції 
с. деформацио̀нное   старі̀ння деформаці̀йне 
с. естѐственное   старі `ння приро `дне 
с. изоля̀ции   старі `ння ізоля `ції 
с. иску̀сственное   старі `ння шту `чне 
с. катализа̀тора   дезактива̀ція каталіза̀тора 
с. каучука̀   старі `ння кавчуку `
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старение масла                                                       стати`стика совокупного продукта 

с. ма `сла   старі̀ння [псува `ння] олі `ї (через 
окиснення, розклад, полімеризацію) 

с. мета̀лла   старі̀ння мета̀лу 
с. механѝческое   старі `ння механі̀чне, 
деграда̀ція механі̀чна 

с. полимѐра   старі̀ння поліме `ру 
с. светово̀е   старі̀ння світлове ` 
с. стекла̀   старі̀ння [перекристаліза̀ція] скла 
с. теплово̀е   старі `ння теплове ` 

старѐть   старі `ти 
старѐться   старі `ти (про пластмасу) 
старѐющий   старі̀ючий, старки `й 
старт   старт,-ту, поча `ток,-тку 
ста̀ртер   ста̀ртер,-тера, пускови `к,-ка 
с. с инерцио̀нным прѝводом   ста̀ртер з 
інерці `йним при `водом 

с. с перемеща̀ющимся я̀корем   ста̀ртер з 
пересувни `м я `корем 

с. электрѝческий инерцио̀нный   ста̀ртер 
електри `чний інерці `йний 

ста̀ртерный   ста̀ртерний 
стартова̀ть   стартува `ти 
ста̀ртовый   ста̀ртовий 
старшинство̀   старшинство `,-ва ` 
ста̀тика   ста̀тика,-ки (розділ механіки, що 
вивчає закони рівноваги тіл) 
с. аналитѝческая   ста̀тика аналіти `чна 
с. геометрѝческая   ста̀тика геометри `чна 
с. графѝческая   ста̀тика графі `чна 
с. оболо̀чек   ста `тика оболо `нок 
с. плит   ста̀тика плит 
с. сооружѐний   ста̀тика спору `д 

ста̀тико-динамѝческий   ста̀тико-динамі̀чний 
ста̀тико-момѐнтный   ста̀тико-момѐнтний 
статѝстик   статѝстик,-ка 
статѝстика   тех. стати `стика,-ки (кількісний 
облік процесів у нерозривному зв’язку з 
їх якісною характеристикою) 
с. администратѝвная   
стати `стика адміністрати `вна 

с. Бо̀льцмана   стати `стика Бо `льцмана 
[розпо `ділу ене `ргії] 

с. вѐдомственная   статѝстика ві `домча 
с. внѐшней торго̀вли   статѝстика зо̀внішньої 
торгі `влі 

с. внешнеэкономѝческих свя̀зей   статѝстика 
зовнішньоекономі `чних зв’язкі `в 

с. вну̀тренней торго̀вли   
стати `стика вну `трішньої торгі `влі 

с. во̀дного хозя̀йства   стати `стика во̀дного 
господа `рства 

с. во̀дных ресу̀рсов   стати `стика во̀дних 
ресу `рсів 

с. геоло̀гии   стати `стика геоло `гії 
с. демографѝческая   статѝстика демографі̀чна 
с. дина̀мики основны̀х фо̀ндов   
стати `стика основни `х фо̀ндів 

с. земѐльных ресу̀рсов   
стати `стика земѐльних ресу `рсів 

с. капита̀льного строѝтельства   
стати `стика капіта̀льного будівнѝцтва 

с. капита̀льных вложѐний   стати `стика 
капіта `льних вкла̀день 

с. ква̀нтовая   стати `стика ква `нтова 
с. классѝческая   стати `стика класи `чна 
с. коммѐрческая   стати `стика комерці̀йна 
с. кредитова̀ния   статѝстика кредитува̀ння 
с. лесно̀го хозя̀йства   статѝстика лісово̀го 
господа `рства 

с. математѝческая   статѝстика математѝчна 
с. материа̀льных ресу̀рсов   
стати `стика матерія `льних ресу `рсів 

с. национа̀льного бога̀тства   стати `стика 
націона `льного бага `тства 

с. национа̀льного дохо̀да   
стати `стика націона `льного прибу̀тку 

с. обращѐния общѐственного проду̀кта   
стати `стика оборо̀тности суспі `льного 
проду `кту 

с. производѝтельности труда̀   стати `стика 
продукти `вности пра `ці 

с. произво̀дства общѐственного проду̀кта   
стати `стика виробни `цтва суспі `льного 
проду `кту 

с. произво̀дственных мо̀щностей   
стати `стика виробни `чих поту `жностей 

с. промы̀шленная   статѝстика промисло̀ва 
с. себесто̀имости проду̀кции   стати `стика 
собіва̀ртости проду̀кції 

с. систематѝческая   статѝстика систематѝчна 
с. совоку̀пного общѐственного проду̀кта   
стати `стика суку `пного суспі `льного 
проду `кту

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 494
статистика состава фондов                                                                                 стегать 

с. соста̀ва основны̀х фо̀ндов   стати `стика 
скла `ду основни `х фо̀ндів 

с. социа̀льная   стати `стика соція `льна 
с. строѝтельства   статѝстика будівнѝцтва 
с. тра̀нспортного обслу̀живания   статѝстика 
тра̀нспортного обслуго̀вування 

с. физѝческая   стати `стика фізи `чна 
с. фина̀нсов   стати `стика фіна `нсів 
с. целочѝсленных величѝн   мат. статѝстика 
цілочислови `х величи `н 

с. цен   стати `стика цін 
с. ча̀стного предпринима̀тельства   
стати `стика прива̀тного підприє̀мництва 

с. частнохозя̀йственной дѐятельности   
стати `стика приватногоспода `рської 
дія `льности 

с. эколо̀гии окружа `ющей среды̀   
стати `стика довкі̀лля [еколо `гії] 

с. экономѝческая   статѝстика економі̀чна 
с. эффектѝвности общѐственного произво̀дства   
стати `стика ефекти `вности суспі̀льного 
виробни `цтва 

статистѝческий   статисти `чний 
статѝческий   статѝчний, нерухо̀мий (у стані 
рівноваги) 

статѝчность   стати `чність,-ности, 
нерухо `мість,-мости, незмі̀нність,-ности 

ста̀тор   ста̀тор,-ра (нерухома частина 
електричних машин, що взаємодіє з 
обертовою частиною – ротором) 
с. асинхро̀нного двѝгателя   
ста̀тор асинхро `нного двигуна ` 

с. дугово̀й   ста̀тор дугови `й 
с. сбо̀рный   ста̀тор збірни `й 

статоско̀п   статоско `п,-па (барометричний 
прилад для вимірювання найменших змін 
атмосферного тиску) 

стациона̀р   стаціона `р,-ра (нерухома основа, 
фундамент якої-небудь машини) 

стациона̀рность   стаціона `рність,-ности, 
нерухо `мість,-мости 

стациона̀рный   стаціона `рний, пості`йний, 
уста `лений, незмі̀нний, нерухо `мий 

ста̀чиваемый   сто̀чуваний; сточни `й 
ста̀чивание   сто̀чування 
ста̀чивать, сточѝть   сто `чувати, сточи `ти 
ста̀чиваться, сточѝться   сто̀чуватися, сточѝтися 
ста̀чивающий   сто̀чувальний 

ста̀чивающийся   сточни `й; сто `чуваний 
ствол   сто `вбур,-ра, ці̀вка,-ки 
с. бурово̀й   сто `вбур бурови `й 
с. вентиляцио̀нный   сто̀вбур вентиляці̀йний 
с. водоотлѝвный   сто̀вбур водовідливни `й 
с. возду̀шный   сто̀вбур пові̀тря `ний 
с. вспомога̀тельный   сто̀вбур допомі̀жний 
с. вытяжно̀й   сто̀вбур витяжни `й 
с. закла̀дочный   сто̀вбур закладни `й 
с. накло̀нный   сто̀вбур похи `лий 
с. печѝ   сто̀вбур [ці `вка] пе `чі 
с. подъёмный   сто̀вбур підійма̀льний 
с. прито̀чный   сто̀вбур припливни `й 
с. развѐдочный   сто̀вбур розві `дувальний 
с. сдво̀енный   сто̀вбур здво `єний 
с. скѝповый   сто̀вбур скі `повий 
с. ша̀хтный   сто̀вбур ша `хтовий 
с. эксплуатацио̀нный   
сто̀вбур експлуатаці̀йний 

стволѝстый   стовбури `стий 
стволово̀й   стовбуро `вий 
ство̀льный   сто̀вбурний 
створ   створ,-во `ру 
с. воро̀т   ворі `тниця,-ці 
с. фѝнишный   лі̀нія фі̀нішу 

створа̀живаемость   зву `рджуваність,-ности 
створа̀живание   1. зву̀рджування; зву̀рдження; 

2. осіда̀ння пластівця `ми 
створа̀живать, створо̀жить   зву̀рджувати, 
зву `рдити (латекс), скипа `ти, скипі `ти 

ство̀рка   сту `лка,-ки 
створо̀женный   зсі `лий, скипі `лий 
ство̀рчатый   сту `лчастий 
стеара̀т   стеара̀т,-ту (сіль стеаринової кислоти) 
с. на̀трия  C17H35COONa   на̀трій стеара̀т, 
мѝло,-ла 

стеарѝн   стеарѝн,-ну (технічна стеаринова 
кислота) 

стеатѝт   мін. стеатѝт,-ту (суцільне скупчення 
тальку) 

стѐбель   стебло `,-ла; стебли `на,-ни 
стѐбельный   стеблови `й 
стебѐльчатый   стеблови `й 
стеблевѝдный   стеблоподі̀бний 
стеблеобра̀зный   стеблоподі̀бний 
стега̀ние   стьо `бання 
стега̀ть   стьо `бати (про шиття)
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стежок                                                                                                стекло тугоплавкое 

стежо̀к   стібо̀к,-бка 
с. кресто̀вый   стібо `к хреща `тий 
с. цепно̀й   стібо̀к ланцюжко `вий 

стека̀ние   стіка̀ння 
стека̀ть, стечь   стіка̀ти, стекти ` 
стека̀ющий   стіка̀льний 
стека̀ющийся   стечни `й, стічни `й; стіка `ний 
стеклѐние   склі̀ння 
стеклѐть   скляні̀ти 
стеклѝть   скли `ти 
стекло̀   1. скло,-ла; 2. шибка,-ки (скло віконне); 

3. скѐльце,-ця (в окулярах); 4. лі̀нза,-зи 
с. алеба̀стровое   скло алеба `строве 
с. алюмосилика̀тное   скло алюмосиліка̀тне 
с. армѝрованное   скло армо `ване 
с. барѝтовое   скло бари `тове 
с. безоско̀лочное   скло безула̀мкове 
с. бѐмское   скло бѐмське 
с. бесцвѐтное   скло безба̀рвне 
с. бесщелочно̀е   скло безлу `жне 
с. бора̀тное   скло бора̀тне 
с. буты̀лочное   скло пляшкове ` 
с. ветрово̀е   скло вітрове ` 
с. витрѝнное   скло вітри `нне 
с. водомѐрное   скло водомі̀рне, водовка̀з,-зу 
с. волнѝстое   скло хвиля `сте 
с. вулканѝческое   скло вулкані `чне 
с. гранённое   скло обгранко̀ване [ґранча̀сте] 
с. двояково̀гнутое   лі̀нза двовгну̀та 
с. двояковы̀пуклое   лі̀нза двоопу̀кла 
с. ды̀мчатое   скло димча̀сте [ди `млене] 
с. жаропро̀чное   скло жаростійкѐ 
с. жи `дкое   скло рідке ` 
с. закалённое   скло загарто `ване 
с. защѝтное   скло захисне ` 
с. зерка̀льное   скло дзерка `льне 
с. ѝенское   скло є̀нське 
с. ка̀лиевое   скло ка̀лієве [пота `сове] 
с. ква̀рцевое   скло ква `рцове 
с. кислотоусто̀йчивое   скло кислототривкѐ 
с. ко̀бальтовое   скло ко `бальтове 
с. ла̀мповое   скло ла̀мпове 
с. легкопла̀вкое   скло легкото `пке 
с. листово̀е   скло листове ` 
с. лито̀е   скло лѝте 
с. лобово̀е   скло чолове ` [лобовѐ] 

с. магнезиа̀льное   скло магнезія `льне 
с. матиро̀ванное   скло мато `ване [тьмя `не] 
с. ма `товое   скло ма̀тове 
с. моло̀чное   скло моло `чне 
с. наблюда̀тельное   скло спостерѐження 
с. накладно̀е   скло накладне ` 
с. на̀триевое жѝдкое   скло на̀трієве [со̀дове] 
рідкѐ 

с. натро̀нное   скло натро `нне 
с. натронноизвестко̀вое   
скло натронновапни `сте 

с. небью̀щееся   скло небитне ` 
с. неосветлённое   скло неосві `тлене 
с. огнеупо̀рное   скло вогнетривкѐ 
с. око̀нное   скло віко `нне, ши `бка віко̀нна 
с. оптѝческое   скло опти `чне 
с. органѝческое   скло органі `чне 
с. орна̀ментное   скло орна `ментне 
с. осветѝтельное   скло осві̀тлювальне 
с. очко̀вое   скло окуля `рне 
с. пѐнистое   скло піни `сте 
с. пѝрекс   скло піре `ксове [пайрѐксове] 
с. поглоща̀ющее   скло вбирне ` 
с. покро̀вное   скѐльце покривнѐ [накривнѐ] 
с. полиро̀ванное   скло поліро `ване 
с. по̀лое   скло порожни `сте 
с. поляро̀идное   скло поляро `їдне 
с. посу̀дное   скло посу `дне 
с. предмѐтное   скло предме `тне 
с. притёртое   скло пришліфо̀ване [притѐрте] 
с. рассѐивающее   лі̀нза розсівна̀ 

[розсі̀ювальна] 
с. растворѝмое   скло розчи `нне [рідкѐ] 
с. рубѝновое   скло рубі̀нове 
с. светотехнѝческое   скло світлотехні `чне 
с. свинцо̀вое   скло плю `мбієве [оли `в’яне] 
с. смотрово̀е   скло оглядо̀ве 
с. собира̀тельное   лі̀нза збірна ` 
с. солнцезащѝтное   скло сонцезахисне ` 
с. спечённое   скло спе `чене 
с. строѝтельное   скло будівѐльне 
с. сферѝческое   скло сфери `чне 
с. та̀рное   скло та̀рне 
с. терма̀льное   скло терма `льне 
с. технѝческое   скло техні `чне 
с. тугопла̀вкое   скло важкото `пке
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стекло увеличительное                                                                               стена глухая 

с. увеличѝтельное   скло збі̀льшувальне, 
лі̀нза збі̀льшувальна 

с. увио̀левое   скло увіо `леве 
с. узо̀рчатое   скло візеру̀нчасте [візерунко̀ве] 
с. упрочнённое   скло змі̀цнене 
с. ура̀новое   скло ура `нове 
с. утолщённое   скло пото̀вщене [згру̀блене] 
с. филигра̀нное   скло філіґра `нне 
с. фона̀рное   скло ліхта `рне 
с. хруста̀льное   скло криштале `ве 
с. худо̀жественное   скло худо `жнє 
с. цветно̀е   скло кольоро `ве 
с. часово̀е   скло годиннико `ве 
с. шлифо̀ванное   скло шліфо `ване 
с. шо̀товское   скло шо `тівське 
с. щёлочеусто̀йчивое   скло лугостійке ` 
с. электрова̀куумное   скло електрова̀куумне 

стеклобло̀к   склобло̀к,-ка 
с. пустотѐлый   склобло `к порожни `стий 

стеклова̀ние   склува `ння, склі `ння, зісклі̀ння 
с. пластама̀ссы   зісклі `ння пластма̀си 

стеклова̀рный   склото `пний, склова `рний 
стеклова̀та   склова̀та,-ти (теплоізоляційний 
матеріял із сплетених скляних волокон) 

стекловѝдный   скли `стий, склоподі̀бний 
стеклово̀йлок   склопо `всть,-ті 
стекловолокнѝт   скловолокні `т,-ту 
стекловолокно̀   скловолокно `,-на 
стекло̀граф   скло̀граф,-фа (пристрій для 
друкування на склі) 

стеклографѝрованный   зісклографо̀ваний 
стеклографѝческий   склографі `чний 
стеклогра̀фия   склогра `фія,-фії 
стеклоду̀в   склоду̀в,-ва 
стеклоду̀вный   склоду `вний 
стеклозаво̀д   гу `та скляна̀, склото̀пня,-ні, 
склозаво `д,-ду 

стеклоиздѐлие   склови `ріб,-робу 
с. выдувно̀е   склови `ріб видувнѝй 
с. декоратѝвное   скловѝріб декоратѝвний 
с. машѝнной вы̀работки   
склови `ріб маши `нного ви `роблення 

с. эмалѝрованное   скловѝріб емальо̀ваний 
стеклома̀сса   склома̀са,-си 
с. непрова̀ренная   склома̀са непрова `рена 
с. осветлённая   склома `са осві̀тлена 
с. сва̀ренная   склома̀са зва `рена 

стеклонаполнѝтель   склонапо `внювач,-ча 
стеклообра̀зный   скли `стий, склоподі̀бний 
стеклообразова̀ние   склоутво `рення 
стеклоочистѝтель   склоочи `сник,-ка 
стеклоплавѝльный   склото `пний 
стеклопла̀стик   склопла `стик,-ку 
стеклорѐжущий   склорі `зальний 
стеклорѐз   склорі̀з,-за 
с. алма̀зный   склорі `з алма̀зний 

стеклоспла̀в   склосто `п,-пу 
стеклота̀ра   склота̀ра,-ри 
стеклотекстолѝт   склотекстолі `т,-ту 

(шаруватий пластик, в якому шари 
склотканини склеєні синтетичною 
смолою) див. пла̀стики сло̀истые 

стеклотка̀нь   склоткани `на,-ни (тканина, 
вироблена із скляного волокна) 

стеклоусто̀йчивость   склості `йкість,-кости 
стеклоформиру̀ющий   склоформува̀льний 
стеклоцемѐнт   склоцеме `нт,-ту 
стёклышко   ске `льце,-ця 
стеклянѐть   скляні̀ти (1. ставати нерухомим, 
застиглим; 2. виділятися скляним блиском) 

стекля̀нность   скля `ність,-ности 
стекля̀нный   1. склянѝй (матеріял); 2. склѝстий 

(блиск) 
стеко̀льный   скляни `й 
стеко̀льня   скля `рня,-ні 
стеко̀льщик   скляр,-ра ` 
стелла̀ж   стела `ж,-жа̀, поли `ця,-ці 
с. сушѝльный   стела̀ж суши `льний 
с. тра̀нспортный   поли `ця тра `нспортна 
с. я̀русный   стела `ж поверхо `вий 

стеллѝт   стелі̀т,-ту (твердий стоп кобальту, 
хрому та вольфраму, з якого виготовляють 
різальні частини інструментів і наварні 
деталі машин, які швидко зношуються) 

стена̀   1. стіна `,-ни, 2. мур,-ру (з кам’яного 
муровання) 
с. берегоукрепѝтельная   
стіна̀ берегоукрі̀плювальна 

с. бокова̀я   стіна̀ бічна̀ 
с. вну̀тренняя   стіна̀ вну `трішня 
с. водораспределѝтельная   
стіна̀ водорозподі̀льна, 
мур водорозподі̀льний 

с. газонепроница̀емая   стіна̀ газонепроникна̀ 
с. глуха̀я   стіна̀ глуха `
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стена звуконепроницаемая                                                          степень убывающая 

с. звуконепроница̀емая   
стіна̀ звуконепроникна ` 

с. ка̀менная   стіна ` кам’яна̀, мур,-ру 
с. капита̀льная   стіна̀ капіта `льна (стіна, 
що є головною опорою для покрівлі) 

с. кирпѝчная   стіна̀ цегляна `, мур,-ру 
с. лицева̀я   стіна̀ чолова ` 
с. несу̀щая   стіна̀ трима̀льна 
с. опо̀рная   стіна̀ опо `рна 
с. отко̀сная   стіна ` укі̀сна 
с. перебо̀рочная   стіна̀ переді̀лкова 
с. подпо̀рная   стіна̀ підпі̀рна 
с. пустотѐлая   стіна̀ порожни `ста 
с. разделѝтельная   стіна ` розді̀лювальна 
с. ребрѝстая   стіна̀ ребри `ста [ребрува `та] 
с. решётчатая   стіна̀ ґратча̀ста 
с. русто̀ванная   стіна̀ русто̀вана (з каменя 
з грубо обтесаною опуклою лицьовою 
поверхнею) 

с. сама̀нная   стіна ` ли `мпачна 
с. сва̀йная   стіна̀ па̀льова ` 
с. сѐтчатая   стіна ` сітча̀ста 
с. торцо̀вая   стіна ` торцева ` [івѐрова] 
с. шлакобето̀нная   стіна̀ жужелебето̀нна 
с. шлакобло̀чная   стіна̀ жужелебло̀чна 
с. щекова̀я   стіна̀ причі̀лкова 

стенд   стенд,-да (1. місце, устава, де 
випробовують машини, апарати, прилади; 
2. пристрій в металооброблюванні; 3. стояк 
з експонатами) 
с. инерцио̀нного тѝпа   стенд інерці `йного 
ти `пу 

с. испыта̀тельный   стенд випро̀бувальний 
с. сбо̀рочный   стенд склада̀льний 
с. силового тѝпа   стенд силово `го тѝпу 
с. центробѐжный   стенд відцентро `вий 

стѐндовый   стѐндовий 
стѐнка   сті̀нка,-ки (1. те саме, що стіна; 

2. бічна сторона якого-небудь вмістилища, 
порожнистого предмета; 3. оболонка, 
покриття порожнини) 
с. ба̀лки   сті̀нка ба̀льки [ба̀лки] 
с. забра̀льная   сті̀нка затри `мувальна 
с. откидна̀я   сті̀нка відкидна ` 
с. пло̀ская   сті̀нка пло `ска 
с. поглоща̀ющая   сті̀нка вбира `льна 

[поглина `льна] 
с. подпо̀рная   сті̀нка підпірна ` 

с. предохранѝтельная   сті̀нка захисна ` 
[запобі̀жна] 

с. промежу `точная   сті̀нка проміжна ` 
с. раздвижна̀я   сті̀нка розсувна ` 
с. раздѐльная   сті̀нка розді̀льна 
с. реа̀ктора   сті̀нка реа `ктора 
с. сосу̀да   сті̀нка посу `дини 
с. шпу̀нтовая   сті̀нка га̀рова 

стенно̀й   стінни `й 
стенобѝтный   стінова `лковий 
стеново̀й   стінови `й 
стенотермѝческий   стінотермі̀чний 
стѐпени свобо̀ды   сту `пені ві̀льности 
стѐпень   1. сту̀пінь,-пеня; 2. мі̀ра,-ри; 

3. мат. сте `пінь,-пеня 
с. блѝжнего поря̀дка   сту `пінь бли `зького 
поря `дку 

с. вероя̀тности   стѐпінь ймові `рности 
с. возроста̀ющий   стѐпінь зроста̀льний 
с. да̀льнего поря̀дка   сту̀пінь далѐкого 
поря `дку 

с. деформа̀ции   сту̀пінь деформува `ння 
с. запрещённости   сту̀пінь заборо̀нености 
с. измельчѐния   сту̀пінь здрі̀блення 

[роздрі̀блення] 
с. испо̀льзования машѝны   
сту̀пінь використа̀ння маши `ни 

с. наполнѐния гидродинамѝческой переда̀чи   
сту̀пінь напо `внення [напо `внювання] 
гідродинамі̀чної переда̀чі 

с. насыщѐния   сту̀пінь наси `чення 
с. неодноро̀дности   сту̀пінь неоднорі̀дности 
с. окислѐния   сту̀пінь окѝснення [оксида̀ції] 
с. отображѐния   сту̀пінь відобра̀ження 
с. очѝстки га̀за   сту̀пінь очи `щення га̀зу 
с. поглощѐния   сту̀пінь поглина `ння 

[вбира `ння] 
с. подвѝжности   сту̀пінь рухли `вости 
с. положѝтельный   стѐпінь дода̀тний 
с. приближѐния   сту `пінь набли `ження 
с. расширѐния   сту̀пінь розши `рености 

[розши `рення] 
с. сжа̀тия   сту̀пінь сти `ску [стѝснення] 
с. то̀чности   мі̀ра то̀чности 
с. турбулѐнтности   сту̀пінь турбулѐнтности 
с. убыва̀ющая   стѐпінь спадни `й
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степень уравнения                                                              стержень сжато-изогнутый 

с. уравнѐния   стѐпінь рівня `ння 
с. утилиза̀ции   сту̀пінь утиліза̀ції 

[використа `ння] 
с. чётная   стѐпінь па `рний 
с. чистоты̀   сту̀пінь чистоти ` 
с. чувствѝтельности   сту̀пінь чутли `вости 
с. электриза̀ции   сту `пінь електриза̀ції 

стѐрео-   стѐрео- (у складних словах означає 
“об’ємний”, “просторовий”) 

стереоба̀т   стереоба̀т,-ту (цоколь будівлі або 
колонади) 

стереографѝческий   стереографі̀чний 
стереогра̀фия   стереогра `фія,-фії 

(перспективне зображення поверхні сфери 
або іншого геометричного тіла на площині) 

стереозву̀к   стереозву `к,-ку (просторове 
відтворення звуку) 

стереокино̀   стереокіно̀ (вид кінематографа, 
при якому виникає враження об’ємности 
спостережуваних на екрані об’єктів) 

стереокомпара̀тор   стереокомпара `тор,-ра 
(прилад для промірювання за двома 
світлинами всіх трьох координат точок 
предмета) 

стереомѐтр   стереоме `тер,-тра (прилад для 
стереоскопічного зображення рельєфу 
за аерофотосвітлинами) 

стереомѐтрия   стереоме `трія,-рії (розділ 
геометрії, в якому вивчають просторові 
фігури) 

стереомеха̀ника   стереоте `хніка,-ки (вчення 
про деформації та напруження в деталях 
конструкцій і машин від зовнішніх діянь) 

стереопроѐктор   стереопроє `ктор,-ра 
(прилад, що дає можливість за парою 
світлин відновити і виміряти просторову 
модель сфотографованого об’єкта) 

стереоско̀п   стереоско `п,-па (оптичний 
прилад для розглядання двох плоских 
зображень об’єкта, одержаних з двох 
точок зору, з їх об’ємним сприйманням) 

стереоскопѝческий   стереоскопі `чний 
стереоскопѝя   стереоскопі `я,-пії (метод 
одержання зображень, що створюють 
враження об’ємности предметів та 
їхнього просторового розміщення) 

стереосъёмка   стереозніма `ння 
стереотѝп   стереотѝп,-пу (металева, ґумова 
або пластмасова копія друкарського набору) 

стереофѝльм   стереофі `льм,-му 
стереофонѝя   стереофоні̀я (спосіб передавання 
і відтворення звуків, джерела яких розміщені 
в просторі) 

стереофотограммѐтрия   стереофотограммѐтрія 
(аерофотознімання земної поверхні на двох 
світлинах) 

стереофотогра̀фия   стереофотогра̀фія 
(фотографування за допомогою спеціяльного 
фотоапарата, в якому є два об’єктиви) 

стереофотосъёмка   стереофотозніма `ння 
стереоэкра̀н   стереоекра `н,-на 
стереоэффѐкт   стереоефе `кт,-ту (об’ємне 
сприймання навколишніх предметів) 

стѐржень   стри `жень,-жня, прут,-та 
с. аварѝйный   стри `жень аварі `йний 
с. гѝбкий   стри `жень гнучки `й 
с. громоотво̀дный   
стрѝжень громовідвіднѝй [громозвіднѝй] 

с. долбёжный   стри `жень довба̀льний 
с. закру̀точный   стри `жень закрутни `й 
с. закру̀ченный   стри `жень закру `чений 
с. иго̀льный   стрѝжень голкови `й 
с. изо̀гнутый   стри `жень зі̀гнутий 
с. кату̀шечный   стри `жень шпу `левий 

[наво `євий] 
с. колѐнчатый   стри `жень колі `нчастий 
с. консо̀льный   стри `жень консо `льний 
с. крепёжного издѐлия   стрѝжень кріпѝльного 
ви `робу 

с. криво̀й   стри `жень криви `й 
с. литѐйный   стри `жень лива `рний 
с. направля̀ющий   стри `жень напрямни `й 
с. опо̀рный   стрѝжень опо `рний 
с. откры̀того про̀филя   стрѝжень відкрѝтого 
про `філю 

с. передвига̀ющий   стрѝжень пересува̀льний 
с. перемѐнного сечѐния   стрѝжень змі̀нного 
пере `різу 

с. призматѝческий   стрѝжень призматѝчний 
с. проводя̀щий   стри `жень провідни `й 

[проводо `вий] 
с. прямолинѐйный   стрѝжень прямоліні̀йний 
с. прямоуго̀льного сечѐния   
стри `жень прямоку `тного пере `різу 

с. ра̀вного сопротивлѐния   
стри `жень одна `кового о `пору 

с. распо̀рный   стри `жень розпірни `й 
с. растя̀нутый   стри `жень розтя `гнений 
с. регулиро̀вочный   стрѝжень регулюва̀льний 
с. сжа̀то-изо̀гнутый   стри `жень сти `снено- 
зі̀гнутий
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стержень сжатый                                                                                                    стойка 

с. сжа̀тый   стрѝжень сти `снений 
с. силѝтовый   стри `жень силі `товий 
с. соединѝтельный   стрѝжень з’є̀днувальний 

[єдна `льний] 
с. составно̀й   стри `жень скла `дений 
с. сплошно̀й   стри `жень суці `льний 
с. ступѐнчатый   стри `жень уступо̀вий 
с. тонкостѐнный   стри `жень тонкості̀нний 
с. тру̀бчатый   стрѝжень тру̀бчастий [ці̀вистий] 
с. упру̀гий   стри `жень пру `жни `й 
с. формо̀вочный   стрѝжень формува̀льний 
с. челнокого̀ночный   стрѝжень човникогі̀нний 
с. шарнѝрно-закреплённый   
стри `жень сугло `бово-закрі `плений 
[шарні̀рно-закрі `плений] 

с. щёткодержа̀теля   стрѝжень щіткотримача̀ 
стержнево̀й   стрижне `вий, стрижньови `й 
стержнеобра̀зный   стрижнеподі̀бний 
стерилиза̀тор   стериліза `тор,-ра 
стерилиза̀ция   стериліза `ція,-ції (знищення 
або знешкодження мікробів) 

стерилизо̀ванный   відстерилізо `ваний 
стерилизова̀ться   стерилізува `тися, 
відстерилізува `тися 

стерилизова̀ть   стерилізува̀ти, відстерилізува̀ти 
стерѝльный   стери `льний (звільнений від 
мікроорганізмів, здатних заражати) 

стерѝческий   стери `чний, просторо `вий 
стёртый   стѐртий 
стёсанный   сте `саний 
стеснѐние   стиска̀ння, стѝскування; стѝснення 
стеснённый   стѝснений, сти `снутий 
стесня̀ть, стеснѝть   стиска `ти, стисну `ти, 
сти `скувати 

стёсывать, стеса̀ть   сті̀сувати, стеса̀ти 
стетоско̀п   стетоско `п,-па (спеціяльний 
пристрій для виявлення побічних шумів, 
чистоти звуків у різних механізмах) 

стетоскопѝческий   стетоскопі `чний 
стетоскопѝя   стетоскопі `я,-пі `ї (виявлення 
різних побічних шумів, чистоти звуків у 
різних механізмах) 

стехиометрѝческий   стехіометрѝчний 
стехиомѐтрия   стехіомѐтрія,-рії (галузь хемії, 
що вивчає вагові та об’ємні співвідношення 
між реагуючими речовинами і продуктами 
реакції) 

стечѐние   збіг,-гу 

стѝбий [сурьма]  Sb   сти `бій,-бію (хемічний 
елемент з порядковим номером 51, який 
використовують для виготовлення 
домішкових напівпровідників, друкарського 
стопу і деяких типів бабітів) 

стильб   стильб,-ба (одиниця яскравости, 
стильб-яскравість поверхні, сила світла, 
1 см2 якої в перпендикуляному напрямі 
до цієї поверхні становить 1 свічку) 

стѝльбен   сти `льбен,-ну (органічна сполука, 
ароматичний вуглеводень, який застосовують 
в сцинтиляційних лічильниках як люмінофор 
для реєстрації йонізувальних випромінювань) 

стимулѝрование   стимулюва̀ння, збу̀дження, 
заохо `чення 

стимулѝровать   стимулюва `ти, збу̀джувати 
стимуля̀тор   стимуля `тор,-ра, збу̀дник,-ка 
стира̀емость   стѝра̀ність,-ности, стѐртність, 

-ности; пра̀ність,-ности, випра̀нність,-ности 
стира̀емый   1. стѝра̀ний; стѐртний; 2. пра̀ний; 
випра `нний (про прання) 

стира̀льный   стира `льний; пра `льний 
стира̀ние   стира `ння; прання ` 
стира̀ть, стерѐть   стира `ти, стѐрти 
стира̀ть, постира̀ть   пра̀ти, вѝпрати 
стиро̀л   стире `н,-ну, стиро `л,-лу 
стогра̀дусный   стогра `дусний 
сто̀имость   1. ва̀ртість,-тости; 2. ціна̀,-ни ` 
с. абсолю̀тная приба̀вочная   
ва̀ртість абсолю `тна додатко̀ва 

с. бала̀нсовая   ва̀ртість бала `нсова 
с. номина̀льная   ва̀ртість номіна `льна 

(вказана на грошових знаках, акціях, 
облігаціях) 

с. оператѝвная   ва̀ртість оператѝвна 
с. относѝтельная   ва̀ртість відно̀сна 
с. первонача̀льная   ва̀ртість пе `рвісна 
с. пла̀нового ремо̀нта   ва̀ртість пла̀нового 
ремо̀нту 

с. покупна̀я   ва `ртість купіве `льна 
с. потребѝтельская   ва̀ртість спожи `вча 

[спожи `вна] 
с. приба̀вочная   ва̀ртість додатко̀ва [до̀дана] 
с. произво̀дства   ва `ртість виробни `цтва 
с. расчётная   ва̀ртість розрахунко `ва 
с. ры̀ночная   ва̀ртість ри `нкова 
с. удѐльная оператѝвная объединённая   
ва̀ртість пито `ма операти `вна об’є̀днана 

сто̀йка   1. стоя `к,-ка; 2. сто̀вба,-би (у плузі)
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стойка амортизационная                                                                                столбовой 

с. амортизацио̀нная   стоя̀к амортизаці̀йний 
с. верста̀чная   стоя `к верста `тний 
с. жёрсткости   стоя `к жо̀рсткости 
с. жёсткая   стоя `к жорстки `й 
с. кача̀ющаяся   стоя `к хитни `й 
с. коренна̀я   стоя `к головни `й 
с. крепёжная   стоя `к кріпи `льний 
с. креплѐния   стоя `к крі̀плення 
с. опо̀рная   стоя `к опо `рний 
с. отбо̀йная   стоя `к відбійни `й 
с. поддѐрживающая   стоя̀к підтрѝмувальний 
с. подстропѝльная   стоя `к підкро̀квовий 
с. раздвижна̀я   стоя `к розсувни `й 
с. ра̀мная   стоя `к ра̀мний 
с. рессо̀рная   стоя `к ресо̀рний 
с. руднѝчная   стоя `к копа `льневий 
с. с шарнѝрными конца̀ми   
стоя `к з сугло `бовими кінця `ми 

с. составна̀я   стоя `к скла̀дений 
с. ступѐнчатая   стоя `к східча̀стий 
с. углова̀я   стоя `к кутови `й 
с. упо̀рная   стоя `к упо `рний 
с. фикса̀торная   стоя `к фікса `торний 
с. шассѝ   стоя `к шасі ` 

сто̀йкий   1. стійкѝй; 2. тривкѝй; 3. витрива̀лий 
сто̀йкость   сті̀йкість,-кости; трѝвкість,-кости, 
витрива `лість,-лости 
с. детонацио̀нная   витрива̀лість детонаці̀йна 
с. инструмѐнта   сті̀йкість [витрива `лість] 
інструме `нта 

с. к старѐнию   сті̀йкість що `до старі `ння 
с. коррозио̀нная   три `вкість корозі̀йна 
с. механѝческая   три `вкість механі̀чна 
с. повы̀шенная   сті̀йкість [три `вкість] 
підви `щена 

с. при хранѐнии   сті̀йкість при зберіга̀нні 
с. про̀тив изна̀шивания   
три `вкість протизно `сова 

с. радиацио̀нная   три `вкість радіяці̀йна 
с. стациона̀рная   три `вкість [сті̀йкість] 
стаціона `рна 

с. теплова̀я   сті̀йкість теплова ` 
с. химѝческая   сті̀йкість хемі̀чна 

сто̀йчатый   стояко `вий 
сток   стіка̀ння; стік,-то̀ку (води) 
сто̀кер   сто̀кер,-ра (пристрій для механічного 
подавання палива в паливню паровоза або 
деталей під обробляючі різці) 

стокс   стокс,-са (одиниця кінематичної 
в’я `зкости) 

стол   стіл,-тола̀ 
с. враща̀ющийся   стіл оберто̀вий 
с. встря̀хивающийся [вибрацио̀нный]   
стіл струсни `й [вібраці `йний] 

с. для рѐзки   стіл для рі̀зання 
с. кату̀чий   стіл котки `й 
с. кача̀ющийся   стіл хитки `й 
с. лѐнточный   стіл стрічко̀вий 
с. мо `ечный   стіл мѝйний 
с. перегру̀зочный   стіл переванта̀жувальний 
с. поворо̀тный   стіл поворо `тний 
с. подвижно̀й   стіл рухо `мий 
с. подъёмный   стіл підніма `льний 
с. приёмный   стіл прийма `льний 
с. раздѐлочный   стіл обро `бний 
с. размѐточный   стіл розмітко `вий 
с. раскла̀дочный   стіл розклада̀льний 
с. рудоразбо̀рный   стіл рудорозбірни `й 
с. сѐточный   стіл сіткови `й 
с. сортиро̀вочный   стіл сортува `льний 
с. углово̀й   стіл кутови `й 

столб   стовп,-па 
с. А-обра̀зный   стовп А-поді `бний 
с. водяно̀й   стовп водяни `й 
с. жи `дкости   стовп рідини ` 
с. крепёжный   стовп кріпи `льний 
с. ответвѝтельный   стовп відгалу̀жувальний 
с. оттяжно̀й   стовп відтяжни `й 
с. подпо̀рный   
стовп підпірни `й [підтри `мувальний] 

с. пропѝтанный   стовп просо `чений 
[наси `чений] 

с. путево̀й   стовп шляхови `й [доро `жній] 
с. решётчатый   стовп ґратча `стий 
с. рту̀тный   стовп рту `тний 
с. составно̀й   стовп скла `дений 
с. ство̀рный   стовп сту `лковий 
с. термоэлектрѝческий   
стовп термоелектри `чний 

с. углово̀й   стовп нарі `жний 
столбѐц   стовпе `ць,-пця ` 
сто̀лбик   сто̀впчик,-ка 
с. контро̀льный   сто̀впчик контро̀льний 
с. предѐльный   сто̀впчик грани `чний 

столбово̀й   стовпови `й
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столбостав                                                                                                               стоять 

столбоста̀в   буд. стовпоста `в,-ва 
столбча̀к   геол. сто̀впчак,-ка 
столбча̀тый   стовпча `стий 
столѐшница   стільни `ця,-ці 
сто̀лик   сто `лик,-ка 
столкновѐние   стика `ння, зішто `вхування; 
зі̀ткнення, зішто̀вхнення 
с. а̀томное   зі̀ткнення а `томне 
с. лобово̀е   зі̀ткнення чолове ` [лобове `] 
с. неупру̀гое   зі̀ткнення непру `жне ` 
с. упру̀гое   зі̀ткнення пру `жнѐ 

столкну̀вшийся   зішто `вхнений 
столкну̀ться   зіштовхну `тися 
столчённый   сто̀вчений 
сто̀ляр   сто `ляр,-ра 
столя̀рничать   столярува `ти 
столя̀рный   столя `рський 
столя̀рня   столя `рня,-ні 
стоп   стоп,-пу (назва покажчика сигналу 
для зупинення механізму, транспорту, руху) 
с.-кран   стоп-кран,-на (пристрій у вагонах 
для негайного зупинення поїзда, трамвая) 

с.-сигна̀л   стоп-сигна `л,-лу 
с.-стѐржень   стоп-стри `жень,-жня 

стопа̀   стопа `,-пѝ; стіс,-то `су (паперу) 
(стара російська міра кількости паперу, 
яка дорівнює 480 листків) 
с. Столѐтова   стопа ` Столє `това 

сто̀пинг   сто̀пінґ,-ґа (камера в гірських породах, 
у якій обвалюють (з уступів) руду) 

сто̀повый   сто̀повий 
сто̀пор   сто̀пор,-ра, затрѝмник,-ка (пристрій 
для зупинення або закріплення в певному 
положенні рухомих частин механізму 
машин) 
с. бескана̀вочный   сто̀пор безрівчако `вий 
с. кольцево̀й   сто̀пор кільцеви `й 
с. пластѝнчатый   сто `пор пласти `нчастий 
с. радиа̀льной сбо̀рки   сто̀пор 
радія `льного склада̀ння 

с. рулево̀й   сто̀пор кермови `й 
с. упру̀гий   сто̀пор пру `жни `й 

стопорѐзка   стопоріза `к,-ка̀ (машина, яка 
розрізує папір на листки певного формату 
для укладання їх в стопи) 

сто̀порение   сто̀поріння, упові `льнення, 
зупи `нення 
с. контрга̀йкой   сто̀поріння контрму̀трою 
с. покры̀тием   сто̀поріння покриття `м 

с. ша̀йбой   сто̀поріння вкла̀дкою [ша̀йбою] 
с. шплинто̀м   сто̀поріння за̀тичкою [шплінто̀м] 

стопорѝть   стопори `ти, зупиня `ти 
стопорѝться   стопори `тися, зупиня `тися 
сто̀порный   сто̀порний 
сто̀рно   сто `рно (запис, яким виправляють 
допущену в бухгалтерському обліку помилку) 

сто̀рож   гірн. застере `жник,-ка (стояк, що 
попереджає про обвал) 

сторожево̀й   сторожови `й, вартови `й 
сторожо̀к   1. сторожо `к,-жка `; 2. стрі̀лка,-ки 

(у вагах) 
сторона   бік,-бо `ку; мат. сторона̀,-нѝ 
с. верхова̀я   бік горі̀шній 
с. впускна̀я прока̀тного ста̀на   бік впускнѝй 
вальці `вні 

с. выпускна̀я печѝ   бік випускни `й пе `чі 
с. лицева̀я   бік чолови `й 
с. навѐтренная   бік наві `тря `ний 
с. напо̀рная   бік напірни `й 
с. нерабо̀чая   бік неробітнѝй [неробо̀чий] 
с. оборо̀тная   бік оборо `тний [зворо `тний] 
с. обра̀тная   бік зворо̀тний [протилѐжний], 
сторона ` протилѐжна 

с. подвѐтренная   бік підві `тряний 
с. подсо̀лнечная   бік со `нячний, сторона ` 
со̀нячна 

сторцева̀ть   сторцюва `ти 
стос   стіс,-то `су 
стосвечо̀вый   стосвічкови `й 
стото̀нный   стото̀нний 
стохастѝческий   стохастѝчний, випадко̀вий, 
хаоти `чний 

сто̀ченный   сто̀чений 
сто̀чный   стічни `й, сто̀ковий 
стоя̀к   стоя `к,-ка, штати `в,-ва 
с. кустово̀й   стоя `к кущови `й 
с. литнико̀вый   стоя `к ливнико `вий 
с. нагнета̀тельный   стоя `к нагніта̀льний 
с. подаю̀щий   стоя `к подава̀льний 
с. разводя̀щий   стоя `к [штатѝв] розвідни `й 

стоя̀нка   1. пості̀й,-то̀ю, зупи `н,-ну; 
2. зупи `нка,-ки 
с. авто̀бусная   пості `й авто `бусний, 
зупи `нка авто `бусна 

с. врѐменная   пості `й тимчасо `вий 
стоя̀ть   стоя `ти
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стоячий                                                                                                               строгание 

стоя̀чий   1. стоя `чий; 2. нерухо `мий 
стра̀вливание па̀ра   попуска̀ння [вѝпуска̀ння] 
па `ри 

стра̀вливать давлѐние   спуска `ти тиск, 
дроселюва `ти 

стра̀жа   ва̀рта,-ти, сторо `жа,-жі 
стратегѝческий   стратегі̀чний 
стратѐгия   стратѐгія,-гії 
стратигра̀фия   стратигра `фія,-фії (наука, що 
вивчає послідовність залягання верств 
гірських порід, їх відносний вік та 
взаємозв’язок) 

стратимѐтр   стратимѐтер,-тра (прилад, яким 
визначають напрям падіння або нахил порід) 

стратисфѐра   стратисфѐра,-ри (верхній шар 
земної кори, що складається з осадових 
гірських порід) 

стратифика̀ция   стратифіка `ція,-ції, 
шарува `тість,-тости (розподіл 
температури в атмосфері за висотою) 

стратона̀вт   ав. стратона̀вт,-та (повітроплавець, 
який здійснює польоти на стратостаті) 

стратопла̀н   стратопла̀н,-на (літак, призначений 
для літання в стратосферу) 

стратоста̀т   ав. стратоста̀т,-та (для польотів 
у стратосферу) 

стратосфѐра   стратосфѐра,-ри (шар атмосфери 
на висоті від 8-16 до 55 км) 

стратосфѐрный   стратосфе `рний 
стра̀ты   стра `ти,-тів 
страхова̀ние   страхува `ння, забезпе `чення 

(убереження кого-, чого-небудь від чогось 
небажаного) 

страхо̀вочный   страхува `льний 
стрела̀   стріла̀,-ли ` 
с. втя̀гивающая   стріла̀ втяжна̀ 
с. грузова̀я   стріла̀ ванта `жна 
с. конвѐйера   стріла̀ конве `єра 
с. кра̀новая   стріла̀ кра̀нова [зводова̀] 
с. подъёма   стріла̀ підніма̀ння 
с. провиса̀ния   стріла̀ обвиса̀ння [про̀вису] 
с. прогѝба   стріла̀ проги `ну 
с. сво̀да   стріла̀ склепі `ння 
с. судова̀я   стріла̀ суднова ` 
с. телескопѝческая   стріла ` телескопі `чна 
с. экскава̀тора   стріла̀ екскава `тора 

стрѐлка   стрі̀лка,-ки, вказі̀вка,-ки 
с. автоматѝческая   стрі̀лка автоматѝчна 
с. астатѝческая   стрі̀лка астати `чна 

с. весо̀в   стрі̀лка терезі `в 
с. железнодоро̀жная   стрі̀лка залізни `чна, 
поворо `тниця,-ці 

с. измерѝтельного прибо̀ра   
стрі̀лка вимі `рювального при `ладу 

с. магнѝтная   стрі̀лка магне `тна 
с. мину̀тная   стрі̀лка хвили `нна 
с. секу̀ндная   стрі̀лка секу `ндна 
с. фосфорѝческая   стрі̀лка фосфори `чна 
с. часова̀я   стрі̀лка годи `нна 

стрелковѝдный   стрілча̀стий 
стрелко̀вый   стрілѐцький 
стрело̀к   стріле `ць,-льця ` 
стрѐлочка   стрі̀лочка,-ки 
стрѐлочник   зал. стрі̀лочник,-ка, вѝличник,-ка 
стрѐлочный   зал. стрі `лочний, ви `личний 
стрельба̀   стрільба `,-бѝ 
стрѐльбище   стрі̀льбище,-ща 
стрельчатосво̀дный   стрілчастосклепі `нний 
стрѐльчатый   стрілча̀стий 
стремѝтельный   стрімкѝй 
стремѝться   прямува̀ти, наближа̀тися 
с. к предѐлу   мат. прямува `ти до грани `ці 

стрѐмя   стремено̀,-на̀ (для укріплення блока) 
стремя̀нка   стрімча̀к,-ка, схо̀дня,-ні, драбѝна 
скла `дана 

стрѐнер   стрѐнер,-ра (фільтер, яким очищають 
нафту від піщинок) 

стрѝжка   стрѝження, стри `жіння 
стрѝмер   стри `мер,-ра 
стрѝнгер   стри `нгер,-ра (одна з поздовжніх 
в’язей корпуса судна або літака, що 
проходить через всю конструкцію і надає 
їй жорсткости і міцности) 

стрѝппер   мет. стри `пер,-ра (розтягувач 
металевих зливків) 

стричь   стри `гти 
стробѝрование   стробува `ння 
стробѝровать   стробува `ти 
стробоско̀п   стробоско̀п,-па (демонстраційний 
і контрольно-вимірювальний прилад для 
одержання безперервного руху зображень, 
а також фіксації окремих фаз руху) 

стробоскопѝческий   стробоскопі `чний 
строга̀ль   струга̀ль,-ля ` 
строга̀льный   струга `льний, гемблюва̀льний 
строга̀льщик   струга `льник,-ка, гембля `р,-ра 
строга̀ние   струга̀ння; гемблюва̀ння (дерева)
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строганный                                                                                                     строящийся 

стро̀ганный   стру̀ганий 
строга̀ть   струга̀ти 
строга̀ющий   струга `льний (інструмент) 
строѐние   будо̀ва,-ви, спору `да,-ди, 
буді̀вля,-лі 
с. а̀томное   будо̀ва а̀томна 
с. вещества̀   будо̀ва речовини ` 
с. волокнѝстое   будо̀ва волокни `ста 
с. геологѝческое   будо `ва геологі `чна 
с. зернѝстое   будо̀ва зерни `ста [зернѝнна] 
с. кристаллѝческое   будо̀ва кристалі̀чна 

[кристале `ва] 
с. микроскопѝческое   будо̀ва мікроскопі̀чна 
с. молекуля̀рное   будо `ва молекуля `рна 
с. пло̀тное   будо̀ва щі `льна 
с. пузы̀ристое   будо̀ва пухи `рчаста 
с. слоѝстое   будо̀ва шарува `та 
с. химѝческое   будо̀ва хемі̀чна 
с. ячѐистое   будо̀ва ніздрюва̀та [комірко̀ва] 

строѝтель   будівѐльник,-ка, будівни `к,-ка̀, 
будівни `чий,-чого 

строѝтельно-монта̀жный   
будіве `льно-монта̀жний 

строѝтельный   будівни `й; будівѐльний 
(що [який] відноситься до роботи на 
будівництві) 

строѝтельство   будівни `цтво,-ва 
с. бето̀нное   будівни `цтво бето̀нове 
с. высо̀тное   будівни `цтво висо `тне 
с. гидротехнѝческое   
будівни `цтво гідротехні̀чне 

с. доро̀жное   будівни `цтво шляхове ` 
с. жилѝщное   будівни `цтво житлове ` 
с. из сбо̀рного железобето̀на   
будівни `цтво зі збі̀рного залізобето̀ну 

с. капита̀льное   будівни `цтво капіта̀льне 
с. карка̀сно-панѐльное   
будівни `цтво карка̀сно-пане `льне 

с. крупнобло̀чное   будівнѝцтво великоблоко̀ве 
с. крупнопанѐльное   
будівни `цтво великопане `льне 

с. надзѐмное   будівни `цтво надзѐмне 
с. подзѐмное   будівни `цтво підзѐмне 
с. полносбо̀рное   
будівни `цтво повносклада̀льне 

с. пото̀чно-скоростно̀е   
будівни `цтво пото̀ково-шви `дкісне 

с. промы̀шленное   будівнѝцтво промисло̀ве 
с. сбо̀рное   будівни `цтво збірне ` 
с. сѐльское   будівни `цтво сільськѐ 
с. скоростно̀е   будівни `цтво шви `дкісне 

стро̀ить   1. будува̀ти; мурува `ти (з цегли); 
споруджа `ти, спору `джувати, ста `вити; 
2. шикува `ти (у ряди) 

стро̀иться   1. будува̀тися, мурува̀тися, 
споруджа `тися; 2. шикува `тися 

строй   1. будо̀ва,-ви (структура); ряд,-ду; 
2. стрій,-ро̀ю, ла `ва,-ви 

стройдета̀ли   буддета̀лі,-лей, дета̀лі будівѐльні 
стройинду̀стрия   будінду̀стрія, інду̀стрія 
будіве `льна 

стро̀йка   1. будува `ння; будо̀ва,-ви; 
2. будівни `цтво,-ва 

стройкера̀мика   будкера `міка,-ки, кера̀міка 
будіве `льна 

стройматериа̀л   будматерія `л,-лу, матерія `л 
будіве `льний 

стройплоща̀дка   будмайда `нчик, майда̀нчик 
будіве `льний 

строк   те `рмін,-ну, речине `ць,-нця ` 
строка̀   рядо̀к,-дка 
с. ма `трицы   рядо̀к ма̀триці 
с. определѝтеля   мат. рядо `к визначника ` 
с. разложѐния   рядо `к ро̀зкладу 
с. спра̀вочной таблѝцы   рядо `к довідко̀вої 
таблѝці 

стро̀нциевый   стро `нцієвий 
стро̀нций  Sr   стро `нцій (хемічний елемент, 
ат.н. 38, ковкий метал) 

строп   ав. строп,-па (пристрій у вигляді кільця 
або петлі для приймання вантажів при 
завантажуванні чи розвантажуванні 
суден і літаків) 
с. грузово̀й   строп ванта `жний 
с. парашю̀тный   строп парашу `тний 

стропилѝть   кро `квити, ста `вити кро `кви 
стропѝло   кро̀ква,-ви 
с. вися̀чее   кро `ква висна ` 
с. насло̀йное   кро `ква приставна̀ 
с. науго̀льное   кро `ква кутова ` 
с. угольно̀е   кро̀ква нарі `жна 

стро̀пить   стропува `ти, ванта `жити 
стро̀чечный   рядкови `й 
стро̀ящийся   побудо̀вний; будо `ваний
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струбцина                                                                                                    струна гибкая 

струбцѝна   струбци `на,-ни, лиси `чка,-ки 
(затискальний пристрій у вигляді П-подібної 
скоби з ґвинтом на одній з її сторін) 
с. зажѝмная   струбци `на затисна̀ 
с. столя̀рная   струбци `на столя `рська 
с. хомуто̀вая   струбци `на хомуто `ва 

струбцѝнка   струбци `нка,-ки, 
затиска `ч ґвинтови `й 

струг   стол. струг,-га 
с. доро̀жный   струг шляхови `й 
с. дугообра̀зный   струг дугоподі̀бний 
с. миздрѝльный   шкір. струг міздрови `й 
с.-па̀зник   струг-ґарови `к,-га-ґаровика ` 
с. у `гольный   гірн. струг ву `гільний 
с. уто̀рный   струг уто̀рний [уті̀рний] (струг 
для вирізування ґар на краю бочки, в які 
вставляють дно) 

стругово̀й   стругови `й 
струговщѝк   стругови `к,-ка ` 
струенаправля̀ющий   струмененапрямни `й 
стру̀жечный   стру `жковий 
стру̀жка   1. струга `ння; 2. зістру̀г,-га; мет. 
зістру̀жина,-ни; 3. гемблі̀вка,-ки (дерева); 
4. остру `жина,-ни; стру `жка,-ки 
с. древѐсная   гемблі̀вка,-ки 
с. металлѝческая   зі̀струг,-га 
с. упако̀вочная   остру `жина,-ни 

стружкоприёмник   остружиноприйма `ч,-ча̀, 
стружкоприйма `ч,-ча̀ 

стружкоразбива̀тель   остружинорозбива̀ч,-ча̀, 
стружкорозбива `ч,-ча̀ 

стру̀истость   струми `стість,-тости 
струѝстый   струмѝстий 
струѝть   1. струмени `ти; 2. випромі̀нювати 
струѝться   струмени `тися 
стру̀йка   струмѝнка,-ки, струмене `ць,-нця ` 
стру̀йный   струмѝнний 
стру̀йчастый   струменя `стий, струмени `стий 
структу̀ра   структу `ра,-ри 
с. аустенѝтная   структу `ра австені̀тна 
с. бло̀чная   структу `ра бло `кова [бло̀чна] 
с. волокнѝстая   структу `ра волокни `ста 
с. вторѝчная   структу `ра втори `нна 
с. дендрѝтная   структу `ра дендрѝтна 

[деревце `ва] 
с. иго̀льчатая   структу `ра голча `ста 
с. кристаллѝческая   структу̀ра кристалі̀чна 

с. кружевна̀я   структу `ра мере `живна 
с. крупнозернѝстая   структу̀ра гру̀бозернѝнна 

[грубозе `рна] 
с. листова̀я   структу `ра листова ` 
с. лучѝстая   структу `ра промени `ста 
с. магнѝтная   структу `ра магне `тна 
с. мелкозернѝстая   
структу̀ра дрібнозернѝнна [дрібнозѐрна] 

с. мета̀лла   структу `ра мета̀лу 
с. микрокристаллѝческая   
структу `ра мікрокристалі `чна 

с. мозаѝчная   структу `ра мозаї̀чна 
с. ноздрева̀тая   структу `ра ніздрюва `та 
с. первѝчная   структу `ра початко̀ва 

[перви `нна] 
с. перлѝтная   структу `ра перлі `тна 
с. пластѝнчатая   структу `ра пласти `нчаста 
с. полосча̀тая   структу `ра смуга `ста 
с. простра̀нственная   структу̀ра просторо̀ва 
с. разнозернѝстая   
структу `ра різнозерни `нна [різнозѐрна] 

с. разориентѝрованная   
структу `ра розорієнто `вана 

с. сверхто̀нкая   структу `ра надтонка ` 
с. сетѝ   структу `ра мережі̀ 
с. спла̀ва   структу̀ра сто `пу 
с. стекловѝдная   структу̀ра склѝста 
с. то̀нкая   мікрострукту `ра,-ри 
с. тонкозернѝстая   структу̀ра дрібнозернѝнна 

[дрібнозе `рна] 
с. упоря̀доченная   структу̀ра впорядко̀вана 
с. фрагментѝрованная   
структу `ра фрагменто `вана 

с. ячѐистая   структу `ра комі̀рчаста 
структурѝрование   структурува `ння; 
уструктурува `ння 
с. полимѐров   структурува `ння поліме `рів 

структурѝрованный   уструктуро `ваний 
структу̀рно-поиско̀вый   структу̀рно-пошуко̀вий 

(про свердління свердловин) 
структу̀рно-чувствѝтельный   
структу `рно-чутли `вий 

структу̀рность   структу `рність,-ности 
структу̀рный   структу `рний 
струна̀   струна `,-ни ` 
с. гѝбкая   струна̀ гнучка `
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струна жёсткая                                                                                            стягивающий 

с. жёсткая   струна ` жорстка ` [тверда `] 
с. петлева̀я   струна ` петльова ` 
с. сдвижна̀я   струна ` зсувна ` 
с. скользя̀щая   струна ` ковзна ` 
с. эластѝчная   струна ` еласти `чна 

стру̀нка   стру `нка,-ки 
стручкова̀тый   стручкува `тий 
стручковѝдный   стручкува̀тий, стручкоподі̀бний 
стручо̀к   стручо `к,-чка ` 
струя̀   1. стру `мінь,-меня, струмѝна,-ни; 

2. течія `,-чії̀; ці̀вка,-ки (тонка) 
с. водяна̀я   стру̀мінь водяни `й 
с. возду̀шная   стру `мінь пові `тря `ний 
с. вытека̀ющая   струми `на витічна ` 
с. га̀зовая   струмѝна га `зова 
с. нагнета̀тельная   струми `на нагніта̀льна 
с. стациона̀рная   течія ` стаціона `рна 
с. турбулѐнтная   течія ` турбуле `нтна, 
стру `мінь вихрови `й 

с. фонта̀нная   струми `на фонта `нна 
стряса̀емый   стряса̀ний, стру `шуваний; 
стрясни `й, струсни `й 

стряса̀ть, стрястѝ   стру `шувати, струси `ти 
стряса̀ющий   стру `шувальний, стряса̀льний 
стря̀хивать, стряхну̀ть   стрі̀пувати, стріпну̀ти; 
стру `шувати, струси `ти; обтру̀шувати, 
обтруси `ти 

стря̀хиваться, стряхну̀ться   стру `шуватися, 
струси `тися, стрі̀пуватися 

стря̀хивающий   стру `шувальний 
студенѐть   драглі̀ти 
студенѝстость   драгли `стість,-тости 
студенѝстый   драгли `стий 
сту̀день   драглі `,-лі̀в, желе ` 
сту̀дка   осту `дження 
студневѝдный   драглѝстий, драглеподі̀бний, 
желеподі `бний 

стук   стук,-ку; сту̀кіт,-коту (коліс) 
стул   1. стіле `ць,-льця `; 2. стоянѐць,-нця ` 

(дерев’яна опора) 
сту̀ловый   стільце `вий 
стульча̀к   стільча̀к,-ка̀ 
сту̀па   сту `па,-пи (пристрій для лущення 
та подрібнення різних речовин) 

ступѐнчатость   1. східча̀стість,-тости; 
2. ступі̀нча(с)тість,-тости 

ступѐнчатый   1. східча̀стий; 2. ступі̀нчастий, 
ступі `нчатий, ступене `вий 

ступѐнь   1. східѐць,-дця `, схо̀дина,-ни, 
щабе `ль,-бля ` (драбини); 2. сту `пінь,-пеня 
(стадія, фаза) 
с. автоматиза̀ции   сту̀пінь автоматиза̀ції 
с. входна̀я   схо `дина вхідна ` 
с. зака̀лки   сту̀пінь гартува `ння 
с. нагружѐния   сту̀пінь наванта `жування 
с. полимериза̀ции   сту̀пінь полімериза `ції 

ступѐнька   сходѝнка,-нки 
ступѝца   ма̀точина,-ни, коло `диця,-ці, 
ступи `ця,-ці (центральна частина колеса 
з гніздами для спиць та отвором для осі) 
с. колеса̀   ма̀точина ко `леса 

сту̀пка   сту̀пка,-ки, мо̀здір,-ра 
с. ага̀товая   сту̀пка ага `това 
с. фа̀рфоровая   сту̀пка порцеля `нова 
с. холцедо̀новая   сту̀пка халцедо̀нова 

стуча̀ние   сту̀кання, стукоті̀ння; грюкоті̀ння, 
цокоті `ння 

стуча̀ть   сту̀кати, стукоті `ти; цокоті̀ти; 
грюкоті̀ти 

стык   стик,-ку 
с. в ёлку   стик яли `нкою 
с. в накро̀й   стик вна `крив 
с. внахлёстку   стик вна `пусток 
с. вприты̀к   стик вприту `л 
с. косо̀й   стик скісни `й [навскі `сний] 
с. переходно̀й   стик перехідни `й 
с. рѐльсовый   стик ре `йковий 
с. с накла̀дкой   стик з накла `дкою 
с. сварно̀й   стик зварни `й 
с. шпрѐнгельный   стик підсилко `вий 

стыкова̀ние   стикува `ння 
стыкова̀ть   стикува `ти 
стыко̀вка   стикува̀ння 
с. дета̀лей   стикува `ння дета `лей 

стыково̀й   стикови `й 
стя̀гиваемый   стя̀га̀ний, стя̀гуваний; стяжнѝй 
стя̀гивание   стяга̀ння, стя̀гування; стя̀гнення 
стя̀гивать, стяну̀ть   стяга̀ти, стягти; стя̀гувати, 
стягну `тѝ 
с. дугу̀   мат. стя `гувати дугу ` 

стя̀гиваться, стяну̀ться   стяга̀тися, стягтѝся; 
стя `гуватися, стягну `тися 

стя̀гивающий   стяга `льний, стя `гувальний
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стя̀гивающийся   стяжнѝй; стя̀га̀ний, стя̀гуваний 
стяжѐние   стя `гнення 
стя̀жечный   стя `говий 
стя̀жка   1. стяга̀ння; стя̀гнення; 2. стя̀га,-ги, 
стяга̀ч,-ча̀, стя `гель,-ля 
с. винтова̀я   стя `га ґвинтова ` 
с. цемѐнтная   стя `га цеме `нтна 
с. цепна̀я   стя `га ланцюго `ва 

стяжно̀й   стяговѝй 
стя̀нутый   стя `гнений, стя `гнутий 
суб-   суб- (префікс, що означає “під-“, 

“недо-“, “нижче”) 
субаква̀льный   підво̀дний, субаква `льний 
субаэрацио̀нный   субаераці̀йний, підпові̀тря̀ний 
субвѐнция   фін. субвѐнція,-ції (форма 
фінансової допомоги) 

субгармонѝческий   субгармоні `чний 
суберѝн   суберѝн,-ну (органічна речовина, 
що відкладається в оболонках рослинних 
клітин при їх зкорковінні) 

сублима̀т   субліма̀т,-ту (продукт перегону) 
сублима̀тор   субліма̀тор,-ра 
сублимацио̀нный   сублімаці `йний, узгі̀нний 
сублима̀ция   сублімува̀ння; просублімува̀ння; 
субліма̀ція,-ції; узгі̀н,-го `ну (1. перехід 
речовин з кристалічного стану безпосередньо 
в пару, минаючи рідку фазу; 2. перехід 
водяної пари в атмосфері безпосередньо 
в тверду фазу) 

сублимѝрованный   просублімо `ваний 
сублимѝровать   сублімува `ти, 
просублімува `ти 

сублимѝроваться   сублімува `тися, 
просублімува `тися 

сублимѝруемый   сублімо̀ваний; 
просублімо `вний 

сублимѝрующий   сублімува `льний 
субма̀трица   субма̀триця,-ці, підма̀триця,-ці 
субстантѝвный   субстантѝвний, незалѐжний; 
безпосерѐдній (діє без сторонньої допомоги) 

субста̀нция   речовина `,-ни, субста̀нція,-ції 
с. глѝнистая   речовина̀ [субста̀нція] глиня̀ста 
с. маслянѝстая   речовина̀ олі̀їста, субста̀нція 
оли `вна 

субститу̀т   1. субститу `т,-ту (замінник або 
новий промисловий матеріял, який замінює 
наявний); 2. засту̀пник,-ка (про особу) 

субститу̀ция   субститу `ція,-ції (заміщення 
одного іншим, звичайно подібним за 
властивостями і призначенням) 

субстра̀т   субстра `т,-ту (те, що лежить в 
основі яких-небудь утворень) 

субстратоста̀т   ав. субстратоста `т,-та 
(аеростат для літання у стратосферу) 

субстратосфѐра   субстратосфе `ра,-ри (шар 
атмосфери, який відділяє стратосферу 
від тропосфери) 

субтѝльный   субтѝльний, ні̀жний (тендітної 
будови) 

субтѝтр   субтѝтр,-ра (напис у нижній частині 
кадру кінофільму з перекладами тексту) 

субъѐкт   суб’є̀кт,-та 
субъектѝвный   суб’єкти `вний 
суглѝнистый   суглинко `вий 
суглѝнковый   суглинко `вий 
суглѝнок   сугли `нок,-нку (шар ґрунту) 
сугро̀б   кучугу̀ра,-ри 
су̀дно   судно `,-на; мн. су̀дна,-ден 
с. гребно̀е   судно̀ гребне ` 
с. грузово̀е   судно ` ванта `жне 
с.-контейнерово̀з   
судно̀-контейнерово̀з,-на-контейнерово̀за 

с. ледоко̀льное   судно̀ кригола `мне 
с. морехо̀дное   судно ` морепла `вне 
с. нефтеналивно̀е   судно ` нафтоналивне ` 
с. нефтеочистѝтельное   
судно ` нафтоочи `щувальне 

с. па̀русное   вітрѝльник,-ка, судно̀ вітрѝльне 
с. промысло̀вое   судно ` промисло̀ве 
с. рефрижера̀торное   судно̀ рефрижера̀торне 
с. рыболо̀вное   судно ` риба `льське 
с. самохо̀дное   судно ` самохіднѐ 
с. спаса̀тельное   судно ` рятува `льне 
с. сухогру̀зное [ба̀ржа]   судно̀ сухованта̀жне 

[ба `ржа] 
с. торго̀вое   судно ` торгове `льне 
с. турбѝнное   судно̀ турбі̀нне 

судовѐрфь   суднове `рф,-фі, корабѐльня,-ні 
судово̀зный   суднові̀зний 
судомеха̀ник   судномеха `нік,-ка 
судомеханѝческий   судномехані̀чний 
судомоделѝзм   судномоделі̀зм,-му 
судомоделѝст   судномоделі̀ст,-та 
судомодѐльный   судномоде `льний 
судоподъём   суднопідніма̀ння, 
суднопідійма `ння; суднопідняття ` 

судоподъёмник   суднопідійма̀ч,-ча̀
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судопромышленный                                                           сумматор арифметический 

судопромы̀шленный   суднопромисло `вий 
судоремо̀нт   судноремо `нт,-ту 
судоремо̀нтный   судноремо `нтний 
судосбо̀рщик   судносклада `льник,-ка 
судостроѐние   суднобудува̀ння; суднобудо̀ва,-ви 
судостроѝтель   суднобудівни `к,-ка 
судостроѝтельный   суднобудівни `й 
судохо̀дность   суднопла `вність,-ности 
судохо̀дный   суднопла `вний 
судохо̀дство   суднопла `вство,-ва 
сужа̀емость   зву̀жність,-ности, 
зву `жуваність,-ности 

сужа̀емый   зву `жуваний; звузнѝй 
сужа̀ть   зву `жувати 
сужа̀ться   ву̀жчати 
сужа̀ющий   зву `жувальний 
сужа̀ющийся   звузни `й; зву `жуваний 
сужѐние   зву̀жування; зву̀ження; зву̀зина,-ни, 
зву `жина,-ни 
с. в шѐйке   зву̀зина в ши `йці 
с. ме `стное   зву `ження місце `ве 
с. при разры̀ве   зву `жування під час 
розрива `ння 

с. при растяжѐнии   зву̀жування під час 
розтя `гування 

су̀женный   зву `жений 
су̀живаемый   зву̀жуваний; звузни `й 
су̀живание   зву `жування; зву̀ження 
су̀живать, су̀зить   зву `жувати, зву `зити 
су̀живаться   ву̀жчати 
су̀живающий   зву `жувальний 
су̀живающийся   звузни `й; зву̀жуваний 
су̀зившийся   зву̀жений 
сукно̀   сукно ` (щільна тканина з вовняного 
або напіввовняного прядива) 
с. безво̀рсное   сукно ` безво̀рсе 
с. бума̀жное   сукно ` бавовня `не 
с. верблю̀жье   сукно ` верблю `же 
с. во̀йлочное   сукно ` повстяне ` 
с. гру̀бое   сукно ` гру̀бе 
с. кра̀сное   кармазѝн,-ну 
с. пло̀тное   сукно ` густе ` 
с. с пеньково̀й осно̀вой   сукно̀ з конопля̀ною 
осно `вою 

с. самотка̀нное   сукно ` домотка `не 
с. серошинѐльное   сукно ` сірошине `льне 

с. то̀нкое   сукно̀ тонкѐ (з мериносної вовни) 
сукнова̀л   текс. сукнова `л,-ла 
сукнова̀льный   текс. сукнова `льний 
сукнодѐлие   сукня `рство,-ва, сукна̀рство,-ва 
сукнодѐльный   сукня `рський, сукна `рський 
суко̀нный   суко `нний, сукня `ний (зроблений 
зі сукна) 

сулѐя [бу̀тыль]   су̀лія,-лії, фля̀га,-ги, пля̀шка,-ки 
сульфа̀т   хем. сульфа̀т,-ту (сіль сульфатної 

(сірчаної) кислоти) 
сульфатѝрование   сульфатува `ння 

(оброблення сульфатною кислотою) 
сульфа̀тор   сульфа̀тор,-ра 
сульфѝд   сульфі̀д,-ду (сіль сульфідної 

(сірководневої) кислоти) 
сульфидѝрование   сульфідува̀ння (оброблення 
сульфідами) 

сульфѝт   сульфі̀т,-ту (сіль сульфітної 
(сірчистої) кислоти) 

сульфита̀ция   сульфіта̀ція,-ції (оброблення 
сірчистим газом – SO2) 

сульфооксо̀ль   сульфооксо̀ль,-лі (вид оліфи) 
сульфоу̀голь   сульфовугі̀лля (вугілля, оброблене 
сульфатною кислотою – йоновимінник для 
пом’якшення води) 

сульфоцеллюло̀за   сульфоцелюло̀за,-зи, 
сульфоклітковина `,-ни 

сульфура̀тор   сульфуратор,-ра, сульфатор,-ра 
(реактор для сульфування) 

сульфура̀ция   сульфура `ція,-ції, насі̀рчення 
су̀меречный   присмерко `вий 
су̀мерки   при `смерки,-ків, при `смерк,-ку 
су̀мка   то̀рба,-би, торбѝнка,-ки 
су̀мма   мат. су `ма,-ми 
с. арифметѝческая   су `ма аритмети `чна 
с. вѐкторная   су̀ма вѐкторна 
с. геометрѝческая   су `ма геометри `чна 
с. наращённая   су̀ма наро `щена 
с. переходя̀щая   су `ма перехідна ` 
с. ря̀да   су `ма ря `ду 
с. смещѐния   су̀ма змі̀щень 
с. срѐдняя   су̀ма серѐдня 
с. статистѝческая   су̀ма статистѝчна 
с. члѐнов прогрѐссии   су̀ма члѐнів прогрѐсії 

сумма̀рный   сума̀рний, узага̀льнений 
сумма̀тор   сума `тор,-ра (математичний 
прилад, який визначає суму заданих величин) 
с. арифметѝческий   сума̀тор аритметѝчний
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сумматор комбинированный                                                                        суспендирование 

с. комбинѝрованный   сума̀тор скомбіно̀вний 
с. накопѝтельный   
сума̀тор нагрома̀джувальний 

с. оборо̀тный   сума̀тор оборо `тний 
с. параллѐльный   сума̀тор паралѐльний 
с. послѐдовательный   сума̀тор послідо̀вний 
с. пото̀ков   сума̀тор пото `ків 
с. цифрово̀й   сума̀тор цифрови `й 

суммѝрование   сумува̀ння, підсумо̀вування; 
підсумува `ння 

суммѝрованный   підсумо `ваний 
суммѝровать   підсумо̀вувати, підсумува̀ти 
суммѝруемый   підсумо̀вуваний; підсумо̀вний 
суммѝрующий   підсумува `льний 
суммѝрующийся   підсумо̀вний; підсумо̀вуваний 
суммово̀й   сумови `й 
су̀пер-   су̀пер- (префікс, що означає зверхність, 
найвищу якість, посилену дію) 

супервѝзор   суперві̀зор,-ра 
(частина керувальної програми цифрової 
обчислювальної машини) 

супергармонѝческий   супергармоні̀чний 
супергетеродѝн   супергетероди `н,-на 

(радіоприймач, в якому прийняті 
електромагнетні коливання перетворюються 
на коливання проміжної частоти) 

супериконоско̀п   ел. суперіконоско `п,-па 
суперкала̀ндр   суперкала `ндер,-ра (машина 
для оброблювання поверхні паперу, щоб 
надати їй ґлянсуватости, щільности) 

суперортико̀н   суперортико `н,-на 
(передавальна телевізійна трубка) 

суперпластифика̀тор   суперпластифіка̀тор,-ра 
суперпозѝция   наклада `ння; накла̀дення; 
суперпози `ція,-ції; накла `дина,-ни 
с. волн   суперпози `ція хвиль 
с. колеба̀ний   суперпози `ція колива `нь 

суперрегенера̀тор   суперрегенера `тор,-ра 
(радіоприймач, що працює на періодично 
змінюваному згасанні приймального 
контура) 

суперсиммѐтрия   суперсиме `трія,-рії 
суперфинишѝрование   суперфінішува `ння, 
металообробі `ток,-тку 
с. бесцѐнтровое   
суперфінішува `ння безце `нтрове 

с. в цѐнтрах   суперфінішува `ння в цѐнтрі 
с. пло̀ское   суперфінішува `ння пло̀ске 

суперфосфа̀т  Ca(H2PO4)2H2O   
суперфосфа `т,-ту, кальцій дигідрофосфа `т 
(фосфорне мінеральне добриво) 

суперцентрифу̀га   суперцентрифу̀га,-ги, 
ультракружлі `вка,-ки 

су̀песок   су̀пісок,-ску 
су̀песь   пісковина `,-ни ` 
су̀ппорт   су̀порт,-та, трима̀ч,-ча̀, подава̀ч,-ча̀ 

(деталь металорізальних верстатів, яка 
призначена для закріплення і переміщення 
різальних інструментів) 
с. вѐрхний   су `порт ве `рхній 
с. нѝжний   су̀порт ни `жній 
с. поворо̀тный   су̀порт поворо `тний 
с. поперѐчный   су̀порт попере `чний 
с. продо̀льный   су̀порт поздо `вжній 
с. сверлѝльный   су̀порт свердли `льний 
с. шлифова̀льный   су̀порт шліфува `льний 

су̀ппортный   су̀портний 
сургу̀ч   сургу̀ч,-ча̀, череля̀ка,-ки (забарвлена 
тверда смола, віск тощо) 

сурдѝна   сурди `на,-ни, глушни `к,-ка ` 
(пристрій для глушення звуку) 

су̀рик  Pb3O4   хем. мі̀нія,-нії, су̀рик,-ка 
с. желѐзный  Fe3O4; Fe(FeO2)2   мі̀нія залі̀зна 
с. свинцо̀вый  Pb3O4; Pb2PbO4   
мі̀нія плю `мбієва [олив’я `на] 

су̀риковый   мі̀нієвий, су `риковий 
суррога̀т   сурога̀т,-ту, замі̀нник,-ка 
суррога̀тный   сурога `тний 
сурьма̀   сти `бій,-бію 
сурьмянѝстый   стибі̀тний, антимоні `тний 
сурьмя̀ный   сти `бієвий 
су̀сло   су̀сло,-ла, зати `р,-ру (водний розчин 
рослинної сировини або солоду, призначений 
для зброджування у виробництві вин, пива, 
квасу) 
с. вѝнное   су̀сло ви `нне 
с. медо̀вое   су̀сло медо̀ве 
с. мела̀ссовое   су̀сло меля `сове 
с. пивно̀е   су̀сло пивне ` 
с. солодо̀вое   су̀сло солодо `ве 
с. щёлоковое   су̀сло лу̀жне (сусло розчину 
золи, застосовують у целюлозному та 
паперовому виробництві) 

суслова̀ренный   суслова `рний 
су̀словый   су̀словий 
суспендѝрование   суспендува `ння, 
скаламу `чування
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суспензирование                                                                                               сущность 

суспензѝрование   суспензува `ння, 
скаламу `чування 

суспѐнзия   суспѐнзія,-зії, заві̀сина,-ни, 
каламу `ть,-ті (суміш найдрібніших 
твердих частинок і рідини, в якій вони 
перебувають в завислому стані) 

суста̀в [шарнѝр]   сугло `б,-ба, шарні `р,-ра 
суста̀вный   сугло̀бний, шарні `рний 
су̀тки   астр. доба̀,-бѝ 
с. звёздные   доба̀ зо `ряна 
с. срѐдние со̀лнечные   доба̀ серѐдня со̀нячна 

су̀точный   добови `й 
суфля̀р   гірн. суфля `р,-ру (струмінь 
копальневого газу, який інтенсивно 
виділяється із тріщин вугільної товщі і 
порожнин) 

суффо̀зия   геол. суфо `зія,-зії (підмивання 
шарів гірської породи і винесення з них 
розчинних речовин та дрібних мінеральних 
частинок потоком ґрунтових вод) 

суха̀рик [суха̀рь]   маш. суха `рик,-ка (назви 
деяких допоміжних проміжних деталей 
у механізмах і вузлах машин) 

суха̀рь   маш. суха̀р,-ря ` 
с. амортиза̀тора   суха `р амортиза̀тора 

сухова̀тость   сухова `тість,-тости, 
сухува `тість,-тости 

сухова̀тый   сухува̀тий, сухе `нький 
суховѐй   сухові `й,-ві̀ю 
сухо̀й   сухи `й 
сухопрессо̀ванный   сухопресо `ваний 
сухопу̀тный   суході̀льний, сухопу̀тний 
сухосто̀й   сухості̀й,-то̀ю 
су̀хость   су̀хість,-хости 
сучѐние   сука `ння 
су̀ченный   су̀каний 
сучёный   сука̀нний, висука̀нний, вѝсуканий 
сучѝльный   сука̀льний 
сучѝльня   сука̀льня,-ні 
сучѝть   сука `ти 
сучкова̀тость (древесины)   сучкува `тість 

(деревини) 
сучкова̀тый   сучкува `тий 
сучко̀вый   сучко̀вий 
су̀ша   суході̀л,-до̀лу, су̀ша,-ші (про землю) 
сушѐние   суші `ння; су `шення 
сушённый   су̀шений 
сушёный   висушни `й, суше `ний 

сушѝлка   1. суша̀рка,-ки (апарат для сушіння); 
2. суша `рня,-ні, суши `льня,-ні (приміщення 
для сушіння) 
с. адиабатѝческая   суша `рня адіяба̀тна 
с. бараба̀нная   суша̀рка бараба̀нна [бубно̀ва] 
с. ва̀куумная   суша `рка ва `куумна 
с. возду̀шная   суша `рка пові̀тря `на 
с. враща̀тельная   суша `рня оберта̀льна 
с. ка̀мерная   суша `рка ка `мерна 
с. кана̀льная   суша `рня туне `льова 
с. карусѐльная   суша `рка карусе `льна 
с. конвекцио̀нная   суша `рня конвекти `вна 
с. лѐнточная   суша `рка стрічкова ` 
с. механѝческая   суша `рка механі̀чна 
с. многоподо̀вая   суша̀рка багаточеренѐва 
с. напо̀льная   суша `рка назе `мна 
с. огнева̀я   суша̀рка вогнева ` [вогньова `] 
с. парова̀я   суша̀рка парова ` 
с. распылѝтельная   суша `рка брѝзкальна 

[розпи `лювальна] 
с. стелла̀жная   суша `рка стела `жна 
с. стру̀йчатая   суша `рка струменя `ста 
с. сублимацио̀нная   суша̀рка сублімаці̀йна 
с. тарѐльчатая   суша `рка сходинко `ва 
с. туннѐльная   суша̀рня тунѐльна [тунѐльова] 
с. шка̀фная   суша `рка ша `фова 
с. шнѐковая   суша `рка шне `кова 

сушѝльный   суши `льний, висушни `й 
сушѝтель   осу̀шувач,-ча, висушни `к,-ка̀ 
сушѝть   суши `ти 
сушѝться   суши `тися 
су̀шка   суші̀ння, вису `шування, су̀шення 
с. во взвѐшенном состоя̀нии   вису̀шування 
в зави `слому ста̀ні, флюїда̀льне суші̀ння 

с. горя̀чим во̀здухом   суші `ння гаря `чим 
пові `трям 

с. естѐственная   суші̀ння приро `дне 
с. испарѐнием   суші̀ння чѐрез відпа̀рення 
с. распылѝтельная   суші̀ння розпѝлювальне 

[бри `зкальне] 
с. термѝческая   суші `ння термі̀чне 

сущѐственный   істо̀тний; суттє `вий, су `тній 
(що стосується суті) 

существова̀ние   існува `ння 
с. решѐний   існува `ння рі̀шення; мат. 
існува `ння ро `зв’язку 

су̀щность   су `тність,-ности, суть,-ті
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сфальцевать                                                                                       схема соединения 

сфальцева̀ть   полігр. сфальцюва̀ти 
сфальцо̀ванный   сфальцьо `ваний 
сфѐра   1. сфѐра,-ри; 2. о̀бсяг,-гу; 3. ку̀ля,-лі 
с. небѐсная   сфѐра небѐсна, небозві̀д,-во̀ду 
с. по̀лая   ку `ля порожни `ста 
с. рассѐивания   сфѐра розсі `ювання 
с. рассѐяния   сфѐра розсі `яння 

сферѝческий   сфери `чний 
сферѝчность   сфери `чність,-ности 
сферо̀ид   сферо̀їд,-да 
сфероида̀льный   сферо `їдний, кулеви `дний, 
куля `стий 

сферо̀идный   сферо `їдний 
сферокриста̀лл   сферокриста `л,-ла 
сферо̀метр   сферо `метер,-тра (прилад для 
визначення радіуса кривини сферичної 
поверхні (напр., оптичних лінз) і товщини 
тонких частинок) 

сферошлифова̀ние   сферошліфува `ння 
сфокусѝрованный   сфокусо `ваний 
сфокусѝровать   сфокусува `ти, зосере `дити 
сформирова̀ние   сформо `вування; 
сформува `ння 

сформиро̀ванный   сформо `ваний 
сформирова̀ть   сформува `ти 
сформирова̀ться   сформува `тися 
сформулѝровать   сформулюва `ти 
сформулѝроваться   сформулюва̀тися 
сфотографѝрованный   сфотографо̀ваний 
сфотографѝровать   сфотографува `ти 
сфотографѝроваться   сфотографува `тися 
схватѝть   схопѝти; уловѝти; тужаві̀ти (бетон, 
цемент) 

схва̀тываемость (бето̀на)   тужа̀вність,-ности 
(бетону) 

схва̀тывание   схо̀плювання; схо̀плення; 
тужа `віння (бетону) 

схва̀тывать, схватѝть   1. схо̀плювати, схопѝти, 
ухопѝти; 2. тужа̀віти, стужа̀віти (про зв’язні); 
3. скрі̀плювати, скріпи `ти (кріплення) 

схѐма   схе `ма,-ми 
с. алгоритмѝческая   схе `ма алгоритмі̀чна 
с. ана̀логовая   схѐма ана `логова 
с. бала̀нсная   схѐма бала̀нсна 
с. выпрямѝтельная   схѐма випростува̀льна 
с. высоково̀льтная   схе `ма високово `льтна 
с. вычислѝтельная   схѐма обчѝслювальна 

с. га̀зовая   схе `ма га̀зова 
с. гася̀щая   схѐма гасѝльна 
с. гидравлѝческая   схе `ма гідравлі̀чна 
с. делѐния   схѐма по̀ділу 
с. деформѝрования   схѐма деформува̀ння 
с. замещѐния   схѐма заступна ` 
с. интегра̀льная   схе `ма інтегра `льна 
с. кинематѝческая   схе `ма кінемати `чна 
с. комбинѝрованная   схѐма комбіно `вана 
с. коммуника̀ций   схѐма комуніка̀цій 
с. коммута̀ции   схе `ма комута `ції 
с. компоно̀вочная   схѐма компонува `льна 
с. конструкцио̀нная   схѐма конструкці̀йна 
с. контро̀ля   схѐма контро `лю 
с. монта̀жная   схѐма монта `жна 
с. нагружѐния   схе `ма наванта `жування 
с. накопѝтельная   схѐма нагрома̀джувальна 
с. нефтя̀ных пото̀ков   схѐма перепли `ву 
на `фти, схе `ма на `фтових пото `ків 

с. обобщённая   схе `ма узага `льнена 
с. объединённая   схѐма об’є̀днана 
с. оптѝческая   схѐма опти `чна 
с. пересчётная   схе `ма перерахунко `ва 
с. печа̀тная   схе `ма друка `рська 
с. пневматѝческая   схе `ма пневматѝчна 
с. подключѐния   схѐма під’є̀днання, 
ел. схе `ма піді̀мкнення 

с. принципиа̀льная [по̀лная]   
схе `ма принципо `ва [по `вна] 

с. пропуска̀ния   схе `ма пропуска `ння 
с. радиотехнѝческая   схѐма радіотехні̀чна 
с. развёрнутая   схе `ма розго `рнена 
с. расположѐния   схѐма розмі̀щення 
с. расчётная   схѐма розрахунко `ва 
с. релѐйная   схѐма релѐйна 
с. решѐния   схе `ма ро̀зв’язку 
с. санита̀рно-технѝческого обору̀дования   
схѐма саніта̀рно-техні̀чного устатко̀вання 
[обла̀днання] 

с. сбо̀рки   схѐма склада̀ння [збира `ння] 
с. силова̀я   схѐма силова ` 
с. скелѐтная   схѐма скелѐтна [кістяко̀ва] 
с. совмещённая   схе `ма сумі̀щена 
с. совпадѐния   схѐма збі̀гу 
с. соединѐния (монта̀жная)   схѐма з’є̀днання 

(монта `жна)
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схема структурная                                                                                 счёт банковский 

с. структу̀рная   схе `ма структу `рна 
с. технологѝческого процѐсса   
схе `ма технологі `чного проце `су 

с. трёхфа̀зная   схе `ма трифа `зна 
с. умножѐния   схѐма мно̀ження 
с. устано̀вки   схѐма уста̀ви 
с. устро̀йтсва   схѐма при `строю 
с. функциона̀льная   схе `ма функці̀йна 
с. цепна̀я   схѐма ланцюго `ва 
с. четырёхпо̀люсная   схѐма чотирипо̀люсна 
с. эквивалѐнтная   схѐма еквівалѐнтна 

[рівнозна `чна] 
с. электрѝческая   схѐма електри `чна 
с. энергетѝческая   схѐма енергети `чна 

схематиза̀ция   схематиза̀ція,-ції (зображення 
чого-небудь у спрощено-узагальненому 
вигляді) 
с. двухмѐрная [двупараметрѝческая]   
схематиза `ція двопараметри `чна 

с. одномѐрная [однопараметрѝческая]   
схематиза `ція однопараметри `чна 

с. по мѐтоду пересечѐний   схематиза `ція 
за ме `тодом пере `тинів 

с. по мѐтоду случа̀йных ордина̀т   
схематиза `ція за мѐтодом випадко̀вих 
ордина `т 

схематѝческий   схемати `чний 
схѐмный   схе `мний 
схлесну̀ть   сплести ` 
схлёстывание (проводо̀в)   спліта̀ння, 
схре `щування (проводів) 

сход   схо `дження; схід,-хо `ду 
с. с рѐльсов   схід [схо `дження] з рѐйок 
с. с управля̀емых колёс   
авт. схід [схо̀дження] керо `ваних колі̀с 

сходѝмость   1. мат. збі̀жність,-ности 
с. интегра̀ла   збі̀жність інтегра `ла 
с. колеба̀тельная   збі `жність колива `льна 
с. ря̀да   збі̀жність ря `ду 
с. усло̀вная   збі `жність умо `вна 

сходѝть, сойтѝ   сходи `ти, зійти `, спуска `тися, 
спусти `тися 
с. с рѐльсов   зійти ` з рѐйок 

сходѝться [совпада̀ть]   збіга̀тися, схо̀дитися 
схо̀дня, схо̀дни   схо̀дня, схо̀дні,-день (східці 
для переходу з судна на пристань) 

схо̀дственный   поді̀бний 

схо̀дство   поді̀бність,-ности 
сходя̀щийся, совпада̀ющий   збі̀жний, змичнѝй 
схождѐние   1. схо `дження (по сходинках); 

2. збіга̀ння, збі̀жність,-ности, збіг,-гу (ліній) 
сцѐженный   зці̀джений 
сцѐживание   зці̀джування 
сцѐживать, сцедѝть   зці̀джувати, зцідѝти 
сцементѝрованный   зцементо `ваний 
сцементѝровать   зцементува `ти 
сцентрѝровать   сцентрува `ти 
сцеп, сцѐпка   зчі̀плювання; зче `плення; 
зче `па,-пи, зчеп,-пу 

сцепѝтель   зчіпни `к,-ка̀ 
сцеплѐние   1. зчі̀плювання; зче `плення; 

2. зчѐпність,-ности (властивість, стан); 
3. зчѐплення (про механізм) 
с. вну̀треннее   зчѐплення вну `трішнє 
с. гѝбкое   маш. зчѐплення гнучкѐ 
с. дѝсковое   маш. зчѐплення ди `скове 
с. жёсткое   маш. зчѐплення жо̀рстке ` 
с. пластѝнчатое   зчѐплення пласти `нчасте 

[платівко `ве] 
с. фрикцио̀нное   зче `плення фрикці̀йне; 
зчѐплення тертьове ` 

сцѐпленный   зчѐплений 
сцепля̀емость   зчі̀плюваність,-ности 
с. антифрикцио̀нного подшѝпникового 
материа̀ла   зчі̀плюваність тертьово `го 
ва̀льничного матерія `лу 

сцепля̀емый   зчі̀плюваний; зчепни `й 
сцепля̀ть, сцепѝть   зчіпля `ти, зчі̀плювати, 
зчепи `ти 

сцепля̀ющий   зчі̀плювальний 
сцепля̀ющийся   зчепни `й; зчі `плюваний 
сцинтиллѝровать   сцинтилюва̀ти, спала̀хувати 
сцинтиллѝрующий   сцинтилюва `льний 
сцинтилля̀тор   сцинтиля `тор,-ра (речовина, 
на якій виникають короткочасні світлові 
спалахи) 
с. жи `дкий   сцинтиля `тор ріди `нний 

сцинтилля̀ция   сцинтиля `ція,-ції; сві `чення 
(слабкі світлові спалахи, що виникають 
у сцинтилятора) 

счёт   1. рахува̀ння, лічба̀,-бѝ; 2. раху̀нок,-нку 
(на товар); 3. кошт,-ту, ко̀шти,-тів (засоби) 
с. абсолю̀тный   лічба̀ абсолю `тна 
с. ба̀нковский   раху `нок ба̀нківський
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счёт бухгалтерский                                                               съёмка топографическая 

с. бухга̀лтерский   раху̀нок бухга̀лтерський 
с. делѐний   лічба̀ по `ділів 
с. ѝмпульсов   лічба̀ і̀мпульсів 
с. лицево̀й   раху̀нок особо `вий 
с. послѐдовательный   лічба̀ послідо̀вна 
с. расчётный   раху `нок розрахунко `вий 
с. совпадѐний   лічба̀ збіга `нь 
с. теку̀щий   раху̀нок пото `чний 

счётно-аналитѝческий   лічѝльно-аналітѝчний 
счётно-вычислѝтельный   
лічѝльно-обчи `слювальний 

счётно-реша̀ющий   лічѝльно-розв’я̀зувальний 
счётно-суммѝрующий   
лічѝльно-підсумо̀вувальний 

счётный   1. рахунко `вий (що служить для 
підрахунків); 2. лічѝльний 
(який використовують для лічби); 
3. мат. злічѐнний 

счетово̀д   рахівни `к,-ка̀ 
счетово̀дство   рахівни `цтво,-ва 
счетово̀дческий   рахівни `чий 
счётчик   лічи `льник,-ка 
с. водопотреблѐния   
лічѝльник водоспожива `ння 

с. га̀зовой   лічи `льник га `зовий 
с. Ге `йгера-Мю̀ллера   
лічѝльник Ґа `йґера-Мі̀лєра 
(для вимірювання радіоактивности) 

с. двусторо̀нний   лічѝльник двосторо̀нній 
с. интегрѝрующий   лічѝльник інтегрува̀льний 
с. оборо̀тов   лічѝльник о `бертів 
с. односторо̀нний   лічѝльник односторо̀нній 
с. прецизио̀нный   лічѝльник прецизі̀йний 
с. реверсѝвный   лічи `льник реверси `вний 
с. регистрѝрующий   лічѝльник реєструва̀льний 
с. самогася̀щийся   лічѝльник самопога̀сний 
с. самопѝшущий   лічѝльник самозаписнѝй 
с. совпадѐний   лічѝльник збі̀гів 
с. суммѝрующий   
лічѝльник підсумо̀вувальний [підсумко̀вий] 

с. трѝггерный   лічѝльник три `герний 
с. электрѝческий   лічѝльник електрѝчний 
с. электро̀нный   лічи `льник електро `нний 
с. элемента̀рных частѝц   
лічѝльник елемента `рних части `нок 

счёты   рахівни `ця,-ці 
счислѐние   чи `слення 

счѝтанный   мат. лі̀чений 
счита̀ть   1. лічи `ти, рахува `ти; 2. уважа `ти 
счѝтываемый   зчѝтуваний; зчитни `й 
счѝтывание   зчѝтування 
счѝтыватель   зчѝтувач,-ча̀ 
счѝтывающий   зчѝтувальний 
счѝтывающийся   зчитни `й; зчѝтуваний 
счища̀ть, счѝстить   зчища `ти, зчѝстити 
счища̀ться   зчища `тися, зчи `ститися 
счищѐние   зчѝщування, зчища̀ння; зчѝщення 
счѝщенный   зчи `щений 
сшива̀емый   зшѝваний; зшивни `й 
сшива̀льный   зшива `льний 
сшива̀льщик   кравѐць,-вця ` 
сшива̀ть, сшить   зшива `ти, зши `ти 
сшѝвка   зшива `ння; зшиття ` 
сшивно̀й   зшивни `й 
сшѝтый   зши `тий 
съём   зніма̀ння; зняття ` 
съёмка   1. зніма̀ння; зняття `; 2. зніма̀ння; 
зні̀мка,-ки (фото) 
с. аэромагнѝтная   зніма̀ння аеромагнѐтне 
с. вертика̀льная [нивелѝрование]   
зніма̀ння вертика̀льне [нівелюва `ння] 

с. геодезѝческая   зніма̀ння геодезѝчне 
с. геологѝческая   зніма̀ння геологі̀чне 
с. горизонта̀льная   зніма̀ння горизонта̀льне 
с. инструмента̀льная   
зніма̀ння інструмента̀льне 

с. космѝческая   зніма̀ння космі̀чне 
с. магнѝтная   зніма̀ння магне `тне 
с. маркшѐйдерская   зніма̀ння маркша̀йдерське 

(у надрах Землі і на відповідних ділянках 
її поверхні) 

с. ме `нзульная   зніма̀ння мѐнзульне 
(на польовому креслярському столику) 

с. ме `стности   зніма̀ння місце `вости 
с. панора̀мная   зніма̀ння панора̀мне 
с. подво̀дная   зніма̀ння підво̀дне 
с. радиолокацио̀нная   
зніма̀ння радіолокаці `йне 

с. стереоскопѝческая   
зніма̀ння стереоскопі `чне 

с. тахеометрѝческая   
геод. зніма̀ння тахеометри `чне 

с. теодолѝтная   геод. зніма̀ння теодолі̀тне 
с. топографѝческая   зніма̀ння топографі̀чне
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съёмка угломерная                                                                               табулированный 

с. угломѐрная   зніма̀ння кутомі̀рне 
съёмник   зніма̀ч,-ча̀ 
съёмный   знімнѝй 
съёмочный   зніма̀льний 
съёмщик   зніма̀ч,-ча̀ 
съестно̀й   їстівнѝй 
сы̀воротка   сиро̀ватка,-ки 
сып   1. си `пання; за̀сип,-пу (матеріялу); 

2. полігр. ро̀зсип,-пу 
сы̀пать   сѝпати 
сы̀паться   си `патися 
сыпня̀   зато̀плення напла̀ву; засипа̀ння насу̀хо 
сы̀почный   пересипни `й 
сыпу̀честь   сѝпкість,-кости 
сыпу̀чий   сипки `й 
сырѐть   сирі̀ти, воло̀гнути, відволо̀жуватися, 
мокрі̀ти 

сырѐц   сире `ць,-рцю ` (цегла) 
сырова̀тость   вогкува `тість,-тости, 
сирува `тість,-тости 

сырова̀тый   вогкува `тий, сирува `тий, 
мокрува `тий 

сыро̀й   1. во̀гки `й, сири `й, воло `гий; 2. сирѝй, 
сирови `й (необроблений) 

сыроло̀мкий   сироламки `й (ламкий у сирому 
стані) 

сыроло̀мкость   сирола `мкість,-кости 
сыромя̀тина   шкір. сири `ця,-ці (нечиньблена 
шкіра, оброблена товщовими речовинами, 
які роблять її міцною і еластичною) 

сыромя̀тный   сиром’я `тний 
сыромя̀ть   шкір. сири `ця,-ці 
сы̀рость   во̀гкість,-кости, сѝрість,-рости, 
воло `гість,-гости 

сырьё   1. сировина `,-ни ` (необроблений 
продукт); 2. сировѐць,-рцю̀ (сирий продукт) 
с. исхо̀дное   сировина ` вихідна̀ 
с. минера̀льное   сировина ` мінера̀льна 
с. растѝтельное   сировина ` рослѝнна 
с. сельськохозя̀йственное   сировина ` 
сільськогоспода̀рська 

сырьево̀й   сирови `нний 
сэконо̀мить   заоща `дити, зеконо `мити 
сэконо̀мленный   заоща̀джений, зеконо̀млений 

 

 
Т 

 
таба̀к   тютю `н,-ну ` 
т. безникотѝнный   тютю `н безнікоти `нний 
т. душѝстый   тютю `н запашни `й 
т. курѝльный   тютю `н для курі `ння 
т. ню̀хательный   таба `ка,-ки 
т. папиро̀сный   тютю `н цигарко `вий 
т. ро̀льный   тютю `н суві̀йний 
т. тру̀бочный   тютю `н люлькови `й 

таба̀чный   тютюно `вий 
та̀бель   та̀бель,-беля (список, перелік предметів 
разом з даними щодо них) 
т.-календа̀рь   
та̀бель-календа̀р,-ля-календаря ` 

та̀бельный   та `бельний 
та̀бельщик   та `бельник,-ка 
таблетѝрование   таблетува `ння 
таблетиро̀вочный   таблетува `льний 
таблѐтка   табле `тка,-ки 
таблѝца   табли `ця,-ці, до `шка,-ки 
т. демографѝческая   таблѝця демографі̀чна 
т. логарѝфмов   таблѝця логари `тмів 
т. математѝческая   таблѝця математѝчна 
т. переводна̀я   таблѝця перевідна̀ 
т. психометрѝческая   таблѝця психометрѝчна 
т. статистѝческая   табли `ця статисти `чна 
т. умножѐния   таблѝця мно̀ження 
т. функциона̀льная   табли `ця функці `йна 
т. химѝческих элемѐнтов   
таблѝця хемі̀чних елеме `нтів 

таблѝчка   табли `чка,-ки 
таблѝчный   табли `чний 
табло̀   табло̀,-ла̀ (сигнальний щит із 
світловими чи електромагнетними 
показниками) 
т. диспѐтчерское   табло ` диспе `тчерське 
т. информацио̀нное   табло ` інформаці̀йне 
т. светя̀щееся   табло̀ світне ` 
т. тра̀нспортное   табло ` тра `нспортне 
т. электро̀нное   табло̀ електро `нне 

табулѝрование   табулюва̀ння, стабулюва̀ння 
(складання математичних таблиць) 

табулѝрованный   стабульо̀ваний

Т 
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табулировать                                                                                                           тангир 

табулѝровать   табулюва `ти, стабулюва `ти 
табулиро̀вочный   табулюва̀льний, табулівнѝй 
табуля̀тор   табуля̀тор,-ра (електромеханічна 
лічильна перфораційна обчислювальна 
машина для автоматичного оброблення 
інформації) 

табуля̀ция   табуля `ція,-ції 
т. вертика̀льная   табуля `ція вертика `льна 
т. горизонта̀льная   табуля̀ція горизонта̀льна 
т. фу̀нкции   табуля `ція фу `нкції 

таво̀т   тово̀т,-ту, солідо̀л,-лу, мастѝло Тово̀та 
тавро̀   тавро `,-ра̀, мі̀тка,-ки (клеймо або 
знаряддя, яким роблять мітку) 

тавро̀вый   тавро̀вий 
таз   таз,-за 
тайм   тайм,-му (частина спортивної гри, 
що відбувається протягом певного 
встановленого часу) 

та̀ймер   та̀ймер,-ра (автоматичний 
регулятор часу операції) 

таймо̀граф   таймо̀граф,-фа (прилад, що 
реєструє час виконання і тривалість 
процесів або явищ) 

тайпотро̀н   тайпотро `н,-на (електронно- 
променева трубка для відображення 
інформації і записування її на зовнішних 
носіях) 

такела̀ж   судн. такела̀ж,-жу (загальна назва 
всіх снастей на судні) 

та̀кса   та̀кса,-си (норма оплати праці, послуг 
та ціни на товари) 

такса̀тор   такса `тор,-ра, оці `нювач,-ча 
таксацио̀нный   таксаці `йний 
такса̀ция   такса̀ція,-ції, оці `нювання 
таксо̀метр   таксо̀метер,-тра (лічильник на 
автомобілі, який показує вартість проїзду 
пасажирів або перевезення вантажів) 

таксомото̀р   таксомото `р,-ра, таксі̀ 
таксоно̀мия   таксоно `мія,-мії (класифікація 
за певними ознаками предметів і явищ) 

таксофо̀н   телеф. таксофо `н,-на (телефон- 
автомат, що діє після опускання монети) 

такт   маш. такт,-ту (1. частина робочого 
циклу якогось механізму; 2. ритм якогось 
руху і дії) 
т. впу̀ска   такт впу `ску 
т. вы `пуска   такт вѝпуску 
т. движѐния   такт ру̀ху, такт перемі̀щення 
т. логѝческий   такт логі̀чний 
т. машѝнный   такт маши `нний 
т. расширѐния   такт розши `рення 

т. сжа̀тия   такт сти `ску 
та̀ктика   та̀ктика,-ки (способи, прийоми 
досягнення певної мети) 

тактогра̀мма   тактогра `ма,-ми 
такто̀метр   такто̀метер,-тра 
та̀лер   полігр. та̀лер,-ра (металева плита в 
друкарських машинах, на якій встановлюють 
друкарську форму) 

та̀ли, таль   та̀лі, таль,-ля (підіймальний 
механізм для переміщення підвішених до 
нього вантажів) 

та̀ллий  Tl   та̀лій (хемічний елемент, ат.н. 81, 
блакитно-сірий метал, який використовують 
у виробництві оптичного скла, 
фотоелементів) 

та̀лреп   мор. та̀лреп,-па (пристрій для 
натягування снастей такелажу) 

таль   таль 
т. грузова̀я   таль ванта̀жний 
т. передвижна̀я   таль пересувнѝй 
т. ручна̀я   таль ручни `й 
т. электрѝческая   таль електри `чний 

тальк  3MgO4SiO2H2O   мін. тальк,-ку, ло̀як,-ку, 
лойови `к,-ка̀ (мінерал класу силікатів) 

та̀льковый   та̀льковий 
та̀мбур   буд. та̀мбур,-ра, сі̀ни,-ней, 
присі `нок,-нка 

та̀мбурный   та̀мбурний 
тамо̀женный   мѝтний 
тамо̀жня   мѝтниця,-ці 
тампо̀н   полігр. тампо `н,-на, за `тичка,-ки 
тампона̀ж   тампона `ж,-жу; ущі `льнення 
т. сква̀жины   нафт. тампона̀ж [ущі̀льнення] 
свердлови `ни 

та̀нгенс   мат. та̀нгенс,-са 
т.-буссо̀ль   та̀нгенс-бусо `ль,-лі 

(гальванометер, в якому величину струму 
визначають за відхиленням магнетної 
стрілки, вміщеної в центрі кільцевого 
провідника, де протікає вимірюваний 
струм) 

тангенсо̀ида   мат. тангенсо `їда,-ди (графік 
тригонометричної функції y = tg x) 

тангенциа̀льный   мат. тангенці̀йний 
(напрямлений по дотичній до даної кривої 
лінії в горизонтальному напрямі) 

тангѝр   полігр. тангі̀р,-ра (желатинова плівка 
з рельєфним крапковим або іншим малюнком, 
яку застосовують для одержання тонових 
ділянок у літографській та цинкографській 
репродукціях)
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тангирование                                                                                               тахеометрия 

тангѝрование   тангі `рування 
тандѐм   тандѐм,-му (послідовне розташування 
однакових машин або їхніх частин в 
агрегаті на одній геометричній осі, лінії) 
т.-машѝна   тандѐм-маши `на,-ни 
т.-насо̀с   танде `м-по̀мпа,-пи 

танк   1. тех. резервуа `р,-ра, цистѐрна,-ни, 
танк,-ка (збірник для рідини); 2. військ. 
танк,-ка, повз,-за 

та̀нкер   та̀нкер,-ра (корабель для перевезення 
нафти) 

та̀нкерный   та `нкерний 
та̀нковый   та̀нковий 
танта̀л  Та   хем. танта̀л,-лу (хемічний елемент, 
ат.н. 73, сірий твердий метал, який легко 
піддається механічному обробленню, 
використовують для виготовлення особливих 
сортів сталі в електровакуумній техніці 
та хірургічних, зуболікарських інструментів) 

танта̀ловый   танта `ловий 
та̀ра   та̀ра,-ри, упако `вання 
т. бума̀жная   упако `вання паперо̀ве 
т. жестяна̀я   та `ра бляша `на 
т. моча̀льно-рого̀жная   упако `вання ли `ко- 
рого `жне 

т. стекля̀ная   та `ра скляна ` 
тара̀н   тара̀н,-на (те, що править за головну 
пробивну силу) 
т. бурово̀й   тара̀н свердлови `й 
т. гидравлѝческий   тара̀н гідравлі̀чний 

(технічна споруда для подавання води 
нагору) 

тара̀нить   тара̀нити (пробивати що-небудь 
наскрізь) 

тарѐлка   1. заг. тарі̀лка,-ки; 2. тех. 
поли `чка,-ки, поли `ця,-ці, сходи `нка,-ки, 
схо `дина,-ни (деталь, що має форму 
плескатого диска) 
т. бу̀фера   тарі̀лка бу̀фера 
т. воронкообра̀зная   тарі̀лка лійкоподі̀бна 
т. враща̀ющаяся   тарі̀лка [полѝчка] оберто̀ва 
т. гранёная   тарі̀лка гранча `ста 
т. загру̀зочная   тарі̀лка заванта `жувальна 
т. зольнико̀вая   поли `чка по `пільна; ру̀шта 
для золи ` 

т. отбивна̀я   перегоро `дка відбива̀льна 
[уда̀рна] (в апараті) 

т. охладѝтельная   поли `ця охоло̀дна 
т. пита̀тельная   тарі̀лка [схо̀динка] живѝльна 

т. разгру̀зочная   полѝця розванта̀жувальна 
т. распределѝтельная   схо̀динка розподі̀льна 
т. ректификацио̀нной коло̀нны   схо `динка 
ректифікаці̀йної вѐжі 

тарелкообра̀зный   тарі̀лчастий, 
тарілкоподі `бний 

тарѐлочный   тарі̀лковий, поличко `вий 
тарѐльчатый   тарі̀лчастий, сходѝнчастий, 
тарілкува̀тий, сходинкува̀тий, поличкува̀тий 

тарѝрование   тарува `ння, витаро `вування; 
ви `тарування 

тарѝрованный   ви `таруваний 
тарѝровать   тарува `ти, витаро `вувати; 
ви `тарувати (визначати вагу тари) 

тариро̀вочный   тарува `льний, тарівни `й 
тарѝруемый   1. таро `ваний, витаро `вуваний; 
витаро `вний 

тарѝрующий   тарува `льний, тарівни `й 
тарѝф   тари `ф,-фу (офіційно встановлений 
розмір оплати, оподаткування чогось) 
т. комуна̀льный   тари `ф комуна `льний 
т. льго̀тный   тарѝф пільгови `й 
т. опла̀ты труда   тари `ф опла `ти пра̀ці 
т. тамо̀женный   тари `ф ми `тний 
т. тра̀нспортный   тари `ф тра̀нспортний 
т. фрахто̀вый   тари `ф фрахто `вий 

(за винаймання судна для перевезення 
вантажів) 

тарифика̀тор   тарифіка `тор,-ра 
тарифика̀ция   тарифікува̀ння; відтарифікува̀ння; 
тарифіка `ція,-ції 

тарифицѝрованный   відтарифіко `ваний 
тарѝфный   тари `фний 
тарта̀н   тарта̀н,-ну (синтетичний матеріял, 
який використовують для покриття бігових 
доріжок і секторів для стрибків на стадіоні) 

тарта̀ние   тарта `ння (добування нафти 
черпаком) 
т. поршнево̀е   тарта `ння то̀локове 
т. сква̀жины   тарта̀ння свердлови `ни 

та̀стер   та̀стер,-тра, натиснѝк,-ка, кля̀віш,-ша 
тахео̀метр   геод. тахеоме `тер,-тра 

(геодезичний прилад для визначення 
взаємного положення точок місцевости 
та обчислення віддалі між ними) 

тахеометрѝчний   геод. тахеометри `чний 
тахеомѐтрия   тахеоме `трія,-рії (далекомірне 
топографічне знімання для складання плану 
рельєфу місцевости)
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тахиграфия                                                                                                         текстолит 

тахигра̀фия   тахігра̀фія,-фії, стеногра̀фія,-фії 
(спосіб швидкого записування за 
допомогою скорочень і умовних знаків) 

тахѝметр   тахі̀метер,-тра (прилад для 
вимірювання швидкости течії води) 

тахогенера̀тор   тахогенера `тор,-ра 
тахогра̀мма   тахогра̀ма,-ми (графічний запис 
змін швидкости обертання залежно від 
часу) 

тахо̀метр   тахо `метер,-тра (прилад, яким 
вимірюють кутову швидкість тіла, що 
обертається) 
т. возду̀шный   тахо `метер пові̀тря `ний 
т. жѝдкостный   тахо `метер ріди `нний 
т. магнѝтный   тахо `метер магне `тний 
т. центробѐжный   тахо̀метер відцентро̀вий 

та̀чка   та `чка,-ки 
т. опрокидна̀я   та `чка перекидна ` 
т. разва̀листая   та `чка розло `жиста 

та̀яние   та̀нення, розта `ювання 
та̀ять   та̀нути, розта̀ювати, розтава̀ти 
твердѐние   тверді̀ння, твѐрднення; 
затверді̀ння, затве `рднення 
т. бето̀на   буд. тужа `віння бето `ну 
т. дисперсио̀нное   твѐрднення дисперсі̀йне, 
тверді̀ння дисперсі̀йне 

твердѐть   1. тве `рднути, тверді̀ти, тужа̀віти; 
2. тверді̀шати (ставати твердішим) 

твердѐющий   твердки `й, тужавкѝй 
твердова̀тость   твердува `тість,-тости 
твердова̀тый   твердува `тий 
твердомѐр   твердомі̀р,-ра 
твердообожжённый   твердови `палений 
твёрдоспла̀вный   твердосто `пний, 
твердоспла `вний 

твёрдость   твѐрдість,-дости (опір поверхневих 
шарів матеріялу місцевим деформаціям) 
т. естѐственная   твѐрдість приро̀дна 
т. матерѝала   твѐрдість матерія `лу 

(величина твердости матеріялів 
оцінюється опором втисканню в їх 
поверхню індентора з твердішого 
матеріялу) 

т. по Бринѐллю   твѐрдість за Брине `лем 
(втисканням кульки) 

т. по Вѝккерсу   твѐрдість за Вікерсом 
(втисканням піраміди) 

т. по маятниковому методу   твѐрдість, 
ви `значена за допомо `гою ма̀ятника 

т. по Мо̀осу   твѐрдість за Мо̀осом (подряпиною 
твердішим мінералом м’якшого) 

т. по Ро̀квеллу   твѐрдість за Ро `квелом 
(втисканням алмазного конуса) 

т. по Шо̀ру   твѐрдість за Шо `ром 
(критерієм твердости є висота пружного 
відскоку сталевої кульки, що падає на 
даний матеріял з певної висоти) 

т. склерометрѝческая   
твѐрдість склерометри `чна (кристалів) 

т. уда̀рная   твѐрдість уда̀рна 
т. уме `ренная   твѐрдість помі̀рна 
т. усто̀йчивая   твѐрдість стійка̀ 

твердотѐльный   твердоті `льний 
твердотя̀нутый   твердотя `гнений 
твердофа̀зный   твердофа `зний 
твёрдый   твѐрдий 
твин   текс. твин,-ну (напіввовняна чи 
бавовняна тканина з діягональним 
переплетенням ниток) 

твиндѐк   твіндѐк,-ка (міжпалубний простір 
на торговельному судні) 

твѝновый   тви `новий 
твѝстор   тві̀стор,-ра (запам’ятовувальний 
елемент, відрізок дроту з магнетною 
поверхнею, легке намагнечування якого 
спрямовується по ґвинтовій лінії та з 
обвиткою керування навколо дроту) 

творѐние   розчиня `ння; розчѝнення (вапна) 
творѝло   глица `рня,-ні (дерев’яна скриня 
або яма, у якій гасять вапно) 

творѝть   розчиня `ти (вапно) 
творожѝстый   сирни `стий 
творо̀жить   ву̀рдити 
творо̀житься   зсіда̀тися, ву̀рдитися, скипа̀тися 

(молоко) 
тѐза [тѐзис]   тѐза,-зи, при `нцип,-пу 
текс   текс,-са (маленькі взуттєві цвяшки) 
тексро̀п   тексро `п,-па (пас клиновий) 
текст   текст,-ту 
текстѝль   текстѝль,-лю (загальна назва ткацьких 
виробів з натуральних і хемічних волокон, 
а також пряжа та сировина для них) 

текстѝльный   тексти `льний 
текстовинѝт   текстовіні̀т,-ту (штучна шкіра 

– бавовняна тканина, поверхня якої вкрита 
плівкою полівінілхлориду) 

текстово̀й   текстови `й 
текстолѝт   текстолі̀т,-ту 

(пластмаса, виготовлена з багатошарової 
спресованої тканини пересиченої 
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текстолит конструкционный                                                      тележка разгрузочная 

фенолоформальдегідною резольною смолою, 
застосовують для виготовлення вальниць, 
пропелерів літаків) див. пла̀стики сло̀истые 
т. конструкцио̀нный   
текстолі `т конструкці `йний 

т. электротехнѝческий   
текстолі `т електротехні `чний 

тексту̀ра   тексту̀ра,-ри (характер зламів 
будови твердої речовини, розташування 
її частин, шарів) 
т. аксиа̀льная   тексту̀ра аскія̀льна [осьова̀] 
т. дендрѝтовая   тексту `ра дендрѝтова 

(деревчаста форма кристалів) 
т. магнѝтная   тексту `ра магнѐтна 
т. мета̀лла   тексту̀ра мета̀лу 

текто̀ника   текто̀ніка,-ки (1. арх. особливості 
взаємного розташування частин будівлі, 
споруди та співвідношення їх форм і 
пропорцій; 2. будова земної кори; 3. процеси, 
які відбуваються в земній корі) 

тектонѝты   тектоні `ти,-тів (гірські породи) 
тектонѝческий   тектоні `чний 
теку̀честь   1. фіз. теку̀чість,-чости; 

2. пли `нність,-ности; 3. мінли `вість,-вости 
т. жѝдкости   теку̀чість [плѝнність] рідини 
т. локализѝрованная   теку̀чість локалізо̀вана 
т. о̀бщая   теку `чість зага̀льна 
т. по̀лная   теку `чість по `вна 
т. твѐрдого тѐла   теку `чість твердо̀го ті̀ла 

теку̀чий   течки `й, пли `нний; мінлѝвий 
теку̀щий   пото `чний; тепе `рішній, суча `сний 
тела̀ соударя̀ющиеся   тіла̀ зуда̀рювані 
теле-   теле- (у складних словах означає 
здійснюваний на відстані) 

телеавтома̀тика   телеавтома `тика,-ки 
телеампермѐтр   телеамперме `тер,-тра 
телебино̀кль   телебіно̀кель,-кля 
телеблокира̀тор   телеблока `тор,-ра 
телевеща̀ние   телемо̀влення 
телевѝдение   телеба̀чення (передавання 
зображень на відстань за допомогою 
засобів радіо-, електрозв’язку) 
т. двусторо̀ннее   телеба̀чення двобі̀чне 

[двосторо `ннє] 
т. космѝческое   телеба̀чення космі̀чне 
т. стереоскопѝческое   
телеба̀чення стереоскопі `чне 

т. цветно̀е   телеба̀чення кольоро̀ве 
т. электро̀нное   телеба̀чення електро `нне 

телевизио̀нный   телевізі̀йний 
телевѝзор   телеві `зор,-ра 
телевѝзорный   телеві̀зорний 
телевыключа̀тель   телевимика `ч,-ча̀ 
телѐга   віз,во̀за, фі̀ра,-ри 
т. водозапра̀вочная   віз водозапра̀вний 
т. опрокѝдывающая   віз перекидни `й 
т. прицепна̀я   віз причіпни `й 

телегра̀ф   телегра̀ф,-фу (аппарат, що 
забезпечує передавання й приймання на 
віддалі різних повідомлень) 
т. беспро̀волочный   телегра̀ф бездрото̀вий 
т. буквопеча̀тающий   
телегра `ф літеродрукува `льний 

т. звуково̀й   телегра `ф звукови `й 
телеграфѝрование   телеграфува `ння, 
зателеграфува `ння 

телеграфѝрованный   зателеграфо̀ваний 
телеграфѝровать   телеграфува `ти, 
зателеграфува `ти 

телеграфѝрующий   телеграфува `льний 
телеграфѝя   телеграфі `я,-фі̀ї 
т. акустѝческая   телеграфі̀я акусти `чна 
т. беспро̀волочная   телеграфі̀я бездрото̀ва 
т. быстродѐйствующая   
телеграфі `я швидкоді̀йна 

т. радиочасто̀тная   телеграфі̀я радіочасто̀тна 
телегра̀фно-телефо̀нный   
телегра `фно-телефо̀нний 

телегра̀фный   телегра `фний 
телѐжечник   візни `к,-ка̀ 
телѐжечный   візкови `й 
телѐжка   візо `к,-зка̀, во `зик,-ка̀ 
т. веду̀щая   візо̀к тягови `й [повідни `й] 
т. загру̀зочная   візо̀к заванта `жувальний 
т. запра̀вочная   візо̀к запра `вний 
т. колошнико̀вая   візо̀к колошнико `вий 
т. кра̀новая   візо̀к зво `довий 
т. литѐйного ковша̀   візо̀к лива̀рного ковша̀ 
т. мостово̀го кра̀на   візо̀к мостово̀го зво̀ду 

[кра̀на] 
т. поворо̀тная   візо̀к поворо `тний 
т. подвесна̀я   візо̀к почіпни `й [підчіпни `й] 
т. подвѝжного соста̀ва   візо̀к рухо `мого 
скла `ду 

т. прицѐпная   візо̀к причіпни `й 
т. разгру̀зочная   візо̀к розванта̀жувальний
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тележка ручная                                                                            телефонизированный 

т. ручна̀я   візо̀к ручни `й 
т. самохо̀дная   візо̀к самохі̀дний 
т. сбра̀сывающая   візо̀к скида̀льний 
т. транспортёрная   візо̀к транспорте `рний 

телѐжник   стѐльмах,-ха, возоро `б,-ба 
телѐжный   возови `й 
телеизмерѐние   телемі `ряння; 
телевимі `рювання; телеви `мірення; 
телеви `мір,-ру 

телеизмерѝтельный   телевимі `рювальний 
телеизображѐние   телезобра̀ження 
телеинтегрѝрование   телеінтегрува `ння 
телекинопроѐктор   телекінопроє̀ктор,-ра 
телекома̀ндование   телекома `ндування 
телекоммуника̀ция   телекомуніка `ція,-ції 
телеконтро̀ль   телеконтро `ль,-лю 
тѐлекс   те `лекс,-са (абонентський 
телеграфний зв’язок, здійснюваний за 
допомогою телефонної мережі) 

телемѐтр   геод. телемѐтер,-тра, далекомі̀р,-ра 
(оптичний прилад для вимірювання 
віддалей) 

телеметрѝя   вимі̀рювання відда̀льне; 
телеметрі `я,-рі̀ї (сукупність технічних 
засобів і методів вимірювання на віддалі 
різних фізичних, технічних та інших 
величин у промислових, енергетичних, 
транспортних та інших установках) 

телемеханиза̀ция   телемеханіза `ція,-ції 
телемеха̀ника   телемеха `ніка,-ки 

(керування механізмами на відстані за 
допомогою засобів електро- або 
радіозв’язку) 

телемеханѝческий   телемехані `чний 
теленабо̀рный   телесклада `льний 
телеобъѐктив   телеоб’єкти `в,-ва 
телепереда̀тчик   телевисила `ч,-ча, 
телепередава `ч,-ча̀ 

телепереда̀ча   телевисила̀ння, телепереда̀ча,-чі 
телепиро̀метр   телепіро `метер,-тра (прилад 
для вимірювання високих температур на 
відстані) 

телепомѐхи   телезава `ди,-ва `д 
телеприёмник   телеприйма `ч,-ча̀ 
телерегистра̀ция   телереєстра `ція,-ції, 
реєстра `ція дистанційна 

телерегулѝрование   телерегулюва `ння, 
регулюва `ння дистанці `йне 

телерентгеногра̀фия   телерентґеногра̀фія,-фії; 
рентґеногра `фія дистанці `йна 

телерентгеноскопѝя   телерентґеноскопі̀я,-пі̀ї, 
рентґеноскопі `я зві̀ддальна 

телесигна̀л   телесигна `л,-лу 
телесигнализа̀тор   телесигналіза̀тор,-ра 
телесигнализа̀ция   телесигналіза̀ція,-ції, 
сигналіза `ція зві̀ддальна 

телеско̀п   астр. телеско `п,-па (оптичний 
прилад для спостереження і дослідження 
небесних світил і фотографування їх) 
т. ба̀шенный   телеско̀п вежо̀вий [ба̀штовий] 
т. зенѝтный   телеско `п зені̀тний 
т. зерка̀льный   телеско `п дзерка̀льний 
т. менѝсковый   телеско `п мені̀сковий 
т. рентгѐновский   телеско̀п рентґѐнівський 
т. со̀лнечный   телеско `п со `нячний 

телескопѝческий   телескопі `чний 
телескопѝя   телескопі̀я,-пі̀ї (спостереження 
за небесними світилами за допомогою 
телескопа) 

телеско̀пный   телеско `пний 
телѐсный   тілѐсний 
телеспектроско̀п   телеспектроско̀п,-па 

(прилад для дистанційного візуального 
спостереження оптичних спектрів) 

телестереоско̀п   телестереоско `п,-па 
(оптичний прилад для дистанційного 
розглядання з об’ємним сприйманням 
двох плоских зображень об’єкта) 

телета̀йп   телета̀йп,-па (телеграфний 
аппарат для приймання і висилання 
повідомлень у цифрово-літерній формі) 

телетайпѝст   телетайпі `ст,-та 
телетермо̀метр   телетермо `метер,-тра, 
термо `метер дистанці `йний 

телеуправлѐние   телекерува̀ння, керування 
дистанці `йне 

телефа̀кс   телефа̀кс,-са 
телефо̀н   телефо̀н,-ну (пристрій, що 
перетворює електричні коливання на 
звукові) 
т. автоматѝческий   телефо̀н автоматѝчний 
т. оптѝческий   телефо `н опти `чний 
т. резона̀нсный   телефо̀н резона `нсний 
т. с автоотвѐтчиком   
телефо `н з автовідповідаче `м 

телефониза̀ция   телефоніза `ція,-ції 
телефонизѝрование   телефонізува̀ння, 
стелефонізува `ння 

телефонизѝрованный   стелефонізо̀ваний
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телефонизировать                                                           температура затвердевания 

телефонизѝровать   телефонізува̀ти, 
стелефонізува `ти 

телефонизѝруемый   телефонізо̀ваний; 
стелефонізо `вний 

телефонѝрование   телефонува `ння, 
потелефонува `ння 

телефонѝческий   телефоні `чний 
телефонѝя   телефоні `я,-ні `ї (галузь техніки, 
що займається прийманням і передаванням 
мовлення на відстані) 

телефо̀нный   телефо `нний 
телефоногра̀мма   телефоногра `ма,-ми 

(коротке офіційне повідомлення, передане 
по телефону й записане під час приймання) 

телефоно̀граф   телефоно `граф,-фа 
телефото̀метр   телефото `метер,-тра 

(дистанційний оптичний прилад, яким 
вимірюють світлові величини) 

телецѐнтр   телеце `нтер,-тра, цѐнтер 
телевізі̀йний (комплекс устатковання й 
споруд, призначених для підготовлення 
та передавання програм телебачення) 

телеэкра̀н   телеекра `н,-на 
теллу̀р  Te   телур,-ру (хемічний елемент, 
ат.н. 52, який використовують для 
вулканізації кавчуків, забарвлення скла 
та як напівпровідник) 

теллура̀т  MeTeO4   телура̀т,-ту (сіль телуратної 
кислоти) 

теллурѝд  MeTe   телурѝд,-ду (сіль телуридної 
кислоти) 

теллу̀ровый   телу̀ровий 
тѐло   ті̀ло,-ла (окремий предмет у просторі) 
т. абсолю̀тно твёрдое   ті̀ло абсолю̀тно твердѐ 
т. абсолю̀тно чѐрное   ті̀ло абсолю̀тно [чѝсто] 
чо̀рне 

т. амо̀рфное   ті `ло амо̀рфне 
т. анизотро̀пное   ті `ло анізотро `пне (тіло з 
неодинаковими фізичними властивостями) 

т. враща̀емое   ті `ло обѐртове 
т. враща̀ющееся   ті̀ло оберто `ве [обертнѐ] 
т. вращѐния   ті̀ло оберта̀ння 
т. газообра̀зное   ті̀ло га̀зове [газоподі̀бне] 
т. двѝжущееся   ті̀ло рухли `ве [рухо `ме] 
т. деформѝруемое   ті̀ло деформо̀ване 

[деформівне `] 
т. изотро̀пное   ті `ло ізотро `пне (тіло з 
одинаковими фізичними властивостями) 

т. капельножѝдкое   ті̀ло краплиннорідкѐ 

т. лету̀чее   ті `ло летке ` 
т. магнѝтное   ті̀ло магне `тне 
т. массѝвное   ті `ло маси `вне 
т. нака̀ливания   ті̀ло жарове ` 
т. неодноро̀дное   ті `ло неоднорі `дне 
т. неподвѝжное   ті `ло нерухо `ме 
т. рабо̀чее   ті̀ло [середо `вище] робо̀че 
т. светя̀щее   ті̀ло світи `льне 
т. светя̀щееся   ті̀ло світне ` 
т. свобо̀днопадающее   ті̀ло вільнопа̀даюче 

[вільнопаду `че] 
т. стекловѝдное   ті `ло скли `сте 
т. сыпу̀чее   ті `ло сипке ` 
т. твёрдое   ті̀ло твердѐ 
т. упру̀гое   ті̀ло пру `жне ` 
т. электроотрица̀тельное   
ті̀ло електронегати `вне 

т. электроположѝтельное   
ті `ло електропозити `вне 

тѐльфер   тѐльфер,-фера, електрота̀ль,-лі 
(машина для підіймання й горизонтального 
переміщення вантажів, тобто таль з 
електричним приводом) 

тембр   тембр,-ру (про характер, своєрідну 
особливість чого-небудь) 

темнова̀тый   темнува `тий 
тѐмный   те `мний 
темп   темп,-пу (ступінь швидкости) 
тѐмпера   тѐмпера,-ри (фарба для живопису) 
температу̀ра   температу `ра,-ри 
т. абсолю̀тная   температу `ра абсолю `тна 
т. внѐшняя   температу `ра зо `внішня 
т. внутренняя   температу `ра вну `трішня 
т. возго̀нки   температу `ра субліма̀ції 
т. воспламенѐния   температу `ра займа̀ння 

[загоря `ння] 
т. восстановлѐния   температу̀ра відно̀влення 
т. вспы̀шки   температу `ра спа `лаху 
т. выкипа̀ния   температу `ра википа `ння 

[віддестилюва `ння] 
т. вырождѐния   температу `ра вѝродження 
т. горѐния   температу `ра горі̀ння 
т. зака̀лки   температу `ра гартува̀ння 
т. зака̀лочная   температу `ра гартівна ` 
т. замерза̀ния   температу `ра замерза̀ння 
т. застыва̀ния   температу `ра застига `ння 
т. затвердева̀ния   температу `ра тверді̀ння 

[твѐрднення, тужаві̀ння]
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температура каплепадения                                 тензор коэффициентов прочности 

т. каплепадѐния   температу `ра краплі `ння 
т. кипѐния   температу `ра кипі `ння 
т. ко̀мнатная   температу `ра кімна̀тна 
т. крѐкинга   температу `ра кре `кінгу 
т. криогѐнная   температу `ра кріогѐнна, 
температу `ра замерза̀ння 

т. кристаллиза̀ции   температу̀ра кристаліза̀ції 
т. критѝческая   температу `ра крити `чна 
т. максима̀льная   температу̀ра максима̀льна 
т. минусо̀вая   температу `ра мінусо̀ва 
т. мо̀крого термо̀метра   температу̀ра 
мо̀крого термо `метра 

т. на вхо̀де   температу `ра на вхо `ді 
т. на вы̀ходе   температу `ра на ви `ході 
т. нача̀ла рекристаллиза̀ции   
температу `ра поча̀тку рекристаліза̀ції 

т. нача̀льная   температу `ра початко `ва 
т. нѝзкая   температу `ра низька ` 
т. норма̀льная   температу `ра норма̀льна 
т. окислѐния   температу `ра оки `снення 
т. отвердева̀ния   температу̀ра твѐрднення 
т. отго̀на   температу̀ра відго̀ну [віді̀гнання] 
т. отжѝга   температу `ра відпа̀лу 

[відпа `лювання] 
т. отрица̀тельная   температу `ра від’є̀мна 
т. перехо̀да   температу `ра перехо `ду 
т. плавлѐния   температу `ра то `плення 
т. пла̀мени   температу `ра по `лум’я 
т. повѐрхностная   температу̀ра поверхнѐва 
т. предѐльная   температу `ра грани `чна 
т. рабо̀чая   температу `ра робо `ча 
т. разложѐния   температу `ра ро `зкладу 
т. размягчѐния   температу̀ра пом’я̀кшення 
т. сверхнѝзкая   температу `ра наднизька ` 
т. сѝнтеза   температу `ра сѝнтезу 
т. спека̀ния   температу `ра спіка `ння 
т. стеклова̀ния   температу `ра склува `ння 
т. сухо̀го термо̀метра   температу̀ра сухо̀го 
термометра 

т. схва̀тывания   температу `ра тужаві̀ння 
т. та̀яния   температу `ра та̀нення 
т. теку̀чести   температу `ра пли `нности 
т. фа̀зового перехо̀да   температу̀ра фа̀зового 
перехо `ду 

т. шумова̀я   температу `ра шумова̀ 
т. эксплуата̀ции   температу̀ра експлуата̀ції 

т. эффектѝвная   температу `ра ефекти `вна 
т. я̀ркости   температу `ра яскра `вости 

температу̀рно-вла̀жностный   
вологотемперату̀рний 

температу̀рный   температу `рний 
температуропрово̀дность   
температуропрові̀дність,-ности 

температуросто̀йкость   
температурості `йкість,-кости 

температуроусто̀йчивый   температуростійкѝй 
тена̀кль   полігр. тена `кль,-ля (підставка для 
кріплення сторінок рукопису на друкарській 
касі) 

тендѐнция   тендѐнція,-ції (напрям 
розвитку якогось явища) 

тѐндер   те `ндер,-ра (1. причіпна частина 
паротягу, де містяться запаси води, 
палива, мастила; 2. невелике допоміжне 
або спортивне судно; 3. ґвинтова стяжка 
для натягування линви або дроту) 

тѐндерный   тѐндерний 
тенево̀й   тіньовѝй 
тензѝметр   тепл. тензи `метер,-тра (прилад 
для вимірювання тиску насиченої пари) 

тензиметрѝческий   тензиметри `чний 
тензимѐтрия   тензиме `трія,-трії (сукупність 
методів вимірювання тиску насиченої пари) 

тензода̀тчик   тензодава `ч,-ча̀ (прилад) 
тензо̀метр   тензо̀метер,-тра (прилад для 
вимірювання деформацій, спричинених 
механічними напруженнями в деталях 
конструкцій, зразках матеріялів тощо) 
т. механѝческий   тензо `метер механі `чний 
т. про̀волочный   тензо `метер дротянѝй 
т. рыча̀жный   тензо `метер ва `жільний 
т. стру̀нный   тензо̀метер стру `нний 
т. электрѝческий   тензо̀метер електрѝчний 

тензометрѝрование   тензометрува `ння 
тензометрѝческий   тензометри `чний 
тензомѐтрия   тензоме `трія,-рії 
тѐнзор   мат., мех. те `нзор,-ра (узагальнення 
понять скаляра, вектора) 
т. аксиа̀льный   тѐнзор аксія̀льний [осьовѝй] 
т. деформа̀ции   тѐнзор деформа `ції 
т. корректѝрованный   тѐнзор скоректо̀вний 
т. коэффицѝентов пластѝчности   
тѐнзор коефіціє̀нтів пласти `чности 

т. коэффицѝентов про̀чности   
тѐнзор коефіціє̀нтів мі̀цности
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тензор линеаризированный                                                            теория равновесия 

т. линеаризѝрованный   
тѐнзор злінеаризо̀ваний 

т. линѐйный   те `нзор ліні `йний 
т. лучѝстого давлѐния   тѐнзор променѝстого 
ти `ску 

т. микронапряжѐний оста̀точных   те `нзор 
мікронапру `г залишко `вих 

т. напряжѐний   тѐнзор напру `г 
т. нелинѐйный   те `нзор неліні̀йний 
т. повѐрхности предѐльной   тѐнзор повѐрхні 
грани `чної 

т. преднапряжѐний   тѐнзор переднапру `г 
т. преобразова̀ния   те `нзор перетво `рення 
т. сме `шанный   тѐнзор змі̀шаний 
т. шарово̀й   те `нзор кульови `й 

тензорезистѝвный   тензорезистѝвний 
тѐнзорный   те `нзорний 
тент   тент,-ту, накриття `, наві `с,-су 
т. жёсткий   тент цупки `й 
т. съёмный   тент знімни `й 

теодолѝт   геод. теодолі̀т,-та (геодезичний 
прилад для вимірювання на місцевості 
вертикальних і горизонтальних кутів) 
т. буссо̀льный   теодолі̀т бусо̀льний 
т. вися̀чий   теодолі̀т вися `чий [висни `й] 
т. рудничный   теодолі̀т копа `льневий 

теодолѝтный   геод. теодолі̀тний 
теорѐма   мат. теоре `ма,-ми (твердження, 
правильність якого встановлюють за 
допомогою спеціяльних міркувань (доведень)) 
т. взаѝмности   теоре `ма взає `мности 
т. Жуко̀вского   теоре `ма Жуковського 
т. зацеплѐния основна̀я   теорѐма зачѐплення 
основна ` 

т. изоморфѝзма   теоре `ма ізоморфі̀зму 
т. ма̀ксимума   теоре `ма ма̀ксимуму 
т. о просто̀м нагружѐнии   теоре `ма про 
просте ` наванта `жування 

т. о разгру̀зке   теорѐма про розванта̀жування 
т. параллѐльности   теорѐма паралѐльности 
т. перемещѐний   теоре `ма перемі̀щень 
т. свёртки   теорѐма зго̀ртки 
т. трёх момѐнтов   теорѐма трьох момѐнтів 

тео̀рия   тео̀рія,-рії (логічне узагальнення 
досвіду, суспільної практики, яке 
ґрунтується на глибокому проникненні в 
суть досліджуваного явища та розкриває 
його закономірності) 

т. а̀томная   тео̀рія а̀томна 
т. вероя̀тностей   мат. тео̀рія ймові̀рностей 
т. возмущѐния   рад. тео `рія збу `рення 
т. вязкоупру̀гости   тео̀рія в’язкопру̀жности 
т. деформа̀ций   тео̀рія деформа `цій 
т. дислока̀ций   тео̀рія дислока `цій 
т. диссоциа̀ции   хем. тео̀рія дисоція `ції 
т. долговѐчности   тео̀рія довгові `чности 
т. зо̀нная   фіз. тео̀рія зо̀нна 
т. изна̀шивания   тео̀рія спрацьо `вування 

[зно `шування] 
т. ква̀нтовая   тео̀рія ква `нтова 
т. конвергѐнции   тео `рія конвергѐнції 

[збли `ження] 
т. Кортѐна-Дола̀на   тео̀рія Кортѐна-Дола̀на 
т. магнетѝзма   тео̀рія магнети `зму 
т. мембра̀нная   тео̀рія мембра̀нна 
т. механѝзмов и машѝн   тео̀рія механі̀змів 
і маши `н 

т. механѝческая теплоты̀   тео̀рія механі̀чна 
теплоти ` 

т. моделѝрования   тео̀рія моделюва `ння 
т. молекуля̀рная   тео̀рія молекуля `рна 
т. надёжности   тео̀рія наді̀йности 
т. наибо̀льших гла̀вных напряжѐний   
тео̀рія найбі̀льших головнѝх напру̀жень 

т. наибо̀льших каса̀тельных напряжѐний   
тео̀рія найбі̀льших дотѝчних напру̀жень 

т. нерелятивѝсткая   
тео̀рія нерелятиві̀стська [невідно̀сностей] 

т. оболо̀чек   тео̀рія оболо `нок 
т. относѝтельности   тео̀рія відно `сности 
т. отры̀ва   тео̀рія відрива `ння 
т. ошѝбок   тео `рія помило `к 
т. перехо̀дов   тео̀рія перехо `дів 
т. пластѝческого течѐния   тео̀рія пластѝчного 
течі `ння, тео `рія пласти `чної тѐчії 

т. пластѝчности   тео̀рія пласти `чности 
т. погрѐшностей   тео `рія по `хибок 
т. подо̀бия   тео̀рія поді̀бности 
т. ползу̀чести   тео̀рія повзу `чости 
т. по̀ля   тео `рія по `ля 
т. предѐльных состоя̀ний   тео̀рія гранѝчних 
ста̀нів 

т. про̀чности   тео̀рія мі̀цности 
т. равновѐсия   тео̀рія рівнова `ги

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 522
теория размерностей                                                               теплонепроницаемость 

т. размѐрностей   тео `рія розмі̀рностей 
т. разрушѐния   тео̀рія руйнува `ння 
т. резона̀нсных явлѐний   
тео̀рія резона `нсних я `вищ 

т. решѐток переходны̀х   тео̀рія ґра̀ток 
перехідни `х 

т. скольжѐния   тео̀рія ко̀взання 
т. случа̀йных процѐссов   тео̀рія випадко̀вих 
проце `сів 

т. старѐния   тео̀рія старі `ння 
т. строѐния вещества̀   тео `рія будо̀ви 
речовини ` 

т. струѝ   тео̀рія струмини ` [стру `меня] 
т. теку̀чести   тео̀рія теку̀чости [плѝнности] 
т. теплопрово̀дности   тео̀рія теплопрові̀дности 
т. термовязкоупру̀гости   
тео̀рія термов’язкопру `жности 

т. термодинамѝческая   
тео̀рія термодинамі̀чна 

т. течѐния   тео̀рія течії̀ [пли `нности] 
т. трѐщин математѝческая   тео̀рія трі̀щин 
математѝчна 

т. уда̀ра   тео̀рія уда̀ру 
т. удлинѐний наибо̀льших   тео̀рія вѝдовжень 

[ви `довг] найбі `льших 
т. упру̀гости   тео̀рія пру `жности 
т. уста̀лости   тео̀рія вто `ми 
т. усто̀йчивости   тео̀рія сті̀йкости 
т. флуктуа̀ций тепловы̀х   тео̀рія флуктуа̀цій 
теплови `х 

т. цвѐтности   тео̀рія кольоро̀вости [ба̀рвности] 
т. чѝсел   тео̀рія чѝсел 
т. электромагнѝтная   тео̀рія електромагнѐтна 
т. электро̀нная   тео̀рія електро `нна 
т. ядра̀   тео̀рія ядра̀ 
т. ячѐек   тео̀рія комі̀рок 

теплѝца   теплѝця,-ці, парнѝк,-ка̀, оранжерѐя,-рѐї 
тепло̀   тепло `,-ла̀ 
т. избы̀точное   тепло̀ надлишко̀ве [надмі̀рне] 
т. лучѝстое   тепло̀ промени `сте 
т. нако̀пленное   тепло ` нагрома `джене 
т. отбро̀сное   тепло ` відхіднѐ 
т. отрабо̀танное   тепло̀ відпрацьо̀ване [зужѝте] 
т. отходя̀щее   тепло ` відхідне ` 
т. потѐрянное   тепло ` втра̀чене 
т. скры̀тое   тепло̀ прихо `ване [ута̀єне] 

тепловла̀жностный   тепловоло `гий 
теплово̀з   теплотя `г,-га 
тепловоздуходу̀вка   теплоповітроду `в,-ва, 
теплоповітронагніта `ч,-ча̀ 

теплово̀зный   теплотя `говий 
тепловозомеханѝческий   теплотягомехані̀чний 
тепловозосбо̀рочный   теплотягосклада̀льний 
тепловозостроѐние   теплотягобудува `ння 
тепловозостроѝтельный   теплотягобудівнѝй 
теплово̀й   теплови `й 
тепловыделѐние   тепловиділя `ння; 
теплови `ділення 

тепловыделя̀ющий   тепловиді `лювальний, 
теплови `діляльний 

тепловыно̀сливость   тепловитрива̀лість,-лости 
теплоёмкий   теплоє `мний 
теплоёмкость   теплоє `мність,-ности, тепло ` 
пито `ме 
т. а̀томная   теплоє `мність а̀томна 
т. весова̀я удѐльная   теплоє̀мність вагова̀ 
пито `ма 

т. изоба̀рная   теплоє `мність ізоба̀рна 
т. изохо̀рная   теплоє `мність ізохо̀рна 
т. молекуля̀рная   теплоє̀мність молекуля̀рна 
т. мо̀льная   теплоє̀мність мо̀льна [мо̀льова] 
т. моля̀рная   теплоє `мність моля `рна 
т. объёмная   теплоє `мність об’є̀мна 
т. удѐльная   теплоє `мність пито `ма, тепло ` 
пито `ме 

теплозадѐрживающий   теплозатрѝмувальний 
теплозащѝта   теплоза `хист,-ту 
теплозащѝтный   теплозахисни `й 
теплоизлуча̀тельный   тепловипромі̀нювальний 
теплоизлучѐние   тепловипромі `нювання 
теплоизолѝрующий   теплоізолюва `льний 
теплоизоляцио̀нный   теплоізоляці `йний 
теплоизоля̀ция   теплоізоля `ція,-ції 
теплоисто̀чник   теплоджерело `,-ла̀, джерело ` 
тепла ` 

теплоконтро̀ль   теплоконтро `ль,-лю 
теплоло̀мкость   теплола `мкість,-кости 
тепломѐр   тепломі̀р,-ра 
теплонапряжённость   напру `га теплова `, 
теплонапру `женість,-ности 

теплонапряжённый   теплонапру `жений 
теплонепроница̀емость   
теплонепрони `кність,-ности
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теплонепроницаемый                                                                                          теплота 

теплонепроница̀емый   теплонепроникни `й 
теплоносѝтель   теплоносі̀й,-сія̀, теплоно̀с,-са 
теплообмѐн   теплообмі̀нювання; 
теплообмі `нення; теплоо `бмін,-ну 
т. конвектѝвный   теплоо̀бмін конвектѝвний 

[пото `ковий] 
т. лучѝстый   теплоо `бмін променѐвий 

[промени `стий] 
теплообмѐнник   теплообмі̀нник,-ка, 
рекупера `тор,-ра 
т. жѝдкостный   теплообмі `нник рідѝнний 
т. змеевико̀вый   теплообмі̀нник змі̀йковий 
т. кожухотру̀бный   теплообмі̀нник 
кожухотру `бний [обгортковотру `бний] 

т. пародистилляцио̀нный   теплообмі̀нник 
пародестиляці̀йний [пародеcтиля `тний] 

т. плёночный   теплообмі̀нник плі̀вковий 
т. повѐрхностный   
теплообмі `нник поверхне `вий 

т. погружно̀й   теплообмі̀нник зану̀рюваний 
т. с пла̀вающей голо̀вкой   теплообмі̀нник 
з пересувно `ю пла̀вальною голі `вкою 

т. смешѐния   теплообмі̀нник змішування 
т. спира̀льный   теплообмі̀нник завѝтковий 

[спіра `льний] 
т. труба̀ в трубѐ   теплообмі̀нник двотру̀бовий 
т. шнѐковый   теплообмі̀нник шне `ковий 

теплообмѐнный   теплообмі `нний 
теплообразова̀ние   теплотво `рення 
теплообразова̀тельный   теплотво `рний 
теплообращѐние   теплоперетво̀рення 
теплоотда̀тчик   тепловіддава `ч,-ча̀ 
теплоотда̀ча   тепловіддава̀ння; тепловіддання̀; 
тепловідда̀ча 

теплоотдаю̀щий   тепловіддава̀льний, 
теплови `дільний 

теплоотходно̀й   тепловідхідни `й 
теплопадѐние   теплоспа `д,-ду 
теплопарово̀з   теплопаротя `г,-гу 
теплопеленга̀тор   теплопеленга `тор,-ра 

(прилад для встановлення місцеперебування 
тепла) 

теплопереда̀тчик   теплопередава̀ч,-ча `, 
теплопересила `ч,-ча ` 

теплопереда̀ча   теплопереси `лання, 
теплоперене `сення, теплопередава̀ння; 
теплопередання `, теплопереда `ча,-чі 

т. излучѐнием   
теплоперене `сення випромі `нюванням 

т. конвѐкцией   
теплопересѝлання конвектѝвне [пото̀кове] 

теплоперепа̀д   теплоперепа `д,-ду 
теплоперехо̀д   теплоперехі `д,-хо `ду 
теплопоглоща̀ющий   теплопоглина `льний, 
тепловбира `льний 

теплопоглощѐние   теплопоглина̀ння, 
тепловбира `ння 

теплопотѐря   тепловтра̀та,-ти, втра̀та теплова̀ 
теплоприёмник   теплоприйма `ч,-ча ` 
теплопрово̀дность   теплопрові̀дність,-ности 

(ккал / (м · год · оС)) 
т. турбулѐнтная   
теплопрові̀дність турбулѐнтна [вихрова̀] 

т. удѐльная   теплопрові `дність пито `ма 
теплопрово̀дный   теплопрові `дний 
теплопрозра̀чность   теплопрозо̀рість,-рости 
теплопрозра̀чный   теплопрозо `рий 
теплопроизводѝтельность   
теплопродукти `вність,-ности 
т. калориметрѝческая   
теплопродукти `вність калориметри `чна 

т. пѐчи   поту̀жність пѐчі теплова̀ (ккал/град) 
теплопроница̀емость   теплопронѝкність,-ности 
теплорастворѝмый   теплорозчи `нний 
теплоро̀д   тепле `ць,-цю `, флогісто̀н,-ну 
теплосбо̀рник   теплозбі̀рник,-ка 
теплосѐть   тепломерѐжа,-жі, теплосі̀тка,-ки 
теплосилово̀й   теплосилови `й 
теплоснабжа̀ющий   теплопоста `чальний 
теплоснабжѐние   теплопостача `ння 
теплосодержа̀ние   тепловмі̀ст,-ту, 
ента `льпія,-пії, тепломі `сткість,-кости 

теплосохраня̀емость   
теплозбере `жуваність,-ности, 
теплосхоро `нність,-ности 

теплосто̀йкий   теплостійки `й 
теплосто̀йкость   теплості `йкість,-кости, 
термості `йкість,-кости 

теплота̀   теплота̀,-тѝ, тепло `,-ла̀ (форма 
руху матерії, що являє собою безладний 
рух частинок (молекул, атомів), з яких 
складається тіло; вид енергії, утворюваний 
цим рухом)
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теплота абсорбции                                                                                            терминал 

т. абсо̀рбции   теплота ` абсо `рбції, теплота ` 
вбира `ння 

т. адсо̀рбции   теплота ` адсо `рбції, теплота ` 
поверхне `вого поглина `ння 

т. восстановлѐния   теплота ` відно `влення 
т. гидрата̀ции   теплота ` гідрата `ції 
т. горѐния   теплота̀ горі `ння 
т. диссоциа̀ции   теплота ` дисоція `ції 
т. замерза̀ния   теплота ` замерза̀ння 
т. затвердева̀ния   теплота ` твѐрднення 

[тверді̀ння] 
т. изотермѝческого сжа̀тия   
теплота ` ізотермі̀чного сти `ску 

т. иониза̀ции   теплота ` йоніза `ції 
т. испарѐния   теплота ` випаро `вування 
т. конденса̀ции   теплота ` конденса̀ції 
т. кристаллиза̀ции   теплота ` кристаліза̀ції 
т. лучѝстая   теплота ` промени `ста 
т. нагрѐва   теплота̀ нагрі `ву 
т. нако̀пленная   теплота ` нагрома̀джена 

[накопи `чена] 
т. образова̀ния   теплота ` утво `рення 
т. отрабо̀танная   теплота ` відпрацьо `вана 

[зужи `та] 
т. парообразова̀нная   теплота̀ паротво̀рення 

[пароутво `рення] 
т. перегрѐва   теплота ` перегрі `ву 
т. плавлѐния   теплота ` то̀плення 
т. по̀лная   теплота̀ по `вна 
т. превращѐния   теплота ` перетво̀рення 
т. приведённая   теплота ` зве `дена 
т. распа̀да   теплота̀ ро `зпаду 
т. растворѐния   теплота ` розчи `нення 
т. реа̀кции   теплота̀ реа `кції 
т. свя̀зи   теплота̀ зв’язку ` 
т. сгора̀ния   теплота ` згора `ння [згоря `ння], 
калорі̀йність,-ности, тепловида̀тність,-ности 

т. сжа̀тия   теплота̀ сти `ску [стиска̀ння] 
т. скры̀тия   теплота̀ прихо `вана 
т. сма `чивания   теплота ` змо̀чування 
т. сублима̀ции   теплота ` субліма̀ції 
т. схва̀тывания   теплота ` тужа `віння 
т. удѐльная   теплота ` пито `ма 
т. фа̀зового превращѐния   теплота̀ фа̀зового 
перетво `рення 

теплотво̀рность (спосо̀бность теплотво̀рная)   
теплотво̀рність,-ности, калорі̀йність,-ности, 
тепловида `тність,-ности 

теплотво̀рный   теплотво̀рний, тепловида̀тний 
теплотѐхника   теплоте `хніка,-ки 
теплотехнѝческий   теплотехні̀чний 
теплотра̀сса   теплотра `са,-си 
теплоуловѝтель   теплоуло `влювач,-ча 
теплоупо̀рность   теплотри `вкість,-кости 
теплоупо̀рный   теплотривки `й 
теплоусто̀йчивость   теплості `йкість,-кости 
теплоусто̀йчивый   теплостійкѝй, теплотривкѝй 
теплофикацио̀нный   теплофікаці̀йний 
теплофика̀ция   теплофіка `ція,-ції 

(централізоване постачання тепла 
житловим будинкам, підприємствам) 

теплофѝльтр   теплофі `льтер,-тра 
теплофицѝрованный   степлофіко `ваний 
теплофицѝровать   теплофікува `ти, 
степлофікува `ти 

теплохо̀д   теплохі `д,-хо `да 
теплохо̀дный   теплохі `дний 
теплохранѝлище   теплосхо `вище,-ща 
теплоцентра̀ль   теплоцентра `ль,-лі 
теплоэлектрѝческий   теплоелектри `чний 
теплоэлектрово̀з   теплоелектрово `з,-за 
теплоэлектроста̀нция   теплоелектроста̀нція,-ції 
теплоэлектроцентра̀ль   
теплоелектроцентра `ль,-лі 

тёплый   тѐплий 
тѐра-   те `ра- (1012) 
тѐрбий  Тв   тѐрбій (хемічний елемент, ат.н. 65, 
рідкісноземельний метал; застосовують в 
різних стопах, люмінофорах, для 
виготовлення скла, лаків, фарб) 

теребѝть   бра̀ти (льон, коноплю) 
терѐть   те `рти 
тёрка   те `рка,-ки 
т. ко̀нусная   те `рка ко `нусна 
т. пѝльчатая   тѐрка пилкува `та 
т. шерохова̀тая   тѐрка ше `рстка [шо `рстка, 
шерша `ва] 

терм   фіз. терм,-ма (100 000 британських 
теплових одиниць, BTU = 25 000 Ккал) 

терма̀льный   терма̀льний, теплови `й 
тѐрмин   тѐрмін,-на 

(1. слово або словосполучення, що означає 
чітко окреслене спеціяльне поняття якої- 
небудь галузі науки, техніки; 2. термін, 
відтинок, проміжок часу визначений для 
установлення чого-небудь) 

термина̀л   терміна̀л,-лу, кінцевѝк,-ка̀
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терминальный                                                                                   термокомпенсатор 

термина̀льный   терміна `льний, кінце `вий 
термина̀тор   терміна̀тор,-ра (лінія, що відділяє 
світло й тінь на поверхні небесного тіла) 

терминѝрованный   утерміно `ваний 
терминѝровать   термінува̀ти, утермінува̀ти 

(1. називати що- небудь якимсь терміном; 
2. учитися певний час у ремісника) 

терминологѝческий   термінологі̀чний 
терминоло̀гия   терміноло̀гія,-гії (сукупність 
термінів якоїсь галузі науки, техніки, 
мистецтва або всіх термінів даної мови) 

термѝст   термі̀ст,-та (фахівець із термічного 
оброблення металу) 

термѝстор   термі̀стор,-ра 
(напівпровідниковий опір, що його величина 
залежить нелінійно від температури, 
застосовують як регулятори температури 
та у вимірювальних приладах) 

термѝт   термі̀т,-ту (пальна 
порошкоподібна суміш алюмінію з 
оксидами деяких металів, під час реакції 
горіння якої виділяється багато тепла) 
т. алюмѝниевый   термі̀т алюмі̀нієвий 
т. ма̀гниевый   термі̀т ма `гнієвий 
т. обыкновѐнный   термі̀т звича̀йний 
т. специа̀льный   термі̀т спеція `льний 

термѝтный   термі̀тний 
термѝческий   термі̀чний, тепловѝй 
термоактѝвный   термоакти `вний 
термоанемо̀метр   термоанемо `метер,-тра 

(прилад для вимірювання швидкости 
вітру, дія якого ґрунтується на 
залежності тепловіддачі нагрітого 
тіла від швидкости потоку повітря) 

термоантрацѝт   термоантрацѝт,-ту (антрацит, 
підданий тепловому оброблянню, який 
застосовують як металургійне паливо і для 
виробництва вугільних електродів) 

термобаро̀метр   термобаро `метер,-тра 
(прилад для вимірювання атмосферного 
тиску за температурою кипіння рідини) 

термобатарѐя   термобатѐрія,-рії 
(кілька з’єднаних послідовно або 
паралельно термоелементів (термопар)) 

термобатигра̀ф   термобатигра `ф,-фа 
(судновий прилад для реєстрації розподілу 
температури води за глибиною) 

термобимета̀лл   термобімета̀л,-лу 
термовкла̀дыш   термовкла `дка,-ки, 
тепловкла `дка,-ки 

термовлагопроводѝмость   
термовологопрові̀дність,-ности, 
тепловологопрові `дність,-ности 

термово̀льт   термово `льт,-та 
термовыключа̀тель   термовимика̀ч,-ча `, 
тепловимика `ч,-ча̀ 

термогигро̀граф   термогігро̀граф,-фа (прилад 
для вимірювання тепла і вологости повітря) 

термогидро̀граф   термогідро `граф,-фа 
термогидродина̀мика   
термогідродина `міка,-ки (розділ фізики, 
що вивчає закономірності водного і 
теплового рухів і їх впливів на фізичні 
властивості тіл) 

термо̀граф   термо̀граф,-фа (самописний 
прилад, що реєструє зміни температури 
повітря, води або якого-небудь іншого 
тіла) 

термодина̀мика   термодина̀міка,-ки (розділ 
фізики про закони теплового руху та про 
його вплив на фізичні властивості тіл) 
т. биологѝческая   термодина̀міка біологі̀чна 
т. необратѝмых процѐссов   
термодина `міка необоро `тних проце `сів 

т. неравновѐсных процѐссов   
термодина̀міка нерівнова̀жних процѐсів 

т. статистѝческая   
термодина `міка статисти `чна 

т. технѝческая   термодина `міка техні `чна 
т. химѝческая   термодина `міка хемі̀чна 

термодинамѝческий   термодинамі̀чний 
термодиффу̀зия   термодифу̀зія,-зії (дифузія 
складових частин розчину або газової 
суміші, зумовлена різницею температур) 

термозѝт   термози `т,-ту (жужільна пемза, 
пористий штучний заповнювач для легких 
бетонів, який виготовляють із розтоплених 
доменних жужелів дією на них водяної 
пари) 

термоизоля̀ция   термоізоля `ція,-ції, 
теплоізоля `ція,-ції (захист різних споруд 
і апаратури від втрат тепла) 

термока̀рст   термокарст,-та (1. комплекс 
теплових явищ, пов’язаних з розчиненням 
гірських порід водою; 2. процес просідання 
ґрунту, утворення западин, уголовин) 

термокато̀д   термокато `д,-да 
термокинѐтика   термокіне `тика,-ки 
термокомпенса̀тор   термокомпенса `тор,-ра, 
зрівнова `жувач [вирі `внювач] теплови `й
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термокомпрессор                                                                                         термосфера 

термокомпрѐссор   термокомпре `сор,-ра, 
стиска `ч теплови `й 

термокопѝрование   термокопіюва̀ння 
термокра̀ска   термофа `рба,-би 
термолюминисцѐнция   
термолюмінесцѐнція,-ції, світі̀ння тепловѐ 

термомагнѝтный   термомагне `тний 
термо̀метр   термо̀метер,-тра, тепломі̀р,-ра 

(прилад для вимірювання температури) 
т. аспирацио̀нный   термо̀метер аспіраці̀йний, 
тепломі `р ди `хальний 

т. Бе `кмана   термо̀метер Бѐкмана 
[метастати `чний] 

т. га `зовый   термо̀метер га̀зовий 
т. дистацио̀нный   термо̀метер дистанці̀йний 
т. жѝдкостный   термо `метер рідѝнний 
т. компенсацио̀нный   
термо `метер компенсаці̀йний 

т. конта̀ктный   термо̀метер контакто `вий 
т. максима̀льный   термо̀метер максима̀льний 
т. опрокѝдывающийся   
термо `метер перекидни `й 

т. расширѐния   термо `метер розши `рення 
т. регистрѝрующий   
термо `метер реєструва `льний 

т. рту̀тный   термо̀метер рту `тний 
т. самопѝшущий   термо̀метер самопѝсний 
т. сопротивлѐния   термо̀метер о̀пору 
т. спирто̀вый   термо̀метер спиртови `й 
т. стогра̀дусный   термо̀метер стогра̀дусний 
т. электрѝческий   термо̀метер електрѝчний 

термометрѝческий   термометри `чний 
термометрѝя   термомѐтрія,-рії 
термомеханѝческий   термомехані̀чний 
термообрабо̀танный   термообро `блений 
термообрабо̀тка   термообробля `ння, 
термообро `блювання; термообро̀блення; 
термообробі̀ток,-тку 

термопа̀ра   термопа `ра,-ри 
термопла̀ст   термопла `ст,-ту (пластмаса, 
яка здатна ставати пластичною під 
впливом тепла і тиску) 

термопластѝчный   термопластѝчний (здатний 
багаторазово ставати пластичним під 
впливом тепла й тиску) 

термополяриза̀ция   термополяриза `ція,-ції 
термопреобразова̀тель   термоперето̀рювач,-ча 

термоприбо̀р   термопри `лад,-ду 
термоприёмник   термоприйма `ч,-ча̀ 
термопроявлѐние   термопроя `влення 
термореактѝвный   термореакти `вний 
терморегуля̀тор   терморегуля `тор,-ра 
терморегуля̀ция   терморегуля `ція,-ції 
терморезѝстор   терморези `стор,-ра 
терморелѐ   термореле ` 
терморецѐптор   термореце `птор,-ра, 
теплосприйма `ч,-ча̀ 

тѐрмос   те `рмос,-са (скляна посудина з 
подвійними посрібленими зсередини 
стінками, яка зберігає продукт гарячим 
або холодним протягом кількох годин) 
т. пневматѝческий   тех. тѐрмос пневматѝчний 

термосѝла   термоси `ла,-ли 
термосифо̀н   термосифо `н,-на (система 
охолодження рушіїв, в яких циркуляція 
води в оболонках циліндрів і в радіяторі 
зумовлюється різною її густиною в 
нагрітому і охолоджених станах) 

термосифо̀нный   термосифо `нний 
термоскомпенсѝрованный   
термоскомпенсо̀ваний 

термоско̀п   термоско `п,-па (прилад, яким 
визначають різницю температур) 

тѐрмосный   тѐрмосний 
термосопротивлѐние   термоо `пір,-пору 
термоспа̀й   термолю `т,-та, термоспа `й,-па `ю, 
термосто `п,-пу 

термостабильность   термостабі̀льність,-ности 
термостабѝльный   термостабі̀льний 
термоста̀т   термоста̀т,-та (пристрій, в якому 
підтримується стала температура) 
т. возду̀шный   термоста `т пові `тря `ний 
т. жѝдкостный   термоста `т ріди `нний 

термоста̀тика   термоста `тика,-ки 
термостатѝрование   термостатува `ння 
термостатѝровать   термостатува̀ти 
термостатѝческий   термостати `чний 
термостерилиза̀тор   термостериліза̀тор,-ра 
термостерилиза̀ция   термостериліза̀ція,-ції 
термосто̀йкий   термостійкѝй, термотривкѝй 
термосто̀йкость   термості `йкість,-кости 
термосто̀лбик   термосто `впчик,-ка 
термоструктурѝрование   термоструктурува̀ння 
термосфѐра   термосфе `ра,-ри 

(шар атмосфери (80-1000 км), у якому 
температура збільшується з висотою)
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термотанк                                                                                                               теснить 

термота̀нк   мор. термота̀нк,-ка (пристрій 
на судні для вентиляції з одночасним 
підігріванням або охолодженням повітря) 

термото̀к   термостру `м,-му 
термотрансформа̀тор   термотрансформа̀тор,-ра, 
термоперетво `рювач,-ча 

термоупрочнѐние   термомі `цнення, 
термозмі̀цнювання; термозмі̀цнення 

термоупру̀гий   термопру `жни `й 
термоупру̀гость   термопру `жність,-ности 
термоустано̀вка   термоуста `ва,-ви 
термоусто̀йчивость   термості `йкість,-кости 
термоусто̀йчивый   термостійкѝй, термотривкѝй 
термофѝзика   термофі `зика,-ки 
термофо̀р   термофо̀р,-ра (електрична грілка) 
термохимѝческий   термохемі `чний 
термохѝмия   термохе `мія,-мії (розділ хемії, 
який вивчає теплові ефекти хемічних 
реакцій) 

термохромѝрование   термохромува `ння 
термоэлектрѝческий   термоелектри `чний 
термоэлектрѝчество   термоеле `ктрика,-ки 
термоэлектрогенера̀тор   
термоелектрогенера `тор, -ра, 
теплоелектровитво `рювач,-ча 

термоэлектро̀д   термоелектро `д,-да 
термоэлектродвѝжущий   
термоелектроруші `йний 

термоэлектро̀н   термоелектро `н,-на 
термоэлектро̀нный   термоелектро `нний 
термоэлемѐнт   термоелеме `нт,-та 
термоэмиссио̀нный   термоемісі̀йний 
термоэмѝссия   термоемі̀сія,-сії, 
випромінюва `ння теплове 

термоэнѐргия   термоене `ргія,-гії, енѐргія 
теплова ` 

термоядерный   термоя `дерний 
тѐрмы   геод. тѐрми,-мів (теплі та гарячі 
підземні води й джерела) 

терпентѝн   терпенти `н,-ну, терпенти `на,-ни, 
жигуне `ць,-нця ` (олій живиці) 

тёрпкий   те `рпкий 
тёрпкость   те `рпкість,-кости 
терразѝт   теразѝт,-ту 
террако̀та   терако̀та,-ти (випалена кольорова 
високоякісна гончарна глина) 

террако̀товый   терако `товий, червонува `то- 
бруна `тний 

терра̀рий, терра̀риум   тера̀рій,-рію, тера̀ріум,-ма 
(приміщення для утримування дрібних 
тварин) 

терра̀са   геол., буд. тера̀са,-си (горизонтальний 
або трохи похилий майданчик у формі 
уступу вздовж схилу річкової долини, 
морського берега, озера, гори) 
т. по̀йменная   тера `са запла `вна 
т. речна̀я   тера `са річкова̀ 
т. эрозио̀нная   тера `са ерозі `йна 

террасѝрование   терасува̀ння, протерасува̀ння 
(виробляння терас під лісові або 
сільськогосподарські культури) 

террасѝрованный   протерасо `ваний 
террасѝровать   терасува `ти, протерасува `ти 
терра̀ццо   буд. тера `ццо 
террико̀н   гірн. терико `н,-на 

(конусоподібний насип порожньої породи 
на поверхні землі біля копальні, шахти) 

территориа̀льно-произво̀дственный   
територія `льно-виробни `чий 

территориа̀льный   територія `льний 
террито̀рия   терито `рія,-рії 
тёртый   те `ртий 
тѐрция   тѐрція,-ції (1. полігр. друкарський 
шрифт, розмір (кегль) якого дорівнює 16 
пунктам (6 мм); 2. мат., астр. одна 
шістдесята частина секунди; 
3. музичний інтервал, що охоплює три 
ступені діятонічного звукоряду) 

тёрщик   розтира̀ч,-ча ` 
теря̀ть   губѝти, втрача `ти 
тёс   тес,-су (тонкі дошки) 
теса̀к   теса `к,-ка ` (теслярська сокира з 
широким лезом, якою тешуть дерево) 

теса̀льщик   теса `льник,-ка 
теса̀ние   теса̀ння 
тёсаный   те `саний, обтѐсаний 
теса̀ть   теса `ти 
тесёмка   тасьма `,-ми ` 
тесёмочный   тасьмо̀вий 
тѐсла  Т,Тл   те `сла,-ли (одиниця магнетної 
індукції; 1Т – магнетна індукція, при якій 
магнетний потік крізь поперечний переріз 
площею 1 м2 дорівнює 1 веберу) 

тесламѐтр   тесламѐтер,-тра 
тесло̀   тесло `,-ла̀, теса `ло,-ла (вид сокири з 
лезом, розташованим перпендикулярно 
до топорища) 

теснѝть   ти `снути, стиска `ти

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 528
тесно                                                                                               техника холодильная 

тѐсно   ті `сно, щі̀льно 
тесовѝк   тесля `к,-ка 
тест   тест,-ту, випро `бування 
т. диагностѝрования   тест діягностува̀ння 
т. контро̀льный   тест контро `льний 
т. по̀иска   тест по `шуку 
т. провѐрочный   тест переві̀рчий [переві̀рний] 

тѐстер   ел. тѐстер,-ра 
(універсальний вимірювальний прилад, 
за допомогою якого можна виміряти 
кілька різних електричних величин) 

тестѝрование   тестува `ння 
тѐсто   буд. ті̀сто,-та (буд. будь-яка густа 
маса, що утворюється внаслідок змішування 
якої- небудь сипкої речовини з рідиною) 
т. гѝпсовое   ті `сто гі̀псове 
т. известко̀вое   ті̀сто вапня `не 
т. цемѐнтное   ті `сто цеме `нтне 

тестомесѝлка   тістозмі̀шувач,-ча 
тестообра̀зный   тістоподі̀бний 
тесьма̀   тасьма̀,-мѝ 
тѐта   те `та (назва грецької букви Т (Θ τ)) 
т.-во̀лна   те `та-хви `ля,лі 

тетива̀   тятива `,-ви `, струна `,-ни ` 
тѐтра-   те `тра- (у складних словах відповідає 
поняттю “чотири”) 

тетрахлормета̀н  CCl4   тетрахлормета̀н,-ну 
(вуглець-IV-хлорид) 

тетра̀эдр   тетра `едр,-ра, пірамі̀да трику `тна 
(чотиригра `нник, кожна грань якого 
являє собою трикутник) 

тетраэдрѝт   мін. тетраедри `т,-ту (мінерал, 
який входить до складу мідних руд) 

тетраэтилсвинѐц  Pb(C2H5)4   
тетраетилплю̀мбій,-ію, тетраетило̀ливо,-ва 

тетрѝл   тетри `л,-лу (вибухова речовина, яку 
використовують для виготовлення 
детонаторів) 

тетро̀д   тетро `д,-да (електронна лампа з 
чотирма електродами, яку застосовують 
в радіоелектроніці для підсилення й 
генерування електричних сигналів) 
т. лучево̀й   тетро̀д промене `вий 
т. пучково̀й   тетро̀д пучковѝй [жмутковѝй] 

тетро̀дный   тетро̀дний 
тефигра̀мма   фіз. тефігра `ма,-ми 
тефло̀н   тефло̀н,-ну, політетрафлю̀оретилен,-ну 

(полімер, стійкий до дії концентрованих 
кислот, лугів, окисників і розчинників) 

техконтро̀ль   техконтро `ль,-лю, контро `ль 
технічни `й 

технадзо̀р   техна̀гляд,-ду, на̀гляд технічнѝй 
технѐций  Тс   техне `цій,-цію (штучно 
одержаний хемічний елемент, ат.н. 43, 
метал, який застосовують в ядерній 
енергетиці і як інгібітор корозії) 

тѐхник   тѐхнік,-ка (спеціяліст середньої 
кваліфікації) 

тѐхника   те `хніка,-ки 
т. авиацио̀нная   тѐхніка авіяці̀йна [лету̀нська] 
т. автомобѝльная   те `хніка автомобі̀льна 
т. а̀томная   те `хніка а̀томна 
т. безопа̀сности   те `хніка безпе `ки 
т. вибрацио̀нная   те `хніка вібраці̀йна 

[колива `льна] 
т. высо̀ких давлѐний   тѐхніка висо̀ких тѝсків 
т. высо̀ких напряже `ний   тѐхніка висо `ких 
напру `г 

т. высо̀кого ва̀куума   те `хніка висо̀кого 
ва̀кууму 

т. вычислѝтельная   тѐхніка обчѝслювальна 
т. го `рная   тѐхніка гірни `ча 
т. доро̀жная   те `хніка доро `жна [шляхова `] 
т. измерѝтельная   те `хніка вимі `рювальна 
т. кирпѝчная   те `хніка цегля `рська 
т. криогѐнная   тѐхніка кріогѐнна [низькѝх 
температу `р] 

т. множѝтельная   те `хніка мно `жна 
[розмно `жувальна, множи `льна] 

т. осветѝтельная   те `хніка осві `тлювальна 
т. пожа̀рная   тѐхніка поже `жна 
т. преобразова̀тельная   
те `хніка перетво `рювальна 

т. ракѐтная   те `хніка раке `тна 
т. санита̀рная   тѐхніка саніта `рна 
т. светова̀я   те `хніка світлова ` 
т. светопроекцио̀нная   
тѐхніка світлопроєкці `йна 

т. светосигна̀льная   тѐхніка світлосигна̀льна 
т. стеко̀льная   те `хніка скловиробни `цтва 

[скляна̀] 
т. строѝтельная   те `хніка будіве `льна 
т. ультразвукова̀я   тѐхніка ультразвукова ` 

[надзвукова `] 
т. холодѝльная   тѐхніка холоди `льна 

[холодни `цтва]
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техника электробытовая                                                                                тигельный 

т. электробытова̀я   тѐхніка електропобуто̀ва 
т. электрова̀куумная   тѐхніка електрова̀куумна 

тѐхнико-   те `хніко- 
т.-произво̀дственный   тѐхніко-виробнѝчий 
т.-экономѝческий   те `хніко-економі̀чний 

технѝческий   техні `чний 
техно̀лог   техно̀лог,-га (фахівець із технології) 
технологѝческий   технологі `чний 
технологѝчность   технологічність,-ности 
технологѝчный   технологі `чний 
техноло̀гия   технологі `я,-гії (сукупність 
способів перероблення або оброблення 
матеріялів, виготовлення виробів, 
проведення різних виробничих операцій) 
т. автоматизѝрованная   
технологі `я автоматизо `вана 

т. безотхо̀дная   технологі `я безвідхідна ` 
[безвідхо `дна] 

т. детонацио̀нная   технологі̀я детонаці̀йна 
[вибухо `ва] 

т. диффузио̀нная   технологі `я дифузійна 
(процес взаємного проникнення речовин, 
зумовлений тепловим рухом їхніх молекул) 

т. мета̀ллов   технологі̀я мета `лів 
т. механѝческая   технологі `я механі̀чна 
т. обрабо̀тки   технологі̀я обробля `ння 

[обробі̀тку] 
т. перерабо̀тки нѐфти и га̀за   технологі `я 
переро̀блення [переробі̀тку] на̀фти і га̀зу 

т. пла̀зменная   технологі `я пла̀змова 
т. ультразвукова̀я   технологі̀я ультразвукова̀ 
т. упрочня̀ющая   технологі̀я змі̀цнювальна 
т. химѝческая   технологі `я хемі̀чна 
т. электроискрова̀я   технологі̀я електроіскрова̀ 
т. электро̀нно-лучева̀я   
технологі `я електро `нно- променѐва 

т. энергосберега̀ющая   
техноло̀гія енергооща̀дна [енергобережлѝва] 

технормѝрование   технормува `ння, 
нормува `ння техні̀чне 

техосмо̀тр   техо `гляд,-ду, о̀гляд техні `чний 
техотдѐл   техві̀дділ,-лу, ві̀дділ техні `чний 
течеиска̀тель   течошука `ч,-ча (прилад) 
течѐние   1. течѐння, течі̀ння; течія `,-чії̀, 
поті `к,-то `ку (рідини, газу); 2. витіка̀ння; 
стіка̀ння (у часі); перѐбіг, біг,-гу, плин,-ну, 
збіга `ння (часу) 

т. атмосфѐрное   течія ` атмосфе `рна 
т. безвихрево̀е   течія ` невихрова ` 
т. возду̀шное   поті̀к пові `тря `ний 
т. врѐмени   плин ча̀су, біг ча `су 
т. встрѐчное   течія ` зустрі̀чна 
т. вя `зкое   течія ` в’язка `, течі̀ння в’язке ` 
т. вя `зко-упру̀гое   течія ` в’язко̀-пру̀жна `, 
течі `ння в’язко `-пру `жнѐ 

т. га `зов и жѝдкостей   течія ` [поті̀к] га `зів і 
рідѝн 

т. глубѝнное   течія ` глибѝнна 
т. двумѐрное   гідр. течія ` двови `мірна 
т. компенсацио̀нное   течія̀ компенсаці̀йна 

[зрівнова `жена] 
т. ламина̀рное   течія̀ ламіна̀рна [шарува̀та, 
стру `минна] 

т. обра̀тное   течія ` зворо `тна 
т. отливно̀е   течія̀ відплѝвна, поті̀к відливнѝй 
т. отрывно̀е   течія ` відривна ` 
т. периодѝческое   течі `ння періодѝчне 
т. пло̀ское   течія ` пло `ска 
т. повѐрхностное   течія ` поверхне `ва 
т. приливно̀е   течія ` припливна ` 
т. процѐсса   перѐбіг проце `су 
т. пульсѝрующее   течія ` пульсівна ` 
т. расходя̀щееся   течія ` розбі̀жна 
т. реа̀кции   перѐбіг реа `кції 
т. сверхзвуково̀е   течія ` надзвукова̀ 
т. стру̀йное   течія ` струмене `ва 
т. сходя̀щееся   течія ` збі̀жна 
т. трёхмѐрное   течія ` триви `мірна 
т. турбулѐнтное   течія̀ турбулѐнтна [бурля̀ча] 

течь   1. текти `, бі̀гти, струми `ти, точи `тися, 
пливти `, пли `сти (про рідину); 2. сплива `ти, 
протіка `ти, збіга `ти (про час) 
т. по ка̀плям   сльози `ти 
т. струѐй   тектѝ ці̀вкою, струми `ти 

тѝгель   ти `гель,-гля, брѝтваль,-ля, 
топи `льник,-ка 
т. графито̀вый   ти `гель графі `товий 
т. огнеупо̀рный   ти `гель вогнетривки `й 
т. плавѝльный   ти `гель топи `льний 

[розто `плювальний] 
т. пла̀тиновый   ти `гель пла `тиновий 
т. фарфо̀ровый   тѝгель порцеля `новий 

тѝгельный   тѝгельний, тигльови `й
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тиконд                                                                                                                         титан 

тико̀нд   тико `нд,-ду (ізоляційний матеріял 
виготовлений з двооксиду титану і глини, 
який застосовують як діелектрик для 
конденсаторів) 

тиксотро̀пия   буд. тиксотро `пія,-пії 
(здатність колоїдних розчинів 
розріджуватися від механічної дії 
(перемішування) і тверднути в разі 
стояння) 

тимпа̀н   тимпа `н,-на (1. арх. трикутне 
поле фронтону з живописними або 
скульптурними оздобами; 2. полігр. 
покришка на друкарському циліндрі, що 
притискає папір до всіх елементів 
друкарської форми) 

тѝна   твань,-ні, багно `,-на `, трясови `на,-ни 
ти`п   тип,-пу, клас,-су 
т. взаимодѐйствия   тип взаємоді̀ї 
т. закреплѐния   тип за̀кріпу [закрі̀плення] 
т. интерва̀льный   тип інтерва `льний 
т. комбинѝрованный   тип скомбіно `вний 
т. нагру̀зки   тип обтя `ження [наванта `ги] 
т. превращѐния   тип перетво `рювання 
т. произво̀дства   тип виробни `цтва 
т. просто̀й   тип прости `й 
т. процѐсса   тип проце `су 
т. свя̀зи   тип зв’язку ` 
т. сло̀жный   тип складни `й 
т. станда̀ртный   тип станда `ртний 
т. структурѝрованный   тип уструктуро̀ваний 
т. трѐщины   тип трі̀щини 
т. указа̀тельный   тип вказівни `й 
т. уравнѐния   тип рівня `ння 
т. целочѝсленный   тип цілочислови `й 
т. центрѝрованности   тип центро̀ваности 
т. ячѐйки   тип комі̀рки 

типа̀ж   типа̀ж,-жу̀ (сукупність типів, зразків, 
моделей яких-небудь виробів) 

типиза̀ция   типіза̀ція,-ції (зведення 
виробництва різноманітних виробів, 
машин, технологічних процесів тощо до 
невеликого числа вибраних типів) 

типизѝрование   типізува `ння; 
затипізува `ння; типіза `ція,-ції 

типизѝрованный   затипізо `ваний 
типизѝровать   типізува `ти, затипізува̀ти 
типизѝруемый   типізо `ваний; затипізо `вний 
типизѝрующий   типізува `льний, типізо `вчий 
типѝческий   типо̀вий, характе `рний 

тѝповый   типовѝй, станда̀ртний; зразко̀вий 
типо̀граф   друка̀р,-ря ` 
типогра̀фия   друка `рня,-ні, типогра `фія,-фії 
типогра̀фский   друка̀рський, типогра̀фський 
типолитогра̀фия   полігр. типолітогра̀фія,-фії 

(різновид плоского друку) 
типоло̀гия   типоло̀гія,-гії (вид наукової 
систематизації, класифікації чогось за 
спільними ознаками) 

типо̀метр   полігр. типоме `тер,-тра (прилад 
для визначення розміру друкарських літер) 

типоразмѐр   типоро `змір,-ру 
тира̀ж   тира `ж,-жу `, накла `д,-ду 
тиратро̀н   тиратро `н,-на (електровакуумний 
прилад з катодом, анодом і сіткою, 
наповнений інертним газом, воднем, парою 
ртуті, який використовують у випрямлячах 
електричного струму) 

тирѝстор   тири `стор,-ра 
(керований напівпровідниковий запірник) 

тирова̀ть   тирува `ти 
тѝскальный   полігр. відбивни `й 
тиска̀льщик   полігр. відбивни `к,-ка̀ 
тѝскание, тѝсканье   полігр. відбива `ння 
тѝсканный   відбѝтий 
тѝскать, оттисну̀ть   відбива `ти, відбѝти 
тискѝ   леща `та,-ща `т 
т. верста̀чные   леща `та верстако̀ві 
т. винтовы̀е   леща `та ґвинтові ` 
т. инструмента̀льные   леща̀та інструмента̀льні 
т. косы̀е   леща `та скісні̀ 
т. кузнѐчные   леща `та кова `льські 
т. обрезны̀е   леща `та обрізні̀ 
т. параллѐльные   леща `та парале `льні 
т. привѐртные   леща `та прикрутні̀ 
т. слѐсарные   леща `та слюса `рні 
т. столя̀рные   леща `та столя `рські 
т. универса̀льные   леща `та універса `льні 
т. фанѐрные   леща `та форні `рні 
т. шарнирные   леща̀та шарні̀рні [сугло̀бові] 

тиско̀вый   леща `тний 
тиснѐние   тѝснення; витиска `ння; 
вити `скування; вѝтиснення; ви `тиск,-ку 

тиснённый тѝснений 
тиснёный   витисни `й 
тита̀н  Ті   тита `н,-ну (хемічний елемент, 
ат.н. 22, дуже твердий, пластичний, 
хемічно стійкий метал, застосовують 
в турбо- і суднобудуванні)
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титанаты                                                                                                       товарообмен 

титана̀ты  МеТіО3   титана `ти,-тів 
(солі титанатної кислоти) 

тита̀новый   тита `новий 
титаномагнетѝт   мін. титаномагнети `т,-ту 

(руда заліза і титану) 
титр   титр,-ру (1. хем. вміст речовини в 

1 см3 розчину; 2. текс. характеристика 
товщини волокон і ниток, виражена 
довжиною волокна в одиниці його ваги; 
3. кін. пояснювальний напис або 
розмовний текст у кінофільмі) 

титрова̀ние   титрува `ння, мірничкува `ння; 
ви `титрування (1. хем. визначення 
кількости речовини в якомусь розчині 
порівнянням його реакцій з реакціями 
розчину відомої концентрації; 2. текс. 
визначення титру волокон, ниток) 

титро̀ванный   вѝтитрований 
титрова̀ть   титрува `ти, ви `титрувати; 
мірничкува `ти, вѝмірничкувати 

титру̀ющий   титрува `льний, титрівни `й 
титру̀ющийся   вититро `вний; титро `ваний 
тѝтульный   тѝтульний, заголо `вковий 
тѝхий   1. ти `хий; 2. пові `льний 
тихостру̀йный   тихоструми `нний 
тихохо̀д   тихохі̀д,-хо `ду 
тихохо̀дный   тихохі `дний 
тка̀нный   тка `ний, вѝтканий 
тка̀ный   тка̀ний 
ткань   ткани `на,-ни 
т. ажу `рная   ткани `на мерѐжчата 
т. асбѐстовая   ткани `на азбе `стова 
т. ба̀рхатная   ткани `на оксами `това 
т. водонепроница̀емая   
ткани `на водонепроникна ` 

т. вя `заная   тканѝна пле `тена 
т. джу `товая   ткани `на джу̀това 
т. звукопоглоща̀ющая   
ткани `на звуковбира̀льна 

т. зо̀нтичная   ткани `на парасо `льна 
т. изолѝрующая   ткани `на ізоляці̀йна 
т. камво̀льная   ткани `на комво `льна 
т. камча̀тная   ткани `на нати `кана 
т. клѐтчатая   ткани `на карта `та 
т. льяна̀я   ткани `на лляна ` 
т. мешо̀чная   ткани `на мішкова ` 
т. набивна̀я   ткани `на вибивна ` 
т. непромока̀емая   ткани `на непромокна ` 
т. отдѐланная   ткани `на оздо `блена 

т. пако̀вочная   ткани `на пакува `льна 
т. пала̀точная   ткани `на наме `тна 
т. парашю̀тная   ткани `на парашу `тна 
т. пенько̀вая   ткани `на конопля `на 
т. печа̀тная   тканѝна друко̀вана [печа̀тана] 
т. полубума̀жная   тканѝна напівбаво̀вняна 
т. полульняна̀я   ткани `на напівлляна̀ 
т. полушерстяна̀я   ткани `на напівво `вняна 
т. про̀волочная   ткани `на дротяна̀ 
т. пропѝтанная   ткани `на просо `чена 
т. прорезѝненная   ткани `на проґумо̀вана 
т. редкосвя̀занная   ткани `на рідкопле `тена 
т. рису̀нчатая   ткани `на візеру `нчаста 
т. салфѐточная   ткани `на серве `ткова 
т. у `зорчатая   ткани `на візерунко `ва 
т. фильтрова̀льная   тканѝна фільтрува̀льна 
т. хлопчатобума̀жная   ткани `на баво̀вня̀на 
т. чуло̀чная   ткани `на панчі `шна 
т. шёлковая   ткани `на шовко `ва 
т. шерстяна̀я   ткани `на вовня `на 
т. шѝнная   тканѝна ши `нна 

тканьё   ткання ` 
ткать   тка `ти 
тка̀цкая   тка̀льня,-ні 
тка̀цкий   тка `цький 
тка̀цко-отдѐлочный   тка̀цько-викі̀нчувальний 
тка̀цко-прядѝльный   тка `цько-пряди `льний 
ткач   ткач,-ча̀ 
тка̀чество   тка `цтво,-ва 
тлѐние   жѐврі̀ння, тлі̀ння 
тлѐть   жѐвріти, тлі̀ти 
тлѐющий   тлі `йний 
това̀р   това̀р,-ру 
т. весово̀й   това `р вагови `й 
т. дефицѝтный   това `р дефіци `тний 
т. оста̀точный   това `р залишко `вий 
т. скобяно̀й   това̀р скоб’янѝй 
т. хо̀дкий   това `р ходови `й 
т. ходово̀й   това `р по `питний [ходови `й] 

това̀рный   това `рний; ванта `жний (потяг); 
прода `жний (продукт) 

товаровѐд   товарозна `вець,-вця 
товаровѐдение   товарозна `вство,-ва 
товаровѐдный   товарозна `вчий 
товаровѐдческий   товарозна `вчий 
товарообмѐн   товароо `бмін,-ну, 
товаровимі `на,-ни
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товарооборот                                                                                          ток постоянный 

товарооборо̀т   товароо `біг,-гу 
т. о̀птовый   товароо `біг гуртови `й 
т. ро̀зничный   товароо `біг роздрібни `й 

товарообращѐние   товароо `біг,-гу 
товароотправѝтель   товаровідправни `к,-ка ` 
товарополуча̀тель   товарооде `ржувач,-ча 
товаропроводя̀щий   товаропровідни `й 
товаропроизводи `тель   товаровиробни `к,-ка̀ 
това̀ры пѐрвой необходѝмости   това̀ри пѐршої 
потре `би 

тождѐственность   мат. тото `жність,-ности 
тождѐственный   1. мат. тото `жний; 

2. іденти `чний 
тождество̀   мат. тото `жність,-ности 
ток   1. ел. струм,-му; 2. течія̀; 3. стру̀мінь,-меня, 
поті `к,-то `ку 
т. актѝвный   струм акти `вний 
т. ано̀дный   струм ано `дний 
т. антѐнный   струм анте `нний 
т. блужда̀ющий   струм блука `льний 

[мандрівни `й, розті `чний], струм Фуко ` 
т. вихрево̀й   струм вихрови `й 
т. включѐния   струм вмика `ння 
т. возбужда̀ющий   струм збу̀джувальний 

[збу `дний] 
т. возбуждѐния   струм збу `дження 
т. возраста̀ющий   струм зроста `льний 

[зроста `ючий] 
т. встрѐчный   струм зу̀стрічний, поті̀к 
зу̀стрічний 

т. входно̀й   струм вхідни `й 
т. выключа̀емый   струм вими `ка̀ний, 
струм вимикни `й 

т. вы `прямленный   струм ви `прямлений 
[ви `простаний] 

т. высо̀кого напряжѐния   струм висо `кої 
напру `ги 

т. выходно̀й   струм вихідни `й 
т. гальванѝческий   струм гальвані̀чний 
т. двухфа̀зный   струм двофа `зний 
т. диффузио̀нный   струм дифузі̀йний 
т. замыка̀ния на зѐмлю   струм замика̀ння 
на зѐмлю 

т. замыка̀тельный   струм замика `льний 
т. заря̀дный   струм заря `дний 
т. затуха̀ющий   струм згаса `льний 

т. индуктѝрованный   струм зіндуко `ваний 
т. индуктѝрующий   струм індукува̀льний 

[індуківни `й] 
т. индукцио̀нный   струм індукці `йний 

[індукти `вний] 
т. ио̀нный   струм йо `нний 
т. квазистациона̀рный   
струм квазістаціона `рний 
[майжестаціона `рний] 

т. ко̀довый   струм ко̀довий 
т. конвекцио̀нный   струм конвекці̀йний 
т. коро̀ткого замыка̀ния   струм коро̀ткого 
замика `ння 

т. коррозио̀нный   струм корозі `йний 
т. критѝческий   струм крити `чний 
т. кругово̀й   струм колови `й 
т. линѐйный   струм ліні̀йний 
т. магнѝтный   струм магне `тний 
т. меня̀ющийся   струм мінли `вий 
т. многофа̀зный   струм багатофа̀зний 
т. наведённый   струм наве `дений 
т. наводя̀щий   струм індукува `льний 

[навідни `й] 
т. нагру̀зочный   струм наванта `жувальний 

[обтя `жувальний] 
т. нака̀ла   струм розжа `рення 
т. намагнѝчивающий   струм намагні̀чувальний 

[магнетува `льний] 
т. насыщѐния   струм наси `чення 
т. нѝзкого напряже `ния   струм низько `ї 
напру `ги 

т. однофа̀зный   струм однофа `зний 
т. опережа̀ющий   струм виперѐджувальний 
т. осево̀й   струм вісни `й [осьовѝй] 
т. ослабева̀ющий   струм змѐншувальний 
т. оста̀точный   струм залишко `вий 
т. отклоня̀ющий   струм відхи `лювальний 
т. отстаю̀щий   струм відстава̀льний 
т. перемѐнный   струм змі̀нний 
т. периодѝческий   струм періодѝчний 
т. пита̀ющий   струм живи `льний 
т. повѐрхностный   струм поверхне `вий 
т. поглощѐния   струм поглина `ння 
т. поляризацио̀нный   струм поляризаці̀йний 
т. поляризу̀ющий   струм поляризува̀льний 
т. постоя̀нный   струм пості `йний
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ток предельный                                                                                              толкающий 

т. предѐльный   струм грани `чний 
т. прерывистый   струм ури `вчастий 
т. проводѝмости   струм прові `дности 
т. прямо̀й   струм прями `й 
т. пульсѝрующий   струм пульсівни `й 
т. пусково̀й   струм пускови `й 
т. рабо̀чий   струм робо `чий 
т. радиочастоты̀   струм радіочастоти ` 
т. размагнѝчивающий   
струм розмагнето̀вувальний 
[розмагне `чувальний, розмагнетівни `й] 

т. размыка̀тельный   струм розмика `льний 
т. разря̀дный   струм розря `дний 
т. реактѝвный   струм реакти `вний 
т. сѐточный   струм сіткови `й 
т. синусоида̀льный   струм синусої̀дний 

[сѝнусний] 
т. смещѐния   струм змі̀щення 
т. сопряжённый   струм спря `жений 
т. стациона̀рный   струм стаціона̀рний 
т. трёхфа̀зный   струм трифа `зний 
т. ура̀внивающий   струм вирі̀внювальний 
т. усѝливающий   струм поси `лювальний 
т. установѝвшийся   струм уста `лений 
т. утѐчки   струм вѝтоку [спли `ву] 
т. фа̀зовый   струм фа̀зовий 
т. фотоэлектрѝческий   
струм фотоелектри `чний 

т. Фуко̀   струм Фуко `, струм блукли `вий 
т. холосто̀й   струм неробо `чий [я `ловий] 
т. циркулѝрующий   струм обіжни `й 
т. электрѝческий   струм електри `чний 
т. эмиссио̀нный   струм емісі̀йний 

тока̀рная   тока `рня,-ні (майстерня для 
обточування матеріялів на верстаті) 

тока̀рничать   токарюва `ти 
тока̀рно-   тока `рно- 
т.-винторѐзный   тока̀рно-ґвинторі̀зний 
т.-карусѐльный   тока̀рно-карусе `льний 
т.-отрезно̀й   тока̀рно-відрізни `й 
т.-револьвѐрный   тока `рно-револьвѐрний 

тока̀рный   тока `рний 
то̀карь   то̀кар,-ря 
токоведу̀щий (про̀вод)   струмопрові `дний; 
струмові `дний (про `від) 

то̀ковый   стру `мови `й 

токогенера̀торный   струмогенера̀торний 
токозащѝтный   струмозахисни `й 
токоогранѝчивающий   струмообмѐжувальний 
токоограничѝтель   струмообме `жник,-ка, 
струмообме `жувач,-ча 

токоподво̀д   струмопідве `дення; 
струмопідві `д,-во̀да 

токопрерыва̀тель   струмоперерѝвник,-ка, 
струмоперерива `ч,-ча̀ 

токоприёмник   струмоприйма `ч,-ча̀ 
токоприёмный   струмоприйма `льний 
токопро̀вод   струмопрові̀д,-во̀да 
токопрово̀дка   струмомере `жа,-жі, 
струмолі `нія,-нії 

токопроводя̀щий   струмопрові `дний 
токопрохождѐние   струмобі̀г,-гу 
токоразъединя̀ющий   струморозмика̀льний 
токораспределѐние   струморозподіля `ння; 
струморозподі `лення; струморозпо `діл,-лу 

токораспределѝтель   струморозподі̀льник,-ка 
токораспределѝтельный   
струморозподі̀льний, струморозподі̀льчий 

токоснима̀ние   струмозніма `ння 
токоснима̀тель   струмозніма `ч,-ча 
токособира̀тель   струмозбира `ч,-ча̀ 
токособира̀тельный   струмозбирни `й 
токосъёмник   струмозніма `ч,-ча̀ 
токсѝчность   токси `чність,-ности, 
отру `йність,-ности 

тол   тол,-лу, тротѝл,-лу, 2,4,6-тринітротолуѐн,-ну 
толеруберо̀идный   толеруберо `їдний 
толка̀емый   што̀вханий, підшто̀вхуваний; 
поштовхни `й, підштовхни `й 

толка̀ние   штовха̀ння, підшто `вхування 
толка̀тель   штовха `ч,-ча̀, підшто `вхувач,-ча, 
підпиха `ч,-ча ` 
т. кла̀панный   штовха `ч хлипако `вий 
т. пневматѝческий   штовха̀ч пневматѝчний 
т. рыча̀жный   штовха `ч ва `жільний 
т. центробѐжный   штовха `ч відцентро `вий 
т. электрогидравлѝческий   
штовха `ч електрогідравлі̀чний 

толка̀тельный   штовха̀льний, підшто̀вхувальний 
толка̀ть   штовха `ти, підшто `вхувати 
толка̀ч   штовха `ч,-ча̀ 
толка̀ющий   штовха̀льний, підшто̀вхувальний
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толкнуть                                                                                                     тонина шерсти 

толкну̀ть   штовхну `ти, підштовхну `ти 
толо̀чь   товкти `, втовка `ти 
толстолистово̀й   грубоаркуше `вий, 
товстоаркуше `вий 

толстосло̀йный   грубошаровѝй, товстоша̀рий 
толстостѐнный   грубості̀нний, товстості̀нний 
то̀лстый   гру `бий, товсти `й 
толуо̀л   толуе `н,-ну, толуо `л,-лу (органічний 
розчинник) 

толчѐйный   товчі̀льний, сту `пний 
толчѐние   то̀вчення; товчі̀ння 
толчённый   то̀вчений, пото `вчений 
толчёный   то `вчений 
толчея̀   сту `па,-пи, товка `чка,-ки 
толчо̀к   по `штовх,-ху, і`мпульс,-су 
то̀лща   то̀вща,-щі 
т. земно̀й коры   то̀вща земно `ї кори ` 

толщина̀   грубизна̀,-ни `, товщина̀,-нѝ 
т. витка̀   грубизна ` витка ` [мотка̀] 
т. зу `ба   грубизна̀ зу̀ба [зубця `] 
т. окружна̀я   грубизна ` обвідна ` 
т. осева̀я   грубизна̀ осьова ` 
т. перемѐнная   грубизна ` змінна ` 
т. покры̀тия   грубизна ` покриття ` 
т. сво̀да   грубизна ` склепі `ння 
т. сло̀я   грубизна` ша `ру 
т. торцо̀вая   грубизна ` чолова ` [іве `рова] 
т. углова̀я   грубизна ` кутова ` 

толщино̀й   грубино `ю, завто `вшки 
толщиномѐр   грубиномі `р,-ра 
т. индика̀торный   грубиномі̀р індика̀торний 
т. микрометрѝческий   
грубиномі̀р мікрометри `чний 

толь   толь,-лю,–лі, па̀па,-пи (покрівельний 
та гідроізоляційний матеріял) 
т. во `йлочный   толь повстя `ний 
т. кро̀вельный   толь покріве `льний, па `па 
дахова ` 

т. прома̀сленный   толь прооли `влений 
том   том,-му (частина якого-небудь твору, 
окрема книжка якогось твору, видання) 

томасѝрование   томасува̀ння (перероблення 
фосфористого чавуну в сталь способом 
продування повітря або кисню, внаслідок 
чого домішки окиснюються і 
перетворюються на жужіль) 

томасѝровать   томасува `ти 

томасшла̀к [шлак тома̀совский]   жу̀жіль 
тома̀сівський (фосфорне добриво, побічний 
продукт перероблення багатого на фосфор 
чавуну в сталь) 

томѝть   1. мори `ти (дерево); 2. крицюва `ти 
(сталь) 

томлѐние   1. морі̀ння (дерева); 2. крицюва̀ння 
(сталі) 

томлённый   1. мо̀рений (дерево); 2. крицьо̀ваний 
(сталь) 

томо̀граф   томо̀граф,-фа (рентґенівський 
аппарат для одержання пошарових 
знімків внутрішніх органів) 

томпа̀к   томпа `к,-ку (стоп міді з цинком, 
який застосовують у виробництві дроту, 
аркушевих виробів) 

тон   тон,-ну (1. фіз. акустичний сигнал 
певної висоти; 2. загальна спрямованість, 
характерна особливість чого-небудь; 
3. мист. колір, забарвлення або відтінок 
якогось кольору) 
т. вибрѝрующий   тон вібрува `льний 
т. во `ющий   тон ви `йний 
т. доба̀вочный   тон додатко `вий 
т. дополнѝтельный   тон доповня `льний 

[додатко `вий] 
т. основно̀й   тон основни `й 
т. ра̀зностный   тон розно `сний 
т. рыча̀щий   тон реву `чий 
т. свистя̀щий   тон свистя `чий, тон сви `сту 
т. сло̀жный   тон складни `й 
т. составля̀ющий   тон склада `льний 
т. сумма̀рный   тон сума `рний 
т. цветово̀й   тон ко̀лірний 

тона̀льность   тона `льність,-ности 
тона̀льный   тона̀льний 
тониза̀ция   тонізува `ння; підтонізува `ння; 
тоніза `ція,-ції (підвищення функційного 
стану організму) 

тонизѝрованный   підтонізо `ваний 
тонизѝровать   тонізува `ти, підтонізува `ти 
тонизѝруемый   тонізо `ваний; підтонізо̀вний 
тонизѝрующий   тонізува̀льний; підбадьо̀рливий 
то̀ника   то̀ніка,-ки (головний стійкий звук до 
якого тяжіє решта звуків ладу, основний 
акорд ладу) 

тонина̀   то̀нкість,-кости, дрі `бність,-ности 
т. помо̀ла   дрі̀бність млѝва 
т. ше `рсти   то `нкість во̀вни
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тонирование                                                                                                            топкий 

тонѝрование   тонува `ння, потонува `ння 
(1. покривання фарбою для надання 
потрібного тону, підсилення кольору; 
2. відтворення повного звучання 
музичного або мовного тексту) 

тонѝрованный   потоно `ваний 
тонѝровать   тонува `ти, потонува `ти 
то̀нкий   то̀нкий, дрібни `й 
тонковолокнѝстый   тонковолоко̀нний 
тонкозернѝстый   дрібнозе `рний, 
дрібнозерни `нний, дрібнозерни `стий 

тонкоизмельчённый   тонкоподрі̀бнений, 
тонкоздрі `бнений 

тонколистово̀й   тонколистовѝй, тонкоаркушѐвий 
тонколѝстый   тонколѝстий, тонкоаркушѐвий 
тонкомо̀лотый   дрібноме `лений 
тонкоплёночный   тонкоплі `вковий 
тонкораспы̀ленный   дрібнорозпоро `шений 
тонкосло̀йный   тонкошарови `й 
тонкостѐнный   тонкості `нний 
тонкотя̀нутый   1. тонковоло `чений; 2. мет. 
тонкотя `гнений 

то̀нна   то̀на,-ни (одиниця маси) 
т. англѝйская   то̀на англійська (дорівнює 

1016,05 кг) 
т. метрѝческая   то̀на метрѝчна (дорівнює 

1000 кг) 
т. регѝстровая   то̀на реє̀срова (міра об’єму 
морських торговельних суден 2,83 м3) 

то̀ннаж   тона `ж,-жу̀ (вантажність у 
тонах транспортних засобів) 
т. вагово̀й   тона `ж вагови `й 
т. обмѐрный   тона `ж обмі̀рний 
т. регѝстровый   тона `ж реє̀стровий 

тоннѐль   туне `ль,-лю (підземна споруда для 
транспорту, пішоходів, комунікацій) 
т. автомобѝльного двѝжения   
туне `ль автомобі̀льного ру `ху 

т. железнодоро̀жный   тунѐль залізнѝчний 
т. метрополитѐна   тунѐль метрополіте `ну 
т. судохо̀дный   туне `ль суднопла̀вний 

тоннѐльный   туне `льний 
тоннѐльщик   туне `льник,-ка 
тонно̀-мѝля   то `на-ми `ля,-ни-ми `лі (одиниця 
виміру транспортної роботи морського 
судна тощо) 

тонны̀й   то `нний 
то̀новый   то̀новий 

тоно̀метр   тоно `метер,-тра (прилад для 
вимірювання артеріяльного і венозного 
тиску крові, внутрішньоочного тиску, 
тонічного напруження м’язів) 

тону̀ть   тону `ти 
топ   мор. топ,-пі (верхній кінець щогли або 
стеньги (на судні)) 

топа̀з   мін. топа̀з,-зу (мінерал класу силікатів, 
прозорий, безбарвний коштовний камінь, 
з блакитним, жовтим, червонуватим 
відтінками) 
т. ды̀мчатый   топа `з димча̀стий 

топа̀зный   топа `зний 
топѝльщик   паливни `к,-ка `, опа `лювач,-ча 
топѝть   1. пали `ти (піч); 2. топи `ти (у воду) 
то̀пка   1. па `лення; палі `ння; 2. пали `вня,-ні, 
пали `льня,-ні, піч, пе `чі 
т. га `зовая   піч га̀зова, палѝвня [палѝльня] 
га̀зова 

т. ка̀мерная   ка̀мера палѝльна, піч ка̀мерна 
т. колоснико̀вая   піч ру `штова 
т. котѐльная   палѝвня [палѝльня] котѐльна, 
піч казано `ва 

т. механѝческая   
пали `вня [пали `льня] механі `чна 

т. обогрева̀тельная   піч нагріва `льна, 
пали `вня [пали `льня] обігріва̀льна 

т. оча̀жная   піч вогнище `ва, 
пали `вня [пали `льня] плитяна ` 

т. пародутьева̀я   
пали `вня [пали `льня] пароду `вна 

т. под давлѐнием   пали `льня ти `скова, піч 
ти `скова 

т. пылеуго̀льная   
пали `вня [пали `льня] пиловугі `льна 

т. слоева̀я   палѝльня шарова ` 
т. ступѐнчатая   пали `льня східча̀ста 
т. тарѐльчатая   пали `льня сходи `нкова 

[поличко `ва] 
т. торфяна̀я   пали `льня торфо `ва 
т. уго̀льная   палѝльня вугі `льна 
т. фа̀кельная   пали `вня [пали `льня] 
смолоски `пна, піч смолоски `пна 

т. центробѐжная   
пали `вня [пали `льня] відцентро `ва 

т. цикло̀нная   піч цикло̀нна, палѝвня вихрова̀ 
то̀пкий   1. па̀ливний (про дрова); 2. багнѝстий, 
грузьки `й (про ґрунт)
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топление                                                                                торговля государственная 

топлѐние   па̀лення (палива), то̀плення (воску, 
товщу) 

то̀пленный   па̀лений; то̀плений (який рідшає, 
м’якшає від нагрівання) 

то̀пленый   стопни `й,  сто `плений 
то̀пливный   па̀ливний, палѝльний; опа̀люваний 

(приміщення) 
то̀пливо   па̀ливо,-ва 
т. а̀томное   па̀ливо а `томне 
т. беззо̀льное   па̀ливо безпо̀пільне [беззо̀льне] 
т. га `зовое   па̀ливо га̀зове [газоподі̀бне] 
т. газообра̀зное   па `ливо газува `те 
т. дѝзельное   па̀ливо ди `зельне 
т. жѝдкое   па̀ливо рідкѐ 
т. ископа̀емое   па̀ливо викопнѐ [приро̀дне] 
т. иску̀ственное   па̀ливо шту `чне 
т. колло̀идное   па `ливо коло `їдне 
т. многозо̀льное   па `ливо багатопо `пільне 

[багатозо `льне] 
т. мото̀рное   па̀ливо мото `рне 
т. недетонѝрующее   па̀ливо недетонува̀льне 
т. обога̀щенное   па̀ливо збага `чене 
т. плуто̀ниевое   па `ливо плуто `нієве 
т. пылевѝдное   па `ливо пилоподі̀бне 
т. ракѐтное   па̀ливо раке `тне 
т. распылённое   па̀ливо розпи `лене 

[розпоро `шене] 
т. синтетѝческое   па `ливо синтетѝчне 
т. сла̀нцев горю̀чих   па̀ливо па `ливних 
лупакі `в 

т. твёрдое   палѝво [пальне `] твердѐ 
т. термоя̀дерное   па `ливо термоя `дерне 
т. трудновоспламеня̀ющееся   
па `ливо важкозайми `сте 

т. ура̀новое   па̀ливо ура `нове 
т. усло̀вное   па̀ливо умо `вне 
т. энергетѝческое   па̀ливо енергети `чне 
т. я̀дерное   па̀ливо я `дерне 

топливодобыва̀ющий   паливнодобувни `й 
топливодобы̀ча   паливодобува `ння 
топливоиспо̀льзование   паливовикориста̀ння 
топливомѐр   паливомі `р,-ра 
т. электроёмкостный   
паливомі̀р електроє `мнісний 

топливообраба̀тывающий   паливообро̀бний 
топливообрабо̀тка   паливообробля `ння, 
паливообро̀блювання; паливообро̀блення; 
паливообробі `ток,-тку 

топливопода̀ча   паливоподава `ння; 
паливоподання `; паливопода `ча,-чі 

топливоподаю̀щий   паливоподава̀льний 
топливоприготовлѐние   паливоприготовля̀ння, 
паливоприготува̀ння 

топливопро̀вод   паливові `д,-во̀ду 
топливосжига̀ние   спа̀лювання па `лива 
топливоснабжѐние   паливопостача `ння 
топо̀граф   топо `граф,-фа (фахівець із 
топографії) 

топогра̀фия   топогра̀фія,-фії (розділ геодезії, 
що вивчає земну поверхню, способи її 
вимірювання та зображення на плані 
або карті) 

топо̀лог   тополо `г,-га 
тополо̀гия   тополо̀гія,-гії (розділ 
геометрії, що вивчає якісні властивості 
геометричних фігур, незалежні від їх 
розмірів) 
т. алгебраѝческая   тополо `гія алгебри `чна 
т. геометрѝческая   тополо̀гія геометрѝчна 
т. дифференциа̀льная   тополо̀гія диференці̀йна 

топо̀р   соки `ра,-ри, топі `р,-по `ра, колу `н,-на ` 
т. аварѝйный   соки `ра аварі `йна 
т. кузнѐчный   соки `ра кова `льська 
т. пло̀тничий   соки `ра тесля `рська 
т. пожа̀рный   соки `ра поже `жна 

топо̀рик   соки `рка,-ки, топіре `ць,-рця ` 
т.-планѝметр   
соки `рка-планімѐтер,-ки-планімѐтра, 
топіре `ць-плані `метер,-рця `-планімѐтра 

топорѝще   топори `ще,-ща 
топо̀рный   соки `рний 
то̀почный   паливня `ний, па̀ливневий, 
пали `льний 

топтѐльщик   топчі̀й,-чія ` 
топь   драговина `,-ни `, мо `чар,-ра 
то`р   тор,-ра (1. тіло утворене 
обертанням круга навколо осі, що 
лежить в площині цього круга і не 
перетинає його; 2. позасистемна 
одиниця тиску (1 мм рт.ст.)) 
т. вну̀тренний   тор вну `трішній 
т. нару̀жный   тор зо̀внішній 

торго̀вля   торгі̀вля,-лі (купівля і продаж 
товарів) 
т. внѐшняя   торгі̀вля зо `внішня 
т. вну̀тренняя   торгі `вля вну `трішня 
т. госуда̀рственная   торгі `вля держа̀вна
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торговля кооперативная                                                                 тормоз тарелочный 

т. кооператѝвная   торгі̀вля кооперати `вна 
т. опто̀вая   торгі̀вля опто `ва [гуртова `] 
т. ро̀зничная   торгі̀вля роздрібна̀ 
т. ры̀ночная   торгі̀вля ри `нкова 
т. ча̀стная   торгі̀вля прива `тна 

торго̀во-заготовѝтельный   
торгове `льно-заготівѐльний, 
торго `во-заготівѐльний 

торго̀во-промы̀шленный   
торгове `льно-промисло `вий 

торго̀во-распределѝтельный   
торгове `льно-розподі̀льчий 

торго̀вый   торговѐльний 
торѐц   торча `к,-ка̀, торѐць,-рця `, і̀вер,-ра 
т. ба̀зовый   торча̀к [торѐць] ба̀зовий 
т. опо̀рный   торча̀к [торѐць] опо̀рний 
т. ско̀шенный   торча̀к [торѐць] скіснозрі̀заний 
т. у `зкий   торча̀к [торе `ць] вузьки `й 
т. широ̀кий   торча̀к [торѐць] широ `кий 

то̀риевый   то̀рієвий 
то̀рий  Th   то̀рій,-рію (радіоактивний 
хемічний елемент, ат.н. 90, який 
застосовують в ядерній техніці та 
енергетиці) 

торкрѐт   торкре `т,-та (1. пневматичний 
апарат для подавання цементного 
розчину, бетону або іншої маси сильним 
струменем стисненого повітря; 2. шар 
будівельного матеріялу, нанесений на 
покривальну поверхню) 

торкретѝрование   торкретува `ння 
торможѐние   гальмува̀ння; загальмо̀вування; 
загальмува `ння 
т. генера̀торное   гальмува̀ння генера̀торне 
т. динамѝческое   гальмува `ння динамі̀чне 
т. дислока̀ций   гальмува̀ння дислока̀ційне, 
гальмува `ння змі̀щень 

т. коро̀тким замыка̀нием   гальмува `ння 
коро `тким замика̀нням 

т. пневматѝческое   гальмува̀ння пневматѝчне 
т. по̀ршня   гальмува̀ння то `лока 
т. принудѝтельное   гальмува̀ння примусо̀ве 
т. рекуператѝвное   гальмува `ння 
рекуперати `вне [поверта `нням] 

т. реоста̀тное   гальмува `ння реоста̀тне 
т. ро̀ста трѐщины   гальмува̀ння зроста̀ння 
трі̀щини 

т. частѝц   гальмува `ння части `нок 

т. электрѝческое   гальмува̀ння електрѝчне 
тормо̀женный   гальмова̀ний, загальмова̀ний 
то̀рмоз   гальмо `,-ма̀ 
т. аварѝйный   гальмо̀ аварі̀йне [рятівне `] 
т. автоматѝческий   гальмо̀ автоматѝчне 
т. аэродинамѝческий   гальмо̀ аеродинамі̀чне 
т. быстродѐйствующий   гальмо̀ швидкоді̀йне 
т. верёвочный   гальмо̀ мотузко `ве 
т. возду̀шный   гальмо̀ пові `тря `не 
т. гидравлѝческий   гальмо̀ гідравлі̀чне 

[ріди `нне] 
т. гидродинамѝческий   гальмо̀ гідродинамі̀чне 
т. грузово̀й   гальмо̀ ванта `жне 
т. дѝсковый   гальмо̀ дѝскове [кружа̀льне] 
т. дифференциа̀льный   гальмо̀ диференці̀йне 
т. ка̀мерный   гальмо̀ ка̀мерне 
т. кана̀тный   гальмо̀ лѝнвове 
т. клиново̀й   гальмо̀ клѝнове 
т. коло̀дочный   гальмо̀ коло `дкове 
т. конѝческий   гальмо̀ коні `чне[стіжко `ве] 
т. коро̀ткого замыка̀ния   гальмо̀ 
коро `ткого замика̀ння 

т. кра̀новый   гальмо̀ зводо̀ве 
т. лѐнточный   гальмо̀ стрічкове ` 
т. л. реверсѝвный   гальмо̀ стрічкове ` 
реверси `вне 

т. магнѝтный   гальмо̀ магнѐтне 
т. ма̀сляный   гальмо̀ олі̀йне [олѝвне] 
т. многодѝсковый   гальмо̀ багатодѝскове 
т. нажимно̀й   гальмо̀ натисне ` 
т. односторо̀нний   гальмо̀ однобі̀чне 
т. осево̀й   гальмо̀ осьове ` 
т. отка̀та   гальмо̀ відко̀чування 
т. парово̀й   гальмо̀ парове ` 
т. педа̀льный   гальмо̀ педа̀льне 
т. пластѝнчатый   гальмо ` пласти `нчасте 

[платі̀вчасте] 
т. рѐльсовый   гальмо̀ рѐйкове 
т. ручно̀й   гальмо̀ ручне ` 
т. рыча̀жный   гальмо̀ ва̀жільне 
т. самодѐйствующий   гальмо̀ самоді̀йне 
т. самозатя̀гивающийся   гальмо̀ самозатяжнѐ 
т. саморегулѝрующий   
гальмо̀ саморегулюва `льне 

т. сто̀порный   гальмо̀ сто̀порне 
т. тарѐлочный   гальмо̀ полѝчкове [тарі̀лкове]
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тормоз трансмиссионный                                                                                     точило 

т. трансмиссио̀нный   гальмо̀ трансмісі̀йне 
т. фрикцио̀нный   гальмо̀ фрикці̀йне [тертьовѐ] 
т. храповѝчный   гальмо̀ заскочко̀ве 
т. центробѐжный   гальмо̀ відцентро `ве 
т. цепно̀й   гальмо̀ ланцюго `ве 
т. шарнѝрно-коло̀дочный   
гальмо̀ сугло `бово-коло `дкове 

т. электровозду̀шный   
гальмо̀ електропові `тря `не 

т. электромагнѝтный   гальмо̀ електромагнѐтне 
т. электромеханѝческий   
гальмо̀ електромехані̀чне 

тормозѝмый   загальмо̀вуваний; гальмо̀ваний, 
загальмо̀вний 

тормозѝть   гальмува̀ти; загальмо̀вувати 
тормозѝться   гальмува̀тися; загальмо̀вуватися 
тормозно̀й   гальмівни `й 
тормозя̀щий   гальмува̀льний 
торо̀ид   мат. торо `їд,-ду 
тороида̀льный   торої `дний 
торопѝть   ква̀пити 
то̀рос   то̀рос,-са (нагромадження уламків 
криги на замерзлих річках і морях, що 
утворюється стисканням льоду) 

торосѝстый   тороси `стий 
торосѝть   торосѝти 
торочѝть   торочѝти (висмикувати, витягати 
нитки з країв тканини) 

торошѐние   торосі `ння 
торпѐда   торпе `да,-ди (саморушне та 
самонавідне знаряддя, яким озброєно 
кораблі, підводні човни) 

торпедоно̀сец   торпедоно `сець,-сця, 
корабе `ль торпе `дний 

торс   торс,-са (1. тулуб людини; 2. скульптурне 
зображення тулуба людини) 

торсио̀граф   торсіо̀граф,-фа (прилад, за 
допомогою якого записують крутильні 
коливання валів машин) 

торсио̀метр   торсіо̀метер,-тра (прилад, за 
допомогою якого визначають крутні 
моменти валів машин) 

торсио̀нный   торсі̀йний, скру `чувальний 
то̀рсовый   то̀рсовий 
торф   торф,-фу, болотни `на,-ни, ро `пша,-ші 

(геологічні відклади органічного 
походження, що є скупченням 
напіврозкладених рослинних решток з 
домішкою мінеральних частин) 

т. боло̀тный   торф боло̀тний 
т. дерно̀вый   торф дерно `вий 
т. древѐсный   торф деревни `й 
т. жѝрный   торф масни `й 
т. лугово̀й   торф лугови `й 
т. осо̀ково-тростнико̀вый   
торф осо `ково-очерѐтний 

т. прессо̀ванный   торф пресо `ваний 
т. резно̀й   торф рі̀заний 
т. сло̀истый   торф шарува `тий 
т. смо `листый   торф смоли `стий 
т. сфа̀гновый   торф сфа `гновий 

(із сфагнових мохів) 
т. тростнико̀вый   торф очере `тний 
т. формо̀ванный   торф формо `ваний 

торфобрикѐт   торфобрике `т,-ту 
торфоизоля̀ция   торфоізоля `ція,-ції 
торфоплита̀   торфоплита `,-ти ` 
торфофанѐра   торфофорні `р,-ру, 
торфофане `ра,-ри 

торфошла̀к   торфожу `жель,-жля 
торфя̀ник   торфо̀вище,-ща 
торфянѝстый   торф’яни `стий 
торфяно̀й   торфо̀вий, торф’яни `й 
торцева̀ние   буд. торцюва `ння (обробляння 
поперечного зрізу чого-небудь) 

торцева̀ть   буд. торцюва `ти 
торцево̀й   торчови `й [чолови `й, іверо `вий, 
гузи `рний] 

торцо̀вый   торцѐвий 
торчать   стирча `ти 
то̀ршер   то̀ршер,-ра (світильник на високій 
підставці, який стоїть на підлозі) 

тота̀льность   тота `льність,-ности, 
всеося `жність,-ности, зага `льність,-ности 

тота̀льный   тота̀льний, зага̀льний, всеося̀жний 
точѐние   точі̀ння, го̀стрення (різальних 
інструментів) 
т. копирова̀льное   точі `ння копіюва `льне 
т. скоростно̀е   точі `ння шви `дкісне 
т. фасо̀нное   точі̀ння обрисо `ве [фасо̀нне] 
т. чистово̀е   точі̀ння чистовѐ [викі̀нчувальне] 

то̀ченный   то `чений, го `стрений 
точёный   проточѐнний, нагострѐнний; 
прото `чений, наго̀стрений 

то̀чечный   точкови `й, крапко `вий 
точѝло   точѝло,-ла, гостри `ло,-ла
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точильный                                                                  травление нержавеющих сталей 

точѝльный   точѝльний, гостри `льний 
точѝльщик   точѝльник,-ка, гострѝльник,-ка 
точѝть   точѝти, гостри `ти 
то̀чка   то̀чка,-ки, ця `тка,-ки, кра `пка,-ки 
т. воспламенѐния   то̀чка займа̀ння 

[спала `хування] 
т. замерза̀ния   то̀чка замерза̀ння 
т. застыва̀ния   то̀чка застига `ння 
т. затвердева̀ния   то̀чка тверді̀ння 

[твѐрднення] 
т. изобразѝтельная   
то̀чка [кра `пка] зобража `льна 

т. каса̀ния   то̀чка до `тику 
т. кипѐния   то `чка кипі `ння 
т. конта̀ктная   то̀чка конта `ктна 
т. критѝческая   то̀чка крити `чна 
т. мартенсѝтная   то `чка мартенсѝтна 

(точка голчастої структури деяких 
загартованих металів і стопів) 

т. математѝческая   то̀чка математи `чна 
т. материа̀льная   то̀чка матерія `льна 
т. мнѝмая   то `чка уя `вна 
т. наблюдѐния   то̀чка спостере `ження 
т. нагружѐния   то̀чка наванта `жування 
т. насыщѐния   то̀чка наси `чення 
т. опо̀ры   то `чка опо `ри 
т. перегѝба   то `чка пере `гину [згѝну] 
т. пересечѐния   то̀чка пере `тину 
т. плавлѐния   то̀чка то̀плення [пла̀влення] 
т. приложѐния силы   то `чка приклада̀ння 
си `ли 

т. разложѐния   то̀чка ро `зкладу 
т. росы̀   то̀чка роси ` 
т. сингуля̀рная   то̀чка сингуля̀рна [особлѝва, 
єдѝна] 

т. стеклова̀ния   то̀чка склува `ння 
т. та̀яния   то `чка та̀нення 
т. тройна̀я   то̀чка потрі `йна 
т. углова̀я   то̀чка кутова ` [ку `тня] 
т. узлова̀я   то̀чка вузлова ` 
т. фиксѝрованная   кра `пка фіксо `вана 
т. эвтектѝческая   мет. то `чка евтекти `чна 
т. эксперимента̀льная   
то̀чка експеримента `льна 

то̀чки сопряженные   то̀чки спря `жені 
то̀чность   то̀чність,-ности, докла̀дність,-ности 
т. ана̀лиза   то̀чність ана `лізу 

т. балансиро̀вки   то `чність балансува `ння 
[зрівнова `жування] 

т. воспроизведѐния   то̀чність відтво̀рення 
т. измерѐния   то̀чність вимі̀рювання 
т. отсчёта   то `чність ві̀дліку 
т. размѐров   то̀чність ро̀змірів 
т. расчёта   то̀чність розраху `нку 
т. результа̀тов испыта̀ний   
то̀чність результа̀тів випро `бувань 

т. статистѝческая   то̀чність статисти `чна 
т. технологѝческого процѐсса   то̀чність 
технологі `чного проце `су 

то̀чный   то `чний, докла `дний, прецизі `йний 
то̀щий   пісни `й, бі̀дний, збі̀днений 
тра̀верз   тра̀верз,-за (напрям, перпендикулярний 
до курсу судна, літака) 

тра̀верс   тра `верс,-са (1. у фортифікації – 
поперечне укриття в окопах, ходах 
сполучення; 2. штучна споруда у вигляді 
дамби, яка йде від берега до глибокого 
місця в руслі ріки (для захисту берега від 
течії, що утворюється при високому 
рівні води)) 

тра̀верса   тра̀верса,-си, тра̀верза,-зи, брус 
попере `чний, перекла `дина поперѐчна 
т. ра̀мы   авт. тра̀верса ра `ми 
т. щеточная   ел. тра̀верса щіткова̀ 

тра̀версный   тра̀версний 
травертѝн   геол. траверти `н,-ну 

(вапняковий туф, що його відкладають 
вапнисті мінеральні джерела, який 
використовують у будівництві) 

травѝльный   трави `льний, щави `льний 
травѝть   1. травѝти, виво `дити, очища `ти, 
гравіюва `ти; 2. попуска̀ти, випуска̀ти, 
зду̀шувати, дроселюва `ти 
т. газ   випуска `ти газ 
т. давлѐние   зду̀шувати [дроселюва̀ти] тиск 
т. канат   попуска̀ти ли `нву 
т. пар   випуска `ти па `ру 
т. повѐрхность мета̀лла   трави `ти мета `л 

(очищати поверхню металу) 
т. пятно̀   виво `дити пля `му 
т. рису̀нок   травѝти [гравіювати] рису̀нок 

травлѐние   1. тра̀влення; 2. ща `влення; 
3. гравіюва `ння; 4. попуска `ння 
т. нержавѐющих сталей   ща̀влення 

[очѝщення] нержаві̀йних ста `лей
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травление поверхностное                                                                          трансвертер 

т. повѐрхностное   ща̀влення [очѝщення] 
поверхне `ве 

т. электролитѝческое   
ща `влення електроліти `чне 

тра̀вленный   тра̀влений, ща `влений; 
попуска `ний, випуска `ний; гравійо `ваний 

тра̀вленый   протравни `й, прощавни `й; 
протра `влений, проща `влений 

траекто̀рия   траєкто̀рія,-рії (неперервна лінія, 
яку описує матеріяльна точка чи тіло під 
час руху) 
т. гиперболѝческая   траєкто̀рія гіперболі̀чна 
т. гла̀вных напряже `ний   
траєкто `рія головни `х напру `г 

т. движѐния   траєкто `рія ру̀ху 
т. деформѝрования   траєкто̀рія деформува̀ння 
т. криволинѐйная   траєкто̀рія криволіні̀йна 
т. навесна̀я   траєкто `рія нависна ` 
т. нагружѐния   траєкто̀рія наванта̀жування 
т. настѝльная   траєкто `рія насти `льна 
т. параболѝческая   траєкто̀рія параболі̀чна 
т. прямолинѐйная   траєкто̀рія прямоліні̀йна 
т. то̀чки   траєкто̀рія то `чки 
т. фа̀зовая   траєкто `рія фа̀зова 
т. частѝцы   траєкто `рія частѝнки 
т. эллиптѝческая   траєкто `рія еліпти `чна 

тра̀йлер   тра `йлер,-ра, тре `йлер,-ра (тягач з 
візком-платформою для перевезення 
громіздких предметів) 

трак   маш. трак,-ка (кільце гусениці трактора, 
танка тощо, ланка гусеничного ланцюга) 

тракт   тракт,-ту (1. шлях; 2. сукупність 
технічних засобів для передавання, 
переміщення чого- небудь) 
т. звукопереда̀чи   тракт звукопересила̀ння 
т. свя̀зи   тракт зв’язку ` 

тра̀ктор   тра̀ктор,-ра, тяга̀ч,-ча ` 
т. гу `сеничный   тра̀ктор гу `сеничний 
т. доро̀жный   тра̀ктор шляхови `й 
т. земледѐльческий   тра̀ктор землеро̀бський 
т. колёсный   тра̀ктор колі `сний 
т. пневмоколёсный   тра̀ктор пневмоколі̀сний 
т. скрѐперный   тра̀ктор скре `перний, 
тра `ктор-згорта `ч,-ра-згортача̀ 

т. трелёвочный   тра̀ктор брязкотли `вий 
[трелюва `льний] 

т. универса̀льный   тра̀ктор універса̀льний 
т. электрѝческий   тра̀ктор електри `чний 

тракторѝст   трактори `ст,-та 
тра̀кторный   тра̀кторний 
трактрѝса   трактрѝса,-си (плоска крива лінія, 
для якої довжина відрізка дотичної від 
точки дотику до точки перетину з деякою 
прямою (віссю Т) є сталою) 

трал   трал,-ла (1. сітка для ловлення морської 
риби; 2. прилад для виявлення підводних 
перешкод, а також дослідження рельєфу 
морського дна, його флори та фауни) 

тралѐние   тра̀лення 
трамбова̀ние   втовка `ння, бутинува `ння, 
трамбува `ння, уто̀птування 

трамбо̀ванный   втокне `ний, бутино `ваний, 
трамбо̀ваний 

трамбова̀ть   втовка̀ти; уто̀птувати; бутинува̀ти 
трамбо̀вка   втовка̀ння; бутинува̀ння, бутѝн,-ну 
т. пло̀ская   бути `н пло `ский 
т. пневматѝческая   бути `н пневматѝчний 
т. ручна̀я   втовка `ння ручне ` 

трамбо̀вочный   трамбува̀льний, бутинувальний, 
бутино `вий 

трамбо̀вщик   трамбува̀льник,-ка, бутѝнник,-ка 
трамбу̀ющий   трамбува̀льний, бутинува̀льний 
трамва̀й   трамва̀й,-ва̀я 
т. безрѐльсовый   трамва `й безре `йковий 
т. речно̀й   трамва `й річкови `й 
т. скоростно̀й   трамва `й шви `дкісний 
т. узкоколѐйный   трамва̀й вузькоколі̀йний 

трамплѝн   трамплі̀н,-ну (вихідний пункт 
для будь-яких дій) 

транзѝстор   транзи `стор,-ра 
(1. триелектродний 
електроперетворювальний 
напівпровідниковий прилад, який 
використовують для підсилення, 
перетворювання і генерування 
електросигналів; 2. радіоприймач 
побудований на цих приладах) 
т. биполя̀рный   транзи `стор біполя `рний 

[двопо `люсний] 
т. диффузио̀нный   транзѝстор дифузі̀йний 
т. кана̀льный   транзи `стор кана `льний 
т. полѐвой   транзѝстор польови `й 

транзисто̀рный   транзисто `рний 
транзѝт   транзи `т,-ту, перехі `д,-хо̀ду 
транс-   транс- (префікс, що означає “крізь”, 

“через”, “за”, “пере”, “по той бік”) 
трансвѐртер   трансве `ртер,-тра
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трансгрессия                                                                             транспортёр карьерный 

трансгрѐссия   трансгре `сія,-сії (наступання 
моря на суходіл) 

трансду̀ктор   ел. трансду `ктор,-ра 
(переміщувач) 

трансѐпт   арх. трансе `пт,-та 
трансзо̀нд   трансзо̀нд,-да (повітряна куля з 
самописними приладами для горизонтального 
зондування атмосфери) 

транскристаллиза̀ция   транскристаліза̀ція,-ції, 
перекристаліза `ція,-ції 

транслѝрование   транслюва `ння, 
протранслюва `ння (передавання 
радіомовних і телевізійних програм 
через мережу проводів) 

транслѝрованный   протрансльо `ваний 
транслѝрующий   транслюва `льний, 
транслівни `й 

транслѝрующийся   протрансльо̀вний; 
трансльо `ваний 

трансля̀тор   трансля `тор,-ра (проміжний 
пристрій для підсилення, перетворення 
та передавання електросигналів зв’язку) 
т. интерпретѝрующий   
трансля `тор інтерпретува `льний 

т. компилѝрующий   
трансля `тор компілюва `льний 

трансляцио̀нный   трансляці `йний 
трансля̀ция   трансля `ція,-ції, перене `сення 

(передавання програм по радіо, 
телебаченню, проводовому зв’язку) 
т. ду̀плексная   трансля `ція ду `плексна 

[двосторо `ння] (проводиться одночасно 
в обох напрямах) 

т. сѝмплексная   трансля `ція сѝмплексна 
[пряма̀, проста `] 

трансмиссио̀нный   трансмі `сійний, 
передава `льний 

трансмѝссия   трансмі̀сія,-сії, переда̀ча,-чі 
(механізм, за допомогою якого передають 
рух від рушія до робочих машин) 
т. гла̀вная   трансмі̀сія [переда̀ча] головна̀ 
т. за̀мкнутая   трансмі `сія [переда `ча] 
за̀мкнена [за `мкнута] 

т. потоло̀чная   трансмі `сія стельова ` 
трансмѝттер   трансмі̀тер,-тра (апарат для 
автоматичного передавання електричних 
сигналів, перфорованих на спеціяльній 
стрічці) 

транспара̀нт   транспара `нт,-та 

транспланта̀ция   транспланта `ція,-ції, 
переса `джування 

транспозѝция   транспозѝція,-ції, переставля̀ння 
транспонѝрование   транспонува̀ння, 
переміща `ння, переставля `ння; 
відтранспонува `ння, перемі `щення, 
переста `влення 

транспонѝрованный   відтранспоно `ваний, 
переста `влений 

транспонѝровать   транспонува `ти, 
відтранспонува `ти; переставля `ти, 
переста `вити 

транспонѝруемый   1. транспоно `ваний; 
відтранспоно `вний; 2. переста `вляний; 
переставни `й 

транспонѝрующий   транспонува̀льний, 
переставля `льний, транспонівни `й, 
переста `вчий 

транспонѝрующийся   1. відтранспоно `вний; 
транспоно `ваний; 2. переставни `й; 
переста `вляний 

тра̀нспорт   тра̀нспорт,-ту (перевізні засоби) 
т. автомобѝльный   тра̀нспорт автомобі̀льний 
т. безрѐльсовый   тра̀нспорт безрѐйковий 
т. во `дный   тра `нспорт во `дний 
т. возду̀шный   тра̀нспорт пові̀тря `ний 
т. грузово̀й   тра̀нспорт ванта `жний 
т. железнодоро̀жный   тра̀нспорт залізнѝчний 
т. морско̀й   тра̀нспорт морськи `й 
т. пневматѝческий   тра̀нспорт пневматѝчний 
т. рѐльсовый   тра̀нспорт ре `йковий 
т. речно̀й   тра̀нспорт річкови `й 
т. самотёчный   тра̀нспорт самопли `вний 
т. сухопу̀тный   тра̀нспорт суході̀льний 
т. трубопрово̀дный   тра̀нспорт трубові̀дний 

транспорта̀бельный   транспорта̀бельний 
транспортёр   транспортѐр,-тра, перено̀сник,-ка, 
конве `єр,-ра, подава̀льник,-ка 
т. бараба̀нный   транспорте `р бараба̀нний 
т. бро̀совый   транспорте `р викидни `й 
т. винтово̀й   транспорте `р ґвинтови `й 
т. вса̀сывающий   
транспорте `р всмо̀ктувальний 

т. гра̀бельный   конве `єр грабелько `вий 
т. зажимно̀й   транспорте `р затисни `й 
т. карьѐрный   транспорте `р кар’є̀рний
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транспортёр ковшевой                                     трансформатор распределительный 

т. ковшево̀й   транспорте `р ківшѐвий 
[черпако `вий] 

т. ленточный   транспорте `р стрічкови `й, 
конвеє `р па `совий 

т. мета̀тельный   транспорте `р ки `дальний 
[мета̀льний] 

т. пневматѝческий   
транспорте `р пневмати `чний 

т. приёмный   транспорте `р прийма̀льний 
т. распределѝтельный   
транспорте `р розподі̀льний 

т. ро̀ликовый   транспорте `р котко `вий 
т. скребко̀вый   транспорте `р скребло̀вий 
т. тро̀совый   транспорте `р лѝнвовий 
т. цепо̀чный   конвеє `р ланцюго `вий 
т. червя̀чный   транспорте `р ґвинтови `й 
т. шнѐковый   транспорте `р шне `ковий 

транспортѝр   транспорти `р,-ра, кутомі̀р,-ра 
транспортѝрованный   відтранспорто `ваний 
транспортѝровать   транспортува̀ти, 
відтранспортува̀ти 

транспортиро̀вка   транспортува `ння, 
відтранспортува̀ння 

транспортѝрующий   транспортува `льний, 
транспортівни `й 

транспо̀ртный   транспо `ртний 
трансферка̀р   зал. трансферка `р,-ра 

(саморозвантажний електромоторний 
або причіпний вагон, призначений для 
перевезення руди, вапняку й вугілля зі 
складів до доменних печей) 

трансфѐрт   фін. трансфе `рт,-ту (1. переказ 
іноземної валюти або передача золота 
з однієї країни в іншу; 2. передавання 
іменних цінних паперів (акцій) однією 
особою у власність іншої відповідним 
написом або заявою) 

трансфѐртный   трансфе `ртний, переказни `й 
трансфлю̀ксор   трансфлю `ксор,-ра 

(запам’ятовувальний елемент цифрових 
обчислювальних машин, що працює за 
принципом перерозподілу магнетних 
потоків) 

трансформа̀тор   трансформа `тор,-ра, 
перетво `рювач,-ча (чого-небудь з одного 
виду, стану в інший) 
т. бу̀стерный   трансформа `тор бу̀стерний 

[приско `рювальний] 
т. возду̀шный   трансформа̀тор пові̀тря̀ний 

т. вольтодоба̀вочный   
трансформа `тор вольтододава `льний 

т. враща̀ющийся   трансформа̀тор оберто̀вий 
т. входно̀й   трансформа `тор вхідни `й 
т. высокомо̀щный   
трансформа `тор високопоту `жний 

т. высокочасто̀тный   
трансформа `тор високочасто `тний 

т. выходно̀й   трансформа `тор вихідни `й 
т. гидродинамѝческий   
трансформа `тор гідродинамі̀чний 

т. демпфѝрующий   
трансформа `тор демпферува `льний 

т. дифференциа̀льный   трансформа̀тор 
диференці `йний 

т. защѝтный   трансформа `тор захисни `й 
т. звонко̀вый   трансформа `тор дзвінко `вий 
т. измерѝтельный   
трансформа `тор вимі̀рювальний 

т. ѝмпульсный   трансформа̀тор і̀мпульсний 
т. испыта̀тельный   трансформа̀тор випро̀бний 
т. каска̀дный   трансформа̀тор каска `дний 
т. кольцево̀й   трансформа `тор кільцеви `й 
т. компенсацио̀нный   
трансформа `тор компенсаці `йний 

т. линѐйный   трансформа `тор ліні̀йний 
т. ма̀сляный   трансформа `тор олѝвний 
т. микрофо̀нный   
трансформа `тор мікрофо `нний 

т. модуляцио̀нный   
трансформа `тор модуляці̀йний 

т. напряжѐния   трансформа `тор напру `ги 
т. осветѝтельный   
трансформа `тор осві̀тлювальний 

т. отса̀сывающий   
трансформа `тор відсмо `ктувальний 

т. повыша̀ющий   
трансформа `тор підви `щувальний 

т. понижа̀ющий   
трансформа `тор зни `жувальний 

т. преобразова̀тельный   
трансформа `тор перетво `рювальний 

т. продува̀емый   трансформа̀тор продувнѝй 
т. пусково̀й   трансформа `тор пускови `й 
т. распределѝтельный   
трансформа `тор розподі `льний
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трансформатор регулируемый                                                                 трассировать 

т. регулѝруемый   
трансформа `тор урегульо `вний 

т. регулѝрующий   
трансформа̀тор регулюва̀льний [регулівнѝй] 

т. резона̀нсный   
трансформа `тор резона `нсний 

т. релѐйный   трансформа `тор релѐйний 
т. сва̀рочный   трансформа̀тор зва̀рювальний 

[зварни `й] 
т. сверхвысоково̀льтный   трансформа `тор 
надвисоково `льтний 

т. сетево̀й   трансформа `тор мерѐжний 
[мережі̀] 

т. силово̀й   трансформа `тор силови `й 
т. синхронизацио̀нный   
трансформа `тор синхронізаці̀йний 

т. согласу̀ющий   
трансформа `тор узго `джувальний 

т. стабилизѝрующий   
трансформа `тор стабілізува `льний 

т. стержнево̀й   трансформа̀тор стрижньовѝй 
[стрижне `вий] 

т. то̀ка   трансформа̀тор стру `му 
т. трёхфа̀зный   трансформа `тор 
трифа `зний 

т. фа̀зный   трансформа `тор фа̀зний 
т. частоты̀   трансформа `тор частоти ` 
т. электрѝческий   
трансформа `тор електри `чний 

т. электросва̀рочный   трансформа̀тор 
електрозва̀рювальний [електрозва̀рний] 

трансформа̀торный   трансформа̀торний 
трансформа̀ция   трансформува `ння, 
перетво `рювання; странсформува̀ння, 
перетво `рення; трансформа̀ція,-ції, 
пере `твір,-вору 

трансформѝрование   трансформува̀ння, 
перетво `рювання; странсформува̀ння, 
перетво `рення 

трансформѝрованный   странсформо `ваний 
трансформѝровать   трансформува `ти, 
странсформува `ти; перетво `рювати, 
перетвори `ти 

трансформѝруемый   трансформо̀ваний; 
странсформо `вний 

трансформѝрующий   трансформува̀льний, 
трансформівни `й 

трансформѝрующийся   странсформо `вний; 
трансформо `ваний 

трансцендѐнтный   трансценде `нтний 
(1. той, що виходить за межі; 2. той, який 
не може бути обчислений алгебричним 
способом) 

траншѐйный   транше `йний, рівчако `вий 
траншѐя   транше `я,-ше `ї, рівча̀к,-ка̀ 
трап   1. трап,-па; схо̀ди,-дів; 2. нафт. 
газосепара `тор,-ра (герметизований 
сталевий резервуар, куди надходять 
гази із добутої свердловини нафти); 
3. буд. трап,-па (збудований отвір для 
стікання води в каналізацію) 

трапециевѝдный   трапецієподі `бний, 
трапеці `йний 

трапѐция   трапе `ція,-ції, трапе `з,-зу 
(чотирикутник, у якому дві протилежні 
сторони (основи) паралельні, а дві інші 
(бічні) – не паралельні) 
т. прямоуго̀льная   трапе `ція прямоку `тна 
т. равнобѐдреная   трапе `ція рівнобѐдрена 
т. равнобо̀чная   трапе `ція рівнобі `чна 
т. рулева̀я   трапѐція кермова ` 

трапецо̀эдр   трапецо̀едер,-дра (многогранник, 
грані якого мають вигляд трапеції) 

трас   мін. трас,-су (гірська порода 
вулканічного походження з групи туфів, 
яку домішують до цементу для надання 
йому щільности та пластичности) 

тра̀сса   тра̀са,-си, шлях,-ху (1. лінія, що вказує 
напрям проходження, пролягання чогось; 
2. асфальтний, водний, повітряний шлях; 
3. світний димний слід, що вказує 
траєкторію реактивного літака, кулі) 

трасса̀нт   фін. траса `нт,-та (особа, що видає 
тратту, тобто передає свій платіж на 
іншу особу) 

трасса̀т   фін. траса̀т,-та (особа, яка має 
сплатити за переказним векселем) 

трассѝрование   трасува̀ння, протрасува̀ння 
(спосіб міжнародних розрахунків, за яким 
кредитор випускає тратту в іноземній 
валюті й продає її на валюту своєї країни) 

трассѝрованный   протрасо `ваний 
(1. визначений напрям шляху; 2. фін. який 
оплачує на іншу особу) 

трассѝровать   трасува `ти, протрасува `ти; 
прові̀шувати, прові̀сити (позначати віхами 
напрям дороги, каналу, лінії зв’язку за 
планом або картою)
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трассировщик                                                                                                     трепание 

трассиро̀вщик   трасува̀льник,-ка (1. той, хто 
визначає трасу; 2. прилад для визначення 
траси) 

трассѝрующий   трасува `льний, трасівни `й 
(1. який має видиму траєкторію польоту; 
2. який під час польоту лишає світний 
або димний слід) 

тра̀та   витрача `ння; тра `та,-ти 
тра̀тта   фін. тра̀тта,-ти, вѐксель,-ля 
тра̀улер   тра `улер,-лера (самохідне морське 
промислове судно для механізованого лову 
риби) 

трафарѐт   трафаре `т,-ту, шабло `н,-ну 
(1. платівка з картону, металу тощо, у 
якій прорізано малюнки, літери або цифри 
для їх швидкого відтворення на якійсь 
поверхні; 2. загальноприйнятий або 
визнаний зразок, що його наслідують) 

трафарѐтный   трафаре `тний, шабло̀нний 
трахѝт   геол. трахі̀т,-ту 

(вивержена вулканічна гірська порода, яку 
використовують як будівельний матеріял) 

трѐбования   вимага̀ння, домага `ння; 
вимо `га,-ги 
т. безопа̀сности   вимо `ги безпе `ки 
т. технѝческие   вимо `ги техні `чні 

трѐбовательный   вимо `гливий 
трѐбовать   вимага̀ти 
трѐбуемый   вимага̀ний 
трѐбующий   вимага̀льний 
трево̀га   триво `га,-ги, аля `рм,-му 
трѐгер   трѐгер,-ра 
трегла̀вый   арх. триве `рхий, триба̀нний 
трезву̀чный   тризву `чний 
трезу̀бый   тризу̀бий 
трейбова̀ние [купелѝрование]   трейбува̀ння, 
купелю `вання (очищення шляхетних 
металів від плюмбію та інших домішок) 

трек   трек,-ку, слід,-ду, стѐжка,-ки, шлях,-ху 
трѐковый   трѐковий 
трелева̀ть   ліс. трелюва `ти (підтягати, 
підвозити зрізані дерева з місця заготівлі 
до лісовозної дороги) 

трелёвочный   трелюва `льний 
трелёвщик   трелюва `льник,-ка 
трелья̀ж   трелья `ж,-жа ` (1. дзеркало, що 
складається з трьох стулок; 2. легка 
ґратка, по якій в’ються рослини) 

трена̀ж   тренува̀ння; трена `ж,-жу̀ 

тренажѐр   тренажѐр,-ра (навчальний прилад 
для опрацювання робочих навиків або 
тренування керувати літальним апаратом) 
т. адаптѝвный   тренаже `р адаптѝвний 
т. группово̀й   тренаже `р групови `й 
т. ко̀мплексный   тренаже `р ко `мплексний 
т. специализѝрованный   
тренаже `р успеціялізо̀ваний 

т. универса̀льный   тренажѐр універса̀льний 
трѐнзель   маш. трѐнзель,-зеля (механізм, 
що складається з чотирьох циліндричних 
зубчастих коліс із радіяльним переключенням) 

трѐнзельный   трѐнзельний 
трѐние   тертя ` 
т. боково̀е   тертя ` бічне ` 
т. в га `зах   тертя ` в га̀зах 
т. внѐшнее   тертя ` зо̀внішнє 
т. вну̀треннее   тертя ` вну `трішнє 
т. второ̀го ро̀да [т. качѐния]   тертя̀ дру̀гого 
ро `ду [тертя ` ко̀чення] 

т. движѐния   тертя ` ру `ху 
т. жѝдкостное   тертя ` ріди `нне 
т. капилля̀рное   тертя ` капіля `рне 
т. качѐния   тертя ` ко `чення [дру `гого ро `ду] 
т. опо̀рное   тертя ` опо `рне 
т. пѐрвого ро̀да [т. скольжѐния]   тертя ` 
пе `ршого ро `ду [тертя ` ко̀взання] 

т. поко̀я   тертя ` спо `кою 
т. полужѝдкостное   тертя ` напіврідѝнне 
т. полусухо̀е   тертя ` напівсухе ` 
т. скольжѐния   тертя ` ко̀взання [тертя ` 
пе `ршого ро `ду] 

т. статѝческое   тертя ` статѝчне 
т. сухо̀е   тертя ` сухе ` 
т. чѝстое   тертя ` чѝсте 

трено̀га   трино `га,-ги 
трено̀жник   трині̀жок,-жка 
трено̀жный   трині `жковий 
трепа̀лка   текс. тіпа `лка,-ки, тѐрниця,-ці 
трепа̀льный   тіпа̀льний 
трепа̀н   трепа̀н,-на (хірургічний інструмент 
для свердління кістки) 

трепана̀ция   трепана `ція,-ції (операція 
розкриття кісткової порожнини) 

трепа̀ние   1. тіпа̀ння (льону, коноплі); 
2. чухра `ння (вовни) 

трепа̀ние   тіпа `ння
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трепать                                                                                            трещина закалочная 

трепа̀ть   1. тіпа `ти; 2. чухра `ти 
трѐпел   мін. тре `пел,- пелу (осадова гірська 
порода, яку використовують в будівництві) 

трѐск   трі̀ск,-ку 
трѐскаться   трі̀скатися, рѐпатися, коло̀тися, 
лу̀скатися 

трест   трест,-ту (об’єднання кількох 
виробничих підприємств з 
централізованим управлінням) 

треста̀   треста `,-тѝ (соломка льону, конопель 
та інших луб’яних культур, з якої 
одержують прядивне волокно) 

третѝчный   третѝнний, третьоря `довий, 
терна `рний 

третнѝк   третни `к,-ка̀ 
треть   трети `на,-ни 
треуго̀льник   мат. трику `тник,-ка 
т. косоуго̀льный   трику `тник косоку `тний 
т. навигацио̀нный   трику̀тник навігаці̀йний 
т. остроуго̀льный   трику̀тник гостроку̀тний 
т. прямоуго̀льный   трику̀тник прямоку̀тний 
т. равнобѐдренный   
трику `тник рівнобѐдрений 

т. равносторо̀нний   
трику `тник рівносторо `нній 

т. резьбы̀   трику̀тник рі `зі [нарі `зки] 
т. сил   трику `тник сил 
т. сферѝческий   трику `тник сфери `чний 
т. тупоуго̀льный   трику `тник тупоку `тний 
т. цветово̀й   трику `тник ко `лірний 

треуго̀льный   трику `тний 
трёха̀томный   триа `томний 
трёхба̀льный   триба̀льний 
трёхбараба̀нный   трибараба `нний 
трёхвалѐнтный   тривалѐнтний, трива̀ртісний 
трёхвенѐчный   тривінце `вий 
трёхгорлы̀й   триши `йковий, триго̀рлий 
трёхгра̀нник   тригра `нник,-ка 
трёхгра̀нный   тригра `нний 
трёхжѝльный   трижи `льний 
трёхзна̀чный   тризна `чний 
трёхка̀точный   трикотко `вий 
трёхко̀стылевый   триро `гий (ізолятор) 
трёхкра̀тный   трикра `тний, триразо̀вий 
трёхкулачко̀вый   трикулачко `вий 
трёхло̀пастный   трилопа̀тковий, трилопатѐвий 
трёхма̀чтовый   мор. трищогловѝй 

трёхмѐрность   триви `мірність,-ности 
трёхмѐрный   триви `мірний 
трёхо̀сный   триві̀сний, триосьови `й 
трёхплѐчий   трирамѐнний 
трёхподвѝжный   трирухо `мий 
трёхпо̀люсный   ел. трипо `люсний 
трёхпрово̀дный   трипрові `дний 
трёхпро̀волочный   тридротови `й 
трёхпролѐтный   трипрогі̀нний 
трёхпря̀дный   тристалко̀вий (канат, линва) 
трёхпу̀тный   триколі̀йний 
трёхря̀дный   триря `дний 
трёхсло̀йный   тришарови `й 
трёхство̀рчатый   тристу `лко̀вий 
трёхсторо̀нний   тристоро `нній, трибі̀чний 
трёхсторо̀нник   тристоро `нник,-ка 
трёхступѐнчатый   трисхідча̀стий, 
триступі̀нчастий 

трёхтру̀бный   тритру `бний 
трёхфа̀зный   трифа `зний 
трёхфа̀зовый   трифа `зовий 
трёхходово̀й   триходови `й, трипрохі `дний, 
трикана `ловий 

трёхцвѐтный   трико `лірний, триба̀рвний 
трёхчѐтвертный   тричвертко `вий 
трёхчлѐн   тричлѐн,-на 
трёхчлѐнный   тричле `нний 
трёхшарнѝрный   трисугло̀бовий, тришарні̀рний 
трёхшкѝвный   тришкі `вний, трикрутене `вий 
трёхшла̀нговый   трирука `вний 
трёхэлектро̀дный   триелектро `дний 
трёхя̀русный   трия `русний, триря `дний 
трѐщать   тріща `ти 
трѐщина   1. трі̀щина,-ни; 2. розко `лина 

(у дереві); 3. щіли `на,-ни, шпари `на,-ни 
т. быстродвѝжущаяся   трі `щина 
швидкопоши `рювана [швидкору `шна] 

т. вертика̀льная   трі̀щина вертика̀льна 
т. винтова̀я   трі̀щина ґвинтова ` 
т. внеза̀пная   трі̀щина рапто `ва 
т. вну̀тренняя   трі̀щина вну `трішня 
т. геометрѝческая   трі̀щина геометри `чна 
т. двѝжущая   трі̀щина рухо `ма 
т. дислокацио̀нная   трі̀щина дислокаці̀йна 
т. жѝльная   геол. трі̀щина жи `льна 
т. зака̀лочная   мет. трі̀щина гартівна ` 
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трещина зародышева                                                                    тригонометрический 

т. заро̀дышева   трі̀щина зародко̀ва 
т. клёпки   трі̀щина клепа `ння 
т. коррозио̀нная   трі̀щина корозі `йна 
т. кристаллизацио̀нная   
трі̀щина кристалізаці̀йна 

т. ликвацио̀нная   трі̀щина лікваці̀йна 
[зрі̀дження] 

т. межкристаллѝческая   трі̀щина 
міжкристалі `чна [міжкриста `лова] 

т. металлургѝческая   трі̀щина металургі̀йна 
т. напряжѐния   трі̀щина напру `ги 
т. пересека̀ющаяся   щіли `на пересічна ` 

[перехре `сна, перетинна `] 
т. повѐрхностная   трі̀щина поверхне `ва 
т. ползу̀чести   трі̀щина повзу `чости 
т. полигонизацио̀нная   
трі̀щина полігонізаці̀йна 

т. поперѐчная   трі̀щина попере `чна 
т. продо̀льная   трі̀щина поздо `вжня 
т. радиа̀льная   трі̀щина радія `льна 
т. расту̀щая   трі̀щина поши `рювана 
т. релаксацио̀нная   трі̀щина релаксаці̀йна 

[розсла `блення] 
т. сварна̀я   трі̀щина зва `рова [зварна `] 
т. силова̀я   трі̀щина силова ` 
т. сквозна̀я   трі̀щина наскрі `зна 
т. скры̀тая   трі̀щина прихо̀вана [захо̀вана] 
т. су `бмикроскопѝческая   
трі̀щина надмікроскопі̀чна 

т. термѝческая   трі̀щина термі `чна 
т. уста̀лостная   трі̀щина уто `мна 

[вто̀млености] 
т. шлифо̀вочная   трі̀щина шліфува̀ння 

трещинова̀тость   тріщинува `тість,-тости, 
шпарува `тість,-тости 

трещинова̀тый   тріщинува̀тий, шпарува̀тий, 
шпари `стий 

трещинообразова̀ние   тріщинотво `рення, 
утво̀рювання трі̀щини; тріщиноутво̀рення, 
утво `рення трі̀щини 

трещиносто̀йкость   тріщинотрѝвкість,-кости 
т. динамѝческая   тріщинотри `вкість 
динамі̀чна 

т. коррозио̀нная   тріщинотрѝвкість корозі̀йна 
т. статѝческая   тріщинотрѝвкість статѝчна 

трѐщины   трі̀щини 

т. комплана̀рные   трі̀щини комплана `рні 
т. мно̀жественные   трі̀щини числѐнні 
т. сѐтчатые   трі `щини помере `жені 
т. соо̀сные   трі̀щини співві̀сні [співосьові̀] 

трещо̀тка   тріска̀чка,-чки (1. пристрій для 
свердління отворів у важкодоступних 
місцях або отворів з великим діяметром; 
2. с.г. машина для очищення насіння льону) 

триа̀нгель   триа̀нгель,-геля, трику `тник,-ка 
(гальмівний тяж балансира) 

триангулѝровать   мат., геод. триангулюва̀ти 
триангуля̀тор   триангуля `тор,-ра 
триангуляцио̀нный   триангуляці̀йний 
триангуля̀ция   триангуля `ція,-ції (1. метод 
геодезичних вимірювань на місцевості 
за допомогою системи трикутників; 
2. метод вимірювання довжини меридіяна 
обчисленням сторін ряду трикутників) 

триа̀с   геол. тріа̀с,-су (перший період 
мезозойської ери геологічної історії Землі) 

триа̀совый   триа̀совий 
триацета̀тцеллюло̀за   триацета̀тцелюлоза,-зи, 
триацета `т кліткови `ни, шовк ацета̀тний 
(штучне волокно) 

триб   триб,-ба, шестірня̀,-ні̀ (зубчасте колесо, 
яке передає рух) 

трибо̀к   трибо̀к,-бка ` 
триболюминесцѐнция   триболюмінесцѐнція,-ції 

(свічення тіл під час їхнього тертя, розлому) 
трибо̀метр   трибо̀метер,-тра (прилад для 
вимірювання сил зовнішнього тертя й 
визначення стійкости проти спрацювання) 

трибометрѝческий   трибометри `чний 
трибо̀ника   трибоні̀ка,-ки (наука про тертя) 
трѝбочный   трибко̀вий 
трибоэлектрѝчество   трибоеле `ктрика,-ки 

(явище виникнення електрики під час 
тертя тіл одне об одне) 

тривиа̀льный   тривія `льний, звича̀йний, 
будѐнний 

трѝггер   трѝгер,-ра (пристрій, в якому є дві 
лампи або два транзистори, напруги і 
струми на виході якого можуть 
змінюватися стрибкоподібно) 

трѝглиф   арх. триглі `ф,-фа (прямокутна 
вертикальна кам’яна плита з трьома 
поздовжніми врізами) 

тригона̀льный   крист. тригона `льний, 
трику `тний 

тригонометрѝческий   тригонометри `чний 
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тригонометрия                                                                                          трос натяжной 

тригономѐтрия   тригономе `трія,-рії 
т. гиперболѝческая   
тригономе `трія гіперболі̀чна 

т. пло̀ская   тригономе `трія пло `ска 
т. прямолинѐйная   
тригономе `трія прямоліні̀йна 

т. сферѝческая   тригономе `трія сфери `чна 
трѝер   трі̀єр,-ра, зерновідбирни `к,-ка̀ 
триеро̀ванный   трієро `ваний, очѝщений, 
сорто `ваний 

триерова̀ть   с.г. трієрува `ти, очища `ти, 
сортува `ти 

триклѝнный   трикли `нний, трикли `новий 
трико̀   текс. трико̀ (вовняна чи напіввовняна 
тканина візерунчастого плетива для 
верхнього одягу) 

трикота̀ж   трикота̀ж,-жу (в’язана машиною 
тканина) 

трикота̀жный   трикота `жний 
триллио̀н   трильйо `н,-на (число 1012) 
трило̀пастный   трилопате `вий 
трѝммер   три `мер,-ра (1. буд. верстат для 
поперечного розпилювання пиломатеріялів; 
2. радіот. електричний конденсатор 
змінної ємности, застосовуваний для 
настроювання контурів високої частоти 
в радіоапаратурі; 3. ав. невелика додаткова 
поверхня на кермі і елеронах, за допомогою 
якої полегшується керування літаком) 

трио̀д   тріо̀д,-да, транзи `стор,-ра 
(триелектродна електронна лампа, в 
якій є катод, анод і керівний електрод) 
т. герма̀ниевый   тріо̀д ґерма̀нієвий 
т. двойно̀й   тріо̀д подві `йний 
т. керамѝческий   тріо̀д керамі̀чний 

[порцеля `новий] 
т. кристаллѝческий   тріо̀д кристалі̀чний 

[кристалі `тний] 
т. ла̀мповый электро̀нный   тріо̀д ла̀мповий 
електро `нний 

т. полупроводнико̀вый   
тріо̀д напівпровіднико `вий 

трѝплекс   трѝплекс,-са (триша̀рове скло, що 
складається з двох листів звичайного 
скла і склеювального шару між ними) 
т.-процѐсс   трѝплекс-проце `с,-су (процес 
або пристрій з трьома самостійними 
частинами, елементами) 

триплѐт   триплѐт,-ту (назва різного роду систем, 
пристроїв й ін., що характеризуються 
наявністю трьох частин) 

трисѐкция   мат. трисе `кція,-ції 
(поділ чого-небудь на три частини) 

трѝсель   судн. три `сель,-селя 
(косе чотирикутне вітрило) 

трѝтий   трѝтій,-тію (найважчий ізотоп водню, 
ядро якого складається з 1-го протона і 
2-х нейтронів) 

трицѝкл   трици `кл,-лу 
триэ̀др   тріѐдр,-ра (система трьох векторів, 
які виходять з однієї точки й не лежать 
в одній площині) 

тро̀гание   руша `ння 
тро̀гать   торка `ти, торка `тися 
тро̀гаться   руша `ти, зруша `тися 
троекра̀тно   триразо̀во, три ра̀зи, трикра̀тно, 
три `чі 

троекра̀тный   трира `зовий, трикра̀тний 
тройнѝк   трійни `к,-ка̀ 
тройно̀й   потрі̀йний, трійча `стий 
тройча̀тка   трійча̀к,-ка̀, тройча̀к,-ка̀ (предмет, 
що складається з трьох одинакових частин) 

тройча̀тый   трійча̀стий 
трок   трок,-ка, попру̀га,-ги (широкий ремінь 
для закріплення сідла або попони на коні) 

троллѐй   троле `й,-лѐя (контактний провід, 
яким електричний струм надходить до 
тягових електродвигунів) 

троллѐйбус   троле `йбус,-са 
троллейка̀р   тролейка `р,-ра (самохідний 
безрейковий вантажний візок, електрорушій 
якого живиться від підвісних проводів) 

троостѝт   мет. троости `т,-ту (структура 
загартованої, а потім відпущеної сталі 
– суміш цементиту й фериту) 

тропопа̀уза   тропопа̀вза,-зи (перехідний шар, 
що відділяє тропосферу від стратосфери) 

тропосфѐра   тропосфѐра,-ри (нижня частина 
атмосфери на висоті до 8-10 км у помірних 
широтах і до 16-18 км біля екватора) 

трос   лѝнва,-ви, трос,-са, кодо̀ла,-ли, кана̀т,-та 
(загальна назва кодо̀ли, товстішої за 25 мм, 
виготовляють з рослинних або штучних 
волокон та зі сталевого дроту) 
т. а̀нкерный   трос а̀нкерний, лѝнва а̀нкерна 
т. буксѝрный   лѝнва букси `рна 
т. вито `й   лѝнва кру `чена [вѝта] 
т. грозозащѝтный   лѝнва грозозахисна ` 
т. кольцево̀й   лѝнва кільце `ва 
т. многожѝльный   трос багатожѝльний 
т. натяжно̀й   ли `нва натяжна ` 
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трос оттягивающий                                                                            труба орошающая 

т. оття̀гивающий   ли `нва відтяжна̀ 
[відтя `гувальна] 

т. подвесно̀й   трос підвідсни `й 
т. поддѐрживающий   лѝнва підтрѝмувальна 
т. про̀волочный   трос дротяни `й 
т. разгру̀зочный   лѝнва розванта̀жувальна 
т. ручно̀го торможе `ния   лѝнва ручно `го 
гальмува `ння 

т. стально̀й   трос сталѐвий 
т. трёхря̀дный   трос триста `лковий 
т. фиксѝрующий   ли `нва фіксува `льна 
т. шварто̀вый   лѝнва шварто `ва 

тро̀сик   ли `нка,-ки, тро `сик,-ка 
тростѐние   сука `ння (нитки) 
тростѝльный   текс. сука `льний 
тростѝт   мет. трости `т,-ту див. троостит 
тростѝть   текс. сука `ти 
тростнѝк   очерѐт,-ту, трости `на,-ни 
т. са̀харный   трости `на цукро `ва, очерѐт 
цукро `вий 

тростнико̀вый   очерѐтний, тростѝнний 
тротуа̀р   тротуа `р,-ру, хідни `к,-ка̀ 
трохо̀ида   мат. трохо `їда,-ди (плоска крива 
лінія, яку описує точка, незмінно зв’язана 
з колом (або прямою), що котиться без 
ковзання по другому колу або прямій) 

трохотро̀н   трохотро `н,-на 
(електронно-променевий прилад, в якому 
електрони рухаються від діянь взаємно 
перпендикулярних електричного й 
магнетного полів, використовують в 
імпульсній техніці як перемикач систем, 
лічильників імпульсів) 

трощёный   су `каний 
труба̀   1. труба `,-би `, ру `ра,-ри, ці̀вка,-ки, 
ці̀ва,-ви; 2. ри `нва,-ви 
т. аэродинамѝческая   труба̀ аеродинамі̀чна 
т. бесшо̀вная   труба̀ безшо `вна 
т. бурова̀я   труба̀ свердлова ` 
т. вентиляцио̀нная   труба̀ вентиляці̀йна 
т. водонапо̀рная   труба̀ водонагнітна ` 
т. водоотводна̀я   труба ` водовідвідна ` 
т. водоподъёмная   труба̀ водотя `жна 
т. водопрово̀дная   труба̀ водопрові̀дна 
т. водосто̀чная   ри `нва,-ви (вертикальна), 
ришта `к,-ка̀ (горизонтальна) 

т. воздухопрово̀дная   труба̀ повітропровідна̀, 
проду `шник,-ка 

т. воздухопродувна̀я   труба̀ повітропродувна̀ 
т. восходя̀щая   труба̀ догі̀рна 
т. впускна̀я   труба̀ впускна ` 
т. вса̀сывающая вентиляцио̀нная   труба ` 
всмо̀ктувальна вентиляці `йна 

т. вытяжна̀я   труба̀ витяжна ` [тягова `], 
ко `мин,-на, ко `роб,-ба 

т. выхлопна̀я   труба̀ вихлипна ` [видимна `] 
т. га `зовая   труба̀ га̀зова 
т. гѝбкая   труба ` гнучка ` 
т. гонча̀рная   труба̀ гонча̀рна 
т. грязева̀я   труба̀ шлямова ` 
т. дрена̀жная   труба̀ дрена `жна 
т. дымова̀я   дима `р,-ря `, ко̀мин,-на 
т. дымога̀рная   труба̀ вогне `ва 
т. дымоотво̀дная   труба̀ димовідвідна̀ 
т. жарова̀я (котла̀)   труба ` розжа `рна, 
жа̀рниця,-ці 

т. желѐзная   труба̀ бляшана ` 
т. забо̀рная   труба̀ забірна ` 
т. запо̀рная   труба̀ запірна ` 
т. зрѝтельная   труба̀ підзо̀рна, 
телеско `п,-па, далекогля `д,-да 

т. канализацио̀нная   труба̀ каналізаці̀йна 
т. ка̀таная   труба̀ звальцьо `вана 
т. керамѝческая   труба ` керамі `чна 
т. клѐпаная   труба̀ кле `пана [нюто̀вана] 
т. колѐнчатая   труба̀ колі̀нчаста 
т. коллѐкторная   труба ` збірнико `ва 

[коле `кторна] 
т. конвекцио̀нная   труба̀ конвекці̀йна 

[перене `сення] 
т. конденсацио̀нная   труба̀ конденсаці̀йна 

[скра `плювання] 
т. котѐльная   труба̀ парогенера `торна 

[казано `ва] 
т. нагнета̀тельная   труба̀ нагніта `льна 
т. напо̀рная   труба̀ напі `рна ` 
т. направля̀ющая   труба̀ напрямна ` 
т. нивелѝрная   труба̀ нівелі̀рна 

[вирі `внювальна] 
т. нисходя̀щая   труба̀ доді̀льна [низхідна `, 
спадна `] 

т. обса̀дная   труба̀ цямро `вана [обшивна `] 
т. огнева̀я   труба̀ вогне `ва 
т. ороша̀ющая   труба̀ зро `шувальна 

[обво̀днювальна] 
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труба отводящая                                                                           трубка стеклодувная 

т. отводя̀щая   труба̀ відвідна ` 
т. отса̀сывающая   труба̀ відсмо̀ктувальна 
т. паровыпускна̀я   труба̀ паровипускна ` 
т. паропрово̀дная   труба̀ паропровідна̀ 
т. парохо̀дная   дима̀р паропла `вний 
т. переливна̀я   труба̀ переливна ` 
т. перепускна̀я   труба̀ перепускна ` 
т. печна̀я   дима̀р,-ря ` 
т. пита̀ющая   труба̀ живи `льна 
т. поворо̀тная   труба̀ поворо `тна 
т. погру̀женная   труба̀ зану̀рена 
т. подводя̀щая   труба̀ підвідна ` 
т. подзо̀рная   труба̀ далекогля `дна, 
далекогля `д,-да 

т. подъёмная   труба̀ підійма̀льна 
т. приёмная   труба̀ прийма `льна 
т. прогарна̀я   труба̀ вогне `ва 
т. прока̀тная   труба̀ вальцьо `вана 
т. пылесо̀сная   труба̀ відпильна̀ [пилосмо̀кна] 
т. разбры̀згивающая   труба̀ розбрѝзкувальна 
т. распределѝтельная   труба ` розподі̀льна 

[розподі̀лювальна] 
т. растру̀бная   труба̀ горлови `нна 
т. ребрѝстая   труба̀ ребро̀вана [ребрѝста] 
т. сварна̀я   труба̀ зварна ` [зва `рова̀] 
т. сво̀дчатая   труба̀ склепі̀ннa 
т. сигна̀льная   су̀рма,-ми 
т. сифо̀нная   труба̀ сифо `нна 
т. сливна̀я   труба̀ зливна ` 
т. составная   труба̀ складна̀ [скла̀дена, 
складова `] 

т. спира̀льная   труба̀ спіра `льна 
т. стальна̀я   труба̀ стале `ва 
т. сто̀чная   ри `нва,-ви, труба̀ стічна ` 
т. телескопѝческая   труба̀ телескопі `чна 
т. толстостѐнная   труба̀ товстості̀нна 
т. тонкостѐнная   труба̀ тонкості `нна 
т. то̀почная   труба̀ па `ливнева [пали `льна] 
т. транспортѝрующая   
труба̀ транспорту̀вальна 

т. тупико̀вая   труба̀ глуха ` 
т. уравнѝтельная   труба̀ зрівня `льна 
т. фасо̀нная   труба̀ фасо̀нна [обрисо `ва] 
т. фланцо̀ванная   труба̀ флянцьо̀вана 

[крисо `вана] 
т. холоста̀я   труба̀ неробі̀тна [ненаванта̀жена, 

я `лова] 

т. цельноката̀нная   
труба̀ суцільнозвальцьо `вана 

т. цельнотя̀нутая   труба̀ суцільнотя `гнена 
т. чистѝтельная   труба ` очисна ` 
т. чугу̀нная   труба̀ чаву `нна 
т. шарнѝрная   труба̀ сугло̀бова [шарні̀рна] 
т. экра̀нная   труба̀ заслі̀нна 
т. эллиптѝческая   труба̀ еліпти `чна 

тру̀бка   тру `бка,-ки 
т. абсорбцио̀нная   тру̀бка абсорбці `йна 

[вбира `льна] 
т. ва `куумная   тру̀бка ва̀куумна 
т. вво̀дная   тру̀бка впускна ` [ввідна `] 
т. водоуказа̀тельная   тру̀бка водовказівна̀ 

[водомі̀рна] 
т. выдувна̀я   тру̀бка видувна ` 
т. газораспределѝтельная   
тру `бка газорозподі̀льна 

т. газосвѐтная   тру `бка газосвітна ` 
т. градуѝрованная   тру `бка градуйо `вана 
т. дистанцио̀нная   тру̀бка дистанці `йна 
т. дрена̀жная   тру̀бка дрена̀жна [спускова̀] 
т. зажига̀тельная   тру̀бка запа̀лювальна 
т. измерѝтельная   тру̀бка вимі̀рювальна 

[вимірна `] 
т. капилля̀рная   тру `бка капіля `рна 
т. контро̀льная   тру `бка контро `льна 
т. люминесцѐнтная   тру̀бка люмінeсцѐнтна 
т. напо̀рная   тру `бка напі `рна 
т. нео̀новая   тру `бка нео̀нова 
т. осциллографѝческая   
тру `бка осцилографі̀чна 

т. пая̀льная   тру `бка лютува `льна 
т. поглотѝтельная   тру̀бка поглина `льна 
т. предохранѝтельная   тру `бка запобі̀жна 
т. разря̀дная   тру̀бка розря `дна 
т. распо̀рная   тру̀бка розпірна ` 
т. резѝновая   тру̀бка ґу `мова 
т. рентгѐновская [т. Полю̀я]   
тру `бка рентґе `нівська, трубка Полю `я 
(скляна трубка з влютованим катодом 
і анодом для одержання рентґенівського 
проміння) 

т. сварна̀я   тру `бка зва̀рова ` [зварна `] 
т. спектроскопѝческая   тру `бка 
спектроскопі̀чна 

т. стеклодувна̀я   тру `бка склодувна ` 
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трубка телевизионная                                                                                         трухлый 

т. телевизио̀нная   тру̀бка телевізі̀йна 
т. т. передаю̀щая   тру̀бка телевізі̀йна 
передава `льна 

т. т. приёмная   тру `бка телевізі̀йна 
прийма `льна 

т. телефо̀нная   тру `бка телефо `нна 
т. термометрѝческая   тру̀бка 
термометри `чна 

т. то̀ка   тру `бка течії̀ 
т. холодѝльника   тру `бка охоло `дника 
т. электро̀нная   тру `бка електро `нна 
т. электро̀нно-лучева̀я   тру̀бка електро̀нно- 
промене `ва 

т. электро̀нно-разря̀дная   
тру `бка електро `нно-розря `дна 

тру̀бки сообща̀ющиеся   тру̀бки сполу `чні 
[сполу `чені] 

трубкодержа̀тель   трубкотрима `ч,-ча̀ 
трубкообра̀зный   трубча̀стий, трубкоподі̀бний 
тру̀бный   1. тру `бний; 2. ри `нвовий; 

3. дима `рний; 4. сурмови `й 
трубодержа̀тель   труботрима `ч,-ча ` 

(для обсадних труб) 
труболитѐйный   мет. труболива `рний 
трубонарезно̀й   трубонарізни `й 
трубопрово̀д   трубові̀д,-во `ду, трубопрові̀д, 

-во̀ду 
т. вентиляцио̀нный   трубові̀д вентиляці̀йний 
т. возду̀шный   трубові `д пові `тря `ний 
т. восходя̀щий   трубові `д догі `рний 
т. вса̀сывающий   трубові̀д всмо̀ктувальний 
т. выпускно̀й   трубові `д випускнѝй 
т. магистра̀льный   трубові̀д магістра̀льний 
т. ма̀сляный [смазочный]   
трубові `д мастѝльний 

т. нагнета̀тельный   трубові̀д нагніта̀льний 
т. напороуравнѝтельный   
трубові `д напорозрівня `льний 

т. обводно̀й   трубові `д обвідни `й 
т. отводно̀й   трубові `д відвідни `й 
т. паровыпускно̀й   трубові̀д паровипускнѝй 
т. подаю̀щий   трубові̀д подава `льний 
т. продувно̀й   трубові `д продувнѝй 
т. пылеотса̀сывающий   
трубові `д пиловідсмо `ктуваний 

т. разря̀дный   трубові `д розря `дний 

т. рефулёрный   трубові `д рефулѐрний 
[нагніта `льний] 

т. самотёчный   трубові `д самопли `вний 
т. сду̀вочный   трубові `д здува `льний 
т. сифо̀нный   трубові `д сифо `нний 
т. соединѝтельный   трубові `д сполучни `й 

трубопрово̀дный   трубові̀дний, трубопрові̀дний 
трубопрока̀тка   мет. трубовальцюва `ння 
трубопрока̀тный   трубовальце `вий 
труборасширѝтель   труборозши `рник,-ка 
труборѐз   труборі̀з,-за 
т. дѝсковый   труборі `з ди `сковий 
т. кольцево̀й   труборі `з кільцѐвий 
т. ро̀ликовый   труборі `з вальце `вий 

трубосва̀рочный   трубозва `рювальний 
трубоукла̀дчик   трубоуклада `ч,-ча ` 
трубоуплотня̀ющий   трубоущільни `й 
трубочѝст   сажотру `с,-са, комѝняр,-ра, 
дима̀рник,-ка 

тру̀бочный   трубко̀вий 
трубоэлектросва̀рочный   
трубоелектрозва̀рювальний 

тру̀бчатый   трубча̀стий, ці̀вистий, ру̀рчастий 
труд   пра̀ця,-ці, робо `та,-ти, труд,-да ` 
трудновоспламеня̀ющийся   важкозаймѝстий 
трудновосстановѝмый   важковідно `вний 
труднолету̀чий   важколетки `й 
труднообраба̀тываемый   важкообро `бний 
труднопла̀вкий   важкото̀пкий, тяжкото̀пний 
труднопроходѝмый   важкопрохідни `й 
труднорастворѝмый   тяжкорозчѝнний, 
важкорозчи `нний 

трудносгора̀емый   важкоспальнѝй 
тру̀дный   важки `й, тру̀дний, тяжки `й 
трудоёмкий   трудомістки `й 
трудоёмкость   трудомі̀сткість,-кости 
т. изготовлѐния   трудомі `сткість 
ви `готовлення [виготовля `ння] 

т. ремо̀нта   трудомі̀сткість ремо̀нту 
т. технѝческого обслу̀живания   
трудомі̀сткість техні̀чного обслуго̀вування 

трудоспосо̀бность   працезда̀тність,-ности 
трудоустро̀йство   працевлаштува̀ння 
труха̀   по̀терть,-ті, потеру̀ха,-хи; порохня̀,-ні̀, 
порохно `,-на̀, трухля `вина,-ни (деревинна) 

тру̀хлый   тру `хлий 
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трухляветь                                                                                          турбина составная 

трухля̀веть   трухля `віти 
трухля̀вость   трухля `вість,-вости 
трухля̀вый   трухля̀вий, порохня̀вий (який від 
давности, дії, вологи, гниття, зробився 
крихким, ламким, перетворився на порохно, 
потерть) 

тру̀щийся   тертки `й, тертьови `й 
трэ̀к   фіз. трек,-ку, шлях,-ху 
трюм   судн. трюм,-му (простір на судні 
між днищем і нижньою палубою) 
т. ве `рхний   трюм ве `рхній 
т. грузово̀й   трюм ванта `жний 
т. машѝнный   трюм маши `нний 
т. нѝжний   трюм ни `жній 
т. носово̀й   трюм носови `й 
т. у `гольный   трюм ву `гільний 

трю̀мный   судн. трю `мовий 
трюмо̀   свіча̀до,-да 
тряпѝчный   ганчі̀рковий, ганчір’я `ний 
тря̀пка   ганчі̀рка,-ки 
тряпьё   ганчі̀р’я 
тряпьёвый   ганчі̀рковий, ганчір’я `ний 
трясѝна   трясовина `,-ни `, драговина `,-ни `, 
драгва `,-ви `, мо̀чар,-ра 

трясѝнный   трясови `нний 
тря̀ска   трясі̀ння, трусі̀ння, то̀рсання 
трястѝ   трястѝ 
трясу̀чка   потряса̀ч,-ча `, двигті `й,-тія ` 
тряхну̀ть   трусну̀ти 
ту̀бус   ту̀бус,-са (труба в оптичних приладах) 
т.-фото̀метр   ту̀бус-фото `метер,-тра 

тугова̀тый   тугува `тий 
туго̀й   туги `й 
тугопла̀вкий   важкото `пкий, тяжкото `пкий 
ту̀гость   ту `гість,-гости 
ту̀ер   мор. ту̀єр,-ра (судно) 
тузлу̀к   тузлу `к,-ку, ропа `,-пи ` (1. розчин 
кухонної солі для соління риби, м’яса, 
ікри; 2. луг для зоління білизни, шкіри) 

тук   тук,-ку (1. мінеральні добрива; 2. перегній, 
органічне добриво; 3. товщ, сало) 

ту̀лий  Тu   хем. ту̀лій,-лію (хемічний 
елемент, ат.н. 69, рідкісноземельний 
елемент, який застосовують в техніці 
для гама-дефектоскопії) 

ту̀луб   ту `луб,-ба (1. корпус машини; 2. тіло 
людини або тварини без голови і кінцівок) 

тума̀н   тума̀н,-ну, мря `ка,-ки, імла̀,-лѝ 
(дисперсія рідини в газовій фазі) 

ту̀мба   ту̀мба,-би, бовва `нець,-нця ` 
ту̀мблер   ту̀мблер,-ра, перемика̀ч,-ча ` 
туннѐль   туне `ль,-лю 
туннѐльный   туне `льний, туне `льовий 
тупѝк   1. кут глухи `й; 2. зал. тупѝк,-ка̀; 

3. безви `хідь,-ході 
тупо̀й   тупи `й, глухи `й (звук) 
тупоконѐчный   тупокінце `вий 
тупоно̀сый   тупоно `сий 
тупоуго̀льный   тупоку `тний 
турбѝна   турбі̀на,-ни, виру̀н,-на̀, вѝрлиця,-ці 

(лопатковий рушій, який перетворює 
енергію води, пари, газу на механічну 
енергію обертового вала) 
т. аксиа̀льная   турбі̀на аксія̀льна [осьова̀] 
т. винтова̀я   турбі̀на ґвинтова ` 
т. водяна̀я   турбі̀на водяна ` 
т. возду̀шная   турбі̀на пові `тря `на 
т. высо̀кого давлѐния   турбі̀на висо `кого 
ти `ску [високоти `скова] 

т. га `зовая   турбі̀на га̀зова 
т. гидравлѝческая   турбі̀на гідравлі̀чна 
т. горизонта̀льная   турбі̀на горизонта̀льна 
т. двухколесная   турбі̀на двоколі̀сна 
т. диагона̀льная   турбі̀на діягона̀льна 

[коси `нна] 
т. дѝсковая   турбі̀на кружа `льна 
т. ковшо̀вая   турбі̀на ковшова ` 
т. конденсацѝонная   турбі̀на конденсаці̀йна 

[скра `плювальна] 
т. лобова̀я   турбі̀на чолова ` 
т. ло̀пастная   турбі̀на лопате `ва 
т. многова̀льная   турбі̀на багатова̀льна 
т. многосоплова̀я   турбі̀на багатосоплова ` 
т. многоступѐнчатая   турбі̀на багатосхідча̀ста 

[багатоступі `нчаста] 
т. накло̀нная   турбі̀на похи `ла 
т. напоростру̀йная   турбі̀на тисковострумѝнна 

[напірноструми `нна] 
т. одноступѐнчатая   турбі̀на одноступі̀нчаста 
т. парова̀я   турбі̀на парова ` 
т. пропѐллерная   турбі̀на пропе `лерна 
т. радиа̀льная   турбі̀на раді̀яльна 
т. реактѝвная   турбі̀на реакти `вна 
т. свободностру̀йная   
турбі̀на вільноструми `нна 

т. составна̀я   турбі̀на скла̀дена 
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турбина спиральная                                                                                 тяга вытяжная 

т. спира̀льная   турбі̀на спіра `льна 
т. теплова̀я   турбі̀на теплова ` 
т. теплофикацѝонная   
турбі̀на теплофі `каційна 

т. центробѐжная   турбі̀на відцентро `ва 
турбѝнный   турбі̀нний, турбі̀новий, 
вируно `вий 

турбиностроѐние   турбінобудува̀ння 
турбиностроѝтельный   турбінобудівни `й 
турбоагрега̀т   турбоагрега `т,-та 
турбобу̀р   турбоверту `н,-на `, 
турбосвердло `,-ла̀ 

турбобурѐние   турбосвердлува `ння 
турбовентиля̀тор   турбовентиля `тор,-ра 
турбовинтово̀й   турбоґвинтови `й 
турбовоздуходу̀вка   турбоповітрогі `н,-го `ну 
турбогенера̀тор   турбогенера `тор,-ра 
турбодвѝгатель   турбодвигу `н,-на `, 
турборуші `й,-шія ` 

турбокомпрѐссор   турбокомпре `сор,-ра, 
турбостиска `ч,-ча̀ 

турбокомпрѐссорный   турбокомпре `сорний 
турболокомотѝв   турболокомотѝв,-ва 
турбонасо̀с   турбопо̀мпа,-пи, турбосмо̀к,-ка 
турбопарово̀з   турбопаротя `г,-гу 
турбопо̀езд   турбопотя `г,-гу 
турбореактѝвный   турбореакти `вний 
турбореа̀ктор   турбореа `ктор,-ра 
турбосилово̀й   турбосилови `й 
турбостроѐние   турбобудува `ння 
турбостроѝтельный   турбобудівни `й 
турбосушѝлка   турбосуша `рка,-ки 
турбоэлектрѝческий   турбоелектри `чний 
турбоэлектропрѝвод   турбоелектропо̀від,-вода 
турбоэлектрохо̀д   турбоелектротя `г,-гу 
турбулѐнтность   турбуле `нтність,-ности, 
вихрува `тість,-тости 

турбулентный   турбуле `нтний, бурля `чий, 
вихрови `й 

турмалѝн   мін. турмалі̀н,-ну 
(мінерал кристалічної будови, різновиди 
якого мають різний колір (чорний, бурий, 
рожевий, зелений), який застосовують 
для виготовлення поляризаційних приладів, 
а також у радіотехніці й ювелірній справі) 

турмалѝновый   турмалі̀новий 
ту̀склость   тьмя `ність,-ности 

ту̀склый   тьмя `ний 
тускнѐть   тьмяні̀ти, темні `ти 
ту̀ф   геол. туф,-фу (гірська порода 
вулканічного або осадового походження, 
яку застосовують як будівельний матеріял) 
т. база̀льтовый   туф база `льтовий 
т. вулканѝческий   туф вулкані `чний 
т. желѐзистый   туф залі̀зистий 
т. известко̀вый   туф вапня `ний 
т. кремнѝстый   туф кремни `стий 
т. мѐргельный   туф мѐргельний 
т. пѐмзовый   туф пѐмзовий 

туфобето̀н   туфобето̀н,-ну 
ту̀фовый   ту̀фовий 
ту̀хнуть   га̀снути 
тушева̀льный   тушува `льний 
тушева̀ние   тушува `ння 
тушѐние   гасі `ння 
тушѝтель   гаси `льник,-ка 
тушѝть   гаси `ти 
ту̀шь   туш,-ші (чорна фарба для креслення 
та малювання пером або пензлем) 

тща̀тельный   ретѐльний, стара `нний 
тщѐтный   ма̀рний, дарѐмний 
ты̀л   тил,-лу 
тылово̀й   тиловѝй 
ты̀льный   ти `льний 
тысячегра̀нный   тисячогра `нний 
тысячекилометро̀вый   тисячокілометро `вий 
тысячето̀нный   тисячото̀нний 
тычко̀вый   поперечнико `вий 
ты̀чок   попере `чник,-ка 
тю̀бик   тю̀бик,-ка (м’яка трубочка для клею, 
фарби, вміст якої добувають витисканням) 

тю̀бинг   тю̀бінг,-га (частина збірного 
водонепроникного циліндричного кріплення 
підземних споруд (шахт, тунелів)) 

тюк   па̀ка,-ки, багу `л,-лу, тюк,-ка 
тюко̀ванный   пако `ваний 
тюкова̀ть   пакува̀ти 
тюко̀вый   па̀ковий 
тюфя̀к   буд. матра̀ц,-ца, в’я `занка,-ки, 
хворостя `ник,-ка 

тя̀га   1. тя `гнення; 2. тя `га,-ги, тяг,-гу, 
тягло̀,-ла̀; 3. тя `гель,-ля (переривач руху) 
т. возду̀шная   тя `га пові `тря `на 
т. вытяжна̀я   тя `га витяжна ` 
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тяга дымовой трубы                                                                увеличение абсолютное 

т. дымово̀й трубы̀   тя `га дима̀рна 
т. естѐственная   тя `га приро `дна 
т. ко̀нная   тя `га кі̀нська [кі̀нна] 
т. направля̀ющая   тя `га напрямна̀ 
т. рулева̀я   тя `га кермова ` 
т. соединѝтельная   тя `га сполу `чна 
т. спускова̀я   тя `га спускова ` 
т. тормозна̀я   тя `га гальмівна ` 
т. электрѝческая   тя `га електри `чна 
т. электрово̀зная   тя `га електровозна 

тя̀гальный   витяга̀льний, витя `гувальний 
тяга̀ч   тяга `ч,-ча̀ 
т. гу̀сеничный   тяга̀ч гу̀сеничний [тра̀ковий] 

тяглово̀й   тяглови `й 
тя̀говый   тягови `й 
тягомѐр   тягомі̀р,-ра 
т. поплавко̀вый   тягомі `р поплавце `вий 
т. регистрѝрующий   тягомі̀р реєстру̀вальний 
т. самопѝшущий   тягомі `р самопѝсний 

тя̀гость   тяга̀р,-ря ` 
тяготѐние   тяжі `ння 
т. всемѝрное   тяжі `ння всесві `тнє 
т. земно̀е   тяжі̀ння земнѐ 

тяготѐть   тяжі `ти 
тягу̀честь   тяглѝвість,-вости, тягу̀чість,-чости; 
протя `жність,-ности (звуку) 

тягу̀чий   тягу̀чий, розтяжни `й, протя `жний 
(звук) 

тяжелѐть   ва̀жчати 
тяжеловѐсный   1. вагови `тий, важки `й; 

2. зал. великовагови `й 
тяжелово̀з   важкотя `г,-гу 
тяжелогру̀зный   важкованта `жний 
тяжёлый   важкѝй, тяжки `й, трудни `й 
тяжѐние   тяжі̀ння 
т. магнѝтное   тяжі̀ння магне `тне 
т. электрѝческое   тяжі `ння електри `чне 

тя̀жесть   1. тяга̀р,-ря `, вага `,-ги `; 2. ва `жкість, 
-кости, тя `жкість,-кости (властивість) 

тянутый   тя `гнений 
тянуть   тягти `, тягну̀ти, волокти ` 
тянущий   тяговѝй 
тяну̀щийся   затяжни `й 
тя̀пка   са `пка,-ки 

 

 
У 

 
уа̀йт-спирѝт   вайт-спірѝт,-ту, уа̀йт-спірѝт,-ту 

(нафтова фракція середньої леткости, 
яку застосовують як змивальну речовину) 

уба̀вка   змѐншування, укоро `чування; 
змѐншення, укоро `чення 

убавлѐние   змѐншування, укоро̀чування; 
змѐншення, укоро `чення 

уба̀вленный   змѐншений, укоро `чений 
убавля̀емый   змѐншуваний, укоро `чуваний, 
укоро `тни `й 

убавля̀ть, уба̀вить   змѐншувати, змѐншити; 
укоро̀чувати, укоротѝти; відніма̀ти, відня̀ти 

убавля̀ющий   змѐншувальний, укоро̀чувальний 
убѐжище   схо̀вище,-ща 
убира̀емый   збѝраний, прибѝраний; збирнѝй, 
прибирни `й 

убира̀ние   збира̀ння 
убира̀ть, убра̀ть   збира `ти, зібра̀ти; хова `ти, 
схова `ти; прибира̀ти, прибра `ти 

убира̀ющий   збира̀льний, прибира̀льний 
убо̀рка   1. прибира `ння, по `рання; 

2. с.г. збира `ння 
убо̀рная   вбира `льня,-ні 
убо̀рочный   с.г. збира̀льний 
у̀бранный   зі̀браний 
убыва̀ние   спада̀ння, мѐншення; спа `дення, 
поме `ншення; спад,-ду 

убыва̀ть   спада̀ти, мѐншати, убува̀ти 
убыва̀ющий   спадни `й, змѐншуваний 
убы̀вший   спа `лий, помѐншалий 
у̀быль   змѐншення, спад,-ду, убу̀ток,-тку 
убы̀ток   зби `ток,-тку, втра̀та,-ти 
убы̀точный   збитко `вий, втра `тний 
ува̀ривать, уварѝть   вива `рювати, вѝварити 
ува̀рка   ви `кип,-пу, ви `вар,-ру 
ува̀рочный   ува `рювальний 
уведомлѐние   повідо̀млення, спові̀щення 
уведомля̀ть   повідомля `ти, сповіща `ти 
увеличѐние   збі̀льшування, бі̀льшання; 
збі `льшення, побі̀льшання; зріст,-ро̀сту 
у. абсолю̀тное   збі̀льшення абсолю `тне

У 
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увеличение жёсткости                                                                           углеотделитель 

у. жёсткости   збі̀льшення жо̀рскости 
у. ѝстинное   збі̀льшення спра̀вжнє [і̀стинне] 
у. линѐйное   збі̀льшення ліні̀йне 
у. максима̀льное   збі̀льшення максима̀льне 
у. поперѐчное   збі̀льшення поперѐчне 
у. продо̀льное   збі̀льшення поздо̀вжнє 
у. углово̀е   збі̀льшення кутове ` 

увелѝченный   збі̀льшений 
увелѝчиваемый   збі̀льшуваний; збільшѐнний 
увелѝчивать, увелѝчить   збі̀льшувати, 
збі̀льшити 

увелѝчивающий   збі `льшувальний 
увелѝчивающийся   збільше `нний, щора `з 
бі `льший 

увеличѝмость   збільше `нність,-ности 
увеличѝтель   збі `льшувач,-ча, 
побі `льшувач,-ча 

увеличѝтельный   збі `льшувальний, 
побі̀льшувальний 

увелѝчиться   побі `льшати, зростѝ 
уверѐние   запе `внення 
увѐренный   впе `внений 
увѐсистость   ва̀жкість,-кости 
увѐсистый   важки `й, важкува `тий 
увёрстывание   полігр. уве `рстування 
увлажнѐние   зволо `жування; зволо `ження 
у. во̀здуха   зволо̀ження пові̀тря 

увлажнённость   зволо `женість,-ности 
увла̀жненный   зволо `жений 
увлажнённый   зволо `жений 
увлажнѝтель   зволо `жувач,-ча, 
наволо `жувач,-ча 
у. ба̀шенный   зволо `жувач вежовѝй 
у. парово̀й   зволо̀жувач парови `й 
у. тарѐлочный   зволо `жувач сходѝнковий 

[тарі̀лковий] 
увлажня̀емый   зволо `жуваний; зволо `жний 
увлажня̀ть, увлажнѝть   зволо `жувати, 
зволо `жити 

увлажня̀ющий   зволо `жувальний 
увлажня̀ющийся   зволо̀жний; зволо̀жуваний 
увлека̀тель   захо̀плювач,-ча (у роторах) 
увлека̀тельный   захо̀плювальний; захо̀пливий, 
захопни `й 

увлека̀ть, увлѐчь   тягтѝ, затягну̀ти; 
захо `плювати, захопи `ти; нести `, понести `; 
вести `, повести ` 

увлека̀ющий   захо̀плювальний, захо̀пливий, 
захопни `й 

уво̀д   відводі̀ння, зміща `ння, зсува̀ння; 
відвѐдення, змі̀щення, зсу̀нення; відві̀д,-во̀ду, 
зсув,-ву 

уво̀лить   звільнѝти 
увольнѐние   зві̀льнення 
увя̀зка   ув’я̀зування; ув’яза̀ння; пого̀дження 
увя̀зывать, увяза̀ть   ув’я `зувати, ув’яза `ти, 
пого `джувати, пого `дити 

уга̀р   1. чад,-ду (від диму); 2. вига̀р,-ру, 
гар,-ру (металу); 3. вигоря `ння (мастила) 

угаса̀ние   згаса `ння, загаса̀ння, погаса `ння 
(вогню) 

угаса̀ть, уга̀снуть   га̀снути, зга̀снути; загаса̀ти, 
зага̀снути; згаса̀ти, зга̀снути; погаса̀ти, 
пога `снути 

угаса̀ющий   загаса̀льний, згаснѝй 
уга̀сший   зга̀слий, зага̀слий, пога̀слий 
углебето̀н   буд. вуглебето `н,-ну 
углево̀д   вуглево̀д,-ду 
углеводоро̀ды   вуглево̀дні (велика кількість 
органічних речовин, в яку входять насичені, 
ненасичені, циклічні, ароматичні вуглеводні) 

углево̀ды   вуглево `ди, цукри `,-ів 
(глюкоза, сахароза, крохмал, клітковина) 

углевыжига̀тельный   вуглевипа `лювальний 
углегѝпс   вуглегі̀пс,-су 
углеграфѝт   вуглеграфі `т,-ту 
угледобыва̀ющий   вуглевидобувни `й, 
вугледобувни `й 

угледобы̀ча   вуглеви `добуток,-тку 
угледробѝлка   вугледроба `рка,-ки 
углежжѐние   вуглевипа `лювання, 
вугля `рство,-ва (сухе переганяння дерева) 

углекислота̀   кислота̀ ву̀гі̀льна [карбона̀тна] 
у. твёрдая   лід сухѝй, кислота̀ карбонатна̀ 
тверда̀ 

углеко̀п   вуглеко̀п,-па 
углемо̀ечный   вуглеми `йний (комбайн) 
угленагружа̀тель   вугленаванта `жувач,-ча 
угленагружа̀тельный   вугленаванта̀жувальний 
углеобогатѝтельный   гірн. вуглезбага̀чувальний 
углеобогащѐние   вуглезбага `чування; 
вуглезбага `чення 

углеотделѝтель   вуглевідді `льник,-ка, 
вуглевідокре `млювач,-ча
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углеотделительный                                                                                угол межосевой 

углеотделѝтельный   вуглевідді̀льний, 
вуглевідокре `млювальний 

углеочистѝтельный   гірн. вуглеочисни `й, 
вуглеочи `щувальний 

углепетрогра̀фия   вуглепетрогра̀фія,-фії 
(наука про вуглецеві породи, їх 
мінерологічний та хемічний склад, 
структуру) 

углепогру̀зка   вуглеванта `ження; 
вугленаванта `ження 

углепогру̀зочный   
гірн. вугленаванта̀жувальний 

углепода̀тчик   гірн. вуглеподава `ч,-ча̀ 
углеподаю̀щий   вуглеподава `льний 
углеподъёмник   вуглепідійма `ч,-ча̀, 
вуглепідо `йма,-ми 

углеподъёмный   вуглепідніма̀льний, 
вуглепідійма `льний 

углепомо̀льный   вуглеме `льний 
углепрово̀д   вуглепрові̀д,-во `ду 
углепромыва̀тель   гірн. вуглепромива `ч,-ча̀ 
углепромы̀вочный   вуглепромивни `й 
углеро̀д   вуглѐць,-цю ` (хемічний елемент, 
ат.н. 6, входить до складу всіх органічних 
речовин) 

углеро̀дистый   карбі̀д,-ду (сполука хемічного 
елементу з вуглецем) 

углеро̀дный   вуглеце `вий 
углесмесѝтельный   вуглезмі̀шувальний, 
вуглезмі̀шний 

углеснабжѐние   вуглепостача `ння 
углесодержа̀щий   вуглевмі `сний 
углетушѝтель   вуглега `сник,-ка 
углетушѝтельный   вуглега `сний 
углово̀й   кутови `й, ку̀тній (внутрішній); 
нарі `жний (зовнішній) 

угломѐр   кутомі̀р,-ра 
у. го̀рный   кутомі̀р гірни `чий 
у. зерка̀льный   кутомі̀р дзерка `льний 
у. универса̀льный   кутомі̀р універса̀льний 

угломѐрный   кутомі̀рний 
углубѝтель   поглѝблювач,-ча, заглѝбник,-ка 
углублѐние   поглѝблювання, заглѝблювання; 
погли `блення, заглѝблення; заглѝбина,-ни 
(місце, впадина) 

углублённость   загли `бленість,-ности 
углублённый   погли `блений; загли `блений 

(у що-небудь) 

углубля̀емый   поглѝблюваний, заглѝблюваний; 
поглибни `й, заглибни `й 

углубля̀ть   поглѝблювати, загли `блювати 
углубля̀ться, углу̀биться   загли `блюватися, 
заглѝбитися; поглѝблюватися, поглѝбитися; 
гли `бшати, поглѝбшати 

углубля̀ющий   загли `блювальний, 
погли `блювальний 

углубля̀ющийся   заглибни `й, поглибни `й; 
загли `блюваний, погли `блюваний 

углы̀   мн. кути ` 
у. смѐжные   кути ` сумі̀жні 
у. э̀йлеровы   кути ` о̀йлерівські 

у̀гол   1. кут,-та̀; 2. ріг, ро `гу (зовнішній) 
у. вертика̀льный   кут вертика `льний 
у. винтово̀й лѝнии   кут ґвиново `ї лі̀нії 
у. витка̀   кут витка̀ 
у. внѐшний   кут зо̀внішній 
у. вну̀тренний   кут вну `трішний 
у. впѝсанный   кут впи `саний 
у. вращѐния   кут оберта̀ння 
у. входно̀й   кут вхідни `й 
у. выступа̀ющий   кут [ріг] виступни `й 
у. выходно̀й   кут вихідни `й 
у. давлѐния   кут тѝску 
у. двойно̀й   кут подві̀йний 
у. двугра̀нный   кут двогра `нний 
у. делѝтельный   кут ділѝльний [поді̀льчий] 
у. диэлектрѝческих потѐрь   
кут діелектри `чних втрат 

у. зажига̀ния   кут запа `лювання 
у. закру̀чивания   кут закру `чування 
у. заострѐния   кут заго `стрення 
у. зацеплѐния   кут зачѐплення 
у. зрѐния   кут зо̀ру 
у. иско̀мый   кут шу `каний 
у. координа̀тный   кут координа `тний 
у. коррѐкции   кут коре `кції 
у. краево̀й   кут крайови `й 
у. крѐна   кут ка̀нта [похи `лу] 
у. кривизны̀   кут кривини ` 
у. критѝческий   кут крити `чний 
у. кручѐния   кут круті̀ння [скру `чування] 
у. лицево̀й   кут лицьови `й 
у. магнѝтных потѐрь   кут магнѐтних втрат 
у. межосево̀й   кут міжосьови `й
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угол многогранный                                                                                                угорать 

у. многогра̀нный   кут багатогра `нний 
у. надрѐза   кут надрі̀зу 
у. накло̀на   кут на `хилу 
у. нута̀ции   мех. кут нута `ції [колива `ння] 
у. о̀стрый   кут го̀стрий 
у. отклонѐния   кут відхѝлу 
у. отражѐния   кут відбиття ` 
у. отсѐчки   кут відсіка `ння; кут зрі̀зу 
у. падѐния   кут паді̀ння; кут спа `ду 
у. переко̀са   кут переко `су 
у. пересечѐния   кут пере `тину 
у. пло̀ский   кут пло `ский [пласкѝй] 
у. поворо̀та   кут поверта̀ння; кут поворо̀ту 
у. по̀ля зрѐния   кут по `ля зору (оптичної 
системи) 

у. предѐльный   кут грани `чний 
у. преломлѐния   кут зало̀млення 
у. прело̀мляющий   кут зало `мний 
у. прецѐссии   кут преце `сії (кут осі 
обертання твердого тіла по круговій 
конічній поверхні) 

у. пролёта   кут проліта `ння; кут прого `ну 
у. прямо̀й   кут прямѝй 
у. развёрнутый   кут розго `рнений 
у. разлёта   кут розліта `ння; кут ро `збігу 
у. раскры̀тия трѐщины   кут ро `зкриву 
трі̀щини 

у. рассѐивания   кут розсі `яння 
у. расхождѐния   кут розхо `дження 
у. свя̀зывающий   кут зв’я `зувальний 
у. сдвѝга   кут зсу̀ву; кут зсува `ння 
у. склонѐния   кут схи `лення 
у. скольжѐния   кут ко `взання 
у. сма̀чивания   кут змо̀чування 
у. смѐжный   кут сумі̀жний 
у. соотвѐтственный   кут відпові `дний 
у. срѐзанный   буд. ріг зрі̀заний 
у. телѐсный   кут тілѐсний 
у. трѐния   кут тертя ` 
у. трёхгра̀нный   кут тригра `нний 
у. тупо̀й   кут тупи `й 
у. центра̀льный   кут центра `льний 

уголко̀вый   кутнико `вий 
уголо̀к   1. ку̀тник,-ка; 2. куто `к,-тка̀, 
куто̀чок,-чка (у приміщенні); 3. ріжо̀к,-жка̀ 
(наріжний) 

у̀голь   ву̀гілля 

у. активѝрованный   ву `гілля зактиво `ване 
у. беспла̀менный   ву̀гілля безполумене `ве 
у. бу `рый   вугі̀лля бу̀ре [рудѐ], лігні̀т,-ту 
у. газу̀ющийся   ву̀гілля нагазо̀вне [газо̀ване] 
у. длиннопла̀менный   
ву `гілля довгополумене `ве 

у. древѐсный   ву̀гілля деревне ` 
у. жи `рный   ву̀гілля масне ` 
у. ископа̀емый   ву̀гілля викопнѐ [копа̀льневе] 
у. ка̀менный   ву̀гілля кам’янѐ [камі̀нне] 
у. ка̀менный грохото̀ванный   ву̀гілля камі̀нне 

[пересівне `, обдармойо `ване] 
у. коксу̀ющийся   ву̀гілля скоксо `вне 
у. костяно̀й   ву `гілля кісткове ` [кістянѐ] 
у. кузнѐчный   ву̀гілля кова `льське 
у. осветля̀ющий древѐсный   
ву `гілля просві `тлювальне деревне ` 

у. пла̀менный   ву̀гілля полуменѐве 
у. прессо̀ванный   ву `гілля спресо̀ване 
у. ру̀дничный   ву̀гілля копа `льневе 
у. самовозгора̀ющийся   ву̀гілля самозаймѝсте 
у. спека̀ющийся   ву̀гілля спіклѝве [спікнѐ] 
у. сульфатѝрованный   ву `гілля 
просульфато `ване, сульфовугі `лля 

у. то̀щий   ву `гілля пісне ` 
у. шлаку̀ющийся   ву `гілля зжужльо̀вне 

уго̀льник   1. косѝнець,-нця (деталь, 
конструкції, креслярське знаряддя); 
2. ку̀тник,-ка (сортамент вальцівної сталі) 
у. внѐшний   на̀ріжок,-жка 
у. вну̀тренний   коси `нець вну `трішній 
у. измерѝтельный   косѝнець вимі̀рювальний 
у. металлѝческий   коси `нець металѐвий 
у. набо̀рный   полігр. косѝнець склада̀льний 
у. тру̀бный   косѝнець тру `бний 

у̀гольный   ву `гі̀льний 
уго̀льный   кутовѝй 
уго̀н   відгі̀н,-го̀ну 
у. автомобѝля   автокра `діж,-дежі, 
ви `крадення а̀вта 

у. самолѐта   авіапіра `тство,-ва, 
ви `крадення літака 

угоня̀ть, угна̀ть   викрада̀ти, вѝкрасти (літак) 
угора̀ние   1. вигоря `ння; 2. чаді̀ння 
угора̀ть, угорѐть   вигора̀ти, вѝгоріти; згоря̀ти, 
згорі̀ти; ча̀діти, вча̀діти
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угрожаемый                                                                                  удлинение внезапное 

угрожа̀емый   загро `зливий 
угрожа̀ть   загро `жувати, погро `жувати 
угрожа̀ющий   загро `зливий, погро̀зливий 
угро̀за   загро `за,-зи, погро `за,-зи 
уда̀бривание   удо̀брювання 
удалѐние   віддаля̀ння, вилуча̀ння, усува̀ння, 
виводі̀ння; відда̀лення, вѝлучення, усу̀нення, 
ви `ведення; ві̀ддаль,-лі 
у. водоро̀да   знево `днювання 
у. воды̀   знево `джування 
у. во̀здуха   вилуча̀ння пові̀тря; вѝлучення 
пові `тря 

у. га̀зов   дегазува̀ння, вилуча `ння га̀зів; 
дегазува `ння, ви `лучення га `зів 

у. золы̀   вилуча `ння по `пелу; ви `лучення 
по `пелу 

у. стѐржней   вилуча̀ння стри `жнів; 
ви `лучення стри `жнів 

удалённость   відда̀леність,-ности; 
ви `веденість,-ности 

удалённый   відда̀лений, вѝведений, усу̀нений; 
далѐкий 

удалѝться   відда̀литися 
удаля̀емый   вилу̀чуваний, усу `ваний; 
вилучни `й, усувни `й 

удаля̀ть, удалѝть   віддаля `ти, відда̀лити; 
відво̀дити, відве `сти `; вилуча `ти, вѝлучити, 
виво `дити, ви `вести 

удаля̀ться   віддаля `тися 
удаля̀ющий   вилу̀чувальний, усува `льний 
удаляю̀щийся   вилучни `й, усувнѝй 
уда̀р   уда̀р,-ру 
у. акустѝческий   уда̀р акусти `чний 

[звукови `й] 
у. боково̀й   уда̀р бічни `й 
у. внецѐнтренный   уда̀р позацентро `вий 
у. встрѐчный   уда̀р зу̀стрічний 
у. гидравлѝческий   уда̀р гідравлі̀чний 
у. жёсткий   уда `р жорстки `й [твердѝй] 
у. косо̀й   уда̀р скісни `й 
у. кро̀мочный   уда̀р ка̀нтовий 
у. крутя̀щий   уда̀р крути `льний 
у. мя `гкий   уда̀р м’яки `й 
у. неупру̀гий   уда̀р непру `жни `й 
у. пла̀мени   уда `р по `лум’ям 
у. поперѐчный   удар попере `чний 

у. продо̀льный   уда̀р поздо `вжній 
у. прямо̀й   уда̀р прямѝй 
у. растя̀гивающий   уда̀р розтяга̀льний 
у. сжима̀ющий   уда̀р стиска `льний 
у. скру̀чивающий   уда̀р закру `чувальний 

[скру `чувальний] 
у. теплово̀й   уда̀р теплови `й 
у. упру̀гий   уда̀р пру `жни `й 
у. центра̀льный   уда̀р центра `льний 
у. эксцентрѝческий   уда̀р ексцентри `чний 

уда̀рник   уда̀рник,-ка (деталь в механізмі, 
інструменті, за допомогою якої 
здійснюють удар) 
у. отбо̀йного молотка̀   гірн. уда̀рник 
відбі `йного молотка̀ 

уда̀рный   уда̀рний 
ударя̀емый   уда̀ря `ний; ударни `й 
ударя̀ть, уда̀рить   бѝти; ударя `ти, уда̀рити; 
гу̀пати, гу̀пнути 

ударя̀ющий   ударя `льний 
ударя̀ющийся   ударни `й; уда̀ря `ний 
удва̀ивать, удво̀ить   подво `ювати, подво `їти 
удвоѐние   подво̀ювання; подво `єння 
удво̀енный   подво `єний; подві `йний (вдвоє 
більше) 

удво̀иться   подво̀їтися 
удѐльный   пито `мий 
уделя̀ть   наділя `ти, приділя `ти, надава̀ти; 
зверта `ти (увагу) 

удержа̀ние   утрѝмання; збере `ження; 
відрахува `ння 

удѐрживаемый   затри `муваний, 
утри `муваний; затримни `й, утримни `й 

удѐрживатель   трима `ч,-ча̀; затрѝмувач,-ча 
удѐрживать, удержа̀ть   затри `мувати, 
затри `мати; притри `мувати, притри `мати; 
утри `мувати, утрѝмати 

удѐрживающий   затри `мувальний; 
утри `мувальний 

удѐрживающийся   затрѝмний, утримни `й; 
затри `муваний, утри `муваний 

удлинѐние   видо̀вжування, подо̀вжування; 
ви `довження, подо̀вження; ви `довга,-ги 
(величина) 
у. абсолю̀тное   ви `довження абсолю `тне; 
ви `довга абсолю `тна 

у. внеза̀пное   вѝдовження рапто̀ве
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удлинение истинное                                                                                  узкополосный 

у. ѝстинное   вѝдовження і̀стинне 
у. конѐчное   подо̀вження скінчѐнне 
у. критѝческое   ви `довження крити `чне 
у. максима̀льное   ви `довга максима̀льна 
у. оста̀точное   вѝдовга залишко `ва 
у. от со̀бственного вѐса   
ви `довга власновагова ` [від вла̀сної вагѝ] 

у. относѝтельное   вѝдовга відно̀сна 
у. пластѝческое   ви `довження пласти `чне 
у. продо̀льное   ви `довження поздо̀вжнє 
у. пружѝны   вѝдовження пружи `ни 
у. радиа̀льное   ви `довження радія `льне 
у. теплово̀е   вѝдовження тепловѐ 
у. упру̀гое   ви `довження пру `жне ` 
у. эффектѝвное   ви `довження ефекти `вне 

удлинённый   подо̀вжений, ви `довжений, 
здо̀вжений, довга̀стий 

удлинѝвшийся   подо `вжений, ви `довжений 
удлинѝтель   подо̀вжник,-ка, подо̀вжувач,-ча, 
видо `вжник,-ка, здо̀вжувач,-ча, 
дото̀чина,-ни 
у. зажѝма   подо̀вжувач затискача̀ 
у. лѐсницы   подо̀вжувач драбѝни, 
дото̀чина драби `ни 

удлинѝтельный   подо̀вжувальний, 
видо `вжувальний, дото `чувальний 

удлиня̀емый   подо̀вжуваний, видо̀вжуваний; 
подовжни `й, видовжни `й 

удлиня̀ть, удлинѝть   подо `вжувати, 
подо `вжити; видо̀вжувати, ви `довжити; 
дото̀чувати, доточи `ти 

удлиня̀ться, удлинѝться   до̀вшати, подо̀вшати; 
видо `вжуватися, ви `довжитися 

удлиня̀ющий   подо̀вжувальний, 
видо `вжувальний 

удлиня̀ющийся   подовжни `й, видовжни `й; 
подо `вжуваний, видо `вжуваний; щора `з 
до̀вший 

удобозаменя̀емый   зручнозамі `нний 
удобоподвѝжность   легкорухлѝвість,-вости 
удобопроходѝмость   легкопрохі̀дність,-ности 
удобоукла̀дываемость   
легкоуклада̀льність,-ности 

удобрѐние   до̀бриво,-ва 
у. азо̀тное   до̀бриво азо `тне 
у. калѝйное   до̀бриво калі `йне 

у. фо̀сфорное   до̀бриво фо̀сфорне [фосфа̀тне] 
удобря̀ть, удо̀брить   удо̀брювати, удо̀брити 
удовлетворѐние   задовільня̀ння; задово̀лення 
удовлетворѝтельный   задові `льний 
удовлетворя̀ть, удовлетворѝть   задовільня̀ти, 
задовільни `ти 

у̀дочка   ву `дочка,-ки 
удуша̀ющий   заду̀шливий 
уду̀шливость   заду̀шливість,-вости 
уду̀шливый   заду̀шливий 
уединѐние   відокре `млення 
уединённый   відокре `млений 
уединя̀ть, уединѝть   відокре `млювати, 
відокре `мити 

у̀зел   1. ву `зол,-зла̀ (місце, де сходяться, 
перехрещуються колії, лінії тощо); 
2. фіз. ву `зол,-зла̀; 3. ву `зол,-зла̀ (деталь, 
пристрій) 
у. агрега̀та   ву̀зол агрега `та 
у. ба̀зисный   ву̀зол ба̀зовий 
у. вытяжно̀го фѝльтра радиоактѝвных 
аэрозо̀лей   ву `зол витяжно `го фі̀льтра 
радіоакти `вних аерозо `лей 

у. железнодоро̀жный   ву̀зол залізни `чний 
у. колеба̀ний   ву̀зол колива `нь 
у. машѝны   ву̀зол маши `ни 
у. неподвѝжный   ву `зол нерухо `мий 
у. несмеща̀ющийся   ву̀зол незміще `нний 
у. перемещѐний   ву `зол перемі̀щень 
у. подшѝпника скольжѐния   ву̀зол вальнѝці 
ко `взання 

у. свя̀зи   ву̀зол зв’язку ` 
у. скоростѐй   ву `зол шви `дкостей 
у. смеща̀ющийся   ву `зол зміще `нний 
у. трансляцио̀нный   ву `зол трансляці̀йний 
у. тра̀нспортный   ву `зол тра̀нспортний 
у. трѐния   ву̀зол тертя ` 
у. шарнѝрный   ву̀зол шарні̀рний [сугло̀бовий] 
у. шта̀мпа   ву̀зол шта `мпа 

у̀зкий   вузьки `й 
узкого̀рлый   вузького `рлий (посудина) 
узкодо̀нный   вузькодо̀нний 
узкозахва̀тный   с.г. вузькозахо `пний 
узкоколѐйка   зал. вузькоколі `йка 
узкоплёночный   кін. вузькоплі̀вковий 
узкополо̀сный   вузькосму `говий, 
вузькошта `бовий (метал)
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узкослойность                                                                                     укорачивающийся 

узкосло̀йность   вузькошаро `вість,-вости 
узкосло̀йный   вузькошарови `й 
узлѝстость   вузли `стість,-тости 
узлѝстый   вузли `стий, вузлува `тий 
узлово̀й   вузловѝй 
узо̀р   візеру `нок,-нка, взір,-зо `ру (вишиття) 
у. кла̀дки   візеру̀нок мурува̀ння [уставля̀ння] 
у. художѐственного литья̀   мет. візеру̀нок 
худо `жнього литва̀ 

узо̀рный   візеру `нковий 
узо̀рчатость   візеру `нчастість,-тости, 
взірча̀стість,-тости 

узо̀рчатый   візеру `нчастий, взірча̀стий 
указа̀ние   указа̀ння; нака `з,-зу, вказі̀вка,-ки, 
настано `ва,-ви 
у. руководя̀щие   настано `ви керівні̀ 

ука̀занный   ука `заний, нака `заний 
указа̀тель   пока `жчик,-ка, вказівни `к,-ка̀, 
вка `зник,-ка, пока̀зник,-ка 
у. выпада̀ющий   пока `жчик випадни `й 
у. глубины̀   гірн. пока `жчик глибини ` 
у. грузоподъё̀мности   
пока `жчик вантажопідійма̀льности 

у. кача̀ющийся   пока `жчик похитни `й 
[погойдни `й] 

у. ма̀ссы гру̀за   безп. пока̀жчик ма̀си вантажу̀ 
у. накло̀на   пока `жчик на `хилу 
у. отсу̀тствия напряжѐния   ел. пока `жчик 
відсу̀тности напру `ги 

у. переко̀са   пока̀жчик переко `су 
у. поворо̀та   пока `жчик поворо `ту 
у. путево̀й   пока̀жчик шляховѝй [колі̀йний] 
у. у `ровня   пока `жчик рі̀вня, рівнемі̀р,-ра 

(води) 
указа̀тельный   вказівни `й 
ука̀зываемый   ука `зуваний; указни `й 
ука̀зывать, указа̀ть   пока `зувати, показа `ти; 
вка `зувати, вказа `ти; зазнача̀ти, зазна̀чити 

ука̀зывающий   вка̀зувальний 
ука̀танный   уко̀чений, нако̀чений (про дорогу); 
укотко `ваний (котком) 

ука̀тка, ука̀тывание   нако̀чування, коткува̀ння; 
нако `чення, укоткува `ння 

ука̀тывать, уката̀ть   нако̀чувати, накоти `ти; 
укотко `вувати, укоткува `ти 

укипа̀ть, укипѐть   википа `ти, вѝкипіти 

укла̀дка   уклада̀ння, склада̀ння, виклада̀ння; 
укла `дення, скла `дення, ви `кладення 
у. путѐй   зал. уклада̀ння ко `лій 
у. трубопрово̀да   уклада `ння трубово̀ду 

укла̀дочный   уклада `льний 
укла̀дчик   уклада̀льник,-ка 
укла̀дывать, уложи `ть   кла `сти, покла `сти; 
склада̀ти, скла `сти; уклада̀ти, укла̀сти; 
обклада̀ти, обкла̀сти; виклада̀ти, вѝкласти 

укло̀н   на̀хил,-лу, схил,-лу, ві `дхил,-лу, 
у̀хил,-лу; спад,-ду 
у. доро̀ги   у̀хил доро `ги 
у. кры̀ши   схил да̀ху 
у. погру̀зочного путѝ   у̀хил ванта̀жної ко̀лії 
у. по̀лки   по `хил поли `ці 

уклонѐние   відхиля̀ння; відхѝлення; ві̀дхил,-лу 
у. отвѐса   відхи `лення виска ` 

уклонѝвшийся   відхѝлений 
укло̀нный   спадови `й, спадни `й 
уклономѐр   спадомі̀р,-ра 
у. ма `ятниковый   спадомі `р ма `ятниковий 
у. относѝтельный   спадомі `р відно `сний 

уклономѐрный   спадомі `рний 
уклоноуказа̀тель   спадопока `жчик,-ка 
уклоноуказа̀тельный   спадовка `зний 
уклоня̀ться, уклонѝться   відхиля `тися, 
відхили `тися; ухиля `тися, ухили `тися; 
збо̀чувати, збо̀чити (вбік) 

уклю̀чина   ко̀чет,-та (гніздо для весла) 
уко̀вка   мет.об. вко̀вування 
укомплектова̀ние   укомплекто `вування; 
укомплектува `ння 

укомплекто̀ванность   укомплекто̀ваність, 
-ности 

укомплекто̀ванный   укомплекто `ваний 
укомплекто̀вывать, укомплектова̀ть   
укомплекто `вувати, укомплектува̀ти 

укора̀чиваемый   вкоро̀чуваний, скоро̀чуваний; 
вкоротни `й, скоротни `й 

укора̀чивание   укоро̀чування, скоро̀чування 
укора̀чивать, укоротѝть   укоро `чувати, 
укороти `ти, скоро̀чувати, скоротѝти 

укора̀чиваться   коро `тшати 
укора̀чивающий   укоро `чувальний, 
скоро `чувальний 

укора̀чивающийся   укоротни `й, скоротни `й; 
укоро `чуваний, скоро `чуваний
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укоротимый                                                                                             улетучивающий 

укоротѝмый   укоротни `й, скоротни `й 
укорочѐние   укоро `чування, скоро `чування; 
укоро `чення, скоро `чення; укоро `т,-ту, 
укоро `тина,-ни 

укоро̀ченный   укоро `чений, скоро̀чений 
украша̀ть, укра̀сить   прикраша̀ти, прикра̀сити; 
оздо̀блювати, оздо̀бити 

украшѐние   прикраша `ння, оздо̀блювання; 
прикра `шення, оздо̀блення; прикра̀са,-си, 
оздо̀ба,-би 

укрепѝвшийся   укрі `плений, змі̀цнений 
укрепѝтель   змі̀цнювач,-ча 
укрепѝтельный   укріпни `й, змі̀цнювальний 
укреплѐние   укрі `плювання, змі̀цнювання, 
підсѝлювання; (у)крі `плення, змі̀цнення, 
підсѝлення 

укреплённый   укрі `плений, змі̀цнений 
укрепля̀емый   укрі `плюваний, 
змі `цнюваний; укріпни `й, зміцне `нний 

укрепля̀ть, укрепѝть   укріпля `ти, укріпи `ти; 
закрі̀плювати, закріпля `ти, закріпи `ти; 
прикріпля `ти, прикріпи `ти; змі̀цнювати, 
зміцни `ти; підсѝлювати, підсѝлити 

укрепля̀ться   укрі̀плюватися, міцні `ти, 
міцні̀шати 

укрепля̀ющий   укрі `плювальний, 
змі̀цнювальний 

укрепля̀ющийся   укріпни `й, зміцне `нний; 
укрі `плюваний, змі `цнюваний 

укрупнѐние   збі̀льшування, бі̀льшання, 
погру̀блювання; збі̀льшення, побі̀льшення, 
погру `блення 
у. относѝтельное   збі̀льшення відносне 
у. по̀лное   збі̀льшення по `вне 
у. усло̀вное   збі `льшення умо̀вне 

укрупнённый   збі `льшений, погру `блений 
укрупнѝтель   збі̀льшувач,-ча, 
погру `блювач,-ча 

укрупнѝтельный   збі `льшувальний 
укрупнѝться   побі `льшати 
укрупня̀емый   збі̀льшуваний, погру̀блюваний; 
збільше `нний, погрубни `й 

укрупня̀ть, укрупнѝть   збі̀льшувати, 
збі̀льшити; погру̀блювати, погрубѝти 

укрупня̀ющий   збі `льшувальний, 
погру `блювальний 

укрупня̀ющийся   збільше `нний, погрубни `й; 
збі̀льшуваний, погру `блюваний 

укрыва̀ть, укры̀ть   укрива `ти, укри `ти; 
покрива `ти, покрѝти; накрива `ти, накрѝти; 
перехо `вувати, перехова `ти 

укры̀вистость   покри `вність,-ности 
(покривна здатність фарби) 

укры̀тие   прихо̀вування; прихова̀ння; укриття̀, 
схов,-ву, схо `ванка,-ки, схо̀вок,-вка, 
за̀хисток,-тку 

укры̀тый   укри `тий, покри `тий, накри `тий 
у̀ксус   о̀цет,-цту 
у̀. древѐсный   о̀цет деревни `й 
у̀. плодовоя̀годный   о̀цет плодоя `гідний 
у. спирто̀вый   о̀цет спирто `ви `й 

укупо̀рка   коркува̀ння, затика `ння 
уку̀тывание   1. уку `тування, огорта̀ння; 

2. обволіка̀ння, оповива `ння (туманом, 
димом) 

уку̀тывать, уку̀тать   уку `тувати, уку `тати; 
огорта `ти, огорну̀ти 

ула̀вливаемый   уло `влюваний; уловни `й 
ула̀вливание   уло̀влювання, затри `мання, 
збира̀ння 
у. га̀зов   уло̀влювання газів 
у. пы̀ли   уло̀влювання пи `лу 
у. следо̀в   збира̀ння [вишу̀кування] сліді̀в 

ула̀вливатель   уло̀влювач,-ча, затрѝмник,-ка, 
збірни `к,-ка ` 
у. пы̀ли   затри `мник пи `лу [по̀роху] 
у. стру̀жки   збірни `к стру `жки 
у. ты `рсы   збірнѝк ти `рси 

ула̀вливать, уловѝть   уло̀влювати, уловѝти; 
затрѝмувати, затрѝмати; пійма̀ти, спійма̀ти 

ула̀вливающий   уло `влювальний 
ула̀вливающийся    уло `вний; уло̀влюваний 
улету̀чиваемость   виві `трюваність,-ности, 
зві `трюваність,-ности, ле `ткість,-кости 

улету̀чиваемый   виві̀трюваний, зві̀трюваний; 
вивітре `нний, звітрѐнний, летки `й 

улету̀чивание   виві̀трювання, 
випаро `вування; ви `вітрення, ви `парування 

улету̀чиваться, улету̀читься   виві̀трюватися, 
ви `вітритися; зві̀трюватися, зві̀тритися; 
випаро `вуватися, ви `паруватися 

улету̀чивающий   виві `трювальний, 
зві̀трювальний
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улету̀чивающийся   летки `й, вивітрѐнний, 
звітрѐнний; виві̀трюваний, зві̀трюваний 

улѝтка   1. за̀виток,-тка; 2. за̀витка,-ки 
(механізму); 3. ра̀влик,-ка 
у. Паска̀ля   за̀виток Паска `ля 

улѝтковый   завитко `вий 
уло̀в   вло̀ви,-вів, ви `лов,-ву 
уловѝтель   вло `влювач,-ча 
уловѝть   влови `ти 
улучша̀ть, улу̀чшить   полі `пшувати, 
полі `пшити; покра̀щувати, покра̀щити 

улучшѐние   полі `пшування; полі̀пшення 
улу̀чшенный   полі̀пшений, покра̀щений 
у̀льтра-   у̀льтра- (префікс, що означає “над”, 

“крайній”, “за межами”) 
ультрааку̀стика   фіз. ультрааку `стика,-ки 

(коливання частотою від 2.101 до 109 Гц) 
ультраакустѝческий   ультраакусти `чний 
ультрабы̀стрый   надшвидки `й 
ультравысо̀кий   надвисо `кий 
ультравысокочасто̀тный   надвисокочасто̀тний 
ультразву̀к   ультразву `к,-ку (звук, який 
створюється коливаннями дуже високої 
частоти і не сприймається вухом людини) 

ультразвуково̀й   надзвуковѝй, ультразвуковѝй 
ультраконденса̀тор   ультраконденса̀тор,-ра 
ультракоро̀ткий   надкоро̀ткий, ультракоро̀ткий 
ультракоротковолно̀вый   
радіот. ультракороткохвильови `й 

ультракра̀сный   фіз. ультрачерво̀ний 
ультрамарѝн   ультрамари `н,-ну 

(мінеральний пігмент синього кольору) 
ультрамарѝновый   ультрамари `новий 
ультрамикровесы̀   фіз. ультрамікротерезѝ,-зі̀в 
ультрамикроско̀п   ультрамікроско `п,-па 

(дає змогу розглядати частинки розміром 
до 0,1 мк) 
у. щелево̀й   ультрамікроско `п щілѝнний 

(мікроскоп з пристроєм, що освітлює 
розглядувані об’єкти збоку) 

ультрамикроскопѝческий   ультрамікроскопі̀чний 
ультрапо̀ристость   ультрапо̀ристість,-тости, 
надпо̀ристість,-тости, надпорува̀тість,-тости 

ультрапо̀ристый   надпо̀ристий, надшпарѝстий 
ультраразрежѐние   надрозрі `дження 
ультраселектѝвный   ультраселекти `вний, 
надвибірни `й 

ультрастекло̀   ультраскло `,-ла̀ 

ультратермоста̀т   ультратермоста `т,-та 
ультрафа̀рфор   ультрапорцеля `на,-ни 
ультрафѝльтр   ультрафі `льтер,-тра 

(пристрій для відокремлення рідини від 
колоїдних частинок) 

ультрафильтрова̀ние   ультрафільтрува `ння 
ультрафиолѐт   ультрафіоле `т,-ту 
ультрафиолѐтовый   ультрафіолѐтовий 
ультрацентифуги `рование   
ультрацентрифугува `ння 

ультрацентрифу̀га   ультрацентрифу `га,-ги, 
кружлі `вка надшвидка ` 

у̀мбра   у̀мбра,-ри (брунатна мінеральна 
фарба) 

уменьша̀емое   змѐншуване,-ного, 
мѐншенець,-нця, змѐншуванець,-нця 

уменьша̀емый   змѐншуваний, мѐншаний; 
зменше `нний 

уменьша̀ть   змѐншувати 
уменьша̀ться   мѐншати, спада `ти 
уменьша̀ющий   змѐншувальний 
уменьша̀ющийся   зменшѐнний; змѐншуваний, 
мѐншаний, щора̀з ме `нший 

уменьшѐние   змѐншування, мѐншення, 
спада̀ння; змѐншення, спа̀дення; 
змѐншина,-ни, спад,-ду 

умѐньшенный   змѐншений 
уменьшѝтель   змѐншувач,-ча 
уменьшѝтельный   змѐншувальний 
умѐренность   помі̀рність,-ности 
умѐренный   помі̀рний 
умножа̀ть, умно̀жить   помно `жувати, 
помно `жити; мат. мно `жити 

умножѐние   мат. мно `ження; 
фіз. помно `жування; помно `ження 
у. сокращённое   мно `ження скоро̀чене 
у. частоты̀   помно `ження частотѝ 

умно̀женный   помно `жений 
умножѝтель   фіз. помно `жувач,-ча, 
мат. мно `жник,-ка 
у. высокочасто̀тный   
помно `жувач високочасто `тний 

у. фотоэлектро̀нный   
помно `жувач фотоелектро `нний 

умножѝтельный   помно `жувальний 
умфо̀рмер   ел. умфо̀рмер,-мера 

(електрична машина, що перетворює 
напругу постійного струму)
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умягчать                                                                                         уплотнение торцевое 

умягча̀ть, умягчѝть   зм’я̀кшувати, зм’я̀кшити 
умягча̀ющий   зм’я `кшувальний 
умягчѐние   зм’я `кшування, пом’я̀кшування; 
зм’я `кшення, пом’я `кшення 
у. воды̀   зм’я `кшування водѝ; зм’я `кшення 
води ` 

умягчѝтель   пом’я `кшувач,-ча 
у. воды̀   пом’я `кшувач води ` 

унаслѐдовать   успадкува `ти 
унѝ-   уні- (у складних словах означає “єдино-“, 

“одно-“) 
унивариа̀нтный   уніварія `нтний, 
одноварія `нтний 

универса̀л   універса̀л,-лу (1. розпорядчий акт 
адміністративно-політичного характеру; 
2. людина, що має різносторонні знання, 
навички) 

универса̀льность   універса `льність,-ности 
(різнобічність, багатоплановість у знаннях, 
навиках) 

универса̀льный   універса̀льний, всеося̀жний, 
різнобі̀чний 

универса̀м   універса̀м,-му (великий магазин з 
самообслуговуванням, який має продуктовий, 
промтоварний і господарський відділи) 

универсиа̀да   універсія `да,-ди 
(студентські спортивні змагання) 

уника̀льный   одѝнний, уніка̀льний, рі̀дкісний 
унимодуля̀рный   унімодуля `рний, 
одномодуля `рний 

униполя̀рность   фіз. уніполя `рність,-ности 
униполя̀рный   ел. уніполя̀рний, однопо̀люсний 
унисо̀н   фіз. унісо̀н,-ну (рівність частот 
двох джерел звукових коливань) 

унита̀рный   уніта̀рний, односкладнико `вий 
(єдиний, який становить єдине ціле) 

унифика̀ция   уніфіка̀ція,-ції (зведення чогось 
до єдиної форми, системи, єдиних 
нормативів; нормалізація, уодностайнення) 
у. дета̀лей   уніфіка̀ція дета̀лей 
у. узло̀в   уніфіка̀ція вузлі `в 

унифиля̀р   уніфіля `р,-ра 
унифиля̀рный   уніфіля `рний, однони `тковий 
унифицѝрованный   зуніфіко `ваний 
унифицѝровать   уніфікува `ти, зуніфікува̀ти; 
нормалізува `ти, унормалізува `ти 

унифо̀рма   уніфо̀рма,-ми 
уничтожа̀ть, уничто̀жить   знѝщувати, знѝщити 
уничтожѐние   зни `щування; зни `щення 

уно̀с   вѝнесення, відві̀яння, захо̀плення 
уносѝть, унестѝ   вино `сити, ви `нести; 
відві̀ювати, відві̀яти 

упако̀ванный   упако `ваний 
упако̀вка   1. пакува `ння, спако `вування, 
упако̀вування, опако̀вування; спакува̀ння, 
упакува `ння, опакува `ння; 2. опако̀вання 
(матеріял для упаковування); 3. па̀ка,-ки, 
паку̀нок,-нка, па̀чка,-ки (виріб); 4. упако̀вання 
(упаковані речі) 

упако̀вочная   пакува `льня,-ні 
упако̀вочный   пакува̀льний, упако̀вувальний, 
пакунко `вий 

упако̀вщик   пакува `льник,-ка 
упако̀вывать, упакова̀ть   пакува̀ти, упако̀вувати, 
упакува `ти 

упа̀ренный   ви `парений 
упа̀ривание   випа `рювання 
упа̀ривать, упа̀рить   випа `рювати, вѝпарити 
упа̀рка   вѝпар,-ру 
уплотнѐние   ущі̀льнювання, защі̀льнювання, 
згуща `ння; ущі `льнення, защі `льнення, 
згу̀щення; ущі `льник,-ка, защі `льник,-ка, 
ущі `льнювач,-ча 
у. возду̀шное   ущі `льнення пові `тря `не 
у. во̀йлочное   ущі `льнення повстянѐ 
у. гидравлѝческое   ущі̀льнення гідравлі̀чне 
у. гру̀нта   ущі̀льнення ґрунту 
у. для труб   защі̀льник для труб 
у. кана̀вочное   ущі `льнення рівчако `ве 
у. конта̀ктное   ущі `льнення конта̀ктне 
у. лабирѝнтное   ущі `льнення лабіри `нтне 
у. лѝнии свя̀зи   ел. ущі̀льнення лі̀нії зв’язку̀ 
у. манжѐтное   ущі `льнення манжѐтне 
у. отража̀тельными дѝсками   
ущі `льнення відбивни `ми диска `ми 

у. подшѝпника скольжѐния   ущі `льнення 
вальни `ці ко `взання 

у. пружѝнными ко̀льцами   ущі `льнення 
пружи `нними кі `льцями 

у. резѝновыми ко̀льцами   ущі `льнення 
ґу̀мовими кі̀льцями 

у. резьбово̀го соединѐния   ущі̀льнення 
нарізно `го з’є̀днання 

у. сты̀ков   ущі `льнення сти `ків 
у. торцево̀е   ущі̀льнення торцѐве [іверо̀ве]
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уплотнение фланцев                                                                             упрочняющийся 

у. фла̀нцев   ущі̀льнення фла `нців [крис] 
у. центробѐжное   ущі̀льнення відцентро̀ве 
у. цилиндрѝческих повѐрхностей   
ущі `льнення циліндри `чних пове `рхонь 

у. што̀ков   ущі `льнення што `ків 
у. щелево̀е   ущі̀льнення щіли `нне 

уплотнённость   1. ущі `льненість,-ности; 
2. затверді̀лість,-лости 

уплотнённый   ущі `льнений, згу̀щений, 
затверді̀лий 

уплотнѝтель   ущі `льнювач,-ча 
уплотнѝтельный   ущі `льнювальний 
уплотня̀емый   ущі `льнюваний; ущільни `й 
уплотня̀ть, уплотнѝть   ущі̀льнювати, 
ущільни `ти; згу `щувати, згуща̀ти, згустѝти 

уплотня̀ться, уплотнѝться   
1. ущі `льнюватися, ущі `льнитися; 
2. тверді̀ти, затверді̀ти; твѐрднути, 
затвѐрднути; тужа̀віти, затужа `віти; 
3. згуща `тися, згу̀щуватися, згусти `тися; 
густі̀ти, густі `шати, згусті̀ти 

уплотня̀ющий   ущі `льнювальний, 
згу̀щувальний 

уплотня̀ющийся   ущільни `й; ущі `льнюваний 
уплощѐние   спло̀щування; спло `щення 
уплыва̀ть, уплы̀ть   відплива `ти, відплисти `, 
відпливти ` 

упомина̀ть   зга̀дувати, згадати 
упо̀р   1. упира̀ння; 2. підпо̀ра,-ри, опо̀ра,-ри 

(виріб); 3. зал. у `пір,-пору, упо `ра,-ри 
у. кла̀пана   упо `ра хлипака ` 
у. кра̀на   упо `ра зво `ду 
у. передвижно̀й   упо `ра пересувна ` 
у. подвѝжный   упо `ра рухо `ма 
у. телѐжки   підпо `ра візка̀ 
у. тупико̀вый   у̀пір тупико `вий 

упо̀рный   підпо `рний, упо `рний 
упорядочѐние   упорядко `вування; 
упорядкува `ння 

упоря̀доченный   упорядко `ваний 
упоря̀дочивать, упоря̀дочить   
упорядко `вувати, упорядкува `ти 

употребѝтельный   ужѝваний, застосівнѝй 
употреблѐние   ужива `ння, застосо̀вування; 
ужиття `, застосува̀ння 

употребля̀ть, употребѝть   вжива̀ти, вжи `ти 

управлѐние   тех. керува `ння, управля `ння; 
скерува `ння, упра̀влення; скеро `вання, 
адм.-г. упра `ва,-ви 
у. автоматизѝрованное   
керува `ння автоматизо `ване 

у. автоматѝческое   керува̀ння автоматѝчне 
у. адаптѝвное   керува `ння адаптѝвне 
у. диспѐтчерское   керува̀ння диспѐтчерське 
у. дистанцио̀нное   керува̀ння дистанці̀йне 
у. оператѝвное   керува `ння операти `вне 
у. произво̀дственно-технѝческое   
керува `ння виробни `чо-техні `чне 

у. рулево̀е   керува̀ння кермовѐ [стерновѐ] 
у. технологѝческое   керува̀ння технологі̀чне 

управля̀емость   керо `ваність,-ности, 
керо `вність,-ности, управля `ність,-ности 

управля̀емый   керо `ваний; покеро̀вний 
управля̀ть   керува̀ти; адм. управля `ти 
управля̀ющий   1. керува `льний, керівни `й, 
управнѝчий; 2. керівнѝк,-ка̀, упра̀вник,-ка̀ 

упражнѐние   мат. та ін. впра `ва,-ви 
упрежда̀емый   виперѐджуваний; виперѐдний 
упрежда̀ть, упредѝть   випереджа̀ти, вѝпередити 
упрежда̀ющий   випере `джувальний 
упрежда̀ющийся   виперѐдний; виперѐджуваний 
упреждѐние   виперѐджування, вѝпередження 
упро̀чить   зміцнѝти 
упрочнѐние   змі̀цнювання, змі̀цнення 
у. деформацио̀нное   змі̀цнення деформаці̀йне 
у. мета̀лла   змі̀цнення мета̀лу 
у. металломехани `ческое   
змі̀цнення металомехані `чне 

у. от наклёпа   змі̀цнення від наклѐпування; 
змі̀цнення наклѐпувальне 

у. пластѝческое   змі̀цнення пласти `чне 
у. повѐрхности   змі̀цнення пове `рхні 
у. повѐрхностное   змі̀цнення поверхне `ве 
у. при старѐнии   змі̀цнення від старі̀ння 
у. радиацио̀нное   змі̀цнення радіяці̀йне 
у. термѝческое   змі̀цнення термі̀чне 

упрочнённый   змі̀цнений 
упрочнѝвшийся   зміцні `лий 
упрочнѝтель   змі̀цнювач,-ча 
упрочнѝть, упрочня̀ть   змі̀цнювати, зміцнѝти 
упрочня̀ющий   змі̀цнювальний 
упрочня̀ющийся   зміцне `нний; змі̀цнюваний
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упрощать                                                                                     уравнение равновесия 

упроща̀ть, упростѝть   спро̀щувати, спростѝти 
упроща̀ться, упростѝться   спро `щуватися, 
спрости `тися 

упроща̀ющий   спро `щувальний 
упрощѐние   спро̀щування; спро `щення 
упрощённость   спро `щеність,-ности 
упрощённый   спро `щений 
упру̀гий   пру̀жнѝй 
упру̀го   пру̀жно 
у.-вя `зкий   пру `жно-в’язки `й 
у.-деформѝрованный   
пру `жно-здеформо̀ваний 

у.-деформѝруемый   
пру `жно-здеформо̀вний 

у.-защемлённый   пру `жно-зати `снений, 
пру `жно-заще `кнений 

у.-напряжённый   пру `жно-напру `жений 
у.-пластѝческий   пру `жно-пластѝчний 

упру̀гость   пру `жність,-ности, ту̀гість,-гости 
у. водяно̀го па̀ра   пру̀жність водяно̀ї па̀ри 
у. га̀за   пру `жність газу 
у. запа̀здывающая   пру̀жність запізні̀ла 
у. материа̀ла   ту̀гість матерія `лу 
у. насыщѐния   пру `жність наси `чення 
у. па̀ра   пру `жність па̀ри 
у. повѐрхностная   пру `жність поверхне `ва 
у. растворѐния   пру `жність розчѝнення 
у. систѐмы   ту `гість [пру `жність] систе `ми 

упру̀жить   пру `жити 
упря̀жечный   запряго `вий 
упря̀жка   за̀пряг,-гу 
уравнѐние   1. зрі̀внювання, рівня `ння; 
зрівня `ння, зрі̀внення; 2. мат. рівня `ння 
у. алгебраѝческое   рівня `ння алґебри `чне 
у. биквадра̀тное   рівня `ння біквадра̀тне 
у. бимомѐнтное   рівня `ння бімомѐнтне 
у. бу `квенное   рівня `ння лі̀терне [бу̀квене, 
бу̀ковне] 

у. вариацио̀нное   рівня `ння варіяці̀йне 
у. вѐкторное   рівня `ння ве `кторне 
у. волново̀е   рівня `ння хвильове ` 
у. врѐмени   рівня `ння ча̀су 
у. вспомога̀тельное   рівня `ння допомі `жне 
у. вы̀сшей стѐпени   рівня `ння вѝщого 
стѐпеня 

у. гѝбкой нѝти   рівня `ння гнучко `ї ни `тки 

у. движѐния   мех. рівня `ння ру̀ху 
у. д. звена̀ приведѐния   рівня `ння ру̀ху 
ла̀нки зве `дення 

у. динамѝческое   рівня `ння динамі̀чне 
(Ляґра `нже) 

у. дифференциа̀льное   рівня̀ння диференці̀йне 
у. д. изгѝба   рівня `ння диференці̀йне 
згина `ння 

у. изо̀гнутой осѝ   рівня `ння зі̀гнутої 
[ви `гнутої] осі 

у. интегра̀льное   рівня `ння інтегра̀льне 
у. иррациона̀льное   рівня̀ння ірраціона̀льне 
у. канонѝческого ме `тода сил   рівня `ння 
каноні̀чного ме `тоду сил 

у. колеба̀ний   рівня `ння колива `нь 
у. корреляцио̀нное   рівня̀ння кореляці̀йне 
у. криво̀й уста̀лости   рівня `ння криво `ї 
вто `млености 

у. Лапла̀са   рівня `ння Ляпля `са 
(термодинамі `чне) 

у. линѐйное   рівня `ння ліні̀йне 
у. логарифмѝческое   рівня̀ння логаритмі̀чне 
у. математѝческое   рівня̀ння математѝчне 
у. ма `тричное   рівня `ння ма̀тричне 
у. меха̀ники о̀бщее   рівня `ння меха̀ніки 
зага̀льне 

у. нача̀льных пара̀метров   
рівня `ння початко̀вих пара `метрів 

у. нейтра̀льной лѝнии   рівня̀ння нейтра̀льної 
лі̀нії 

у. непреры̀вности деформа̀ций   рівня `ння 
непере `рвности деформа̀ції 

у. неприводѝмое   рівня `ння незвіднѐ 
у. неразры̀вности   рівня̀ння нерозрѝвности 
у. несовместѝмое   рівня `ння несумі̀сне 
у. обобщённое   рівня `ння узага `льнене 
у. определя̀ющее   рівня `ння визнача̀льне 
у. переходно̀го процѐсса   
рівня `ння перехідно̀го проце `су 

у. перѝодов   рівня `ння пері̀одів 
у. погрѐшностей   рівня `ння по̀хибок 
у. показа̀тельное   рівня `ння показнико `ве 
у. приведённое   рівня `ння звѐдене 
у. приводѝмое   рівня `ння звіднѐ 
у. Пуассо̀на   рівня `ння Пуасо `на 
у. равновѐсия   рівня̀ння (ста̀ну) рівнова̀ги
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уравнение равносильное                                                                                    уровень 

у. равносѝльное   рівня `ння еквівалѐнтне 
у. сѐточное   рівня `ння сіткове ` 
у. совмѐстное   рівня `ння сумі̀сне 
у. совмѐстности   рівня `ння сумі̀сности 

[спі̀льности] 
у. с. деформа̀ций   рівня `ння спі̀льности 
деформа̀цій 

у. с. перемещѐний   рівня̀ння спі̀льности 
перемі̀щень 

у. состоя̀ния   рівня `ння ста̀ну 
у. ста̀тики   рівня `ння ста `тики 
у. стеснённого кручѐния   рівня̀ння ску̀того 

[обмѐженого] закру `чування 
у. струны̀   рівня `ння струни ` 
у. теплопроводѝмости   
рівня `ння теплопрові `дности 

у. термодинамѝческое   
рівня `ння термодинамі̀чне 

у. тождѐственное   рівня `ння тото̀жне 
у. трансцендѐнтное   
рівня̀ння трансцендѐнтне (не алгебричне) 

у. трёх момѐнтов   рівня̀ння трьох момѐнтів 
(Кляпейрона) 

у. тригонометрѝческое   
рівня `ння тригонометри `чне 

у. угло̀в закру̀чивания   рівня `ння кутів 
закру `чування 

у. универса̀льное   мех. рівня̀ння універса̀льне 
у. упру̀гой лѝнии   мех. рівня `ння пру `жно `ї 
лі̀нії 

у. упру̀гости   мех. рівня `ння пру `жности 
у. усло̀вное   рівня `ння умо̀вне 
у. установѝвшегося режѝма   рівня `ння 
уста `леного режѝму 

у. усто̀йчивости   рівня `ння сті̀йкости 
у. функциона̀льное   рівня `ння функці `йне; 
рівня `ння функціона `льне 

у. характеристѝческое   
рівня `ння характеристи `чне 

у. химѝческое   рівня `ння хемі̀чне 
у. часто̀т   рівня `ння часто̀т 

ура̀вниваемый   урі̀внюваний, зрі̀внюваний; 
урівни `й, зрівни `й 

ура̀внивание   зрі̀внювання, вирі `внювання, 
рівня `ння 

ура̀внивать, уровня̀ть   1. вирі `внювати, 
ви `рівняти (робити однаковим); 
2. зрі̀внювати, зрівня `ти (робити рівним, 
гладким) 

ура̀внивающий   урі̀внювальний, зрівня̀льний 
ура̀внивающийся   урівни `й, зрівни `й; 
урі̀внюваний, зрі̀внюваний 

уравнѝтель   вирі̀внювач,-ча 
у. давлѐния   вирі̀внювач ти `ску 
у. напо̀ра   вирі `внювач напо `ру 

уравнѝтельный   зрівня `льний 
уравновѐшенность   зрівнова `женість,-ности 
уравновѐшенный   зрівнова `жений 
уравновѐшивание   зрівнова `жування; 
зрівнова `ження 
у. вало̀в   зрівнова̀жування валі `в 
у. враща̀ющихся машѝнных частѐй   
зрівнова `жування оберто `вих маши `нних 
частѝн 

у. карда̀нной переда̀чи   зрівнова̀жування 
карда̀нної переда̀чі 

у. манипуля̀тора   
зрівнова `жування маніпуля `тора 

у. масс механѝзма (статѝческое)   
зрівнова̀жування мас механі̀зму (статѝчне) 

у. механѝзма   зрівнова̀жування механі̀зму 
у. ро̀тора   зрівнова `жування ро̀тора 

уравновѐшиватель   зрівнова `жувач,-ча 
уравновѐшивать, уравновѐсить   
зрівнова `жувати, зрівнова `жити 

уравновѐшивающий   зрівнова `жувальний 
ура̀н  U   ура `н,-ну (радіоактивний хемічний 
елемент, ат.н. 92.; використовують як 
ядерне паливо) 

урана̀ты  MeUO4   урана̀ти,-тів (солі уранової 
кислоти) 

уранинѝт   мін. ураніні `т,-ту (руда урану й 
радію у складі оксидів і гідроксидів металів) 

ура̀новый   ура̀новий 
ураногра̀фия   астр. ураногра `фія,-фії 
ураноско̀п   ураноско `п,-па 
ура̀ты   ура̀ти,-тів (солі сечової кислоти) 
урѐз   уріз,-зу 
урѐзанный   урі̀заний 
урѐзывать, уреза̀ть   урі̀зувати, урі̀зати 
у̀ровень   1. рі̀вень,-вня; 2. ватерпа `с,-са 

(прилад)
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уровень автоматизации труда                                                 усилие растягивающее 

у. автоматиза̀ции труда̀ энергетѝческий   
рі̀вень автоматиза̀ції пра̀ці енергетѝчний 

у. вибра̀ции   рі̀вень вібра̀ції [дрижа `ння] 
у. воды̀   рі̀вень води ` (у ріці) 
у. гро̀мкости   рі̀вень гу `чности 
у. дефѐктности   рі̀вень дефѐктности 

[пошко `джень, вад] 
у. значѝмости   рі̀вень зна `чности 
у. интенсѝвности зву̀ка   
рі̀вень інтенси `вности зву `ку 

у. ка̀чества проду̀кции   рі̀вень я `кости 
проду `кції 

у. колеба̀ний   рі̀вень колива `нь 
у. макроскопѝческий   рі̀вень макроскопі̀чний 

(видимий неозброєним оком) 
у. микроскопѝческий   рі̀вень мікроскопі̀чний 

(видимий лише в мікроскоп) 
у. мо `ря   рі̀вень мо̀ря 
у. мо `щности   рі̀вень поту `жности 
у. прилипа̀ния   рі̀вень прилипа `ння 
у. радиа̀ции   рі̀вень радія `ції 
у. радиоактѝвного загрязнѐния   
рі̀вень радіоактѝвного забру `днення 

у. энѐргии   рі̀вень ене `ргії 
уровнемѐр   рівнемі̀р,-ра 
у. гидростатѝческий   рівнемі̀р гідростатѝчний 
у. жи `дкостей   рівнемі̀р рідѝн 
у. линѐйный   рівнемі̀р ліні̀йний 
у. поплавко̀вый   рівнемі̀р поплавце `вий 
у. теплово̀й   рівнемі̀р теплови `й 
у. то̀плива   рівнемі̀р па̀лива 
у. ультразвуково̀й   рівнемі̀р ультразвуковѝй 

урожа̀й   урожа `й,-жа̀ю 
урожа̀йность   в(у)рожа `йність,-ности 
уро̀н   втра̀та,-ти; шко `да,-ди; зби `ток,-тку 
уса̀дка   осіда `ння, зсіда̀ння, всиха `ння, 
збіга̀ння, зіступа̀ння; о̀сідок,-дку, о̀сід,-ду, 
зі̀ступ,-пу 
у. бето̀на   о̀сідок [о̀сід] бето̀ну; осіда̀ння 
бето̀ну 

у. мета̀лла   о̀сід мета̀лу; осіда̀ння мета̀лу 
у. при высыха̀нии   усиха `ння; усо̀хнення 
у. тка̀ни   збіга̀ння ткани `ни 

уса̀дочный   зсідни `й, осідни `й 
усека̀ть, усѐчь   зрі̀зувати, зрі̀зати; відсіка̀ти, 
відсікти `; відтина̀ти, відтя `ти 

усечённый   зрі̀заний, усі̀чений, скоро̀чений 
усилѐние   підсѝлювання, поси `лювання, 
змі̀цнювання; підсѝлення, поси `лення, 
змі̀цнення 
у. га̀зовое   підсѝлення газове 
у. корро̀зии   посѝлення [збі `льшення] 
коро `зії 

у. механѝческих сво̀йств спла̀вов   
підсѝлення механі̀чних власти `востей 
сто̀пів 

у. оптѝческое   підси `лення опти `чне 
у. по напряжѐнию   підсѝлення за напру̀гою 
у. ультразву̀ка   підсѝлення ультразву `ку 

усѝленный   підсѝлений, посѝлений, змі̀цнений 
усѝливаемый   підсѝлюваний, посѝлюваний, 
змі `цнюваний; підсильни `й, посильни `й, 
зміцни `й 

усѝливать, усѝлить   підсѝлювати, підсѝлити; 
поси `лювати, поси `лити; збі `льшувати, 
збі̀льшити 

усѝливающий   підси `лювальний, 
поси `лювальний, змі̀цнювальний 

усѝливающийся   підси `льний, зміцне `нний; 
підсѝлений, змі̀цнений 

усѝлившийся   підси `лений, поси `лений, 
змі̀цнений, зміцні̀лий 

усѝлие   зуси `лля 
у. враща̀ющее   зуси `лля оберта `льне 
у. динамѝческое   зуси `лля динамі̀чне 
у. затя̀жки   зусѝлля затяга̀ння [затя̀гування, 
затяга̀льне] 

у. изгиба̀ющее   зуси `лля згина `льне 
у. каса̀тельное   зуси `лля доти `чне 
у. крутя̀щее   зусѝлля оберта̀льне 
у. лома̀ющее   зуси `лля лама̀льне 
у. обжа̀тия   зусѝлля о̀бтиску [обтиска̀ння, 
обтиска `льне] 

у. пода̀чи   зуси `лля подава `ння; зуси `лля 
пода̀ння 

у. подъёмное   зуси `лля підніма̀льне 
[підійма `льне] 

у. расклѝнивающее   зусѝлля розклѝнювальне 
у. рассла̀ивающее   зусѝлля розшарува̀льне 
у. растя̀гивающее   зусѝлля розтя̀гувальне 

[розтяга̀льне]

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 567
усилие растягивающееся                                                   ускоритель перезарядный 

у. растя̀гивающееся   зуси `лля розтяжне ` 
у. сдвига̀ющее   зуси `лля зсува `льне 
у. сжима̀ющее   зуси `лля стиска `льне 
у. ска̀лывающее   зуси `лля ско̀лювальне 
у. скру̀чивающее   зуси `лля скручу̀вальне 
у. срѐзывающее   зуси `лля зрі `зувальне 

усилѝтель   підсѝлювач,-ча, змі̀цнювач,-ча 
у. ва̀куумный   підси `лювач ва `куумний 
у. высоково̀льтный   
підсѝлювач високово `льтний 

у. высокочасто̀тный   
підсѝлювач високочасто `тний 

у. гидравлѝческий   підсѝлювач гідравлі̀чний 
у. интегрѝрующий   
підсѝлювач інтегрува `льний 

у. ква̀нтовый   підсѝлювач ква `нтовий 
у. магнѝтный   підсѝлювач магне `тний 
у. мо `щности   підсѝлювач поту `жности 
у. напряжѐния   підсѝлювач напру `ги 
у. операцио̀нный   підсѝлювач операці̀йний 
у. парамагнѝтный   
підсѝлювач парамагне `тний 

у. параметрѝческий   
підсѝлювач параметри `чний 

у. пневматѝческий   
підсѝлювач пневмати `чний 

у. полупроводнико̀вый   
підсѝлювач напівпровідни `ковий 

у. постоя̀нного то̀ка   
підсѝлювач пості̀йного стру `му 

у.-прерыва̀тель   
підсѝлювач-перерива `ч,-ча-переривача ` 

у. реоста̀тный   підсѝлювач реоста̀тний 
у. тахометрѝческий   
підсѝлювач тахометри `чний 

у. электромашѝнный   
підсѝлювач електромаши `нний 

у. электро̀нный   підсѝлювач електро̀нний 
усилѝтельный   підсѝлювальний 
ускорѐние   пришвѝдшування, приско̀рювання; 
пришви `дшення, приско `рення 
у. абсолю̀тное   пришвѝдшення абсолю̀тне 
у. вращѐния   пришви `дшення оберта `ння 
у. движѐния   пришви `дшення ру̀ху 
у. каса̀тельное   пришви `дшення дотѝчне 
у. колеба̀тельное   пришвѝдшення колива̀льне 

у. конвекцио̀нное   
пришвѝдшення конвекці̀йне [переноснѐ] 

у. Корио̀лиса   пришви `дшення Коріо̀ліса 
у. линѐйное   пришви `дшення ліні̀йне 
у. мгновѐнное   пришви `дшення миттє̀ве 
у. нача̀льное   пришви `дшення початко `ве 
у. осестремѝтельное   
пришви `дшення доосьове ` 

у. отрица̀тельное   пришвѝдшення негатѝвне 
[від’є̀мне] 

у. поворо̀тное [Корио̀лисово]   
пришвѝдшення поворо̀тне [Коріо̀лісове] 

у. положѝтельное   пришвѝдшення позитѝвне 
[дода̀тне] 

у. поперѐчное [трансверса̀льное]   
пришвѝдшення поперѐчне [трансверса̀льне] 

у. радиа̀льное   пришви `дшення радія `льне 
[промене `ве] 

у. результѝрующее   
пришви `дшення результа `тне 

у. свобо̀дного падѐния   пришви `дшення 
ві̀льного паді `ння 

у. сѝлы тя̀жести   пришви `дшення си `ли 
тяжі̀ння 

у. тангенциа̀льное   
пришви `дшення тангенці `йне 

у. то̀чки   пришвѝдшення то̀чки 
у. углово̀е   пришви `дшення кутове ` 
у. ценростремѝтельное   пришвѝдшення 
доцентро `ве 

у. центробѐжное   
пришви `дшення відцентро `ве 

уско̀ренный   пришви `дшений, приско `рений 
ускорѝтель   пришви `дшувач,-ча, 
приско `рювач,-ча 
у. вулканиза̀ции   пришви `дшувач 
вулканіза̀ції 

у. заря̀женных частѝц   пришви `дшувач 
заря `джених части `нок 

у. зубча̀тый   пришви `дшувач зубча̀стий 
[три `бовий, шестере `нний] 

у. ѝмпульсный   пришвѝдшувач і̀мпульсний 
у. индукцио̀нный   
пришви `дшувач індукці `йний 

у. каска̀дный   пришви `дшувач каска `дний 
у. перезаря̀дный   
пришви `дшувач перезаря `дний
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ускоритель плазменный                                                          успокоитель магнитный 

у. пла̀зменный   пришвѝдшувач пла̀змовий 
у. пластифика̀ции   ґум. пришви `дшувач 
пластифіка `ції 

у. резона̀нсный   
пришви `дшувач резона `нсний 

у. электростатѝческий   пришви `дшувач 
електростати `чний 

ускорѝтельный   пришви `дшувальний, 
приско `рювальний 

ускоря̀емый   пришви `дшуваний, 
приско `рюваний; пришвидше `нний, 
прискорни `й 

ускоря̀ть, уско̀рить   пришви `дшувати, 
пришвѝдшити; приско̀рювати, приско̀рити 

ускоря̀ющий   пришви `дшувальний, 
приско `рювальний 

ускоря̀ющийся   пришвидшѐнний, прискорнѝй; 
пришви `дшуваний, приско `рюваний 

усло̀вие   умо̀ва,-ви 
у. бала̀нса энѐргии   умо̀ва бала̀нсу енѐргії 
у. возникновѐния пластѝчных деформа̀ций   
умо̀ва вѝникнення пластѝчних деформа̀цій 

у. выно̀сливости   умо `ва витрива `лости 
у. движѐния трѐщины   умо̀ва ру̀ху трі̀щини 
у. достижѐния предѐльного состоя̀ния   
умо̀ва дося `гнення грани `чного ста `ну 

у. нагру̀женности   умо̀ва наванта̀жености 
у. неподвѝжности   умо̀ва нерухо̀мости 
у. непреры̀вности   умо̀ва непере `рвности 
у. непроникновѐния   умо̀ва непронѝкнення 
у. неразры̀вности   умо̀ва нерозрѝвности 
у. обеспечѐния   умо̀ва забезпѐчення 
у. пластѝчности   умо `ва пласти `чности 
у. ползу̀чести   умо̀ва по `взкости 
у. про̀чности   умо̀ва мі̀цности 
у. равновѐсия   умо̀ва рівнова `ги 
у. разрушѐния   умо̀ва руйнува `ння 
у. самоторможѐния   умо̀ва самогальмува̀ння 
у. скольжѐния   умо̀ва ко `взання 
у. спло̀шности   умо̀ва суці `льности 
у. ста̀тики   умо̀ва ста̀тики 
у. сходѝмости   умо̀ва збі̀жности 
у. теку̀чести   умо̀ва тѐчности [плѝнности] 
у. усто̀йчивости   умо̀ва сті̀йкости 

усло̀вия   умо `ви,-мо̀в 
у. атмосфѐрные   умо `ви атмосфе `рні 

у. гранѝчные   умо̀ви межові ` [грани `чні] 
у. испыта̀ний   умо̀ви випробува `нь 
у. лаборато̀рные   умо̀ви лабора `торні 
у. нача̀льные   умо̀ви початко `ві 
у. нестациона̀рные   умо̀ви нестаціона `рні 
у. норма̀льные   умо̀ви норма `льні 
у. станда̀ртные   умо̀ви станда `ртні 
у. стациона̀рные   умо̀ви стаціона̀рні 
у. технѝческие   умо̀ви техні̀чні 
у. труда̀   умо̀ви пра `ці 
у. эксплуата̀ции   умо `ви експлуата̀ції 
у. эксплуатацио̀нные   умо̀ви експлуатаці̀йні 
у. экстрема̀льные   умо̀ви екстрема̀льні 
у. электрохимѝческие   умо̀ви електрохемі̀чні 

усло̀вный   умо̀вний 
усложнённый   ускла `днений 
усложня̀ть, усложнѝть   ускла `днювати, 
ускла `днити 

усма̀тривать, усмотрѐть   убача̀ти, уба̀чити 
усовершѐнствование   удоскона `лювання; 
удоскона `лення 
у. технологѝческого процѐсса   
вдоскона `лення технологі̀чного процѐсу 

усовершѐнствованность   удоскона `леність, 
-ности 

усовершѐнствованный   удоскона̀лений 
усовершѐнствователь   удоскона̀лювач,-ча 
усовершѐнствовать   удоскона `лювати; 
удоскона `лити 

успока̀иваемый   заспоко̀юваний, угамо̀вуваний; 
заспокі `йний, угамо̀вний 

успока̀ивать, успоко̀ить   угамо̀вувати, 
гамува `ти, угамува̀ти; заспоко `ювати, 
заспоко `їти 

успока̀иваться   угамо̀вуватися, заспоко̀юватися; 
ущуха `ти (про вітер) 

успока̀ивающий   гамува̀льний, заспоко̀ювальний 
успока̀ивающийся   угамо̀вний, заспокі̀йний, 
заспокі̀йливий; угамо̀вуваний, заспоко̀юваний 

успоко̀ение   заспоко `ювання; заспоко `єння 
успокоѝтель   заспоко̀ювач,-ча, угамівнѝк,-ка̀ 
у. возду̀шный   заспоко `ювач пові̀тря `ний 
у. колеба̀ний   заспоко `ювач колива̀нь, 
дѐмпфер,-ра 

у. крестообра̀зный   заспоко̀ювач хреща̀тий 
у. магнѝтный   заспоко `ювач [угамівни `к] 
магне `тний
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успокоитель магнитоиндуционный                                        установка хлораторная 

у. магнитоиндуцио̀нный   заспоко̀ювач 
магне `тоіндукці̀йний 

у. ма `сляный   гамівни `к олѝвний 
успокоѝтельный   гамівни `й, заспокі̀йливий 
усреднѐние   усерѐднювання; усере `днення 

(зведення до середньої величини) 
усреднённый   усере `днений 
усредня̀ть, усреднѝть   усерѐднювати, 
усере `днити 

уста̀в   стату `т,-ту 
устава̀ть   уто̀млюватися, сто `млюватися 
уста̀лостный   уто̀мний 
уста̀лость   уто `млювання; уто `млення; 
уто̀мленість,-ности, уто̀млюваність,-ности, 
уто `ма,-ми (стан) 
у. абляцио̀нно-механѝческая   
уто `ма абляці̀йно-механі `чна 
(зменшення механічної втоми) 

у. коррозио̀нная   уто `ма [уто `мленість] 
корозі `йна 

у. малоциклова̀я   
уто `мленість малоци `клова 

у. мета̀лла   уто̀мленість мета̀лу 
у. механѝческая   уто `ма механі `чна 
у. многоциклова̀я   
уто `мленість багатоци `клова 

у. при нагружѐнии   уто̀мленість при 
наванта `женні 

у. при уда̀ре   уто̀мленість від уда̀ру 
у. радиацио̀нная   уто `ма радіяці `йна 
у. термѝческая   уто `мленість термі̀чна 

[теплова `] 
у. термомеханѝческая   
уто `ма термомехані̀чна 

у. уда̀рная   уто̀мленість уда̀рна 
у. фрикцио̀нная   уто `мленість фрикці `йна 

[тертьова `] 
у. эрозио̀нно-механѝческая   уто̀ма ерозі̀йно- 
механі̀чна 

устана̀вливаемый   устано `влюваний; 
устано `вний 

устана̀вливать, установѝть   устано̀влювати, 
установи `ти; нала̀годжувати, нала̀годити; 
виявля `ти, ви `явити 

устана̀вливающий   устано `влювальний, 
устано `вчий 

устана̀вливающийся   устано `вний; 
устано `влюваний 

установѝвшийся   ста̀лий, уста `лений 
установѝтельный   устано `вний, устано `вчий 
устано̀вка   устано `влювання; устано̀влення; 
уста `ва,-ви, лашту̀нок,-нку; настано `ва,-ви 
у. бурова̀я   уста̀ва свердлова ` 
у. ва̀куумная   уста̀ва ва `куумна 
у. вентиляцио̀нная   уста `ва вентиляці̀йна 
у. водоочистѝтельная   уста̀ва водоочисна̀ 
у. воздуходу̀вная   уста̀ва повітронагніта̀льна 

[повітронагнітна̀] 
у. высоково̀льтная   уста̀ва високово̀льтна 
у. высокочасто̀тная   уста̀ва високочасто̀тна 
у. газовса̀сывающая   уста̀ва газовсмоктна̀ 
у. газотурбѝнная   уста `ва газотурбі̀нна 
у. гидравлѝческая   уста `ва гідравлі̀чна 
у. дробѝльно-сортиро̀вочная   уста̀ва 
дробѝльно-сортува `льна 

у. дробомётная   уста̀ва шротомета̀льна 
[шротометна `] 

у. дымосо̀сная   уста `ва димосмо `кова 
[димовсисна `, димосмоктна `] 

у. испыта̀тельная   уста̀ва випробува̀льна 
у. компрѐссорная   уста̀ва компрѐсорна 
у. котѐльная   уста̀ва парогенера `торна 

[паливне `ва, котѐльна] 
у. маслонасо̀сная   уста̀ва оливопо `мпова 

[оливопомпівна `] 
у. насо̀сная   уста̀ва по `мпова 
у. обогатѝтельная   уста̀ва збага̀чувальна 
у. парова̀я   уста̀ва парова ` 
у. паросилова̀я   уста̀ва паросилова ` 
у. пескостру̀йная   уста̀ва піскоструми `нна 
у. пневмотра̀нспортная   
уста `ва пневмотра̀нспортна 

у. пожаротушѐния   уста̀ва пожежогасѝльна 
у. рудообогатѝтельная   
уста `ва рудозбага̀чувальна 

у. сва̀рочная   уста̀ва зва̀рювальна 
у. силова̀я   уста̀ва силова ` 
у. турбѝнная   уста̀ва турбі̀нна 
у. увлажнѝтельная   уста̀ва зволо̀жувальна 
у. фильтрацио̀нная   уста `ва фільтрівна ` 
у. хлора̀торная   уста `ва хлора `торна 

(для хлорування води)
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установка холодильная                               устройство воздухораспределительное 

у. холодѝльная   уста̀ва охолодна̀ 
у. циркуля̀ции   уста `ва циркуля `ції 
у. эксперимента̀льная   
уста `ва екперимента `льна [до `слідна] 

у. энергетѝческая   уста̀ва енергети `чна 
установлѐние   устано `влювання, 
визнача `ння, уста̀лювання; устано `влення, 
ви `значення, уста̀лення 

устано̀вленный   устано `влений 
устано̀вочный   устано `вний, лаштунко `вий 
устано̀вщик   устано `вник,-ка 
уста̀ть   утоми `тися, стоми `тися 
усто̀йчивость   сті̀йкість,-кости; ста̀лість,-лости; 
три `вкість,-кости; уста̀леність,-ности 
у. антикоррозио̀нная   
сті̀йкість протикорозі `йна 

у. аэродинамѝческая   
сті̀йкість аеродинамі̀чна 

у. вибрацио̀нная   сті̀йкість вібраці̀йна 
у. грузова̀я   сті̀йкість ванта `жна 
у. движѐния   уста̀леність [сті̀йкість] ру̀ху 
у. динамѝческая   сті̀йкість динамі̀чна 
у. за предѐлом упру̀гости   сті̀йкість за 
межѐю пру `жности 

у. колеба̀ний   уста̀леність колива̀нь 
у. коло̀нны   сті̀йкість коло `ни [стовпа `] 
у. оболо̀чек цилиндрѝческих   сті̀йкість 
оболо `нок циліндрѝчних 

у. основа̀ния   сті̀йкість осно̀ви [фунда̀менту] 
у. пластѝн   сті̀йкість платв [платі̀вок] 
у. плиты̀   сті̀йкість плити ` 
у. при ползу̀чести   сті̀йкість по `взкости 
у. простра̀нственная   сті̀йкість просторо̀ва 
у. равновѐсия   сті̀йкість рівнова `ги 
у. режѝма   сті̀йкість режи `му 
у. решѐния   сті̀йкість ро `зв’язку 
у. сжа̀тых стѐржней   сті̀йкість сти `снених 
стри `жнів 

у. сооружѐния   сті̀йкість спору `ди 
у. статѝческая   сті̀йкість стати `чна 
у. термодинамѝческая   
сті̀йкість термодинамі̀чна 

у. упру̀гая   сті̀йкість пру `жна ` 
у. упру̀гих систѐм   сті̀йкість пру̀жнѝх систѐм 
у. фо̀рмы   сті̀йкість фо `рми 
у. частоты̀   сті̀йкість частоти ` 

у. энергосистѐмы   сті̀йкість енергосистѐми 
усто̀йчивый   стійки `й, ста̀лий, уста̀лений 
устоя̀вший   вѝстоялий 
устоя̀вшийся   усто̀яний, відсто `яний 

(рідина, розчин) 
устра̀ивать, устро̀ить   влашто `вувати, 
влаштува̀ти; впорядко̀вувати, впорядкува̀ти; 
впоряджа `ти, впорядѝти; обла̀днувати, 
обладна̀ти 

устранѐние   усува̀ння; усу `нення 
у. бра̀ка   усу `нення бра̀ку [ґа̀нджу] 
у. неиспра̀вности   усу̀нення неспра̀вности 
у. помѐх   усу `нення перешко `д [зава `д] 

устремлѐние   спрямо̀вування, скеро̀вування; 
спрямува `ння, скерува `ння 

устремлённый   спрямо̀ваний, скеро `ваний 
устремля̀ть, устремѝть   спрямо̀вувати, 
спрямува `ти; скеро `вувати, скерува̀ти 

устроѐние   улашто̀вування, упорядко̀вування, 
злаго̀джування, обла̀днування; улаштува̀ння, 
упорядкува̀ння, налаго̀дження, обладна̀ння 

устро̀йство   1. при `стрій,-рою, при `лад,-ду; 
2. будо̀ва; 3. устатко `вання, обла̀днання 
у. автоматѝческое   прѝстрій автоматѝчний 

[самочѝнний] 
у. амортизѝрующее   
прѝстрій амортизува̀льний [гальмува̀льний] 

у. ана̀логовое   при `стрій ана `логовий 
у. аспирацио̀нное   устатко̀вання аспіраці̀йне 

[відсмо `ктувальне] 
у. балансиро̀вочное   прѝстрій балансува̀льний 

[урівнова `жувальний] 
у. безопа̀сности   при `стрій безпе `ки 
у. блокиро̀вочное   прѝстрій блокува̀льний 
у. ввертно̀е   прѝстрій вкрутни `й 
у. вво̀да-вы̀вода   при `стрій вво `ду-ви `воду 

[уве `дення-ви `ведення] 
у. вентиляцио̀нное   обла̀днання вентиляці̀йне 
у. взрывно̀е   прѝстрій вибухо `вий 
у. водозабо̀рное   обла̀днання водозабі̀рне 
у. водоподъёмное   обла̀днання водотя̀жне 
у. водопонизѝтельное   
обла̀днання водозни `жне 

у. водораспределѝтельное   устатко `вання 
водорозподі `льне 

у. воздухораспределѝтельное   
устатко `вання повітророзподі̀льне
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устройство воздухоспускное                                                                                 утёска 

у. воздухоспускно̀е   
устатко `вання повітроспускне ` 

у. выра̀внивающее   
устатко `вання вирі `внювальне 

у. выта̀лкивающее   
при `стрій вишто `вхувальний 

у. дезактивацио̀нное стру̀йное   при `стрій 
дезактиваці `йний струми `нний 

у. демпфѝрующее   при `стрій гальмівни `й 
[демпфува `льний] 

у. дистанцио̀нного управлѐния   при `стрій 
дистанці `йного керува `ння 

у. дро̀ссельное   при `стрій дро `сельний 
у. загру̀зочное   прѝстрій заванта̀жувальний 
у. запомина̀ющее   
при `стрій запам’ято̀вувальний 

у. запо̀рно-регулѝрующее   
при `стрій запі `рно-регулюва `льний 

у. захва̀тное   прѝстрій захопни `й 
у. золотнико̀вое   при `стрій сувако̀вий 

[засувни `й] 
у. измерѝтельное   обла `днання вимірне ` 

[вимі̀рювальне] 
у. исполнѝтельное   при `стрій викона `вчий 
у. кодѝрующее   при `стрій кодува `льний 
у. копирова̀льное   прѝстрій копіюва̀льний 
у. коррекцио̀нное   при `стрій корекці `йний 
у. машѝны   будо̀ва маши `ни 
у. механизѝрованное   
устатко `вання механізо `ване 

у. моделѝрующее   
устатко `вання моделюва `льне 

устройство намо̀точное   мотови `ло,-ла 
у. опрокѝдывающее   
при `стрій перекида̀льний 

у. отсчётное   прѝстрій відліко `вий 
у. передвижно̀е   при `стрій пересувни `й 
у. пневматѝческое   прѝстрій пневматѝчний 
у. поворо̀тное   при `стрій поворо̀тний 
у. подаю̀щее   при `стрій подава `льний 
у. предохранѝтельное   прѝстрій запобі̀жний 
у. приводно̀е   обла̀днання повіднѐ 
у. противоразго̀нное   
устатко `вання протирозгі `нне 

у. пусково̀е   обла̀днання пусковѐ 
у. разгру̀зочное   
устатко `вання розванта `жувальне 

у. распределѝтельное   прѝстрій розподі̀льчий 
у. распылѝтельное   прѝстрій розпоро̀шний 
у. регѝстрирующее   прѝстрій реєструва̀льний 
у. рулево̀е   обла̀днання кермовѐ 
у. са̀льниковое   при `стрій защі̀льниковий 
у. следя̀щее   прѝстрій сте `жний 
у. сортиро̀вочное   прѝстрій сортува̀льний 
у. сто̀порное   прѝстрій сто `порний 
у. стяжно̀е   прѝстрій стяжни `й 
у. сцепно̀е   при `стрій зчіпни `й 
у. тормозно̀е   обла̀днання гальмовѐ 
у. транспортѝрующее   
устатко `вання транспортува `льне 

у. увлажня̀ющее   прѝстрій зволо̀жувальний 
у. уплотня̀ющее   прѝстрій ущі̀льнювальний 
у. шлифова̀льное   прѝстрій шліфува̀льний 

усту̀п   схо `динка,-ки, присту `пок,-пку, 
ви `ступ,-пу 

усту̀пчатость   східча `стість,-тости, 
сходинча `стість,-тости 

усту̀пчатый   східча̀стий 
у̀стье   щелѐпи (печі), ги `рло,-ла (ріки), 
го̀рло,-ла (шурфа) 

усу̀шка   усиха `ння 
усыпа̀ть, усы̀пать   усипа̀ти, усѝпати; посипа̀ти, 
поси `пати 

усыха̀ние   усиха̀ння 
усыха̀ть, усо̀хнуть   усиха `ти, усо `хнути 
ута̀птывать, утопта̀ть   уто̀птувати, утопта̀ти 
у̀тварь   начѝння, по `суд,-ду 
утвердѝтельный   ствѐрдний 
утвердѝть   затвѐрдити 
утверждѐние   твѐрдження, стве `рдження 
утека̀ющий   витічнѝй (струм) 
утемнѐние   потѐмнювання; потѐмнення 
утемнённый   потѐмнений 
утемня̀ть, утемнѝть   потѐмнювати, потемнѝти 
утеплѐние   уте `плювання; утѐплення 
утеплённый   уте `плений 
утеплѝтель   утѐплювач,-ча 
утеплѝтельный   утѐплювальний 
утепля̀ть, утеплѝть   утепля `ти, утѐплювати, 
утепли `ти 

утёс   стрімча̀к,-ка̀ 
утёсанный   сте `саний, підте `саний 
утёска   сті̀сування, підті̀сування; стеса̀ння, 
підтеса̀ння
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утёсывать                                                                                                 утюг дорожный 

утёсывать, утеса̀ть   сті̀сувати, стеса̀ти; 
підті̀сувати, підтеса̀ти 

утѐчка   1. витіка̀ння; ви `тік,-току; 
2. втра̀та,-ти, убу̀ток,-ку 
у. жи `дкости   витіка̀ння [ви `тік, втра̀та] 
рідини ` 

у. излучѐния   втра̀та випромі `нювання 
у. магнѝтная   втра̀та магне `тна 
у. электрѝческого то̀ка   
витіка `ння електри `чного стру `му 

утѐчь   вѝтекти (про рідину) 
утилиза̀тор   утиліза̀тор,-ра (машина тощо 
для перероблення залишків чи відходів) 

утилизацио̀нный   утилізаці `йний 
утилиза̀ция   утилізува `ння; зутилізува `ння; 
утиліза̀ція,-ції (використання чого-небудь 
для перероблення) 
у. отбро̀сов   утиліза̀ція по̀кидьків [відпа̀дів] 
у. отходя̀щего тепла̀   утиліза̀ція відхідно̀го 
тепла ` 

утилизѝрованный   зутилізо̀ваний, вѝкористаний 
утилизѝровать   утилізува `ти, зутилізува `ти 
утилита̀рный   утиліта `рний, практи `чний, 
ужитко `вий (пов’язаний з практичним 
використанням або вигодою) 

утѝль   утиль,-лю (непридатні для вжитку 
речі, які можна використати як сировину) 

утиха̀ние   затиха̀ння, стиха `ння, загаса `ння 
у. колеба̀ний   затиха̀ння [загаса̀ння] колива̀нь 

утиха̀ть, утѝхнуть   затиха `ти, затѝхнути, 
стиха `ти, стѝхнути 

утолща̀емый   пото̀вщуваний, сто̀вщуваний; 
потовще `нний, стовще `нний 

утолща̀ть   пото `вщувати, сто `вщувати 
утолща̀ться   то̀вщати, пото `вщуватися 
утолща̀ющий   пото `вщувальний, 
сто̀вщувальний 

утолща̀ющийся   потовщѐнний, стовщѐнний; 
пото `вщуваний, сто̀вщуваний 

утолщѐние   сто̀вщування, пото `вщування; 
сто̀вщення, пото̀вщення 
у. зу̀ба   сто `вщення зу̀ба [зубця `] 
у. сварно̀го шва   сто̀вщення зварно̀го шва 
у. стены̀   сто̀вщення стіни ` 

утолщённый   сто̀вщений, пото `вщений 
утомлѐние   уто̀млювання; уто̀млення; уто̀ма,-ми 
у. материа̀ла   уто̀ма матерія `лу 

у. по̀чвы   с.г. вѝснаження [висна̀га] ґру̀нту 
утомлённый   уто̀млений 
утомля̀емость   уто `мливість,-вости, 
уто `млюваність,-ности 
у. мета̀лла   уто̀млюваність мета̀лу 

утомля̀емый   уто̀млюваний; уто `мний, 
уто `мливий 

утомля̀ть, утомѝть   уто `млювати, утоми `ти 
утомля̀ющийся   уто `мний, уто `мливий; 
уто `млюваний 

утонча̀емый   сто̀ншуваний, пото̀ншуваний; 
стонше `нний, потонше `нний 

утонча̀ть, утончѝть   сто̀ншувати, сто̀ншити; 
пото `ншувати, пото `ншити 

утонча̀ться   то `ншати 
утонча̀ющий   сто̀ншувальний, пото̀ншувальний 
утонча̀ющийся   стоншѐнний, потоншѐнний; 
сто̀ншуваний, потоншуваний 

утончѐние   сто̀ншування, пото `ншування; 
сто̀ншення, пото̀ншення 

утончённый   сто̀ншений, пото `ншений 
уто̀пка   за̀глиб,-бу; загли `бина,-ни 
утоплѐние (болта̀)   загли `блювання; 
загли `блення (прогонича) 

уто̀пленный   загли `блений 
утопля̀ть   зану̀рювати (у рідину), заглѝблювати 

(прогонича) 
уточнѐние   уто `чнювання; уто `чнення 
уточня̀ть, уточнѝть   уто `чнювати, уточни `ти 
утра̀ивать, утро̀ить   потро̀ювати, потро `їти 
утрамбо̀ванный   утоло `чений, бутино `ваний 
утрамбо̀вка   уто̀вчування, утоло̀чування; 
уто `вчення; утоло̀чення; бутинува̀ння, 
збутинува `ння 

утрамбо̀вочный   утоло `чувальний, 
уто `вчувальний, бутинува `льний 

утрамбо̀вывать, утрамбова̀ть   утовка `ти, 
утовкти `; утоло `чувати, утолочи `ти; 
бутинува̀ти, забутино̀вувати, забутинува̀ти 

утроѐние   потро̀єння 
утро̀енный   потро `єнний 
утряса̀ть, утрястѝ   утряса̀ти, утрястѝ 
у̀тфель   цукрѝця,-ці, меля̀са,-си, у̀тфель,-лю 

(суміш цукру і патоки) 
утю̀г   1. пра̀ска,-ки; 2. гладѝло,-ла 

(для вигладжування дороги) 
у. доро̀жный   гладѝло,-ла
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утюг электрический                                                                          ущерб нанесённый 

у. электрѝческий   пра `ска електри `чна 
утю̀жение   прасува `ння; гла `дження 
утю̀женный   прасо `ваний; гла `джений 
утю̀жить   прасува̀ти; гла `дити 
утю̀жный   праскови `й; глади `льний 
утяжелѐние   обва̀жнювання, обтя `жування, 
утру `днювання; обва̀жнення, обтя `ження, 
утру `днення 

утяжелённый   обва̀жнений, обтя `жений 
утяжелѝтель   обва̀жнювач,-ча, обтя̀жувач,-ча 
утяжелѝть   обважни `ти, обтя `жити 
уха̀б   вѝбій,-бою 
уха̀бистый   вибо̀їстий 
ухва̀т   рога `ч,-ча̀ 
ухна̀ль   вухна `ль,-ля ` 
у̀хо   ву `хо,-ха 
у. иску̀сственное   ву `хо шту `чне 

ухо̀д   1. вѝхід,-ходу, відхі̀д,-хо̀ду; 2. догляда̀ння, 
по `рання; до̀гляд,-ду (за ким, за чим) 

ухудша̀ть, уху̀дшить   погі̀ршувати, погі̀ршити 
ухудшѐние   погі `ршення 
уча̀сток   частѝна,-ни, відрі̀зок,-ка, мі̀сце,-сця, 
діля `нка,-ки, дільни `ця,-ці 
у. ба̀лки   відрі̀зок [частѝна] тря̀му [ба̀лки] 
у. вы̀емочный   дільни `ця виймо `ва 
у. деформа̀ции   мі̀сце деформува̀ння; 
мі̀сце здеформува̀ння; мі̀сце здеформо̀вання 

у. доро̀жный   дільни `ця шляхова ` 
у. калибру̀ющий   відрі̀зок калібрува̀льний 
у. нагружѐния   відрі̀зок наванта `жування 
у. образца̀   частѝна зразка ` 
у. произво̀дственый   дільни `ця виробни `ча 
у. развѝтия трѐщины   мі̀сце розвива `ння 
трі̀щини 

у. строѝтельно-монта̀жный   
дільни `ця будівѐльно-монта `жна 

у. теку̀чести   мі̀сце те `чности [плѝнности] 
у. упрочнѐния   відрі `зок змі̀цнення 
у. элекроремо̀нтный   
дільни `ця електроремо `нтна 

учёба   навча̀ння 
учѐбник   підру `чник,-ка 
учѐбный   навча̀льний 
учѐние   1. навча̀ння; 2. нау̀ка, тео̀рія, вчѐння; 
доктри `на,-ни 

учёт   1. о̀блік,-ку; 2. фін. о̀блік,-ку, диско̀нт,-ту, 
обчѝслення 

у. вѐкселя   диско̀нт ве `кселя 
у. оператѝвный   о̀блік операти `вний 
у. первѝчный   о̀блік перви `нний 
у. хозя̀йственный   о̀блік господа̀рський 

учётно-ссу̀дный   обліко `во-позичко̀вий 
учётно-экономѝческий   обліко̀во-економі̀чний 
учётный   1. обліко `вий; 2. фін. диско `нтний 
учётчик   обліко̀вець,-вця 
учѝтывать, учѐсть   1. врахо̀вувати, врахува̀ти; 
облі̀чувати, облічѝти; обчѝслювати, 
обчисля `ти, обчи `слити; 2. дисконтува `ти 
(вексель) 

учредѝтель   засно `вник,-ка, фунда `тор,-ра 
учреждѐние   1. засно `вування, заклада̀ння, 
устано `влювання; заснува̀ння, закла̀дення, 
устано̀влення; 2. устано̀ва,-ви, інститу̀ція,-ції 
у. кооператѝва   заснува `ння кооперати `ву 
у. ма `лого предприя̀тия   закла̀дення мало̀го 
підприє `мства 

у. трѐста   заснува̀ння тре `сту 
у. фѝрмы   заснува̀ння фі̀рми 
у. фо̀нда   заснува̀ння фо `нду 

уша̀к   буд. підпі̀рка,-ки 
уша̀т   шапли `к,-ка̀ (для води) 
уширѐние   розширя `ння, розшѝрювання; 
розши `рення; ро `зшир,-ру 

ушѝренный   розши `рений 
уширѝтель   розшѝрювач,-ча, розшѝрник,-ка 
уширѝтельный   розши `рювальний 
уширя̀ть, ушѝрить   розширя̀ти, розшѝрювати, 
розши `рити 

у̀шко   ву `шко,-ка 
у. иго̀льное   ву `шко го `лки 
у̀. направля̀ющее   ву̀шко напрямнѐ 
у. рессо̀ры   ву `шко ресо `ри 
у̀. фикса̀торное   ву̀шко фікса `торне 

ушко̀вый   вушкови `й 
ущѐлье   уще `лина,-ни, міжгі̀р’я 
ущемѝтель   защѐмлювач,-ча 
ущемлѐние   защи `кування; защѐкнення; 
урі̀зування; урі̀зання (прав) 

ущемля̀ть, ущемѝть   защѝкувати, защѐкнути; 
затиска `ти, затѝснути 

ущѐрб   шко `да,-ди, втра `та,-ти, збѝток,-тку, 
збѝтки,-ків 
у. нанесённый   втра `та за `вдана; збѝток 
за̀вданий, зби `тки за̀вдані
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фабрика                                                                                                        фазирующий 

 
Ф 

 
фа̀брика   фа̀брика,-ки (форма організації 
виробництва) 
ф. бума̀жная   фа̀брика паперо̀ва, папі̀рня,-ні 
ф. верёвочная   фа̀брика мотузко̀ва 
ф. во̀йлочная   фа̀брика повстя `на̀ 
ф. галантерѐйная   фа̀брика галантере `йна 
ф. деревообраба̀тывающая   тарта̀к,-ка̀, 
фа̀брика деревообро `бна 

ф. джу `товая   фа̀брика джу `това 
ф. золотопромы̀вочная   
фа̀брика золотопромивна ` 

ф. камнерѐзная   фа̀брика каменері̀зна 
ф. картона̀жная   фа̀брика картона `жна 
ф. красѝльная   фа̀брика фарбува̀льна 
ф. мѐбельная   фа̀брика мѐблева, 
мебля `рня,-ні 

ф. обогатѝтельная   фа̀брика збага̀чувальна 
ф. обо̀йная   фа `брика шпале `рна 
ф. о̀бувная   фа̀брика взуттє `ва 
ф. отдѐлочная   фа̀брика обробна̀ 

[опоряджа `льна, оздо̀блювальна, 
викі `нчувальна] 

ф. прядѝльная   фа̀брика пряди `льна, 
прядѝльня,-ні 

ф. рудообогатѝтельная   
фа̀брика рудозбага̀чувальна 
[рудозбага `тна] 

ф. сма̀зочных ма̀сел   
фа̀брика мастиловиробна ` 

ф. спѝчечная   фа̀брика сірнико `ва 
ф. таба̀чная   фа̀брика тютюно `ва 
ф. тка̀цкая   фа̀брика тка `цька 
ф. трикота̀жная   фа̀брика трикота̀жна 
ф. углеобогатѝтельная   фа̀брика 
вуглезбага `чувальна [вуглезбага `тна], 
вуглезбага̀чувальня,-ні, вуглезбага̀тня,-ні 

ф. фармацевтѝческая   
фа̀брика фармацевти `чна 

ф. хлопкопрядѝльная   
фа̀брика бавовнопряди `льна 

ф. часова̀я   фа̀брика годи `нників 

ф. швѐйная   фа̀брика шва̀цька [кравѐцька] 
ф. шёлкотка̀цкая   фа̀брика шовкотка̀цька 
ф. шерстепрядѝльная   вовнопрядѝльня,-ні, 
фа̀брика вовнопряди `льна 

ф. шпага̀тная   фа̀брика шпага̀тна, шпага̀тня,-ні 
фабрика̀нт   фабрика̀нт,-та (власник фабрики) 
фабрика̀т   ви `ріб,-робу, фабрика̀т,-ту 

(завершений продукт виробництва, 
призначений для споживання без 
додаткового обробітку) 

фабрика̀ция   виробнѝцтво,-ва, фабрика̀ція,-ції, 
фабрикува `ння 

фабрикова̀ние   виробля `ння, фабрикува `ння 
фабрикова̀ть   виробля `ти, фабрикува `ти 
фабрику̀емый   виро̀блюваний, фабрико̀ваний; 
виробни `й, вифабрико `вний 

фабрику̀ющий   виро `блювальний, 
фабрикува `льний 

фабрѝчный   фабрѝчний 
фа̀за   фа̀за (1. період, ступінь у розвитку 
чого-небудь; 2. ел. параметер синусоїдного 
струму; 3. ел. провід, частина багатофазової 
системи струмів; 4. хем. однорідна 
складова частина фізико-хемічної системи, 
відмежована поверхнею розділу від інших 
частин цієї системи) 
ф. внедрѐния   фа̀за проника `ння 

[впрова `дження] 
ф. вычита̀ния   фа̀за відніма `ння 
ф. га̀зовая   фа̀за га̀зова 
ф. диспѐрсная   фа̀за диспе `рсна 
ф. жѝдкая   фа̀за ріди `нна [пли `нна] 
ф. затмѐния   астр. фа `за зате `мнення 
ф. колеба̀ний   фа̀за колива `ння 
ф. Луны̀   фа̀за Мі̀сяця 
ф. ма̀тричная   фа̀за ма̀трична 
ф. нача̀льная   фа̀за початко `ва 
ф. неусто̀йчивая   фа̀за нестійка ` 
ф. опуска̀ния   фа̀за опуска `ння 
ф. подьёма   фа̀за підняття ` 
ф. промежу̀точная   фа̀за проміжна ` 
ф. твёрдая   фа `за тверда̀ 
ф. частѝчная   фа̀за частѝнна 

фазѝрование   фазува `ння 
фазѝрованный   сфазо̀ваний 
фазѝровать   фазува `ти, сфазува `ти 
фазѝруемый   фазо̀ваний; сфазо `вний 
фазѝрующий   фазува `льний, фазівни `й
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фазирующийся                                                                                            фальцгебель 

фазѝрующийся   сфазо̀вний; фазо̀ваний 
фа̀зный   ел. фа `зний 
фазовраща̀тель   фазооберта `ч,-ча ` 
фа̀зовый   ел., хем. фа̀зовий 
фазоинвѐртор   фазоінве `ртор,-ра, 
фазоперетво `рювач,-ча 

фазоиндика̀тор   фазоіндика `тор,-ра, 
фазопока `жчик,-ка 

фазокомпенса̀тор   фазокомпенса̀тор,-ра, 
фазовирівни `к,-ка̀ 

фазокомпенса̀ция   фазокомпенса̀ція,-ції, 
фазовирі `внювання 

фазо̀метр   фазо̀метер,-тра, фазомі̀р,-ра 
фазопреобразова̀тель   
ел. фазоперетво `рювач,-ча 

фазорасщепѝтель   
ел. фазорозщі `плювач,-ча 

фазорегуля̀тор   ел. фазорегуля `тор,-ра 
фазотро̀н   ел. фазотро `н,-на (прискорювач 
руху заряджених елементарних частинок) 

фазоуказа̀тель   ел. фазопока `жчик,-ка 
фазочасто̀тный   фазочасто̀тний 
фа̀йл   файл,-ла 
фа̀кел   фа̀кел,-ла, смолоскѝп,-па, струмѝна,-ни 
ф. га̀зовый   струми `на вогне `ва 
ф. пла̀мени   фа̀кел полум’я `ний 
ф. то̀плива   фа̀кел па̀ливний, струм, 
струми `на па `ливна 

факсѝмиле   факси `міле, зробѝ поді̀бне 
(точне відтворення графічного оригіналу 
фотографічним способом або печаткою) 

факт   факт,-ту, поді̀я,-ді̀ї 
фактѝческий   фактѝчний, ді̀йсний, спра̀вжній, 
ная `вний 

фа̀ктор   чи `нник,-ка, фа̀ктор,-ра 
ф. внѐшний   чи `нник [фа̀ктор] зо̀внішний 
ф. вну̀тренний   чѝнник вну `трішній 
ф. врѐмени   чѝнник ча̀су 
ф. второстепѐнный   чѝнник другоря `дний 
ф. дѐйствующий   чѝнник діє̀вий [ная̀вний] 
ф. доминѝрующий   чѝнник переважа̀льний 
ф. жёсткости   чѝнник жо `рсткости 

[твѐрдости] 
ф. климатѝческий   чѝнник клімати `чний 
ф. конструктѝвный   чѝнник конструктѝвний 
ф. концентра̀ции   чѝнник концентра `ції 
ф. масшта̀бный   чи `нник масшта `бний 

ф. механѝческий   чѝнник механі̀чний 
ф. неучѝтываемый   чѝнник неврахо `вний 
ф. неучтённый   чѝнник неврахо `ваний 
ф. ориентацио̀нный   чѝнник орієнтаці̀йний 
ф. постоя̀нно дѐйствующий   чѝнник пості̀йний 

[ста̀лий] 
ф. радиацио̀нный   чѝнник радіяці̀йний 
ф. рѝска   чи `нник ри `зику 
ф. сжима̀емости   чѝнник стиска `ння 

[стѝскуваности] 
ф. силово̀й   чѝнник силови `й 
ф. структу̀рный   чи `нник структу `рний 
ф. технѝческий   чи `нник техні `чний 
ф. технологѝческий   чѝнник технологі̀чний 
ф. химѝческий   чѝнник хемі̀чний 
ф. экономѝческий   чи `нник економі̀чний 
ф. эксплуатацио̀нный   
чѝнник експлуатаці̀йний 

ф. электромагнѝтный   
чѝнник електромагне `тний 

факториа̀л   факторія `л,-лу (добуток 
натуральних чисел від 1 до заданого 
натурального числа, тобто 1х2х3х…хn) 

факту̀ра   1. факту̀ра,-ри, побудо̀ва,-ви, 
оздоба,-би (особливості побудови та 
оздоблення поверхні будь-якого предмета); 
2. раху `нок,-нку, спи `сок,-ска, факту `ра,-ри 
(рахунок за проданий товар із зазначенням 
його кількости та вартости) 

факту̀рный   факту̀рний, оздо̀бний, рахунко̀вий 
факультатѝвный   факультатѝвний, ві̀льний, 
необов’язко `вий, на ви `бір 

факультѐт   факультѐт,-ту 
(підрозділ навчального закладу) 

фа̀л   фал,-ла (1. линва для підняття вітрил; 
2. тонка кодола для розкриття парашута) 

фа̀линь   фа̀лінь,-ня (линва, якою прив’язують 
човен до пристані) 

фалрѐп   мор. фалрѐп,-па, лѝнва,-ви, кодо̀ла,-ли 
фальц   1. полігр. фальц,-ца, фа̀лець,-льця 

(загин країв паперових аркушів); 2. стол. 
ґа̀ра,-ри, фальц,-ця (прямокутний рівчак 
уздовж краю скріплюваних дощок) 

фальцапара̀т   полігр. фальцапара̀т,-та 
(прилад, що обклеює форзац смужкою 
тканини для приєднання аркушів 
внутрішніх країв книжки) 

фальцгѐбель, фальцго̀бель   стол. 
фальцго `бель,-бля, фальцге `бель,-бля 
(вид рубанка для вистругування фальца)

Ф 
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фальцевание                                                                                                           фацет 

фальцева̀ние   полігр. фальцюва `ння 
фальцева̀ть   фальцюва `ти 
фальцо̀ванный   сфальцьо `ваний 
фальцу̀ющий   фальцюва `льний 
фальшѝвый   фальши `вий, підро̀блений 
фанѐра   фане `ра,-ри, дикт,-ту, форні `р,-ру 
ф. декоратѝвная   фане `ра декорати `вна 
ф. клѐенная   фане `ра склѐєна 
ф. многосло̀йная   фанѐра багатошаро `ва 
ф. пѝленая   фане `ра спи `ляна 
ф. рѐзанная   фане `ра зрі̀зана 
ф. стро̀ганная [облицо̀вочная]   фане `ра 
зістру̀гана [личкува `льна] 

фанѐрный   фанѐрний, форні `рний 
фанерова̀ние   фанерува `ння, форнірува `ння 
фанеро̀ванный   фанеро̀ваний, форніро̀ваний 
фанерова̀ть   фанерува `ти, форнірува `ти 
фанѐрочный   фане `рний, форні̀рний 
фанто̀мный   тех. фанто `мний, ілюзі̀йний 
фа̀ра   фа̀ра,-ри (транспортний 
електричний ліхтар із рефлектором) 
ф. автомобѝльная   фа̀ра автомобі̀льна 
ф. поса̀дочная   фа̀ра приземна ` [посадна `] 
ф. самолётная   фа̀ра літако `ва 

фара̀да   фара `да,-ди (одиниця електричної 
ємности) 

фарадиза̀ция   фарадиза `ція,-ції 
(метод лікувального та діягностичного 
застосування змінного струму низької 
частоти) 

фарва̀тер   фарва̀тер,-тера (найзручніший і 
найбезпечніший шлях для проведення 
суден, позначений сигнальними знаками) 

фариномѐтр   фариномѐтер,-тра, 
борошноме `тер,-тра 

фармако̀лог   фармако `лог,-га (фахівець із 
вивчення дії ліків на організм) 

фармаколо̀гия   фармаколо `гія,-гії 
(наука, що вивчає дію ліків на організм і 
встановлює методи та засади їх 
застосування) 

фармакохѝмия   фармакохе `мія,-мії 
(хемія лікарських речовин) 

фарма̀ция   фарма̀ція,-ції (наука, що вивчає 
питання добування, обробітку, виготовлення, 
стандартизації, зберігання та продажу 
лікарських засобів) 

фа̀ртух   тех. фарту `х,-ха `, засло `на,-ни 
(деталь верстата, у якій розміщені 
механізми для передавання руху) 

ф. из прорезѝненой тка̀ни   
фарту `х проґумо `ваний 
(фартух з проґумованої тканини) 

ф. станка̀   фарту̀х верста `товий 
ф. су̀ппорта   фарту `х супорто `вий 

[підставко `вѝй] 
фа̀ртучный   фартухо `вий 
фа̀рфо̀р   порцеля `на,-ни 
ф. глазуро̀ванный   порцеля `на поли `в’яна 
ф. глинозѐмистый   порцеля̀на глинозѐмна 
ф. декоратѝвно-худо̀жественный   
порцеля `на декорати `вно-худо `жня 

ф. лито̀й   порцеля `на виливна ` [вили `вана] 
ф. полупрозра̀чный   порцеля̀на напівпрозо̀ра 

фарфо̀ровый   порцеля `но `вий 
фаса̀д   буд. фаса̀д,-ду, чоло `,-ла ` 

(зовнішній лицьовий бік будови) 
ф. боково̀й   фаса̀д боковѝй, причі̀лок,-лка 
ф. гла̀вный   фаса̀д головни `й 
ф. за̀дний   фаса̀д за̀дній 
ф. лицево̀й   фаса̀д чолови `й [лицьови `й] 

фаса̀дный   фаса̀дний, чолови `й 
фасѐт   полігр. фасѐт,-та (скошена бічна грань 
чого-небудь) 

фа̀ска   фа̀ска,-ки (навскісна частина ребра 
чи крайки на металевих, дерев’яних та 
інших виробах) 
ф. кругова̀я   фа̀ска колова ` 
ф. лѐзвия   фа̀ска лѐза 
ф. монта̀жная   фа̀ска монта `жна 
ф. перехо̀дна̀я   фа̀ска перехідна ` 
ф. ско̀шенная   фа̀ска скіснорі `зна 
ф. устано̀вочная   фа̀ска встанівна̀ [уставо̀ва] 
ф. центрова̀я   фа̀ска центрова ` 

фасова̀ть   фасува̀ти (розважувати в певних 
дозах і певній кількості; розважувати і 
пакувати) 

фасо̀вочный   фасува `льний 
фасовщѝк   фасува `льник,-ка 
фасо̀н   фасо̀н,-ну, модѐль,-лі, зразо `к,-зка `, 

о̀брис,-су 
фасо̀нный   фасо̀нний, обрисо `вий 
фахвѐрк   буд. фахве `рк,-ка 

(каркас огороджувальної конструкції, 
проміжки якої закладені цеглою) 

фацѐт   фацѐт,-та (1. скошений край 
стереотипу або кліше, призначений для 
кріплення їх на підставці чи формному 
циліндрі; 2. полігр. дефект відлитих рядків)
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фацетирование                                                                                         феррованадий 

фацетѝрование   фацетува `ння 
фа̀ция   геол. фа̀ція,-ції (шар осадової 
гірської породи, що має однакові склад, 
фізико-хемічні властивості та викопну 
фауну і флору) 

фашѝна   фашѝна,-ни, та̀раска,-ки, та̀рас,-са 
(в’язка гілля, лози, очерету циліндричної 
форми для укріплення насипів, гребель, доріг) 

фашѝнный   фаши `нний, та `расовий 
фая̀нс   фая `нс,-су (виріб з тонкої кераміки 

– біла або кольорова маса з глини з 
домішками гіпсу та інших речовин, 
обпалена та вкрита поливою) 
ф. глазуро̀ванный   фая `нс поли `в’яний 
ф. с подглазу̀рной ро̀списью   
фая `нс з підполи `вним малю `нком 

ф. худо̀жественный   фая `нс худо̀жній 
фая̀нсовый   фая `нсовий 
фен   1. метеор. фен,-ну (сухий теплий 
вітер, що дме з гір у долину); 2. фен,-на 
(електричний прилад для сушіння струменем 
нагрітого повітря) 

феназѝн   феназѝн,-ну (азобарвник для 
фарбування текстильних волокон, 
шкіри, паперу, ґуми і синтетичних мас) 

фено̀л   фено `л,-лу (органічна сполука; 
використовують як антисептик 
для дезинфекції, у виробництві 
синтетичних смол, барвників) 

фенопла̀сты [смо̀лы фено̀ло-альдегѝдные]   
фенопла̀сти,-тів (феноло-альдегідні смоли; 
використовують як лаки, а з наповнювачами 
- як шаруваті пластики, пінопласти, 
конструкційні та корозійностійкі 
матеріяли) 

фѐрма   фѐрма,-ми, зв’я̀зень,- зня (тримальна 
конструкція зі стрижнів, трямів тощо, 
міцно з’єднаних, зварених, склепаних у вузли) 
ф. а̀рочная   фѐрма а̀ркова 
ф. ба̀лочная   фе `рма трямова ` [ба `лкова, 
двигаро `ва] 

ф. бесшарнѝрная   фѐрма безсугло̀бова 
ф. большо̀го пролёта   фѐрма великопрогі̀нна 
ф. вися̀чая   фѐрма почіпна̀ [висна̀, вися̀ча] 
ф. гла̀вная   фѐрма головна ` 
ф. двуска̀тная   фѐрма двосхи `ла 
ф. кача̀ющаяся   фѐрма хитка ` 
ф. клёпаная   фѐрма склѐпана 
ф. консо̀льная   фѐрма консо `льна 
ф. многорешётчатая   фѐрма багатоґратча̀ста 
ф. моста̀   фѐрма мо̀сту [моста̀] 

ф. мостова̀я   фѐрма мостова ` 
ф. пло̀ская   фѐрма пласка ` [пло `ска̀] 
ф. подко̀сная   фѐрма косяко `ва 
ф. подкра̀новая   фѐрма підзво `дова 

[підкра̀нова] 
ф. подстропѝльная   фѐрма підкро̀квова 
ф. покры̀тия   фе `рма дахова ` [по `кривлі, 
покриття `] 

ф. преднапряжённая   
фѐрма переднапру̀жена [переднатя̀гнута] 

ф. разбо̀рная   фѐрма розбірна ` 
ф. распо̀рная   фѐрма розпірна̀ [розпира̀льна] 
ф. растя̀жная   фѐрма розтяго̀ва 
ф. решётчатая   фѐрма ґратча `ста 
ф. сбо̀рная   фѐрма збірна ` 
ф. сварна̀я   фѐрма зварова ` [зва `рена] 
ф. стропѝльная   фѐрма кроквяна̀ 
ф. шарнѝрная   фѐрма шарні̀рна [суглобо̀ва] 
ф. эстака̀ды   фѐрма естака `дна 

фермѐнт   хем. фермѐнт,-ту, ензѝм,-му 
(біологічний каталізатор, який прискорює 
хемічні процеси, потрібні для 
життєдіяльности організму) 
ф. сычу̀жный   фермѐнт сичу̀жний (фермент 
одного із відділу шлунку жуйних тварин) 

фермента̀тор   фермента `тор,-ра 
(устатковання для проведення ферментації) 

фермента̀ция   хем. фермента `ція,-ції, 
броді `ння (процес розкладання органічних 
речовин під впливом ферментів) 

ферментѝровать   ферментува̀ти, збро̀джувати 
фѐрмий  Fm   хем. фѐрмій,-мію (штучний 
радіоактивний хемічний елемент, ат.н. 100; 
належить до актиноїдів) 

ферра̀т   фера `т,-ту (сіль залізної кислоти) 
ферримагнетѝзм   феримагнети `зм,-му 
феррѝтный   фери `тний 
феррѝты   фери `ти,-тів, оксифе `ри,-рів 

(комплексні металеві оксиди, які 
проявляють магнетні властивості) 

ферроалюмѝний   фероалюмі̀ній,-нію 
(стоп заліза з алюмінієм; застосовують 
у виробництві конструкційних сталей) 

ферробо̀р   феробо̀р,-ру (застосовують для 
легування сталі і вилучення з неї кисню) 

феррована̀дий   ферована `дій,-дію 
(стоп ванадію і заліза, застосовують у 
виробництві спеціяльних сталей)
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ферровольфрам                                                                         физика молекулярная 

ферровольфра̀м   феровольфра `м,-му 
(стоп вольфраму і заліза, застосовують 
у виробництві конструкційних та 
інструментальних сталей) 

ферромагнетѝзм   феромагнети `зм,-му 
ферромагнѐтик   феромагне `тик,-ку 
феррома̀рганец   фероманґа `н,-ну 

(застосовують у виробництві сталей з 
високими механічними властивостями 
та електротехнічних приладів) 

ферромолибдѐн   феромолібдѐн,-ну 
(застосовують у виробництві 
інструментальних і неіржавких сталей) 

ферронѝкель   фероні̀кель,-лю (застосовують 
у виробництві неіржавких сталей) 

ферронихро̀м   фероніхро̀м,-му (стоп нікелю, 
хрому і заліза; застосовують у виробництві 
двигунів внутрішнього згорання та 
локомотивів) 

ферроспла̀в   феростоп,-пу (стопи заліза з 
іншими елементами) 

ферротита̀н   феротита `н,-ну (застосовують 
як протитертьовий стоп) 

феррохро̀м   ферохро `м,-му (застосовують 
у виробництві жаротривких сталей) 

фесто̀н   арх. фесто̀н,-ну (живописна або 
скульптурна прикраса у вигляді 
зубчастого чи хвилястого візерунка) 

фетр   фетр,-ру (тонка щільна повсть, 
виготовлена з кролячого пуху або відходів 
хутра інших звірів) 

фехра̀ль   фехра `ль,-лю (стоп заліза, хрому 
і алюмінію, відзначається жаротривкістю 
і великим електроопором) 

фѝбра   фі̀бра,-ри (непроклеєний ганчірковий 
папір, оброблений розчином цинку хлориду 
і спресований; застосовують як електро- 
і теплоізоляційний матеріял, ущільнювач 
місць з’єднання у приладах і апаратах) 
ф. бакелѝтовая [гетина̀кс, текстолѝт]   
фі̀бра бакелі̀това [гетина `кс,-су, 
текстолі `т,-ту] 

ф. вулканизѝрованная   фі̀бра звулканізо̀вана 
ф. листова̀я   фі̀бра аркуше `ва [листова `] 

фибрилля̀ция   фібриля `ція,-ції 
фибрѝн   фібрѝн,-ну (нерозчинний білок 
крови, утворюється під час зсідання 
крови) 

фибриногѐн   фібриноге `н,-ну (розчинний 
білок плазми крови, який при зсіданні 
крови перетворюється в фібрин) 

фиброѝн   фіброї `н,-ну (білкова волокниста 
частина натурального шовку) 

фибролѝт   фібролі `т,-ту (будівельний 
матеріял зі суміші деревної стружки, 
костриці, кенафу, конопель та інших 
волокнистих матеріялів з портланд-
цементом або магнезіяльним цементом) 
ф. изоляцио̀нный   фібролі `т ізоляці `йний 
ф. конструкцио̀нный   
фібролі `т конструкці `йний 

фибролѝтовый   фібролі `товий 
фигу̀ра   фігу̀ра,-ри, рису `нок,-нка, вид,-ду 
ф. впѝсанная   фігу̀ра впи `сана 
ф. вращѐния   фігу̀ра оберта `ння 
ф. интерференцио̀нная   
фігу̀ра інтерференці `йна 

ф. коноскопѝческая   фігу̀ра коноскопі̀чна 
ф. Лиссажу̀   фігу̀ра Ліссажу ` 
ф. равновелѝкая   фігу `ра рівновели `ка 
ф. травлѐния   фігу̀ра тра̀влення [ща̀влення] 
ф. уда̀ра   фігу̀ра уда̀ру 

фигу̀рно-шѝберный   фігу̀рно-ши `берний, 
фігу̀рно-засувко `вий 

фигу̀рный   фігу̀рний 
фѝдер   фі̀дер,-ра, живи `льник,-ка 

(1. ел. кабельна чи повітряна лінія живлення, 
що відходить від електростанції; 2. радіот. 
провід, який з’єднує радіопередавач 
(радіоприймач) з антеною; 3. мех. пристрій, 
що автоматично подає в машину 
сировинний матеріял для переробітку) 
ф. антѐнный   фі̀дер антѐнний 
ф. враща̀ющийся   фі̀дер оберто `вий 
ф. железнодоро̀жный   фі̀дер залізнѝчний 
ф. обра̀тный   фі̀дер зворо `тний 
ф. отводя̀щий   фі̀дер відвідни `й 
ф. отса̀сывающий   фі̀дер відсмо̀ктувальний 
ф. отходя̀щий   фі̀дер відхідни `й 
ф. подводя̀щий   фі̀дер підвіднѝй 

фѝдерный   фі̀дерний 
фѝзика   фі̀зика,-ки (наука про побудову, 
загальні властивості та закони руху 
матерії) 
ф. атмосфѐры   фі̀зика атмосфе `ри 
ф. а̀томная   фі̀зика а `томна 
ф. высо̀ких энѐргий   фі̀зика висо̀ких енѐргій 
ф. криста̀ллов   фі̀зика криста `лів 
ф. математѝческая   фі̀зика математѝчна 
ф. мета̀ллов   фі̀зика мета̀лів 
ф. молекуля̀рная   фі̀зика молекуля `рна
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физика полупроводников                                                                фильтр кварцевый 

ф. полупроводнико̀в   
фі̀зика напівпровідникі̀в 

ф. прикладна̀я   фі̀зика прикладна ` 
ф. статистѝческая   фі̀зика статисти `чна 
ф. строѝтельная   фі̀зика будіве `льна 
ф. твёрдого тѐла   фі̀зика твердо̀го ті̀ла 
ф. теоретѝческая   фі̀зика теорети `чна 
ф. технѝческая   фі̀зика техні̀чна 
ф. химѝческая   фі̀зика хемі̀чна 
ф. эксперимента̀льная   
фі̀зика експеримента̀льна 

ф. я̀дерная   фі̀зика я `дерна 
физиологѝческий   фі̀зіологі `чний 
физиоло̀гия   фізіоло̀гія,-гії (біологічна наука, 
що вивчає функції живого організму та 
процеси, які відбуваються в ньому) 

физѝческий   фізѝчний 
фикса̀ж   фото фікса̀ж,-жу ` (закріплення 
отриманого зображення) 

фикса̀тор   маш. фікса̀тор,-ра, закрі̀плювач,-ча 
ф. положѐния   мех. фікса̀тор поло `ження 
ф. про̀пусков   маш. фікса `тор про̀пусків 
ф. пружѝнный   маш. фікса̀тор пружѝнний 

фиксацио̀нный   фіксува `льний, фіксаці̀йний 
фикса̀ция   фікса̀ція,-ції, закрі `плення 
ф. болто̀в   фікса̀ція прого `ничів 
ф. вкла̀дышей   закріплення [фікса `ція] 
вкла `док 

ф. осева̀я   фікса̀ція осьова ` 
ф. при сбо̀рке   фікса̀ція під час склада̀ння 

[збира `ння] 
ф. углова̀я   фікса̀ція кутова ` 

фиксѝрование   1. мех. фіксува̀ння, зафіксува̀ння; 
2. фот. закріпля `ння, закрі̀плення; 3. хем. 
зв’я̀зування, зв’яза̀ння 

фиксѝрованный   зафіксо̀ваний, закрі̀плений 
фиксѝровать   фіксува `ти, зафіксува `ти 
фиксѝруемый   фіксо̀ваний, закрі̀плюваний; 
зафіксо̀вний, закріпни `й, 

фиксѝрующий   фіксува̀льний, закрі̀плювальний, 
фіксівни `й 

фиксѝрующийся   зафіксо̀вний, закріпни `й; 
фіксо̀ваний, закрі `плюваний 

фиктѝвный   фікти `вний, вѝгаданий, уя̀вний, 
неді̀йсний 

фѝкция   фі̀кція,-ції, ви `гадка,-ки (те, що не 
відповідає дійсності, не існує або видаване 
з певною метою за дійсне) 

филёнка   та̀хля,-лі 
филёнчатый   тахльо `вий 
филигра̀нный   філігра̀нний (старанно, тонко 
оброблений, майстерно виконаний) 

фильдеко̀с   текс. фільдеко̀с,-су (кручена 
бавовняна нитка, з якої виготовляють 
трикотажні вироби) 

фильѐр   фільє̀р,-ра (інструмент протягальних 
верстатів, крізь який протягують дріт, 
прутки, труби) 

фильѐра   текс. фільє̀ра,-ри (пристрій у 
вигляді ковпачка або диска з отворами 
для отримання штучних ниток і 
штапельних волокон) 

фильм   фільм,-му (1. тонка прозора плівка 
з нанесеним на неї світлочутливим шаром, 
яку використовують для фотографічного 
знімання; 2. а) твір кіномистецтва, 
кінофільм; б) телефільм; в) серія діяпозитивів 
– діяфільм) 

фильмоко̀пия   фільмоко̀пія,-пії (копія фільму, 
призначена для демонстрування) 

фильмопа̀к   фільмопа̀к,-ка (світлонепроникна 
коробка з негативною фотоплівкою) 

фильмоско̀п   фільмоско `п,-па (аппарат для 
демонстрування нерухомих зображень 
діяфільму) 

фильмоста̀т   фільмоста̀т,-та (металева 
шафа, де зберігають стрічки фільмів) 

фильмотѐка   фільмоте `ка,-ки (заклад, що 
збирає, зберігає і видає фільми) 

фильмофо̀н   фільмофо̀н,-на (аппарат, що 
записує звук на кіноплівку і відтворює його) 

фильтр   1. ел. фі̀льтер,-тра (пристрій для 
розділення електромагнетних або звукових 
хвиль); 2. хем. цідѝло,-ла (пристрій або 
речовина для розділення твердих і завислих 
частинок) 
ф. акустѝческий   фі̀льтер акусти `чний 

[звукови `й] 
ф. ва̀куумный   фі̀льтер ва̀куумний 

[порожне `вий] 
ф. водопрово̀дный   фі̀льтер водопрові̀дний 
ф. возду̀шный   фі̀льтер пові `тря `ний 
ф. высо̀ких часто̀т   фі̀льтер висо̀ких часто̀т 
ф. для пы̀ли   фі̀льтер відпоро `шний 
ф. дро̀ссельный   фі̀льтер дро̀сельний 
ф. заградѝтельный   
фі̀льтер загоро `джувальний 

ф. избира̀тельный   фі̀льтер вибірни `й 
ф. ква̀рцевый   фі̀льтер ква `рцовий
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фильтр-компенсатор                                                                                            фитиль 

ф.-компенса̀тор   фі̀льтер-компенса `тор, 
-тра-компенса `тора 

ф. мембра̀нный   фі̀льтер мембра̀нний 
ф. мешо̀чный   фі̀льтер мішковѝнний, 
цідѝло мішкове ` 

ф.-насо̀с   фі̀льтер-по `мпа,-ра-по `мпи 
ф. нѝзких часто̀т   фі̀льтер низькѝх часто̀т 
ф. оптѝческий   фі̀льтер оптѝчний [світловѝй] 
ф. осветѝтельный   фі̀льтер проя̀снювальний 
ф. полосово̀й   ел. фі̀льтер смугови `й 
ф. по̀ристый   цідѝло порува `те 
ф. радиоактѝвных аэрозо̀лей   
фі̀льтер радіоакти `вних аерозо `лей 

ф. радиово̀лн   фі̀льтер радіохвѝль 
ф. рука̀вный   фі̀льтер мішковѝй [рука̀вний] 
ф. свечно̀й   фі̀льтер патро `нний, 
фі̀льтер-па `лець 

ф. селектѝвный   фі̀льтер селектѝвний 
[вибірко `вий] 

ф. стекля̀нный   фі̀льтер скля `ний 
ф. то̀пливный   фі̀льтер па `ливний 
ф. электрѝческий   фі̀льтер електри `чний 
ф. ячѐистый   фі̀льтер комірко `вий 

[губча̀стий] 
фильтра̀т   фільтра̀т,- ту, пере `цід,-ду 

(рідина, яка пройшла через фільтер) 
фильтра̀тный   фільтра̀тний, перецідни `й, 
відцідни `й 

фильтра̀ция   фільтрува `ння, ці̀дження; 
фільтра̀ція,-ції (просочування рідини або 
газів) 
ф. воды̀   фільтра̀ція води ` 
ф. ма̀сла   фільтра̀ція олі̀ї 
ф. периферѝйная   фільтра̀ція перифері̀йна 
ф. по̀чвенная   фільтра̀ція ґрунтова ` 
ф. простра̀нственная   фільтрація просторо̀ва 

фильтрова̀ние   фільтрува `ння, ці̀дження, 
проці̀джування 
ф. перколяцио̀нное   
фільтрува `ння перколяці `йне 
(фільтрування через верству адсорбента) 

фильтро̀ванный   фільтро `ваний, 
профільтро `вуваний, проці `джуваний; 
профільтро `вний, процідни `й 

фильтрова̀ть   фільтрува `ти, ціди `ти 
фильтровентиля̀ция   фільтровентиля̀ція,-ції 
фильтротка̀нь   фільтроткани `на,-ни 

фильтрпрѐсс   фільтерпрѐс,-са, тискофі̀льтер, 
-тра 
ф. ка̀мерный   фільтерпре `с ка̀мерний 
ф. ма̀сляный   фільтерпрѐс олі̀йний [олѝвний] 
ф. ра̀мный   фільтерпре `с ра̀мний 

фильтру̀емость   фільтрі `вність,-ности, 
фільтро `ваність,-ности 

фильтру̀емый   фільтро `ваний, 
профільтро `вуваний, проці `джуваний; 
профільтро `вний, процідни `й 

фильтру̀ющий   фільтрува̀льний, цідѝльний, 
фільтрівни `й 

фильтру̀ющийся   профільтро̀вний, проціднѝй; 
фільтро `ваний, профільтро `вуваний, 
проці̀джуваний 

фильц   текс. фільц,-цу (повстеподібний 
шар, який утворюється на поверхні 
суконних тканин при їх валянні) 

финансѝрование   ек. фінансува `ння; 
профінансува̀ння (забезпечення коштами, 
фінансами кого-, що-небудь) 
ф. капита̀льных вложѐний   фінансува `ння 
капіта `льних вкла̀день 

ф. промы̀шленности   
фінансува `ння промисло `вости 

финансѝрованный   профінансо `ваний 
финансѝровать   фінансува̀ти, профінансува̀ти 
финѝметр   фіні̀метер,-тра (манометер із 
шкалою, який показує кількість і тиск 
газу в газових балонах) 

финѝфть   фіні̀фть,-ті (емаль для покриття 
металевих виробів і накладання візерунка 
на порцеляну) 

фѝниш   фі̀ніш,-шу, межа `,-жі̀, рубі̀ж,-бежу ` 
фѝнишер   фі̀нішер,-ра (машина для ущільнення 
та обробляння цементно-бетонного 
покриття дороги) 

финишѝрование   мет.об. фінішува `ння 
(ущільнення та обробіток металу) 

фѝнишный   мет.об. фі̀нішний 
фиолѐтовый   фіолѐтовий, фіялко̀вий (темно- 
бузковий колір, синій з червонуватим 
відтінком) 

фѝрма   фі̀рма,-ми (господарське, торговельне 
або промислове підприємство) 

фирн   геол. фірн,-ну (сніг, який внаслідок 
частого замерзання і розтавання набув 
форми льодяних крупинок) 

фѝрновый   фі̀рновий 
фитѝль   ґніт,-но̀ту
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фитильный                                                                                            флотация пенная 

фитѝльный   ґно `товий 
фѝтинг   мет. фі̀тинг,-га (фасонна деталь, 
якою з’єднують (на різьбі) труби) 

фѝто-   фі̀то- (перша частина складних 
слів, що означає “рослина”) 

фитотро̀н   фітотро `н,-ну (споруда, в якій 
моделюють кліматичні умови для вивчення 
реагування рослин на зміну умов середовища) 

фитохѝмия   фітохе `мія,-мії (хемія рослин) 
фиш   мор. фіш,-ша (одна зі снастей на 
судні, за допомогою якої витягають якір) 

фишба̀лка   фішба̀лка,-ки (дерев’яна або 
металева балка для надання веретену 
якоря горизонтального положення) 

флаво̀н   флаво̀н,-ну (складник деяких жовтих 
барвників) 

флагшто̀к   флагшто `к,-ка (вертикальна 
жердина для прапора) 

флако̀н   флако̀н,-на (пляшечка для парфумів, 
ліків) 

флако̀нный   флако `нний 
фланг   військ. фланг,-гу, край,-ра̀ю (правий 
або лівий бік чогось) 

фланѐль   текс. флане `ль,-лі (м’яка вовняна 
або бавовняна ворсиста тканина 
полотняного переплетення) 

фланѐльный   флане `льний 
фла̀нец   фла̀нець,-нця, крѝси,-рѝс, відгѝн,-ну, 
комірѐць,-рця ` 
ф. бортово̀й   крѝси бортові ` 
ф. глухо̀й   фла̀нець глухѝй, за̀тичка крисова̀ 
ф. контактѝрующий   крѝси контактува̀льні 
ф. кру̀глый   комірѐць кру `глий 
ф. лито̀й   фла̀нець вилѝвний, крѝси виливні̀ 
ф. наварно̀й   фла̀нець наварни `й 
ф. неконтактѝрующий   
фла̀нець неконта̀ктний 

ф. опо̀рный   крѝси опо `рні 
ф. приварно̀й   кри `си прива `рені 
ф. привѝнченый   фла `нець приґвѝнчений 
ф. ребо̀рдный   крѝси ребо̀рдні (виступної 
частини обода колеса або кодолового 
шківа) 

ф. соединѝтельный   кри `си сполучні̀, 
фла̀нець з’є `днувальний 

ф. упру̀гий   крѝси пру̀жні̀, фла̀нець пру̀жнѝй 
фланк   фланк,-ка, бі `к, бо̀ку 

(фортеці, польового укріплення) 
фланцева̀ние   фланцюва `ння, крисува `ння 
фланцева̀ть   фланцюва `ти, крисува `ти 

фла̀нцевый   фла̀нцевий, кри `совий 
фла̀т   флат,-ту (друкарський папір окремими 
аркушами) 

фла̀ттер   ав. фла̀тер,-ра (спонтанна вібрація 
крила або хвостового оперення літака) 

флѐгма   хем. флѐгма,-ми, слиз,-зу (згущена 
маса, що залишається після фракційного 
перегону рідинної суміші в перегінному 
апараті) 

флегматиза̀тор   флегматиза `тор,-ра, 
зла̀гідник,-ка 

флегматиза̀ция   флегматиза `ція,-ції, 
зв’я `лювання, зла̀гіднювання 
ф. взры̀вчатых вещѐств   флегматиза `ція 
вибухо `вих речови `н 

ф. ракѐтного то̀плива   флегматиза̀ція 
раке `тного па `лива 

флейц   флейц,-ца (плоский широкий пензель 
з м’якого волосся, яким у малярстві 
вирівнюють свіжопофарбовану поверхню) 

флейцева̀ть   флейцюва `ти (згладжувати, 
вирівнювати свіжопофарбовану поверхню 
флейцом) 

флейцова̀ние   флейцюва `ння 
ф. ма̀сляной окра̀ски   флейцюва `ння 
олі̀йного пофарбува̀ння 

флейцо̀ванный   флейцьо `ваний 
флексу̀ра   геол. флексу̀ра,-ри (ступінчастий 
вигин верств гірських порід, утворений 
унаслідок зсуву, деформації земної кори) 

флёр   текс. флер,-ру, серпа `нок,-нку 
(1. тонка прозора, звичайно шовкова, 
тканина; 2. напівпрозорий покрив) 

флѝгель   флі̀гель,-лю (житлова бічна 
прибудова до головного будинку або 
будиночок у дворі головного будинку) 

флинт, флинтгла̀с   флінт,-ту, флінтгла `с,-су 
(оптичне скло з великим показником 
заломлення) 

флокуля̀тор   хем. флокуля `тор,-ра 
флокуля̀ция   флокуля `ція,-ції (осадження 
у вигляді клаптів) 

флота̀тор   флота̀тор,-ра, збага̀чувальник,-ка 
флотацио̀нный   флотаці `йний 
флотацио̀нный   флотаці `йний 
флота̀ция   флота̀ція,-ції (спосіб збагачення 
руд – відокремлення корисних копалин 
від порожніх порід, що ґрунтується на 
спливанні корисних частинок на поверхню 
разом з бульбашками повітря) 
ф. пѐнная   флота̀ція пі `нна
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флотация плёночная                                                                     фокусировка частиц 

ф. плёночная   флота `ція плі̀вкова 
ф. селектѝвная   флота̀ція селекти `вна 

[вибірко `ва] 
флотѝровать   флотува `ти 
флотореагѐнты   флота̀тори,-рів, реагѐнти 
флотаці `йні 
ф. модифика̀тора шла̀ма   
флота̀тори-наму̀льники,-рів-наму̀льників 

ф. пенообразова̀тели   
флота `тори-піновики `,-рів-піновикі̀в 

ф. собира̀тели   
флота `тори-збирачі̀,-рів-збирачі̀в 

флуктуацио̀нный   фіз. флуктуаці̀йний 
флю̀гер   флю `гер,-ра (1. пристрій, яким 
визначають напрям і швидкість вітру; 
2. в давнину – прапорець на списі) 
ф. ветрово̀й   флю `гер вітрови `й 
ф. водяно̀й   флю̀гер водянѝй, течієвка̀з,-зу 

флю̀герный   флю `герний 
флюѝд   флюї̀д,-ду (рідина і те, що витікає) 
ф.-процѐсс   флюї `д-проце `с 

(процес в завислому шарі) 
флюктуа̀ция   флуктуа `ція,-ції 

(1. відхилення якоїсь величини від її 
середнього значення; 2. хвилювання, 
безперервний рух) 

флюктуѝровать   флюктуюва `ти 
флюоресцѐнтный   флу[ю]оресцѐнтний 
флюоресцѐнция   фіз. флу[ю]оресцѐнція,-ції 

(короткочасне світіння (10-8 – 10-9 с) 
деяких речовин після припинення їх 
освітлення) 

флюоресцѝровать   флу[ю]оресціюва `ти 
флюоресцѝрующий   флу[ю]оресціюва̀льний 
флюорѝт   флюори `т,-ту, пла `вень,-ня, 
то̀пник,-ка 

флюорогра̀фия   флу[ю]орогра `фія 
(фотографування зображень з 
флу[ю]оресцентних екранів, метод 
діягностичного розпізнавання захворювань 
деяких внутрішніх органів людини) 

флюоро̀метр [флуорѝметр]   флуоро `метер, 
-тра, флюори `метер,-тра (1. прилад для 
вимірювання тривалости флу[ю]оресценції; 
2. пристрій для визначення 
інтенсивности люмінесценції) 

флюороско̀п   флу[ю]ороско `п,-па (прилад 
для спостереження люмінесценції, 
застосовується для люмінесцентного 
аналізу в техніці і медицині) 

флюс   то̀пник,-ка, флюс,-су, топня `к,-ка̀ 
(допоміжний матеріял, який 
використовують для топлення металів, 
зварювання, лютування) 
ф. для дугово̀й сва̀рки   
флюс дугозва `рювальний (флюс для 
дугового зварювання) 

ф. защѝтный [покро̀вный]   топня `к 
захисни `й [покривни `й] 

ф. известко̀вый   топня `к вапняко `вий 
ф. керамѝческий   топня `к керамі̀чний 
ф. кѝслый   топня `к ки `слий 
ф. нейтра̀льный   топня `к нейтра `льний 
ф. основно̀й   топня `к основни `й 
ф. пая̀льный   топня `к лютува `льний 
ф. сва̀рочный   топня `к зва `рювальний 

флюсова̀ние   топнякува `ння, флюсува `ння 
флюсо̀ванный   протопнякова `ний, 
профлюсо `ваний 

флюсова̀ть   топнякува `ти, флюсува `ти 
флю̀совый   топняко̀вий, флю `совий 
флю̀тбет   флю `тбет,-та, ло̀же,-жа 

(штучна підводна основа гребель та 
інших гідротехнічних споруд) 

фля̀га   фля `га,-ги, бакла `га,-ги, бідо `н,-на 
(похідна плоска металева посудина, 
призначена для рідини) 

фок   мор. фок,-ка (нижнє пряме вітрило 
на передній щоглі корабля) 

фока̀льный   фіз. фока `льний, фо `кусний 
фо̀кус   фо̀кус,-су (1. точка, в якій збираються 
промені, відбиті сферичним дзеркалом 
або заломлені лінзою; 2. мат. точка, що 
відношення віддалей від будь-якої точки 
на кривій лінії до неї та до певної прямої 
є сталою величиною) 

фокусѝрование   фокусува `ння 
фокусѝрованный   фокусо̀ваний; сфокусо̀вний 
фокусѝровать, сфокусѝровать   фокусува̀ти, 
сфокусува `ти 

фокусиро̀вка   фокусува̀ння, сфокусо̀вування, 
зосерѐджування; сфокусува̀ння, зосерѐдження; 
сфокусо `вання 
ф. автоматѝческая   
фокусува `ння автомати `чне 

ф. вертика̀льная   фокусува̀ння вертика̀льне 
ф. га̀зовая   фокусува `ння га̀зове 
ф. жёсткая   фокусува `ння жорсткѐ 
ф. частѝц   фокусува `ння частѝнок
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фокусируемый                                                                                                форкамера 

фокусѝруемый   фокусо̀ваний; сфокусо̀вний 
фокусѝрующий   фокусува̀льний, фокусівнѝй 
фокусѝрующийся   сфокусо̀вний; фокусо̀ваний 
фо̀кусный   фо̀кусний 
фо̀лио   фо̀ліо (в аркуші) 
фольга̀   фо̀лія,-лії, фольга `,-ги ` 

(1. тонкий аркуш з металу та стопу; 
застосовують для виготовлення електродів 
і конденсаторів; 2. матеріял для нанесення 
зображень на оправи книг) 
ф. алюмѝниевая   фо̀лія [фольга̀] алюмі̀нієва 
ф. золота̀я   фо̀лія [фольга̀] золота̀ 
ф. нейзильбѐровая   
фо̀лія [фольга `] нейзільбѐрова 

ф. оловя̀ная   фо̀лія [фольга `] ци `нова, 
станіо `ль,-лю 

ф. свинцо̀вая   фо̀лія [фольга `] олив’я `на, 
фольга ` плю `мбієва 

фо̀льговый   фо̀лієвий, фо̀льго̀вий, фо̀лійний 
фон   фон,-ну, тло,-ла, по̀ле,-ля 
фона̀рь   ліхта̀р,-ря ` (1. частина будівлі – 
надбудова над покриттям; освітлювальний 
пристрій з джерелом світла) 
ф. аэрацио̀нный   ліхта `р аераці̀йний 
ф. бу̀ферный   ліхта̀р підпружнико `вий 
ф. вѐрхнего свѐта   ліхта̀р вѐрхнього сві̀тла 
ф. карма̀нный   ліхта̀р кишенько̀вий 
ф. проекцио̀нный   ліхта̀р проєкці̀йний 
ф. светосигна̀льный   ліхта̀р світлосигна̀льний 
ф. смотрово̀й   ліхта̀р оглядо̀вий 
ф. электрѝческий   ліхта̀р електрѝчний 

фонд   ек. фонд,-ду, нагрома `дження, 
ресу `рси,-сів, запа `си,-сів 
ф. амортизацио̀нный   
фонд амортизаці̀йний 

ф. во̀дный   ресу̀рси во `дні, запа `си води ` 
ф. возмещѐния (убы̀тков)   
фонд відшкодува̀ння (зби `тків) 

ф. жилѝщный   фонд житлови `й 
ф. земѐльный   фонд земѐльний 
ф. информацио̀нно-спра̀вочный   
фонд інформаці `йно-довідко `вий 

ф. обмѐнный   фонд обмі̀нний 
ф. резѐрвный   фонд резе `рвний 
ф. целево̀й   фонд цільови `й 

фо̀ндовый   фо̀ндовий 
фондоёмкость   фондомі̀сткість,-кости 

фондоотда̀ча   фондовідда̀ча,-чі 
фо̀нды   фо̀нди,-дів 
ф. возвра̀тные   фо̀нди поверта `нні 
ф. непроизво̀дственные   фо̀нди невиробнѝчі 
ф. оборо̀тные   фо̀нди оборо `тні 
ф. обращѐния   фо̀нди обіго `ві 
ф. основны̀е произво̀дственные   
фо̀нди основні ` виробни `чі 

ф. ры̀ночные   фо̀нди ри `нкові 
фонѐма   фоне `ма,-ми (найменша звукова 
одиниця мови, яка служить для творення 
і розрізнення слів та їхніх форм) 

фонѝческий   фіз. фоні̀чний, звукови `й 
фо̀новый   фо̀новий 
фоногра̀мма   фоногра̀ма,-ми (запис звукових 
коливань на платівці) 

фоно̀граф   фоно̀граф,-фа (апарат для 
записування і відтворення звуку) 

фоногра̀фия   фоногра `фія,-фії 
фоно̀метр   фіз. фоно `метер,-тра, 
звуко `метер,-тра 

фонометрѝя   фіз. фономе `трія, звукоме `трія 
фоноско̀п   фоноско `п,-па (прилад для 
вивчення звукових особливостей мови) 

фонотѐка   фонотѐка,-ки (зібрання фонограм) 
фонта̀н   фонта `н,-на; ви `кид,-ду 
ф. воды̀   фонта `н води `, стру `мінь водѝ 
ф. га̀за   вѝкид газу 
ф. ла̀вовый   фонта `н ла̀вовий 
ф. нефтя̀ной   вѝкид на `фти 
ф. откры̀тый   фонта `н відкри `тий 
ф. периодѝческий   фонта `н періодѝчний 

фонтанѝрование   фонтанува̀ння, викида̀ння 
фонтанѝровать   фонтанува `ти, викида `ти 
фонтанѝрующий   фонтанува `льний, 
викида `льний 

фонта̀нный   фонта `новий, викидо̀вий 
фор-   фор- (у складних словах означає 

“перед”, “вступний”) 
форва̀куум   форва̀куум,-му, ва̀куум вступнѝй 
фордевѝнд   мор. фордеві̀нд,-ду, ві̀тер попу̀тний 
фо̀рзац   полігр. фо̀рзац,-ца (подвійний 
аркуш паперу, що з’єднує внутрішню 
частину оправи з першою (основною) 
сторінкою книги) 

форка̀мера   форка `мера,-ри (невелика 
камера в дизельних і рідинних ракетних 
двигунах, в якій відбувається попереднє 
змішування і горіння компонентів 
рідинного палива)
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форма                                                                             формовка на гончарном круге 

фо̀рма   фо̀рма,-ми (зовнішній вигляд, 
обрис предмета) 
ф. взаимодѐйствия   фо̀рма взаємоді̀ї 
ф. вибра̀ции   фо̀рма вібра̀ції 
ф. волны̀   фо̀рма хви `лі 
ф. геометрѝческая   фо̀рма геометри `чна 
ф. движѐния   фо̀рма ру `ху 
ф. дифференциа̀льная   фо̀рма диференці̀йна 
ф. изгибна̀я   фо̀рма згинова ` [згинна `] 
ф. канонѝческая   фо̀рма каноні̀чна 
ф. квадратѝчная   фо̀рма квадрати `чна 
ф. колеба̀ний   фо̀рма колива `нь 
ф. кольцева̀я   фо̀рма кільцева ` 
ф. конструктѝвная   фо̀рма конструктѝвна 
ф. криво̀й   фо `рма криво `ї 
ф. кристаллѝческая   фо `рма кристалі̀чна 
ф. крутѝльная   фо̀рма крути `льна 
ф. линѐйная   фо̀рма ліні̀йна, фо̀рма лі̀нії 
ф. литѐйная   фо `рма лива `рна 
ф. ма̀тричная   фо̀рма ма̀трична 
ф. нелинѐйная   фо̀рма неліні `йна 
ф. неопределённая   фо̀рма невѝзначена 
ф. непра̀вильная   фо̀рма непра `вильна 
ф. неусто̀йчивая   фо̀рма нестійка̀ 

[неуста `лена] 
ф. образца̀   фо̀рма зразка̀ 
ф. обтека̀емая   фо̀рма обтічна̀ 
ф. основна̀я   фо̀рма основна ` 
ф. печа̀тная   фо̀рма друка `рська 
ф. поперѐчного сечѐния   
фо̀рма попере `чного пере `різу 

ф. потѐри усто̀йчивости   фо `рма втра `ти 
сті̀йкости 

ф. прогѝба   фо̀рма проги `ну 
ф. произво̀льная   фо̀рма дові̀льна 
ф. равновѐсная   фо̀рма рівнова `жна 
ф. разрушѐния   фо̀рма зруйнува `ння 

[руйнува `ння] 
ф. со̀бственная   фо̀рма вла̀сна 
ф. спѝсочная   фо̀рма спи `скова 
ф. станда̀ртная   фо̀рма станда̀ртна 
ф. трѐщины   фо̀рма трі̀щини 
ф. упру̀гой лѝнии   фо̀рма пру `жно̀ї лі̀нії 
ф. усто̀йчивая   фо̀рма стійка ` [уста̀лена] 
ф. цѝкла   фо̀рма ци `клу 

формалѝн   формалі `н,-ну (40% водний 
розчин формальдегіду, дезинфікувальний, 
гарбувальний засіб, йде на виготовлення 
пластмас) 

форма̀нт   лінгв. форма̀нт,-та, а̀фікс,-са 
(частина слова, що змінює його сенс, 
значення або роль у реченні) 

форма̀нта   акуст. форма `нта (призвук, що 
надає звучанню музичного інструмента 
або голосу характерного забарвлення – 
тембру) 

форма̀т   форма `т,-ту (розмір книги, газети, 
аркуша, ілюстрації) 
ф. в лист   форма̀т в а̀ркуш 
ф. станда̀ртный   форма `т станда̀ртний 
ф. фотографѝческого изображѐния   
форма `т фотографі̀чного зобра `ження 

форма̀тный   форма̀тний 
форма̀ция   геол. форма̀ція,-ції (тип, структура 
чого-небудь, що відповідають певному 
рівневі, певній стадії розвитку) 

формва̀р   полімер. формва `р,-ру, 
полівінілформа `ль,-лю 

формирова̀ние   формува `ння, тво̀рення; 
сформо̀вування, утво̀рювання; сформува̀ння, 
утво `рення; формо̀вання, утві̀р,-ру 

формиро̀ванный   формо̀ваний; сформо̀вний 
формирова̀ть, формова̀ть   формува `ти, 
утво `рювати, твори `ти (надавати 
завершености, визначености) 

формѝруемость   формо `ваність,-ности 
формѝруемый   формо `ваний; сформо `вний 
формѝрующий   формува `льний, формівни `й 
формѝрующийся   сформо̀вний; формо̀ваний 
формо̀вка   формува̀ння, тво `рення; 
сформо̀вування, утво̀рювання; сформува̀ння, 
утво `рення; формо̀вання, у̀твір,-вору 
ф. в глѝне   формува̀ння в гли `ні 
ф. в опо̀ках   формува `ння в опо `ках 
ф. в откры̀той фо̀рме   формува `ння у 
відкри `тій фо `рмі 

ф. всуху̀ю   формува̀ння на `сухо 
ф. выдува̀нием   формува `ння видува̀нням 
ф. керамѝческих издѐлий   формува̀ння 
керамі̀чних ви `робів 

ф. кирпича̀   формува̀ння це `гли 
ф. машѝнная   формува `ння машѝнне 
ф. на гонча̀рном кру̀ге   формува `ння на 
гонча `рному кру `зі
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формовка наливная                                                                               формулировать 

ф. наливна̀я   формува `ння наливне ` 
ф. по выжига̀емой модѐли   формува̀ння 
випа `люваною модѐллю 

ф. по выплавля̀емой модѐли   
формува `ння вито̀плюваною модѐллю 

ф. по сыро̀му   формува `ння по-воло `гому 
ф. полѝвом   формува `ння полива̀нням 
ф. по̀чвенная   формува `ння ґрунтове ` 
ф. рельѐфная   формува `ння рельє̀фне 
ф. ручна̀я   формува̀ння ручне ` 
ф. с подсу̀шкой   формува̀ння підсу̀шувальне 
ф. стержнева̀я   формува `ння стрижньове ` 

[стри `жне `ве] 
ф. уплотнѐнием смеси   
формува `ння ущі̀льненням су `міші 

формово̀й   формови `й 
формо̀вочный   формува `льний, формівни `й 
формо̀вщик   формува `ч,-ча̀ 
формодержатель неподвѝжный   
формотрима̀ч нерухо `мий 

формоизменѐние   формозмі `нювання; 
формозмі̀нення; формозмі̀на,-ни 

формоизменя̀емость   
формозмі̀нність,-ности 

формоизменя̀ющий   формозмі̀нний 
формомо̀йка   формоми `йня,-ні 
формообразова̀ние   формотво `рення, 
формоутво `рювання; формоутво `рення; 
формоу `твір,-вору, формови `твір,-вору 

формообразу̀ющий   формотві `рний 
формоусто̀йчивость   формості̀йкість,-кости 
форму̀емый   формо̀ваний; сформо̀вний 
фо̀рмула   фо̀рмула,-ли (загальне коротке 
визначення якогось положення, відношення, 
закону тощо, яке можна застосувати 
до відповідного конкретного випадку) 
ф. алгебраѝческая   фо̀рмула алгебри `чна 
ф. Вереща̀гина   мех. фо̀рмула Вереща̀гіна 
ф. включѐния   фо̀рмула вмика `ння 
ф. интерполяцио̀нная   
фо̀рмула інтерполяці̀йна 
ф. и. Лагра̀нжа   фо̀рмула інтерполяці̀йна 
Ляґра `нжа 

ф. и. Ньюто̀на   фо̀рмула інтерполяці̀йна 
Ньюто `на 

ф. итерацио̀нная   фо̀рмула ітераці̀йна 
ф. квадрату̀рная   фо̀рмула квадрату `рна 

ф. к. за̀мкнутого тѝпа   
фо̀рмула квадрату̀рна за̀мкненого тѝпу 

ф. к. разо̀мкнутого тѝпа   
фо̀рмула квадрату̀рна розі̀мкненого тѝпу 

ф. контро̀льная   фо̀рмула контро̀льна 
ф. кубату̀рная   фо̀рмула кубату `рна 
ф. линѐйная   мат. фо `рмула ліні̀йна 
ф. Лямѐ   мех. фо̀рмула Лямѐ 
ф. ма̀тричная   фо̀рмула ма `трична 
ф. нелинѐйная   мат. фо̀рмула неліні̀йна 
ф. нера̀венства   мат. фо̀рмула нері̀вности 
ф. нечётного числа̀   мат. фо̀рмула 
непа `рного числа̀ 

ф. обобщённая   фо̀рмула узага `льнена 
ф. о̀бщая   фо̀рмула зага `льна 
ф. параболѝческая   фо̀рмула параболі̀чна 

[пара `бол] 
ф. полуэмпирѝческая   
фо̀рмула напівемпіри `чна 

ф. приближённая   фо̀рмула набли `жена 
[прибли `зна] 

ф. произведѐния   мат. фо `рмула добу `тку 
ф. прямоуго̀льников   фо̀рмула прямоку̀тників 
ф. ра̀венства   мат. фо `рмула рі̀вности 
ф. разложѐния   фо̀рмула розкла̀дання 
ф. ра̀зности   мат. фо `рмула різнѝці 
ф. расчётная   фо̀рмула розрахунко `ва 
ф. рациональна̀я   мех. фо̀рмула раціона̀льна 
ф. Релѐя   мех., фіз. фо `рмула Релѐя 
ф. Сѝмпсона   мат. фо `рмула Сі̀мпсона 
ф. су̀ммы   мат. фо̀рмула су `ми 
ф. Тетма̀йера-Ясѝнского   мех. фо̀рмула 
Тетма `єра-Ясѝнського 

ф. Тимошѐнко   мех. фо `рмула Тимошѐнка 
ф. трапѐций   мат. фо `рмула трапе `цій 
ф. тригонометрѝческая   
фо̀рмула тригонометри `чна 

ф. ча̀стного   фо̀рмула ча̀стки 
ф. четырёх мно̀жителей   фо̀рмула чотирьо̀х 
мно `жників 

ф. эмпирѝческая   фо̀рмула емпіри `чна 
формулѝрование   формулюва `ння; 
сформулюва `ння; сформульо `вання, 
фо̀рмула,-ли 

формулѝрованный   сформульо `ваний 
формулѝровать   формулюва̀ти, сформулюва̀ти
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формулировка                                                                                       фосфорография 

формулиро̀вка   формулюва `ння; 
сформулюва `ння; сформульо `вання, 
фо̀рмула,-ли 

формулѝруемый   формульо `ваний; 
сформульо `вний 

формулѝрующий   формулю `вальний, 
формулівни `й 

формуля̀р   формуля `р,-ра (бланк, карточка, 
куди вносять основні відомості про 
споруду, механізм, про їх експлуатацію) 
ф. патѐнтный   формуля `р пате `нтний 
ф. чита̀тельский   формуля `р чита̀цький 

[читача̀] 
формуля̀рный   формуля `рний 
форму̀ющий   формува `льний, формівни `й 
фо̀рпик   судн. фо̀рпік,-ка (носовий відсік 
на кораблі, біля форштевня) 

форпо̀ст   форпо `ст,-та (передня варта, 
сторожа) 

форса̀ж   форса `ж,-жу̀ (короткочасне 
збільшення тяги (потужности) рушія 
проти її значення на номінальному режимі) 
ф. двѝгателя   форса `ж двигуна ` [рушія `] 
ф. турбѝны   форса `ж турбі̀ни 

форса̀жный   форса `жний 
форсѝрование   форсува `ння, сфорсува `ння 
форсѝрованный   сфорсо `ваний, 
приско `рений, пришви `дшений 

форсѝровать   форсува `ти, сфорсува `ти; 
приско `рювати, приско `рити; поси `лювати, 
посѝлити; пришвѝдшувати, пришвѝдшити 

форсѝруемый   форсо `ваний; сфорсо `вний 
форсѝрующий   форсува `льний, форсівни `й 
форсу̀нка   форсу̀нка,-ки, бри `зкало,-ла, 
розпи `льник,-ка 
ф. возду̀шная   форсу `нка пові̀тря `на 
ф. парова̀я   форсу `нка парова `, брѝзкало 
парове ` 

ф. паростру̀йная   форсу̀нка парострумѝнна 
ф. пневматѝческая   форсу̀нка пневматѝчна 
ф. с со̀плами   форсу `нка сопло `ва 
ф. центробѐжная   форсу `нка відцентро `ва 
ф. штифтова̀я   форсу `нка шпиньова ` 

фортификацио̀нный   фортифікаці̀йний, 
оборо `нний, укрі `плюваний 

фортифика̀ция   фортифіка̀ція,-ції (військова 
наука, що вивчає форми, засоби та способи 
укріплення місцевости для ведення бойових 
дій, а також способи захисту від засобів 
ураження) 

фо̀рточка   кватѝрка,-ки віко `нна 
форштѐвень   форште `вень,-вня, пі̀ка,-ки 

(носова частина корабля, яка продовжує 
кіль) 

форшто̀сс   форшто `с,-са, продо `вжувач,-ча 
фоссилиза̀ция   фосиліза̀ція,-ції, скам’яні̀ння 
фосфатѝрование   фосфатува̀ння, фосфатиза̀ція, 

-ції (1. обробляння поверхні металів 
розчинами фосфорних кислот для одержання 
нерозчинних фосфатів, які захищають 
метали від атмосферної корозії; 2. додавання 
до води розчинних фосфатів (Na3 PO4) 
для її пом’якшення, тобто переведення 
солей, що зумовлюють твердість води, 
у нерозчинні фосфати) 
ф. воды̀   фосфатува `ння водѝ 
ф. металлѝческих издѐлий   
фосфатува `ння метале `вих ви `робів 

фосфатѝрованный   нафосфато `ваний 
фосфатѝровать   фосфатува `ти, 
нафосфатува `ти 

фосфѝды   фосфі̀ди,-дів (сполуки фосфору 
з металами) 

фо̀сфор  P   фо `сфор,-ру (хемічний елемент, 
ат.н. 15; застосовують у сірниковій 
промисловості, а солі як добрива в 
сільському господарстві) 
ф. бѐлый   фо̀сфор бі̀лий 
ф. кра̀сный   фо̀сфор черво `ний 
ф. чёрный   фо `сфор чо̀рний 

фосфоресцѐнция   фосфоресце `нція,-ції 
(слабке свічення деяких речовин після їх 
освітлювання) 

фосфо̀ристый   фосфі̀дний, фосфо̀ристий 
фосфорѝт   фосфори `т,-ту (гірська порода, 
що складається з фосфату кальцію, 
використовують для виробництва 
мінеральних добрив) 

фосфорѝческий   фосфори `чний 
(який світиться мерехтливим голубуватим 
світлом) 

фосфорѝчность   фосфори `чність,-ности 
(світіння в темноті) 

фосфорнокѝслый   фосфа̀т,-ту (солі фосфорної 
кислоти) 

фо̀сфорный   фо̀сфорний (який містить 
фосфор і вкритий фосфором) 

фосфорогра̀фия [люминогра̀фия]   
фо̀сфорогра `фія,-фії, люміногра `фія,-фії 
(спосіб виготовлення копій малюнків або 
тексту з застосуванням світних речовин, 
нанесених на картон)
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фосфороскоп                                                                                            фотообъектив 

фосфороско̀п   фіз. фосфороско̀п,-па (прилад 
для спостерігання фосфоресценції) 

фосфоросодержа̀щий   фосфоровмі `сний 
фот   фіз. фот,-та (одиниця вимірювання 
густини світлового потоку або ступеня 
освітлености поверхні, що дорівнює 
освітлености такої рівномірно освітленої 
поверхні, на кожний 1 см2 якої падає 
світловий потік в 1 люмен) 

фото-   фото- (у складних словах відповідає 
поняттю “ світло”) 

фо̀то   фо̀то, світли `на,-ни, фотогра `фія,-фії 
фотоавтома̀т   фотоавтома `т,-та 
ф. стереоскопѝческий   
фотоапара `т стереоскопі `чний 

ф. узкоплёночный   
фотоапара `т вузькоплі `вковий 

ф. широкоформа̀тный   
фотоапара `т широкоформа `тний 

фотоаппара̀т   фотоапара `т,-та 
фотоаэросъёмка   фотоаерозніма̀ння 
фотобума̀га   фотопапі `р,-пѐру 
фотовизуа̀льный   фотовізуа `льний 
фотовосстановлѐние   фотовідно̀влення 
фотовспы̀шка   фотоспа `лах,-ху 
фотогальванѝческий   фотогальвані̀чний 
фотогальваногра̀фия   
фотогальваногра̀фія,-фії 

фотогравирова̀льный   фотогравѝльний, 
фоторитува `льний (який служить для 
автоматичного виготовлення ілюстраційних 
друкарських форм (кліше) з застосуванням 
фотоелектричного ефекту) 

фотогравю̀ра   фотогравю `ра,-ри, 
світлорити `на,-ни 

фотограмметрѝческий   
геод. фотограмметри `чний 

фотограммѐтрия   геод. фотограммѐтрія,-рії 
(визначення розмірів, форми і положення 
предметів у просторі вимірюванням їх 
фотографічних зображень) 

фотографѝрование   фотографува̀ння, 
сфотографува `ння 

фотографѝрованный   фотографо̀ваний; 
сфотографо `вний 

фотографѝровать, сфотографѝровать    
фотографува `ти, сфотографува `ти 

фотографѝруемый   фотографо `ваний; 
сфотографо `вний 

фотографѝрующий   фотографува̀льний, 
фотографівни `й 

фотографѝрующийся   сфотографо̀вний; 
фотографо `ваний 

фотогра̀фия   фотогра `фія,-фії, світлѝна,-ни, 
зні̀мка,-ки (спосіб зображання об’єктів 
на спеціяльних світлочутливих 
матеріялах) 

фотодио̀д   фотодіо `д,-да (двоелектродний 
напівпровідниковий прилад, що працює 
на фотоефекті) 

фотоиллюстра̀ция   фотоілюстра `ція,-ції 
фотоимпульса̀тор   фотоімпульса̀тор,-ра 
фотоиониза̀ция   фотойоніза̀ція,-ції 
фотока̀мера   фотока `мера,-ри 
фотокато̀д   фотокато `д,-да 

(катод фотоелемента, що випромінює 
електрони від дії світла) 

фотоколорѝметр   фотокольори `метер,-тра 
(фотоелектричний прилад для 
визначення характеристик кольору) 

фотокопѝрование   фотокопіюва `ння 
фотоко̀пия   фотоко `пія,-пії 
фотоксилогра̀фия   фотоксилогра `фія,-фії 

(ґравюра на дереві з перенесенням малюнка 
на поверхню дошки фотографічним 
способом) 

фото̀лиз   фіз. фото `ліз,-зу 
(фотохемічний розклад) 

фотолитогра̀фия   фотолітогра `фія 
(виготовлення літографської друкарської 
форми за допомогою фотографічного 
перенесення зображення на поверхню 
каменя) 

фотолюминесцѐнтный   фотолюмінесцѐнтний 
фотолюминесцѐнция   фотолюмінесцѐнція,-ції 

(люмінесценція, спричинена дією світла) 
фото̀метр   фото̀метер,-тра (оптичний прилад, 
яким вимірюють світлові величини) 

фотомѐтрия   фотомѐтрія,-рії (розділ 
метрології, в якому вивчають вимірювання 
світлових величин під час випромінювання, 
поглинання і розсіювання світла) 

фотомеха̀ника   фотомеха̀ніка,-ки (сукупність 
способів репродукції в поліграфії за 
допомогою фотографічних і хемічних 
процесів) 

фото̀н   фіз. фото̀н,-на (частинка світла, 
квант світла – порція електромагнетного 
проміння будь-якої частоти) 

фотообъектѝв   фотооб’єкти `в,-ва
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фотоокисление                                                                                            фотоэффект 

фотоокислѐние   фотооки `снення 
фотоотпеча̀ток   фотовідбѝток,-тка 
фотопереда̀тчик   фотопередава `ч,-ча̀ 
фотопеча̀ть   фотодру `к,-ку 
фотопластѝнка   фотоплаті `вка,-ки 
фотоплёнка   фотоплі `вка,-ки 
фотоподло̀жка   фотопі `дкладка,-ки 
фотополяримѐтр   фотополяри `метер,-тра 
фотоприёмник   фотоприйма `ч,-ча ` 
фотоприсоединѐние   фотоприєдна `ння 
фотопроводнѝк   фотопровідни `к,-ка̀ 
фотопрово̀дность   фотопрові `дність,-ности 
фотопроводя̀щий   фотопрові `дний 
фоторазложѐние   фоторозклада̀ння; 
фоторозкла `дення; фоторо `зклад,-ду 

фоторасщеплѐние   фоторозщі̀плювання; 
фоторозще `плення 

фоторегистра̀тор   фотореєстра `тор,-ра 
фоторегистра̀ция   фотореєстра `ція,-ції 
фоторегистрѝрующий   фотореєструва̀льний 
фотореду̀кция   фотореду `кція,-ції 
фоторезѝстор   фоторези `стор,-ра 
фоторелѐ   фотореле ` (невідм.) 
фоторепроду̀кция   фоторепроду `кція,-ції 
фоторѐтушь   фоторе `туш,-ші 
фотосвя̀зь   фотозв’язо̀к,-зку̀ 
фотосѝнтез   бот., хем. фотоси `нтез,-зу 
фотосло̀й [слой фотографѝческий]   
фотоша `р,-ру, шар фотографі `чний 

фотоснѝмок   світлѝна,-ни, фотогра `фія,-фії 
фотосопротивлѐние   фотоо `пір,-пору 
фотоста̀т   фот. фотоста `т,-та 

(автоматичний аппарат для копіювання 
документів, малюнків фотографічним 
способом) 

фотоста̀тный   фотоста `тний 
фотосфѐра   астр. фотосфе `ра,-ри (нижня 
частина атмосфери Сонця, що утворює 
його видну яскраву поверхню) 

фотосъёмка   фотозніма `ння 
фототелеграфѝя   фототелеграфі̀я,-фі̀ї 

(передавання на відстань фотографій 
та інших зображень) 

фототеодолѝт   геод. фототеодолі̀т,-та 
(інструмент для фотографування 
місцевости, різних споруд, розробок 
корисних копалин) 

фототѝпия   полігр. фототи `пія,-пії (різновид 
плоского друку зі скляної або металевої 
платівки, на яку фотографічним способом 
наносять відтворюване зображення) 

фотото̀к   фіз. фотостру `м,-му 
фототопогра̀фия   геод. фототопогра̀фія,-фії 
фототрансформа̀тор   
геод. фототрансформа `тор,-ра 

фотоувеличѐние   фотозбі `льшення 
фотоувеличѝтель   фотозбі̀льшувач,-ча 
фотоупру̀гость   фотопру `жність,-ности 
фотоусилѝтельный   фотопідси `лювальний 
фотофо̀н   фіз. фотофо `н,-на 
фотофонѝческий   фотофоні `чний 
фотохѝмия   фотохе `мія,-мії (розділ хемії, в 
якому вивчаються хемічні процеси, що 
відбуваються внаслідок дії світла на 
речовину) 

фотохромѝя   фотохромі̀я,-мі̀ї (кольорова 
фотографія) 

фотоэлектрѝческий   фіз. фотоелектри `чний 
фотоэлектрѝчество   фіз. фотоелѐктрика,-ки 

(електрика, що виникає внаслідок дії світла) 
фотоэлектро̀лиз   фотоелектро `ліз,-зу 
фотоэлектро̀н   фіз. фотоелектро̀н,-на 
фотоэлемѐнт   фіз. фотоелеме `нт,-та 

(прилад, в якому внаслідок дії світла 
виникає електричний струм) 
ф. ва̀куумный   фотоелеме `нт ва̀куумний 
ф. вѐнтильный   фотоелеме `нт вѐнтильний 
ф. желѐзо-селѐновый   
фотоелеме `нт залі̀зо-селѐновий 

ф. купро̀ксный   фотоелеме `нт купро̀ксний 
(з оксиду міді) 

ф. с внѐшним фотоэффѐктом   
фотоелемѐнт зі зо̀внішнім фотоефѐктом 

ф. с запира̀ющим сло̀ем   фотоелемѐнт із 
запі̀рним ша `ром 

ф. селѐновый   фотоелеме `нт селѐновий 
ф. сернистосерѐбряный   
фотоелеме `нт сріблосульфі `дний 

ф. цѐзиевый   фотоелеме `нт це `зієвий 
ф. электролитѝческий   
фотоелеме `нт електроліти `чний 

фотоэму̀льсия   фотоему `льсія,-сії 
фотоэффѐкт   фотоефе `кт,-ту, ефѐкт 
фотоелектри `чний (повне або часткове 
вивільнення електронів від зв’язків з 
ядрами атомів речовин внаслідок дії 
електромагнетного проміння)
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фотоэффект в запирающем слое                                                                фрезерно- 

ф. в запира̀ющем сло̀е   
фотоефе `кт у запі̀рному ша `рі 

ф. вѐнтильный   фотоефе `кт вѐнтильний 
ф. внѐшний   фотоефе `кт зо `внішній 
ф. вну̀тренний   фотоефе `кт вну `трішній 
ф. фотогальвани `ческий   
фотоефе `кт фотогальвані `чний 

ф. я̀дерный   фотоефе `кт я `дерний 
фотоя̀дерный   фотоя `дерний 
фрагмѐнт   фрагмѐнт,-та, ури `вок,-вка 

(1. частина твору мистецтва; 2. частка 
предмета) 
ф. ба̀зовый   фрагмѐнт ба̀зовий 
ф. мембра̀ны   фрагмѐнт мембра̀ни 
ф. стержнево̀й   фрагмѐнт стри `жневий 
ф. тка̀невый   фрагмѐнт ткани `нний 

фракту̀ра   фракту̀ра,-ри, злом,-му (один з 
видів готичного шрифту) 

фракту̀рный   фракту `рний 
фракционѝрование   фракціюва `ння; 
сфракціюва `ння (розділення 
багатокомпонентних сумішей на 
простіші або індивідуальні складники) 

фракционѝрованный   сфракційо̀ваний 
фракционѝрующий   фракціюва `льний 
фракцио̀нный   хем. фракці `йний, пайови `й, 
почастко `вий 

фра̀кция   хем. фра̀кція,-ції, па `йка,-ки, 
ча `стка,-ки (частина суміші рідини, що 
відокремлюється дробовим (фракційним) 
перегоном) 
ф. бензѝновая   фра̀кція бензи `нова 
ф. бензо̀льная   фра̀кція бензѐнова 

[бензо `льна] 
ф. высококипя̀щая   фра̀кція висококипля̀ча 
ф. гла̀вная   фра `кція головна ` 
ф. керосѝновая   фра̀кція га̀сова 
ф. лёгкая   фра̀кція легка ` 
ф. лету̀чая   фра̀кція летка̀ 
ф. лигроѝновая   фра `кція лігрої̀нова 
ф. ма̀сляная   фра̀кція олі̀йна 
ф. промежу̀точная   фра `кція проміжна̀ 
ф. сма̀зочных ма̀сел   фра̀кція мастѝльних 
оли `в 

ф. соля̀ровая   фра̀кція соля `рова 
ф. тяжёлая   фра̀кція важка ` 

[високомолекуля `рна] 
ф. хвостова̀я   фра̀кція кінце `ва 

ф. широ̀кая   фра̀кція широ `ка 
фраму̀га   стол. фраму̀га,- ґи (верхня відчинна 
частина віконної рами або дверей) 

франкѝрование   ек. франкува `ння 
фра̀нко   невідм. фра̀нко (вид торговельної 
угоди, за якою частина витрат на 
транспортування товарів покладається 
на постачальника (продавця)) 
ф.-ваго̀н   фра `нко-ваго `н,-на 
ф.-валю̀та   фра̀нко-валю `та,-ти 
ф.-склад   фра̀нко-склад,-ду 

фра̀нций  Fr   хем. фра `нцій (радіоактивний 
хемічний елемент, ат.н. 87, ізотоп Fr223, 
знайдено в продуктах радіоактивного 
розпаду) 

фрахт   мор. фрахт,-ту (плата за перевезення 
вантажів морським шляхом); ванта̀ж,-жу̀ 
(що його перевозять на зафрахтованому 
кораблі) 

фрахтова̀ние   мор. фрахтува `ння 
фрахтова̀ть   фрахтува̀ти, найма̀ти корабѐль 
фрахто̀вый   фрахто `вий 
фрега̀т   мор. фрега̀т,-та (вітрильне судно) 
фрѐза̀   1. фре `за̀,-зѝ, фре `зер,-ра (обертовий 
інструмент з лезами); 2. фре `зер,-ра 
(машина з обертовими лезами для 
фрезування) 
ф. глобоида̀льная   фрѐза̀ глобо̀їдна 
ф. дѝсковая   фрѐза̀ ди `скова 
ф. доро̀жная   фрѐза̀ доро `жна 
ф. зуборѐзная   фрѐза̀ зубцері `зна 
ф. карнѝзная   фрѐза̀ карунко̀ва [карнѝзна] 
ф. концева̀я   фрѐза̀ кінце `ва 
ф. ло̀бовая   фрѐза̀ чолова ` 
ф. мо̀дульная   фрѐза̀ мо̀дульна 
ф. навесна̀я   с.г. фрѐза̀ почіпна ` [нависна `, 
боло̀тна] 

ф. отрезна̀я   фрѐза̀ відрізна ` 
ф. па̀зовая   фре `за̀ ґарова ` [па̀зова] 
ф. полукру̀глая   фрѐза̀ півкру `гла 
ф. по̀чвенная   с.г. фре `за̀ ґрунтова̀ 
ф. прицепна̀я   с.г. фре `за̀ причіпна ` 
ф. прорезна̀я   фрѐза̀ прорізна ` 
ф. торцо̀вая   фрѐза̀ іверо `ва [гузѝрна] 
ф. фасо̀нная   фрѐза̀ обрисо `ва 
ф. цилиндрѝческая   фре `за̀ циліндри `чна 
ф. червя̀чная   фрѐза̀ шне `кова 
ф. шпо̀ночная   фрѐза̀ плішкова ` 

фрѐзерно-   фрѐзерно-
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фрезерно-обрезной                                                                                                  фтор 

ф.-обрезно̀й   фрѐзерно-обрізни `й 
ф.-обто̀чный   фрѐзерно-обто `чувальний 
ф.-расто̀чный   фрѐзерно-розточни `й 
ф.-формо̀вочный   фрѐзерно-формува̀льний 
ф.-центрова̀льный   фрѐзерно-центрува̀льний 

фрѐзерный   фрѐзерний 
фрезерова̀льный   фрѐзувальний, 
фрезерува `льний 

фрезерова̀ние   фрезува `ння, фрезерува `ння 
(від фрѐзер) (1. оброблювання металевих, 
деревинних та інших матеріялів фрезою; 
2. обробіток ґрунту або добування торфу 
фрезою) 
ф. встрѐчное   фрезува `ння зу̀стрічне 
ф. кругово̀е   фрезува `ння круговѐ 
ф. оконча̀тельное   фрезува `ння остато̀чне 
ф. периферѝйное   фрезува̀ння перифері̀йне 
ф. по ко̀нтуру   фрезува `ння по ко̀нтуру 
ф. по̀чвы   фрезува `ння ґру `нту 
ф. торцо̀вое   фрезува̀ння торчовѐ [іверо̀ве] 
ф. углублённых повѐрхностей   
фрезува `ння заглѝблених пове `рхонь 

ф. чистово̀е   фрезува `ння чи `сте 
фрезеро̀ванный   фрезо `ваний 
фрезерова̀ть   фрезува `ти 
фрезеро̀вщик   фрезува `льник,-ка 
фрезеру̀емый   фрезо `ваний; вифрезо `вний 
фрезеру̀ющий   фрезува `льний 
фрео̀н   хем. фрео̀н,-ну (фреони – технічна 
назва бром-, хлоралканів; застосовуються 
як холодильні агенти в холодильниках) 

фрео̀новый   фрео̀новий 
фрѐска   фрѐска,-ки (живописний твір, 
виконаний водяними фарбами на свіжому 
вогкому тиньку) 

фрѐсковый   фрѐсковий 
фрѐттинг-корро̀зия   фрѐтинг-коро `зія,-зії, 
коро `зія тертьова̀ (корозія під час тертя) 

фриго̀рия   холод. фриго `рія (одиниця 
кількости холоду; 1Ф = -1ккал) 

фриз   арх., стол. фриз,-за (1. середня 
горизонтальна частина антаблемента, 
що міститься між архітравом і карункою; 
2. виступ у вигляді карунки на верхній 
або нижній частині столярного виробу) 

фрѝзовый   фри `зовий 
фрикцио̀нный   фрикці `йний, тертьови `й, 
тертє̀вий, тертнѝй 

фрѝтта   фрѝта,-ти (стоплені складники 
поливи) 
ф. стеклообра̀зная   фри `та скли `ста 

[склоподі̀бна] 
ф. эма̀левая   фрѝта ема̀льова [полѝв’яна] 

фриттова̀ние   фритува `ння, спіка̀ння, 
сто̀плювання 

фришева̀ние   фришува `ння, осві̀жування 
фронт   фронт,-ту (хвѝлі), чоло `,-ла̀ (будо̀ви), 
пере `д,-ду (лицьова частина чого-небудь) 
ф. атмосфѐрный   фронт атмосфѐрний 
ф. взрывно̀й волны̀   фронт вибухо̀вої хвѝлі 
ф. волны̀   фронт хви `лі 
ф. напо̀рный   фронт напі `рний 
ф. отвѐсный   фронт прямови `сний 
ф. перѐдний   фронт пере `дній 
ф. пла̀мени   повѐрхня по `лум’я 
ф. поло̀гий   фронт поло `жистий 
ф. разрежѐния   фронт розрі `дження 
ф. сжа̀того во̀здуха   фронт сти `сненого 
пові `тря 

ф. тёплый   фронт тѐплий 
ф. трѐщины   фронт трі `щини 
ф. холо̀дный   фронт холо `дний 

фронта̀льность   фронта `льність,-ности 
фронта̀льный   фронта `льний, лицьови `й, 
чолови `й 

фронтиспѝс   фронтиспі `с,-са (1. головний 
фасад будинку; 2. малюнок, вміщений на 
початку книги, поруч з титульною 
сторінкою) 

фронто̀н   фронто̀н,-ну (верхня частина 
фасаду будинку або колонади у вигляді 
трикутної площини, обмеженої з боків 
двосхилим дахом та обрамленої біля 
основи карункою) 
ф. зда̀ния   фронто `н буди `нку 
ф. лѐсничный   фронто `н сходовѝй 
ф. око̀нный   фронто `н віко `нний 

фронто̀нный   арх. фронто `нний 
фрукт   фрукт,-та, о `воч,-ча 
фрукто̀вый   фрукто `вий, овоче `вий 
фрукто̀за   фрукто̀за,-зи (фруктовий цукор, 
овочевий цукор) 

фтор  F   хем. флю `[у̀]ор,-ру (хемічний 
елемент, ат.н. 9, газ блідо-жовтого 
кольору з різким запахом)
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фторопласты                                                                        функция знакопостоянная 

фторопла̀сты   фторопла `сти 
(флюоропохідні етилену, технічна назва 
– фторопласти, тефлон) 

фуга̀нок   стол. гѐмбель,-бля, фуга `нок,-нка 
(теслярський інструмент, рубанок великого 
розміру з подвійним різцем, призначений 
для точного стругання великих площин) 

фуга̀с   фуга `с,-су (заряд вибухівки) 
фуга̀сный   фуга̀сний (який діє вибуховою 
хвилею, газами, що утворюються 
внаслідок розривання) 

фугитѝвность   фугіти `вність,-ности, 
лѐткість,-кости 

фугова̀льный   стол. фугува `льний, 
вирі `внювальний 

фугова̀ние   фугува `ння, вирі `внювання 
фугова̀ть   фугува̀ти (вирівнювати поверхню 
деталей для щільного припасування їх однієї 
до одної під час склеювання) 

фуго̀вочный   стол. фугува `льний 
фумига̀нт   фуміга̀нт,-ту, аґѐнт дѝмний 

(хемічна речовина, парою чи газами яких 
знищують шкідників – збудників хворіб 
сільгоспрослин, паразитів свійських 
тварин) 

фумига̀ция   фуміга̀ція,-ції, газа̀ція,-ції, 
обку̀рювання 

фунгицѝды   фунгіци `ди,-дів, грибоотру `ти 
(отруйні хемічні сполуки для боротьби 
з грибковими хворобами рослин і для 
протравлювання насіння) 

фунда̀мент   фунда̀мент,-ту, осно `ва,-ви, 
підста̀ва,-ви 
ф. бето̀нный   фунда̀мент бето `нний 
ф. бу̀товый   фунда̀мент бу̀товий 
ф. гѝбкий   фунда̀мент гнучки `й 
ф. глубо̀кого заложѐния   
фунда `мент глибо̀кого заклада `ння 

ф. жёсткий   фунда̀мент шти `вний 
ф. массѝвный   фунда `мент масѝвний 
ф. мелкозало̀женный   фунда̀мент плиткѝй 
ф. плѝточный   фунда `мент плиткови `й 
ф. сбо̀рный   фунда̀мент збі̀рний 
ф. сва̀йный   фунда̀мент пальовѝй 
ф. столбово̀й   фунда̀мент стовпови `й 
ф. ступѐнчатый столбово̀й   фунда `мент 
ступі `нчастий стовпови `й 

фундамента̀льность   фундамента̀льність, 
-ности, ґрунто `вність,-ности 

фундамента̀льный [основа̀тельный]   
фундамента `льний, основни `й, ґрунто̀вний 

фунда̀ментный   буд. фунда̀ментний 
фуникулёр   фунікуле `р,-ра (залізниця з 
кодоловою тягою для перевезення 
пасажирів на крутих підйомах і схилах) 

функциона̀л   функціона `л,-лу (правило, за 
яким кожній функції з якогось класу 
функцій ставлять у відповідність дійсне 
або комплексне число) 
ф. Кастилья̀но   функціона `л Кастилья `но 
ф. Лагра̀нжа   функціона `л Ляґра̀нжа 
ф. Рѐйснера   функціона `л Ре `йснера 
ф. Хеллингѐра-Вашизу̀   
функціона `л Гѐлінґера-Вашизу ` 

функциона̀льный   функці `йний (відносно 
функції); функціона̀льний (від функціоналу) 

фу̀нкция   1. мат. фу `нкція,-ції; 2. ді̀я, ді̀ї, 
дія̀льність,-ности, призна̀чення, робо̀та,-ти, 
обо̀в’язок,-зку 
ф. алгебраѝческая   фу̀нкція алгебрѝчна 
ф. аналитѝческая   фу̀нкція аналітѝчна 
ф. барьѐрная   фу̀нкція бар’є̀рна 
ф. Бѐсселя   мат. фу `нкція Бе `селя 
ф. весова̀я   фу̀нкція вагова ` 
ф. вещѐственная   фу̀нкція ді `йсна 
ф. возраста̀ющая   фу̀нкція висхідна ` 
ф. волнова̀я   фу̀нкція хвильова ` 
ф. врѐмени   фу̀нкція ча̀су 
ф. вы̀рожденная   фу̀нкція ви `роджена 
ф. гармонѝческая   фу̀нкція гармоні `чна 
ф. гиперболѝческая   фу̀нкція гіперболі̀чна 

[гіпѐрбольна] 
ф. деформѝрования   фу̀нкція деформува̀ння 
ф. диссипатѝвная   фу̀нкція дисипати `вна 

[розсі `ювальна] 
ф. дифференцѝрованная   
фу̀нкція продиференційо `вана 

ф. дифференцѝруемая   фу̀нкція 
диференційо `вана [продиференціївна̀] 

ф. дро̀бно-линѐйная   
фу̀нкція дробо̀во-ліні̀йна 

ф. дро̀бно-экспоненциа̀льная   
фу̀нкція дробо̀во-експоненці `йна 

ф. единѝчная   фу̀нкція одини `чна 
ф. знакоперемѐнная   фу̀нкція знакозмі̀нна 
ф. знакопостоя̀нная   фу̀нкція знакоста `ла
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функция интегральная                                                                                халькогенид 

ф. интегра̀льная   фу̀нкція інтегра̀льна 
ф. квадратѝческая   фу̀нкція квадрати `чна 
ф. корреляцио̀нная   фу̀нкція кореляці̀йна 
ф. линѐйная   фу̀нкція ліні̀йна 
ф. логарифмѝческая   фу̀нкція логаритмі̀чна 
ф. многомѐрная   фу `нкція багатови `мірна 
ф. моното̀нная   фу̀нкція моното `нна 
ф. нагружѐния   фу̀нкція наванта̀жування 

[обтя `жування] 
ф. надёжности   фу̀нкція наді̀йности 
ф. напряжѐний   фу̀нкція напру `г 
ф. непреры̀вная   фу `нкція неперѐрвна 
ф. обобщённая   фу̀нкція узага `льнена 
ф. опера̀торная   фу `нкція опера `торна 
ф. передава̀емая   фу̀нкція переда̀тна 

[переда̀вана] 
ф. переда̀точная   фу̀нкція переда̀тна 

[передава `льна] 
ф. переключа̀тельная   фу̀нкція перемика̀льна 
ф. пло̀тности   фу̀нкція щі̀льности [густинѝ] 
ф. повреждённости   фу̀нкція пошко̀джености 
ф. ползу̀чести   фу̀нкція по `взкости 

[повзу `чости] 
ф. преры̀вная   фу̀нкція пере `рвна 
ф. распределѐния   фу̀нкція розпо `ділу 
ф. релѐйная   фу̀нкція реле `йна 
ф. симметрѝчная   фу̀нкція симетри `чна 
ф. со̀бственная   фу̀нкція вла `сна 
ф. состоя̀ния   фу̀нкція ста `ну 
ф. стохастѝческая   фу̀нкція стохасти `чна 
ф. ступѐнчатая   фу̀нкція східча `ста 

[ступі̀нчаста] 
ф. трансцендѐнтная   фу̀нкція трансцендѐнтна 

(аналітична функція, що не є алгебричною) 
ф. тригонометрѝческая   
фу̀нкція тригонометри `чна 

ф. универса̀льная   фу̀нкція універса `льна 
ф. характеристѝческая   термод., хем. 
фу̀нкція характеристи `чна 

ф. целева̀я   фу̀нкція цільова ` 
ф. цилиндрѝческая   фу̀нкція циліндрѝчна 
ф. чувствѝтельности   фу̀нкція чутлѝвости 
ф. шарова̀я   фу̀нкція кульова ` 
ф. экспоненциа̀льная   фу̀нкція експоненці̀йна 
ф. экстрема̀льная   фу̀нкція екстрема̀льна 
ф. элемента̀рная   фу̀нкція елемента `рна 

ф. эллиптѝческая   фу̀нкція еліпти `чна 
ф. я̀вная   фу̀нкція я `вна 

фунт   фунт,-та (англ. 453,59 г) 
фу̀рма   фу̀рма,-ми, сопло̀ дуттє̀ве, вдува̀ло,-ла 

(пристрій, через який вдувають повітря 
або кисень в металургійні печі та агрегати) 
ф. возду̀шная   фу̀рма пові `тря `на 
ф. охлажда̀емая   фу̀рма охоло `джувана 

[охоло `дна] 
ф. шла̀ковая   фу̀рма жужі `льна 

фурниту̀ра   фурніту `ра,-ри (допоміжний 
матеріял у деяких видах виробництва) 

футеро̀ванный   мет. відфутеро `ваний, 
ви `кладений, ви `стелений 

футерова̀ть   футерува `ти, виклада̀ти, 
висте `лювати 

футеро̀вка   вѝстіл,-телу, обши `вка,-ки, 
ви `кладка,-ки 
ф. до̀мны   ви `стіл до `мни 
ф. по̀дины   вѝстіл чѐрені [долі̀вки] 
ф. шамо̀товая   вѝстілка [футері̀вка] шамо̀това 
ф. ша̀хты   ви `стіл копа `льні 

футеро̀вочный   виклада̀льний, футерува̀льний 
футля̀р   футля̀р,-ра, оболо̀нка,-ки, накриття̀, 
кожу `х,-ха̀ 
ф. печно̀й   кожу̀х пічни `й [гру `бний] 
ф. предохранѝтельный   футля̀р охоро̀нний 

фу̀тор   фу̀тор,-ра (1. шкіряна підкладка у 
взуттєвому виробництві; 2. накладка, що 
закриває отвір для ключа в замку; 3. деталь 
різних механізмів, що має вигляд вставки) 

футшто̀к   мор. футшто `к,-ка, за̀мірка,-ки 
(рейка або жердина з поділками для 
вимірювання глибини моря, ріки) 

фюзеля̀ж   ав. фюзеля `ж,-жу, ту̀луб,-ба 
(корпус літального апарата) 

фюзѐн   геол. фюзѐн,-ну (волокнистий вугіль) 

 
Х 

 
ха̀йло   чѐлюсті,-тів, щеле `пи,-лѐп, зі `во,-ва 
халцедо̀н   мін. халцедо `н,-ну (волокнистий 
різновид кварцу, використовують як 
абразив і вирібне каміння) 

халькогенѝд   халькогені̀д,-ду (сполуки сірки, 
селену, телуру в негативних ступенях 
окиснення)

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 593
халькогены                                                                                              хвост ласточкин 

халькогѐны   халькоге `ни,-ів (елементи VI-ї 
головної групи хемічних елементів O, S, 
Se, Te) 

халькозѝн   мін. халькозѝн,-ну; блиск мі̀дний 
халькопирѝт   мін. халькопірѝт,-ту; іскрѝнець 
мі̀дний 

хальмова̀ние   хальмува `ння, зшумо̀вування 
хаотѝческий   хаоти `чний, безла̀дний 
хара̀ктер   хара `ктер,-ру, озна `ка,-ки, 
особли `вість,-вости 
х. волнообра̀зный   хара `ктер хвиля `стий 

[хвилеподі̀бний] 
х. движѐния   хара `ктер ру `ху 
х. деформѝрования   хара̀ктер деформува̀ння 
х. изло̀ма   хара `ктер зла `му 
х. изменѐния   хара `ктер змі̀ни 
х. нагру̀зки   хара̀ктер наванта `ження 

[обтя `ження] 
х. напряжённого состоя̀ния   
хара `ктер напру `женого ста `ну 

х. поведѐния   хара `ктер поведі̀нки 
х. разрушѐния   хара `ктер руйнува̀ння; 
хара `ктер зруйно `вання 

х. распределѐния   хара `ктер розпо `ділу; 
хара `ктер розподіля `ння 

характерѝстика   характери `стика,-ки; 
особли `вість,-вости, знамѐнність,-ности 
х. амплиту̀дная   характерѝстика ампліту̀дна 
х. амплиту̀дно-часто̀тная   
характери `стика ампліту `дно-часто̀тна 

х. внѐшняя   характери `стика зо `внішня 
х. вну̀тренняя   характерѝстика вну̀трішня 
х. вольт-ампѐрная   характерѝстика вольт- 
ампѐрна 

х. восстана̀вливающей сѝлы   
характери `стика відно̀влювальної си `ли 

х. геометрѝческая   
характери `стика геометри `чна 

х. гидродинамѝческая   характерѝстика 
гідродинамі̀чна 

х. двѝгателя   характерѝстика рушія̀ [двигуна̀] 
х. деформацио̀нная   
характери `стика деформаці̀йна 

х. динамѝческая   характерѝстика динамі̀чна 
х. жѐсткостная   характерѝстика твѐрдости 

[рі̀зкости, жо `рсткости] 
х. линѐйная   характери `стика лі̀нійна 

х. материа̀ла   характери `стика матерія `лу 
х. механѝческая   характерѝстика механі̀чна 
х. мо `щности   характерѝстика поту̀жности 
х. нагру̀зочная   характери `стика 
наванта `жувальна [обтя `жувальна] 

х. нелинѐйная   характери `стика неліні `йна 
х. нечувствѝтельности   характерѝстика 
нечутли `вости 

х. ползу̀чести   характери `стика по̀взкости 
[повзу `чости] 

х. процѐсса   характери `стика проце `су 
х. про̀чности   характери `стика мі̀цнісна 

[мі̀цности] 
х. регулиро̀вочная   характери `стика 
регулюва `льна [регуляці `йна] 

х. силова̀я   характери `стика силова̀ 
х. скоростна̀я   характери `стика швѝдкісна 
х. сравнѝтельная   характерѝстика порівня̀льна 
х. статѝческая   характери `стика стати `чна 
х. технѝческая   характери `стика техні `чна 
х. то̀ковая   характери `стика струмова̀ 
х. топологѝческая   
характери `стика топологі `чна 

х. трѐния   характери `стика тертя ` 
х. трещиносто̀йкости   характери `стика 
тріщинотри `вкости 

х. углова̀я   характери `стика кутова̀ 
х. упру̀гая   характери `стика пру `жна ` 
х. фазо-часто̀тная   характери `стика фазо- 
часто̀тна 

х. цѝкла   характери `стика ци `клу 
х. экономѝческая   характерѝстика економі̀чна 
х. электродвѝгателя   характери `стика 
електрорушія ` [електродвигуна `] 

х. энергетѝческая   
характери `стика енергети `чна 

характеристѝческий   характеристи `чний, 
знамѐнний, особлѝвий 

характеро̀граф   ел. характеро `граф,-фа 
хвост   мет., мех. хві `ст,-воста ` (1. порожня 
порода, що лишається після первинного 
обробітку мінеральної сировини або 
збагачення корисних копалин; 2. нижня, 
задня, крайня частина, деталь в 
інструментах, пристроях) 
х. ла̀сточкин   буд. хвіст ла̀стівчин (усічений, 
зрізаний клин у формі заднього кінця 
тіла ластівки, що служить для скріплення 
балок, брусків, кам’яних плит)

Х 
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хвост молота                                                                                                хлораторный 

х. мо `лота   хві̀ст мо `лота (вільний кінець 
молотовища) 

х. резца̀   хві `ст різця ` 
хвостовѝк   хвостови `к,-ка̀ (загальна назва 
спеціяльних кінців у деяких деталях машин, 
інструментів) 
х. рѐжущего инструмѐнта   
хвостови `к рі̀зального інструме `нта 

хвостово̀й   прикінцѐвий, рѐштко̀вий, кінцѐвий 
хемилюминесцѐнтный   хемілюмінесцѐнтний 
хемилюминесцѐнция   хемілюмінесцѐнція,-ції 

(свічення тіл, що виникає внаслідок 
хемічних реакцій під час повільного 
окиснення) 

хемосѝнтез   хемосинте `з,-зу (процес 
утворення органічних речовин живими 
істотами – бактеріями з неорганічних 
речовин без участі світла) 

хемосо̀рбция   хемосо `рбція,-ції (різновид 
сорбції, у якій частинки вбирача і 
вбираної речовини хемічно взаємодіють) 

химиза̀ция   хемізува̀ння; схемізува `ння; 
хеміза̀ція,-ції (прискорений розвиток 
хемічної промисловости) 
х. земледѐлия   хеміза̀ція землеро `бства 
х. произво̀дства   хеміза̀ція виробни `цтва 

химизѝрованный   схемізо̀ваний 
химизѝровать   хемізува `ти, схемізува `ти 
химѝзм   хѐмізм,-му (хемічна природа 
якої-небудь речовини, певного явища, 
процесу) 

химика̀т   хеміка `т,-ту (хемічний реактив 
або препарат, а також хемічний виріб) 

химѝко-термѝческий   хѐміко-термі̀чний 
химѝко-технологѝческий   хѐміко-технологі̀чний 
химѝческий   хемі̀чний 
хѝмия   хѐмія,-мії (наука про склад, будову, 
властивості та перетворення речовин) 
х. аналитѝческая   хѐмія аналіти `чна 
х. биологѝческая   хѐмія біологі `чна 
х. во̀ды   хѐмія во̀ди 
х. колло̀идная   хѐмія коло `їдна 
х. неорганѝческая   хе `мія неоргані̀чна 
х. нѐфти и га̀за   хѐмія на̀фти і газу 
х. органѝческая   хе `мія органі̀чна 
х. прикладна̀я   хѐмія прикладна̀ 
х. радиацио̀нная   хѐмія радіяці̀йна 
х. физѝческая   хѐмія фізѝчна 
х. я̀дерная   хѐмія я `дерна 

хладноло̀мкий   мет. холоднола `мкѝй, 
холодноломки `й 

хладноло̀мкость   мет. холоднола̀мкість,-кости 
хладоагѐнт   харч. холоднѝк,-ка̀, холодоагѐнт,-ту 
хладоносѝтель   холодоносі̀й,-сія̀, холо̀дник,-ка̀ 
хладосто̀йкий   холодостійки `й 
хладосто̀йкость   бот. холодості̀йкість,-кости 
хладотѐхника   холодоте `хніка,-ки 
хладоцентра̀ль   холодоцентра `ль,-лі 
хлеб   хліб,-ба; збі `жжя (зерно) 
хлебозаво̀д   пека̀рня,-ні 
хлебоубо̀рка   жнива `,-ив, хлібозбира̀ння 
хлебоубо̀рочный   жни `вний, хлібозбирни `й 
хлебохранѝлище   хлібосхо `вище,-ща 
хлопково̀дство   с.г. баво `вництво,-ва 
хло̀пковый   баво̀вняний 
хло̀пок   баво `вна,-ни 
хлопо̀к   мех. ляск,-ку, ля `скіт,-коту 
хлопу̀шка   1. ло `павка,-ки (петарда); 

2. за̀скочка,-ки (у резервуарі) 
хлопча̀тник   бот. баво̀вник,-ку 
хлопчатобума̀жный   текс. баво `вня `ний 
хлопьевѝдный   пласті `вчастий 
хло̀пья   пластівці̀,-ці̀в, кла̀пті,-тів, кла̀птики,-ків 
хлопяно̀й   пластівце `вий 
хлор  Cl   хем. хлор,-ру (хемічний елемент 
групи галогенів, ат.н. 17) 

хлора̀ль   хем. хлора `ль,-лю (органічна 
сполука; використовують у виробництві 
інсектицидів) 

хлорамѝн   хлорамі `н (хлорпохідне амоняку 
або амінів, застосовують як хлорувальний, 
окиснювальний та дезинфекувальний 
середник) 

хлорапатѝт   мін. хлорапати `т,-ту (кальцієва 
сіль фосфорної та хлоридної кислоти; 
використовують для виробництва 
фосфорних мінеральних добрив) 

хлора̀т   хем. хлора `т,-ту (сіль хлоратної 
кислоти) 
х. ка̀лия  KClO3   хем. хлора `т ка̀лію, сі̀ль 
бертоле `това 

хлора̀тор   хлора `тор,-ра 
(апарат для хлорування води) 
х. ва̀куумный   хлора `тор ва `куумний 
х. непреры̀вного дѐйствия   
хлора `тор неперѐрвної [пості̀йної]ді̀ї 

хлора̀торный   хлора `торний
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хлорбутадиен                                                                                       холоднокатанный 

хлорбутадиѐн   хем. хлорбутадіє̀н,-ну, 
хлоропрѐн,-ну (вихідна речовина (мономер) 
для виробництва хлоропренового кавчуку) 

хлорвинѝл   хем. хлорвіні `л,-лу (мономер 
для виготовлення поліхлорвінілу) 

хлорѝд   хем. хлори `д,-ду (сіль хлоридної 
кислоти) 

хлорѝн   хлори `н,-ну (синтетичне волокно 
з поліхлорвінілу (хлорвінілу), з якого 
виготовляють фільтри для кислот і 
лугів та рибальські сіті) 

хлорѝрование   хлорува `ння, похлорува `ння 
х. воды̀   хлорува̀ння води ` 
х. сто̀чных вод   хлорува `ння сто̀ків 

хлорѝрованный   похлоро `ваний 
хлорѝровать   хлорува `ти, похлорува `ти 
хлорѝрующий   хлорува `льний, хлорівни `й 
хло̀ристый   хло̀ристий, хлори `дний 
хло̀рный   хло `рний, хлоро `ваний 
хлоропрѐн   хлоропре `н,-ну (монометр для 
виготовлення хлоропренового кавчуку) 

хлоропрѐновый   хлоропре `новий 
хлорофѝлл   хлорофі `л,-лу (зелений піґмент 
рослин, за участю якого відбувається 
фотосинтез) 

хлорсерѐбряный   хлоросрі `бний 
ход   1. хід,-хо `ду, рух,-ху; 2. перѐбіг,-гу; 
ро `звиток,-тку 
х. винтово̀й лѝнии   хід [перѐбіг] ґвинтово̀ї 
лі̀нії 

х. витка̀   хід [перѐбіг] витка ` 
х. двѝгателя   хід двигуна ` 
х. двойно̀й   хід подві̀йний 
х. неравномѐрный   хід нерівномі̀рний 
х. обра̀тный   хід зворо `тний 
х. по̀ршня   хід то̀лока 
х. прямо̀й   хід прямѝй 
х. рабо̀чий   хід робо `чий 
х. регулѝруемый   хід урегульо `вний 
х. резьбы̀   хід [пере `біг] на̀різі 
х. решѐния   перѐбіг розв’яза̀ння 
х. свобо̀дный   хід ві̀льний 
х. срѐдний   хід сере `дній 
х. тѝхий   хід пові̀льний 
х. турбѝны   хід турбі̀ни 
х. холосто̀й   ел. режѝм я̀ловий [необтя̀жений]; 
мех. хід ненаванта̀жений [необтя̀жений, 
я̀ловий] 

х. шага̀ющий   хід кро `ковий [кро `ками] 
хо̀дкий   1. швидкѝй, швидкохі̀дний; 2. ходовѝй 
ходово̀й   поши `рений; пото `чний; по̀питний 
ходо̀к   гірн. хода̀к,-ка̀, хіднѝк,-ка̀, косовѝк,-ка̀ 
ходомѐр   маш. ходомі̀р,-ра 
ходоперемѐнный   ходозмі̀нний 
хозрасчёт   госпрозраху̀нок,-нку, розраху̀нок 
госпо `дарський 

хозрасчётный   госпрозрахунко `вий 
хозя̀йственный   господа `рський 
хозя̀йство   господа̀рство,-ва 
х. арѐндное   господа̀рство оре `ндне 
х. во̀дное   господа̀рство во `дне 
х. заво̀да   господа̀рство фабрѝчне [заводськѐ] 
х. индивидуа̀льное   
господа `рство індивідуа̀льне 

х. инструмента̀льное   
господа `рство інструмента `льне 

х. мазу̀тное   господа̀рство мазу `тове 
х. одино̀чное   господа `рство одино `чне 
х. отва̀льное   гірн. господа̀рство відва̀льне 
х. подзѐмное   гірн. господа̀рство підзѐмне 
х. складско̀е   господа `рство складськѐ 
х. теплосилово̀е   господа̀рство теплосиловѐ 
х. ча̀стное   господа̀рство прива `тне 

хозя̀йствование   господарюва `ння 
холм   горб,-ба̀, па `горб,-ба, узгі `р’я 
холмѝстый   горбкува `тий, пагорбкува `тий 
хо̀лод   хо̀лод,-ду, сту̀дінь,-дені 
холодѐть   холоді̀ти, холо `нути 
холодѝльник   охоло `дник,-ка, холодни `к,-ка̀ 
х. ба̀шенный   охоло `дник вежови `й 
х. возду̀шный   холо `дник пові `тря `ний 
х. кожухотру̀бный   холо `дник 
обгортко `вий [обгорткотру `бний] 

х. оросѝтельный   охоло `дник дощови `й 
[скро `плювальний] 

х. противото̀чный   охоло̀дник протипото̀ковий 
х. термоэлектрѝческий   
охоло `дник термоелектри `чний 

х. ячѐйковый   охоло `дник комірко `вий 
холодѝльный   охоло `дний 
холодѝть, охолодѝть   холоди `ти, охолоди `ти 
холоднока̀танный   
мет. холоднопровальцьо `ваний, 
холодновальцівни `й
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холоднопрокатный                                                               хроматография на бумаге 

холоднопрока̀тный   
мет. холодновальцюва `льний 

холоднорастворѝмый   холоднорозчи `нний 
холоднорастя̀нутый   холоднови `тягнений, 
холоднотя `жний 

холодоносѝтель   холодоносі `й,-сія ` 
холодоотда̀ча   холодовида̀тність,-ности 
холодопрово̀дность   холодопрові̀дність,-ности 
холодопроизводѝтельность   
холодопродуктѝвність,-ности 

холодосто̀йкий   холодостійки `й, 
холодотривки `й 

холодосто̀йкость   холодості `йкість,-кости 
холодоуменьшѝтель   холодозмѐншувач,-ча 
холосто̀й   ненаванта `жений, необтя `жений, 

я `ловий, дармовѝй, неробо `чий 
холст   полотно `,-на̀ 
х. вы̀беленный   полотно ` вѝбілене 
х. гру̀бый   полотно ` гру `бе 
х. нажда̀чный   полотно ` шме `ргелеве 
х. то̀нкий   полотно ` тонке ` 

холстѝнный   полотня `ний 
холщёвый   полотня `ний 
хому̀т   хому̀т,-та̀, за̀тиск,-ку, кля `мра,-ри 
х. для шла̀нга   хому̀т для шла `нга 
х. зажимно̀й   хому̀т затисни `й 
х. стяжно̀й   хому̀т стяжни `й 
х. шарнѝрный   хому̀т сугло `бовий 

хому̀тный   хому `тний, затисни `й 
хон   гон,-на (інструмент для гонінгування 

– металева головка з абразивними брусками) 
хо̀нинг-стано̀к   го̀нінг-верста `т,-та 
хонингова̀ние   мет.об. гонінгува̀ння 

(обробляння поверхні за допомогою 
абразивних брусків (гонів)) 
х. вну̀треннее   гонінгува `ння вну `трішнє 
х. нару̀жное   гонінгува `ння зо `внішнє 
х. пло̀ское   гонінгува `ння пласкѐ 

хонингова̀ть   мет.об. гонінгува `ти 
хо̀ппер   зал. го `пер,-ра (саморозвантажний 
вагон з кузовом-бункером, яким перевозять 
сипкі вантажі) 

-хорд   -хорд (у складних словах означає 
струна, дріт, звук) 

хо̀рда   1. мат. хо `рда (відрізок, що 
сполучає дві будь-які точки кривої лінії 
або поверхні); 2. тятива `,-вѝ 

хордомѐр   хордомі `р,-ра (інструмент для 
вимірювання товщини струн) 

хранѐние   зберіга̀ння; перехо̀вування; схов,-ву 
х. на скла̀де   зберіга̀ння на скла `ді 

хранѝлище   схо̀вище,-ща 
х. то̀плива   схо `вище па `лива 

храп   храп,-па (1. пристрій для піднімання 
вантажів; 2. пристрій для зупиняння 
або регулювання рухомих частин механізму) 

храповѝк [механи `зм храпово̀й]   маш. 
храпови `к,-ка̀, заско `чник,-ка (зубчастий 
механізм для регулювання або зупинення 
рухомих частин механізму) 

храпово̀й   храпови `й, заскочко `вий 
хребѐт   1. хребѐт,-бта̀, грѐбінь,-беня; 

2. гірн. па̀смо,-ма 
хребто̀вый   гребене `вий, пасмови `й 
хризоберѝлл   мін. хризоберѝл,-лу (коштовний 
прозорий камінь золотисто-жовтого 
кольору) 

хризолѝт   мін. хризолі `т,-ту 
-хром   -хро `м (у складних словах відповідає 
поняттям “колір”, “забарвленість”, 
“фарба”,) 

хром  Cr   хром,-му (хемічний елемент, 
ат.н. 24, твердий сірувато-білий 
корозійностійкий метал, сполуки хрому 
забарвлені і використовуються для 
фарбування чи гарбування шкіри) 

хрома̀ль   мет. хрома `ль,-лю (стоп хрому з 
алюмінієм) 

хрома̀т   хрома `т,-ту (сіль хромової кислоти) 
хроматѝзм   фіз. хроматѝзм,-му (властивість 
білого променя розкладатися на промені 
різних кольорів або властивість деяких 
речовин забарвлювати промінь, який 
проходить крізь них) 

хроматѝческий   фіз. хромати `чний 
хроматографѝческий   хроматографі̀чний 
хроматогра̀фия   хроматогра̀фія,-фії (метод 
розділення і аналізу суміші речовин, який 
ґрунтується на різній сорбції складових 
частин відповідним вбирачем) 
х. адсорбцио̀нная   хроматогра̀фія адсорбці̀йна 
х. га̀зовая   хроматогра `фія газова 
х. газожѝдкостная   хроматогра̀фія газорідѝнна 
х. жи `дкостная   хроматогра `фія рідѝнна 
х. ионнообмѐнная   
хроматогра `фія йоновимі `нна 

х. на бума̀ге   хроматогра `фія папі̀рна 
[паперо `ва]
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хроматография на колонке                                                          хрупкость отпускная 

х. на коло̀нке   хроматогра `фія колонко `ва 
х. разделѝтельная   
хроматогра `фія розді̀лювальна 

х. тонкосло̀йная   хроматогра̀фія тонкошарова̀ 
хроматометрѝя   хроматоме `трія,-рії (метод 
кількісного аналізу, у якому основним 
реагентом є розчин калію дихромату) 

хромѐль   хроме `ль,-лю (важкотопний 
стоп хрому з ніклем; застосовують для 
виготовлення нагрівальних приладів, 
пірометрів) 

хромѝрование   хромува `ння (покривання 
металу шаром хрому) 
х. ста̀ли электролитѝческое   хромува̀ння 
ста̀лі електролітѝчне 

хромѝрованный   похромо `ваний 
хромѝровать   хромува `ти, похромува `ти 
хромѝровочный   хромува `льний, хромівнѝй 
хромѝрующий   хромува `льний, хромівни `й 
хромѝрующийся   похромо̀вний; хромо̀ваний 
хро̀мистый   мет., хем. хро̀мистий, хромі̀т,-ту 
хромѝт   хроміт,-ту (сіль хромітної кислоти) 
хро̀мовый   хем. хро `мовий 
хромогѐн   хромоге `н,-ну (безбарвна 
речовина, яка міститься в клітинах 
живих організмів і набуває забарвлення 
при окисненні) 

хромогравю̀ра   полігр. хромогравю `ра,-ри 
хромодублѐние   хромогарбува `ння 

(гарбування шкіри хромовим галуном) 
хромолитографѝческий   
полігр. хромолітографі `чний 

хромолитогра̀фия   хромолітогра `фія,-фії 
(літографський спосіб друкування 
багатоколірних зображень) 

хромолитогра̀фский   
полігр. хромолітогра `фський 

хромомолибдѐновый   
мет. хромо-молібдѐновий 

хромонѝкелевый   мет. хромо-ні̀клевий 
(стоп) 

хромоникелемолибдѐновый   
мет. хромо-нікле-молібдѐновий 

хромосилицѝрование (мета̀лла)   
хромосиліціюва `ння (мета̀лу) 

хромоско̀п   фото хромоско `п,-па 
хромосфѐра   хромосфѐра,-ри (шар атмосфери 
Сонця, що міститься над фотосферою 
і спостерігається під час затемнень у 
вигляді червоної смуги навколо Сонця) 

хромосфѐрный   хромосфе `рний 
хромотермо̀граф   хромотермо `граф,-фа 

(газоаналізатор) 
хромофо̀р   хромофо̀р,-ру (групи атомів, які 
надають органічним речовинам різного 
кольору) 

хромофо̀рный   фіз. хромофо `рний 
хромофотогра̀фия   полігр. хромофотогра̀фія,-фії 

(спосіб виготовлення кольорових 
друкарських форм для високого друку зі 
штрихових і півтонових малюнків) 

хро̀мпик  K2Cr2O7   хем. хро `мпік,-ку (калій 
або амоній дихромат; застосовують як 
окисник у шкіряній і текстильній 
промисловості) 

хроно̀граф   хроно `граф,-фа (прилад для 
вимірювання коротких інтервалів часу і 
точної реєстрації якихось подій в часі) 

хроногра̀фия   хроногра `фія,-фії 
(послідовний у часі опис подій) 

хроноло̀гия   хроноло `гія,-гії, літописа `ння 
(послідовність історичних подій у часі) 

хроно̀метр   хроно `метер,-тра (точний 
переносний годинник, який використовують 
в астрономії, геодезії, гравіметрії та 
навігації) 

хронометра̀ж   хронометра `ж,-жу ` 
(вимірювання робочого часу, що йде на 
виконання елементів виробничих операцій) 

хронометрѝрование   хронометрува `ння 
хронометрѝрованный   прохронометро̀ваний 
хронометрѝровать   хронометрува̀ти, 
прохронометрува̀ти 

хронометрѝруемый   хронометро `ваний; 
прохронометро `вний 

хронометрѝрующий   хронометрува `льний, 
хронометрівни `й 

хронометрѝя   хрономе `трія-рії 
хроноско̀п   хроноско `п,-па (прилад для 
вимірювання дуже малих проміжків часу) 

хроноскопѝческий   хроноскопі `чний 
хронофотогра̀фия   хронофотогра̀фія,-фії 
хру̀пкий   крихкѝй, ламки `й, ломки `й 
див. ло `мкий 

хрупкокристаллѝческий   крихкокристалі̀чний 
хрупколо̀мкий   мет. крихки `й 
хру̀пкость   кри `хкість,-кости 
х. водоро̀дная (при корро̀зии)   кри `хкість 
водне `ва (під час корозії) 

х. отпускна̀я   крѝхкість відпускна `
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хрупкость тепловая                                                                                         целлофан 

х. теплова̀я   крѝхкість теплова ` 
х. травѝльная   кри `хкість щави `льна 
х. уда̀рная   крѝхкість уда̀рна 

хруста̀ль   кришта̀ль,-лю 
х. ба̀риевый   кришта `ль ба̀рієвий 
х. богѐмский   кришта `ль богѐмський 
х. го̀рный   кришта̀ль гірськи `й 
х. свинцо̀вый   кришта `ль олив’я `ний 

хрящ   геод. хрящ,-ща ` (грубозернистий 
пісок, що утворився з уламків твердих 
гірських порід) 

хрящева̀тость   геол. хрящува `тість,-тости 
хрящева̀тый   геол. хрящува `тий 
хрящево̀й   геол. хрящови `й 
худо̀жественный   худо̀жній, мистѐцький 

 
Ц 

 
ца̀нга   мет.об. ца̀нга,-ги, кліщі̀,-і̀в (пристрій 
на металорізних верстатах, яким 
затискають матеріял або інструмент) 
ц. зажимна̀я   ца̀нга затиско `ва 

ца̀нговый   ца̀нговий 
цапонла̀к   цапонла `к,-ку, лак цапо `новий 
ца̀пфа   чіп, чо̀па, вісь,-сі, ца `пфа,-фи 

(частина вала або вісі, яка спирається 
на вальницю) 
ц. гребѐнчатая   ца `пфа гребінча̀ста 
ц. конѝческая   чіп коні `чний 
ц. по̀лая   ца̀пфа порожни `ста 
ц. сцепна̀я   ца̀пфа [вісь] зчіпна ` 
ц. цилиндрѝческая   ца̀пфа циліндрѝчна 
ц. шарова̀я   ца `пфа [вісь] куля `ста 

ца̀пфенный   маш. чопови `й, ца `пфовий 
ца̀пфовый   чопови `й 
цара̀пание   дря `пання, шкря `бання 
цара̀пать   дря `пати, шкря `бати 
цара̀пающий   дря `пальний, шкря `бальний 
цара̀пина   дря `пина,-ни, подря `пина,-ни 
ца̀рга   елемѐнт,-та, ца `рга,-ги, складни `к,-ка̀ 
цвет   ко̀лір,-льору, ба̀рва,-ви, заба̀рвлення 
ц. дополнѝтельный   ко̀лір доповня `льний 
ц. защѝтный   ко̀лір захисни `й 
ц. калѐния   ко̀лір розжа `рення [жа̀ру] 
ц. переходно̀й   ко `лір перехідни `й 

ц. сигна̀льный   ко `лір сигна `льний 
ц. сло̀жный   ко `лір складни `й 
ц. спектра̀льный   ко̀лір спектра `льний 

цвета калѐния   кольори ` розжа̀рення [жа `ру] 
цвета побежа̀лости   райдужі `ння, кольори ` 
мінли `вости 

цветно̀й   кольоро `вий, ба̀рвний 
цвѐтность   кольоро `вість,-вости, ба̀рвність, 

-ности 
цветовѐдение   фіз. кольорозна `вство,-ва 
цветово̀й   колі̀рний, ба̀рвний 
цветоделѐние   кольоропо `діл,-лу, 
барвопо `діл,-лу 

цветоизмерѝтельный   кольоровимірни `й 
цветомѐр   кольоромі `р,-ра 
цветопроница̀емость   
кольоропрони `кність,-ности 

цветорассѐяние   кольоророзсі `ювання; 
кольоророзсі `яння 

цветосто̀йкость   кольорості `йкість,-кости 
цветочувствѝтельность   
кольорочутли `вість,-вости 

цветочувствѝтельный   кольорочутли `вий 
цѐвка   ці `вка,-ки 
цѐвочный   цівкови `й 
цедѝлка   цідѝлко,-ка, ціди `льце,-ця 
цедѝльный   цідѝльний 
цедѝть   цідѝти; точи `ти (з крана) 
цежѐние   ціді̀ння 
цѐзий  Cs   це `зій,-ю (хемічний елемент, 
ат.н. 55, дуже легкий, легкотопний метал 
з групи лужних металів; застосовують 
у виробництві фотоелементів) 

цейтлупа̀   цайтлу̀па,-пи (кінознімальний 
апарат, уживаний для швидкісного 
знімання) 

цек   цек,-ку 
цекова̀ние   мет.об. цекува `ння 
целево̀й   цільовѝй 
целесообра̀зность   доці̀льність,-ности 
целестѝн   мін. целести `н,-ну 
целина̀   перелі̀г,-ло `гу, цілина `,-нѝ (те, що 
не зазнало людського впливу, незаймане, 
необроблене) 

целѝнный   перело̀говий 
целлопла̀сты   целопла `сти,-тів 
целлофа̀н   целофа̀н,-ну (віскозна плівка, 
непроникна для води і повітря; 
використовують у поліграфії та для 
пакування)
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целлулоид                                                                                           цена оптимальная 

целлуло̀ид   хем. целюло `їд,-ду (пластичний 
вогненебезпечний матеріял на основі 
нітроцелюлози; використовують для 
виготовлення фото- і кіноплівок та 
галантерейних виробів) 

целлюло̀за   целюло `за,-зи, кліткови `на,-ни 
ц. белёная   целюло̀за [клітковѝна] бі̀лена 
ц. древѐсная   кліткови `на деревна ` 

[дереви `нна] 
ц. натро̀нная   кліткови `на натро `нна 
ц. сульфа̀тная   кліткови `на сульфа̀тна 
ц. сульфѝтная   кліткови `на сульфі̀тна 
ц. хло̀пковая   кліткови `на баво `вня `на 

целлюло̀зно-бума̀жный   
кліткови `нно-паперо `вий, 
целюло `зно-паперо `вий 

целлюло̀зный   целюло `зний, кліткови `нний 
цѐлостность   ці̀лісність,-ности 
цѐлостный   ці̀лісний 
цѐлость   ці̀лість,-лости 
целочѝсленный   мат. цілочислови `й; ці̀лий 
цѐлый   ці̀лий 
цель   ціль,-лі, мета̀,-тѝ 
цельнока̀танный   суцільнопровальцьо̀ваний 
цельноклёпанный   суцільнопроклѐпаний 
цельноко̀ванный   суцільнови `кований 
цельноко̀рпусный   суцільноко `рпусний 
цельнолѝтый   суцільнови `литий 
цельнометаллѝческий   суцільнометалѐвий 
цельнорешётчатый   суцільноґра `тча̀стий 
цельносварно̀й   суцільнозва `рни `й 
цельностально̀й   суцільностале `вий 
цельнотя̀нутый   суцільнови `тягнений 
цельноштампо̀ванный   
суцільновідштампо `ваний 

цѐльный   суці `льний; ці `лісний, ці̀льний 
(позбавлений роздвоєности); незбѝраний 
(про молоко) 

цемѐнт   цемѐнт,-ту (будівельний матеріял 
– мінеральна зв’язувальна порошкова 
речовина) 
ц. ангидрѝтовый   цемѐнт ангідрѝтовий 
ц. быстросхва̀тывающий   
цемѐнт швидкотужа `вний 

ц. быстротвердѐющий   
цемѐнт швидкотвѐрдни `й 

ц. высокопро̀чный   цемѐнт високоміцни `й 

ц. гидрофо̀бный   цеме `нт гідрофо̀бний 
[водобоязкѝй] 

ц. гипсошла̀ковый   цемѐнт гіпсожу̀жільний 
ц. глинозёмистый   цемѐнт глинозѐмний 
ц. декоратѝвный   цемѐнт декорати `вний 
ц. кислотоупо̀рный   цемѐнт кислототривкѝй 
ц. магнезиа̀льнный   цемѐнт магнезія̀льний 

[Сорѐля] 
ц. нефелѝновый   цемѐнт нефелі `новий 
ц. пластифицѝрованный   
цеме `нт спластифіко̀ваний 

ц. портла̀ндский   цеме `нт портла `ндський, 
портландцеме `нт,-ту 

ц. пуццола̀новый   цемѐнт пуцола̀новий 
ц. расширя̀ющийся   цемѐнт розширни `й 
ц. ру̀дный   цемѐнт ру `дний [залі̀зний] 
ц. силика̀тный   цемѐнт силіка `тний 
ц. тампона̀жный   цемѐнт тампона `жний 

[ущі `льнювальний] 
ц. цветно̀й   цемѐнт кольоро `вий 
ц. шла̀ковый   цемѐнт жу `жільний 

цемента̀ция   цементува̀ння; зцементува̀ння; 
цемента `ція,-ції (1. скріплення ґрунтів, 
бетонних споруд уведенням у них рідкого 
цементного розчину або додаванням 
розчинів силікатів; 2. насичення поверхневих 
шарів сталі вуглецем) 

цементѝрование   цементува `ння; 
зацементува `ння; цемента `ція,-ції, 
цементо `вання 

цементѝрованный   зацементо `ваний 
цементѝровать   цементува̀ти, зацементува̀ти 
цементѝруемый   цементо `ваний, 
зацементо `вний 

цементѝрующий   цементува̀льний, цементівнѝй 
цементѝрующийся   зацементо `вний; 
цементо `ваний 

цементѝт  Fe3C   цементѝт,-ту (залізо-субкарбід) 
цемѐнтно-бето̀нный   цемѐнтно-бето̀нний 
цемѐнтный   цемѐнтний 
цемя̀нка   підцемѐнт,-ту (гідравлічний 
додаток) 

цена̀   ціна `,-ни `, ва̀ртість,-тости, зна̀чення 
ц. делѐния   ва̀ртість [ціна `] по̀ділки 
ц. номина̀льная   ціна номіна `льна 

(зазначена у прейскуранті або на товарі) 
ц. оптима̀льная   ціна̀ оптима `льна

Ц 
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цена оптовая                                                                                         центрированный 

ц. о̀птовая   ціна ` гуртова ` 
ц. покупа̀тельная   ціна̀ купіве `льна 
ц. прейскура̀нтная   ціна̀ за прейскура̀нтом 

[за ці̀нником] 
ц. расчётная   ціна ` розрахунко `ва 
ц. ро̀зничная   ціна ` роздрібна ` 
ц. ры̀ночная   ціна ` ри `нкова 
ц. сме `тная   ціна ` кошто `рисна 

цѐнник   торг. цінни `к,-ка̀ (довідник або 
покажчик цін на що-небудь) 

цѐнность   ці `нність,-ности 
цѐнный   ці `нний 
ценообразова̀ние   цінотво `рення, 
ціноутво `рювання; ціноутво `рення 

цѐнтнер   це `нтнер,-ра (одиниця маси (ваги), 
що дорівнює 100 кг) 

центр   1. мат. центр,-ра; 2. тех. осере `ддя; 
3. осерѐдок,-дка (діяльности); 4. центр,-ру 
(середина чогось) 
ц. величины̀   центр величини ` 
ц. вращѐния   центр оберта `ння 
ц. вычислѝтельный   центр обчѝслювальний 
ц. давлѐния   центр ти `ску 
ц. диагностѝческий   центр діягностѝчний 
ц. жёсткости   центр жо̀рсткости [твѐрдости] 
ц. изгѝба   центр згѝну 
ц. инѐрции   центр інѐрції 
ц. кача̀ний   центр гойда `нь [хита `нь] 
ц. колеба̀ний   центр колива `нь 
ц. конденса̀ции   центр конденсува̀ння 
ц. координацио̀нный   центр координаці̀йний 
ц. кривизны̀   центр кривини ` 
ц. кристаллиза̀ции   центр кристалізува̀ння 
ц. кру̀га   центр ко `ла 
ц. кручѐния   центр кру `чення [круті̀ння] 
ц. люминесцѐнции   центр люмінесце `нції 
ц. масс   центр мас, осере `ддя ма̀си 
ц. мгновѐнный   центр миттє `вий 
ц. неподвѝжный   центр нерухо `мий 
ц. обраба̀тывающий   центр обро̀бний 
ц. окра̀ски   центр заба `рвлення 
ц. оптѝческий   центр опти `чний 
ц. подвѐса   центр поче `пу [підві̀су] 
ц. подвѝжный   центр рухо `мий 
ц. приведѐния   центр зве `дення 
ц. промы̀шленный   центр [осерѐдок] 
промисло `вий 

ц. распределѐния   центр розпо `ділу 
[розподіля `ння] 

ц. рассѐивающий   центр розсі `ювальний 
ц. растяжѐния   центр розтя `гування 
ц. сдвѝга   центр зсу̀ву 
ц. симмѐтрии   центр симе `трії 
ц. ска̀лывания   центр ско `лювання 
ц. скоростѐй   центр шви `дкостей 
ц. скру̀чивания   центр скру `чування 
ц. тяготѐния   центр тяжі `ння [гравіта̀ції] 
ц. тя̀жести   центр ваги ` 
ц. уда̀ра   центр уда̀ру 
ц. упо̀рный   центр упі `рний 
ц. управлѐния   центр [осерѐдок] керівнѝй, 
центр [осере `док] керува `ння 

ц. ускорѐния   центр приско `рювання 
централиза̀ция   централіза `ція,-ції 

(зосередження в одному центрі, об’єднання 
в одному місці, в одних руках) 
ц. диспѐтчерская   централіза̀ція диспѐтчерська 
ц. управлѐния   централіза̀ція керува `ння 
ц. электрѝческая   централіза̀ція електрѝчна 
ц. электромехани `ческая   централіза `ція 
електромехані `чна 

ц. электропневматѝческая   централіза̀ція 
електропневматѝчна 

централизо̀ванный   централізо `ваний 
централизова̀ть   централізува `ти 
централизу̀ющий   централізува `льний 
центра̀ль   центра̀ль,-лі (головна центральна 
магістраль) 

центра̀льно   центра `льно 
центра̀льность   центра `льність,-ности 
центра̀льный   центра `льний 
центра̀тор   центра̀тор,-ра (муфта); з’є̀днувач 
центрови `й 

центрѝрование   центрува̀ння, зцентро̀вування; 
зцентрува `ння (1. уставляння центрів тіл 
на одну спільну вісь; 2. надання центру 
інструмента потрібного положення) 
ц. дета̀лей на ко̀рпусе   маш. центрува̀ння 
дета̀лей на ко `рпусі 

ц. инструмѐнта   центрува̀ння інструмѐнта 
ц. по диа̀метру   центрува̀ння за дія̀метром 
ц. радиа̀льно-лучево̀е   центрува̀ння радія̀льно- 
промене `ве 

центрѝрованный   зцентро `ваний
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центрировать                                                                                                цепь тяговая 

центрѝровать   центрува `ти, зцентрува `ти 
центрѝруемый   центро `ваний; зцентро `вний 
центрѝрующий   центрува̀льний, центрівнѝй 
центрѝрующийся   зцентро̀вний; центро̀ваний 
центрифу̀га   центрифу̀га,-ги, кружлі̀вка,-ки, 
відосерѐдиця,-ці (апарат, який відцентровою 
силою розділяє складники суміші) 
ц. бараба̀нная   центрифу `га бараба̀нна 
ц. для осветлѐния   центрифу `га для 
осві̀тлення [клярува `ння] 

ц. корзѝночная   центрифу `га ко̀шикова 
ц. обезво̀живающая   
центрифу `га знево `днювальна 

ц. отжимна̀я сушѝльная   
центрифу `га відтиска `льно-суши `льна 

ц. сушѝльная   центрифу `га суши `льна 
ц. тарѐлочная   центрифу `га тарі̀лкова 

центрифугѝрование   центрифугува `ння; 
зцентрифугува `ння 

центрифугѝрованный   зцентрифуго `ваний 
центрифу̀жный   центрифужни `й, 
центрифуго `вий 

центробѐжность   відцентро `вість,-вости 
центробѐжный   відцентро `вий 
центрова̀льный   центрува `льний 
центрова̀ние   центрува̀ння; зцентро̀вування; 
зцентрува `ння 

центро̀вка   центрува `ння; зцентро̀вування; 
зцентрува `ння; зцентро `вання 

центрово̀й   центрови `й 
центроиска̀тель   мет.об. центрошука `ч,-ча̀ 
центрокѐрн   центроке `рн,-на, стри `жень 
центра `льний 

центропла̀н   ав. центропла̀н,-на (центральна 
частина крила літака) 

центросимметрѝческий   центросиметрѝчний 
центростремѝтельный   доцентро̀вий 
центросфѐра   геол. центросфе `ра,-ри 
цѐны сопоставѝмые   ці̀ни зіставні̀ [порівня̀льні, 
порі `внювальні] 

цеолѝт   мін. цеолі̀т,-ту (безбарвний або 
білий мінерал класу силікатів, який 
використовують для очищення води і 
фарбування) 

цеолѝтный   мін. цеолі̀тний, цеолі̀товий 
цеп   ціп,-па (для молотьби) 
цѐпкий   чіпки `й, в’язки `й 

цепля̀ть   чіпа `ти 
цепля̀ющийся   чіпкѝй, чіплѝвий, почепнѝй; 
чіпля `ний 

цепно̀й   1. ланцюго̀вий, ланцю̀жний; 2. ціповѝй 
цеповяза̀льный   ланцюгов’яза̀льний 
цепо̀чка   ланцюжо `к,-жка ` 
ц. включѐний   ланцюжо `к вкра `плень 
ц. радиацио̀нно-защѝтных ка̀мер   
ланцюжо `к радіяці̀йно-захисни `х ка̀мер 

ц. распа̀да   ланцюжо `к ро `зпаду 
цепо̀чный   ланцюжко `вий 
цепь   1. ланцю `г,-га `; 2. ел. ко `ло,-ла 
ц. вѝлчатая   ланцю `г вилкува `тий 
ц. включѐния   ко̀ло вмика `ння; 
коло уві `мкнення 

ц. включённая   ко `ло уві̀мкнене 
ц. входна̀я   ко̀ло вхіднѐ 
ц. гальванѝческая   ко `ло гальвані̀чне 
ц. грузова̀я   ланцю `г ванта `жний 
ц. дифференцѝрующая   
ко `ло диференціюва `льне 

ц. за̀мкнутая   ко̀ло за̀мкнене [за̀мкнуте] 
ц. интегрѝрующая   ко̀ло інтегрува̀льне 
ц. кинематѝческая   мех. ко̀ло кінематѝчне 
ц. конвѐйерная тя̀говая   ланцю̀г конвѐєрний 
тягови `й 

ц. кра̀новая   ланцю `г зводови `й 
ц. магнѝтная   ко̀ло магне `тне 
ц. многоря̀дная   ланцю `г багаторя `дний 
ц. многофа̀зная   ко `ло багатофа̀зне 
ц. обра̀тной свя̀зи   ко̀ло зворо̀тнього зв’язку̀ 
ц. отключённая   ко̀ло ви `мкнене 
ц. откры̀тая   ланцю `г відкри `тий; 
ко `ло відкри `те 

ц. пластѝнчатая   ланцю `г пласті̀вчастий 
[платівко `вий] 

ц. подъёмника   ланцю̀г підно̀сника [підо̀йми, 
ви `тягу] 

ц. приводна̀я   ланцю `г повідни `й 
ц. разбо̀рная   ланцю `г розбірни `й 
ц. разветвлённая   ко̀ло розгалу `жене 
ц. разо̀мкнутая   ко `ло розі̀мкнене, ланцю `г 
розі̀мкнений 

ц. ро̀ликовая   ланцю `г коліща `тковий 
ц. сварна̀я   ланцю `г зварни `й 
ц. тя̀говая   ланцю `г тягови `й
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цепь удерживающая                                                                         цикл холодильный 

ц. удѐрживающая   ланцю̀г підтрѝмувальний 
ц. штырева̀я   ланцю `г шпиньови `й 

[шворіне `вий] 
ц. электрѝческая   ко̀ло електри `чне 

цера̀т   цера `т,-ту (стоп воску з товщем) 
церезѝн   церезѝна,-ни (очищений 
озокерит; застосовують як 
електроізоляційний матеріял) 

церезѝт   буд. церези `т,-ту 
(суміш нерозчинних у воді солей олеїнової 
кислоти й гашеного вапна, яку додають 
до цементних будівельних розчинів для 
зменшення їх водопроникности) 

цѐрий  Се   цѐрій,-ію (хемічний елемент, 
ат.н. 58; застосовують в металургії для 
виготовлення дугових електродів і 
кременців для запальничок) 

церѝт   мін. цері̀т,-ту 
церопла̀стика   церопла `стика,-ки 

(скульптура з воску) 
цета̀н  С16Н34   цета̀н,-ну 
цѐх   цех,-ху (основний виробничий підрозділ 
промислового підприємства) 
ц.-автома̀т   цех-автома̀т, цѐху-автома `та 
ц. автоматизѝрованный   цех завтоматизо̀ваний 
ц. вагоносбо̀рочный   цех вагоносклада̀льний 
ц. вспомога̀тельный   цех допомі̀жни `й 
ц. деревообдѐлочный   цех деревообро̀бний 
ц. жестя̀ной [жестя̀ницкий]   цех бляха̀рський 
ц. колесопрока̀тный   цех колесовальцівнѝй 
ц. листопрока̀тный   цех листовальцівни `й 

[аркушовальцівни `й] 
ц. лите `йный   цех лива `рний 
ц. механѝческий   цех механі `чний 
ц. механосбо̀рочный   цех механосклада̀льний 
ц. насосносилово̀й   цех помпосилови `й 
ц. обраба̀тывающий   цех обро̀бний 
ц. прока̀тный   цех вальцюва `льний 
ц. электроремо̀нтный   цех електроремо̀нтний 

цехово̀й   цеховѝй 
циа̀н   ція̀н,-ну (отруйний газ, який утворюється 
під час піролізу органічних речовин) 

цианѝд   ціяні̀д,-ду (сіль ціянідної кислоти, 
дуже отруйна речовина) 

цианѝн   ціяні̀н,-ну (природний барвник 
яскраво-синього кольору; використовують 
в кольоровій фотографії) 

цианѝрование   1. ціянува̀ння, поціянува̀ння 
(насичення поверхневих шарів сталевих 
виробів вуглецем і азотом для підвищення 

їх твердости і корозійної стійкости); 
2. ціянува̀ння, вѝціянування (видобування 
золота і срібла з руд розчиненням їх в 
ціянідах калію або натрію) 

цианѝрованный   поціяно̀ваний; вѝціянуваний 
цианѝровать   ціянува `ти, поціянува `ти, 
ви `ціянувати 

цианѝрующий   ціянува `льний, ціянівни `й 
цианѝрующийся   поціяно̀вний, виціяно̀вний; 
ціяно̀ваний 

циано̀метр   ціяно `метер,-тра (прилад для 
визначення кольору ясного неба) 

цианотѝпия   фото ціяноти `пія,-пії 
(копіювання на світлочутливому папері, 
що містить похідні ціяну) 

цикл   цикл,-лу, ко̀ло,-ла, о̀біг,-гу (сукупність 
взаємопов’язаних явищ, процесів, яка 
створює закінчене коло дій протягом 
певного проміжку часу) 
ц. автоматѝческий   цикл автомати `чний, 
ко `ло автомати `чне 

ц. воспроизво̀дства   цикл відтво̀рення 
ц. двѝгателя   цикл двигуна̀ [рушія̀, мото̀ра] 
ц. за̀мкнутый   цикл за `мкнений 
ц. итерацио̀нный   цикл ітераці̀йний 

[повто `рний] 
ц. Карно̀   фіз. цикл Карно ` 
ц. кругово̀й   цикл колови `й 
ц. нагружѐния   цикл наванта `жування 
ц. нагру̀зки   цикл наванта `ги 
ц. напряжѐний   цикл напру `г 
ц. необратѝмый   цикл необоро `тний 
ц. обратѝмый   цикл оборо `тний 
ц. обра̀тный   цикл зворо `тний 
ц. отнулево̀й   цикл віднульови `й 
ц. паротурбѝнный   цикл паротурбі̀нний 
ц. повто̀рный   цикл повто `рний 
ц. превращѐний   цикл перетво `рень 
ц. предѐльный   цикл грани `чний 
ц. произво̀дственный   цикл виробни `чий 
ц. прямо̀й   цикл прямѝй 
ц. ремо̀нтный   цикл ремо `нтний 
ц. силово̀й   цикл силови `й 
ц. теплово̀й   цикл теплови `й 
ц. термодинамѝческий   
цикл термодинамі̀чний 

ц. усто̀йчивый   цикл стійки `й 
ц. холодѝльный   цикл холоди `льний
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цикл четырёхтактный                                                                                        цинубель 

ц. четырёхта̀ктный   цикл чотирита `ктний 
ц. элемента̀рный   цикл елемента̀рний 

циклева̀льный   циклюва `льний 
циклева̀ние   циклюва `ння (обробляння 
дерев’яних виробів циклею) 

циклева̀ть   циклюва `ти 
циклёвочный   циклюва̀льний, вигла̀джувальний 
циклиза̀ция   цикліза̀ція,-ції (об’єднання в 
цикл, замикання циклу [кільця]) 

циклѝческий   циклі `чний 
циклѝчность   циклі `чність,-ности 
циклогра̀мма   циклогра `ма,-ми (діяграма 
робочих процесів машин та агрегатів, що 
працюють за заданим циклом, а також 
рухів людини) 
ц. машѝны   циклогра `ма маши `ни 

циклограмметрѝя   циклограммѐтрія,-рії 
цикло̀граф   цикло̀граф,-фа 
циклогра̀фия   циклогра `фія,-фії (метод 
вивчення робочих процесів машин та 
агрегатів, що працюють за заданим 
циклом) 

цикло̀ида   мат. цикло̀їда,-ди (плоска крива, 
яку описує довільна точка кола, що 
котиться без ковзання по прямій лінії) 

цикло̀идный   цикло `їдний 
цикло̀метр   цикло̀метер,-тра 
цикло̀н   1. метеор. цикло `н,-ну; 2. тепл. 
цикло `н,-на (відцентровий сепаратор 
для очищення повітря від завислих 
частинок) 

циклонѝческий   метеор. циклоні̀чний 
цикло̀нный   цикло̀нний, вирови `й 
циклопѝческий   циклопі̀чний; велетѐнський 

(про будівлю, споруду); величе `зний 
циклотро̀н   циклотро `н,-на (циклічний 
резонансний прискорювач заряджених 
частинок) 

цѝкля   стол. ци `кля,-лі, циклюва̀льник,-ка 
(пристрій для обстругування дерев’яних 
виробів) 

цилѝндр   1. мат. цилі `ндер,-дра; 2. тех. 
вале `ць, -льця ` 
ц. делѝтельный   маш. цилі̀ндер поді̀льчий 

[ді `льний] 
ц. длѝнный   цилі̀ндер до `вгий 
ц. загру̀зочный   цилі `ндер заванта̀жний 
ц. кача̀ющийся   цилі `ндер хитки `й 
ц. мѐрный   хем. цилі̀ндер мірни `й 

ц. направля̀ющий   цилі `ндер напрямнѝй 
ц. несу̀щий   цилі̀ндер трима `льний 
ц. опрокѝнутый   цилі̀ндер перевѐрнений 
ц. осесимметрѝчный   ва̀лець осьосиметрѝчний 
ц. по̀лый   цилі̀ндер порожни `стий 
ц. поршнево̀й   цилі̀ндер [валѐць] то̀локовий 
ц. постоя̀нный   цилі `ндер ста̀лий 
ц. приводно̀й   цилі̀ндер [валѐць] повіднѝй 
ц. скольжѐния   цилі̀ндер [валѐць] ко̀взання 
ц. составно̀й   цилі̀ндер скла `дений 
ц. толстостѐнный   цилі̀ндер грубості̀нний 
ц. тонкостѐнный   цилі `ндер тонкості̀нний 
ц. тормозно̀й   цилі̀ндер гальмо `вий 

[гальмівни `й] 
ц. усечённый   мат. цилі̀ндер зрі̀заний 
ц. цѐльный   цилі̀ндер суці̀льний 
ц. эксцентрѝчный   цилі̀ндер ексцентрѝчний 

цилиндрѝческий   циліндри `чний 
цилиндрѝчность   циліндри `чність,-ности 
цилѝндровый   циліндро `вий 
цилиндро̀граф   циліндро `граф,-фа 
цилиндро̀ид   мат. циліндро `їд,-да, брус 
циліндри `чний 

цилиндроподо̀бный   циліндрува `тий, 
циліндро `вий 

цинк  Zn   цинк,-ку (хемічний елемент, 
ат.н. 30; застосовують для покриття 
металів, виготовлення стопів, гальванічних 
елементів)) 

цинка̀т  Na2ZnO2   цинка̀т,-ту (що одержують 
під час розчиняння цинку або його оксиду 
в лугах) 

цинквѐйс   цинква̀йс,-су, біли `ло ци `нкове 
цинкѝт   мін. цинкі̀т,-ту (мінерал класу оксидів 
та гідроксидів оранжево-жовтого або 
червоного кольору) 

цинк-ме `дный (сплав)   цинк-мі̀дний (стоп); 
лату `нь,-ні; мо̀сяж,-жу 

цинкова̀ние   цинкува̀ння (покриття цинком) 
цинко̀ванный   оцинко `ваний 
цинкова̀ть   цинкува `ти 
цѝнковый   цѝнковий 
цинкогра̀фия   полігр. цинкогра `фія,-фії, 
фотоцинкогра̀фія,-фії (спосіб виготовлення 
друкарських форм для високого друку зі 
штрихованих і півтонових малюнків) 

цину̀бель [цанго̀бель]   стол. цину̀бель,-беля 
(столярний інструмент, рубанок із 
зазубринами)
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циркон                                                                                                                            чан 

цирко̀н   мін. цирко `н,-ну (використовують 
для одержання оксиду цирконію та гафнію 
в ювелірній справі) 

циркона̀т   циркона `т,-ту (сіль цирконієвої 
кислоти) 

цирко̀ний  Zr   хем. цирко̀ній,-нію (хемічний 
елемент, ат.н. 58; застосовують як 
конструкційний матеріял в ядерній 
енергетиці, електровакуумних приладах) 

циркулѝрование   циркулю `вання 
циркулѝровать   циркулюва `ти, обіга `ти 
цѝркуль   цѝркуль,-ля, колори `с,-су 
ц. делѝтельный   ци `ркуль діли `льний 

[поді̀льчий] 
ц. измерѝтельный   ци `ркуль вимірни `й 
ц. кругово̀й   цѝркуль колови `й 
ц. пропорциона̀льный   цѝркуль пропо̀рційний 
ц. размѐточный   ци `ркуль розміча̀льний 
ц. рыча̀жный   цѝркуль ва `жільний 
ц. столя̀рный   цѝркуль столя `рний 
ц.-измерѝтель   ци `ркуль-вимі `рник, 

-ля-вимі `рника 
цѝркульный   ци `ркульний 
циркуля̀р   циркуля `р,-ра 

(письмо `ве розпоря `дження) 
циркуля̀рка   циркуля `рка,-ки, 
пи `лка циркуля `рна 

циркуля̀рный   циркуля `рний (від циркуляра) 
циркуля̀тор   циркуля `тор,-ра (випаровувач 
на цукрозаводі) 

циркуляцио̀нный   циркуляці `йний, колови `й 
циркуля̀ция   циркулюва̀ння; циркуля̀ція,-ції, 
кругоо `біг,-гу, о `біг,-гу, колоо `біг,-гу 
ц. атмосфѐры   циркулюва `ння 

[циркуля `ція] атмосфе `ри 
ц. ве `кторного по̀ля   циркулюва `ння 

[циркуля `ція] ве `кторного по `ля 
ц. воды̀   кругоо `біг [колоо `біг] водѝ 
ц. во `здуха   циркулюва `ння [циркуля `ція] 
пові `тря 

ц. естѐственная   циркулюва `ння 
приро `дне, циркуля `ція приро `дна 

ц. иску̀сственная   циркулюва `ння 
шту `чне, циркуля `ція шту `чна 

ц. принудѝтельная   циркулюва̀ння примусо̀ве, 
циркуля `ція примусо̀ва 

ц. принуждённая   циркулюва̀ння зму̀шене, 
циркуля `ція зму `шена 

ц. ско̀рости   циркулюва `ння [циркуля `ція] 
шви `дкости 

цистѐрна   цисте `рна, ваго `н-збірнѝк, 
-на-збірника ` (резервуар для рідин) 
ц.-тѐрмос   термоцисте `рна,-ни 

цифербла̀т   цифербла̀т,-та, ци `ферник,-ка 
ц. фосфорѝческий   цифербла̀т фосфорѝчний 

(покритий фосфором, світиться в 
темноті) 

цѝфра   цѝфра,-ри 
ц. зна̀чащая   ци `фра значу `ща 
ц. контро̀льная   ци `фра контро `льна 
ц. нечётная   ци `фра непа `рна 
ц. чётная   ци `фра па̀рна 

цифро̀ванный   цифро `ваний 
цифрова̀ть   цифрува̀ти (позначувати цифрами, 
нумерувати) 

цифрово̀й   цифрови `й 
цѝфры ара̀бские   ци `фри ара `бські 
цѝфры зна̀чащие   цѝфри значу `щі (цифри 
після нуля справа, за достовірність яких 
можна ручатися у наближених 
вимірюваннях. Напр., 0,031020 – значущі 
3, 1, 0, у вимірюванні з точністю 0,0001) 

цѝфры рѝмские   ци `фри ри `мські 
цо̀коль   цо̀коль,-ля (1. арх. нижня частина 
зовнішньої частини будови, що лежить 
на фундаменті; 2. ел. частина електричної 
лампи, яка служить для закріплення 
лампи в патроні та контактування з 
електричним колом) 
ц. винтово̀й   ел. цо `коль ґвинтовѝй 
ц. коло̀нны   цо `коль коло `ни 
ц. машѝны   цо `коль маши `ни 
ц. скульпту̀ры   цо `коль скульпту̀ри 
ц. штиково̀й   ел. цо̀коль багне `товий 

цо̀кольный   цо̀кольний 

 
Ч 

 
чал   чал,-лу, ланцю `г,-га̀, кодо̀ла прича̀льна 
чалѝть   ав., мор. чали `ти, прича `лювати 

(прямувати до чого-небудь, націлюватися 
на щось) 

чан   чан,-на, (дерев’яний) ка̀діб,-доба 
(посудина, що формою нагадує великий 
бак або діжку)
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чан бродильный                                                                  часть автомобиля ходовая 

ч. бродѝльный   ка̀діб бродѝльний 
[ферментаці `йний] 

ч. бучѝльный   ка̀діб бучи `льний 
(у текстильному, паперовому шкіряному 
виробництвах – очищення сирого 
матеріялу від бруду, товщу) 

ч. ва `рочный   ка̀діб вари `льний 
ч. дубѝльный   ка̀діб гарбува̀льний [чиньбо̀вий] 
ч. зато̀рный, зато̀рник   бра `жник,-ка 
ч. красѝльный   ка̀діб фарбува `льний 
ч. мочѝльный   ка̀діб мочи `льний 
ч. отсто̀йный   ка `діб [чан] відсті̀йний 
ч. смесѝтельный   чан змі̀шувальний 
ч. хвостово̀й   ка̀діб кінцѐвий [рѐштковий] 

ча̀нный   ча̀нний 
ча̀новый   ча̀новий 
час   годи `на,-ни, час,-су (одиниця часу) 
ч. академѝческий   годѝна академі̀чна 
ч. астрономѝческий   годѝна астрономі̀чна 

часово̀й   1. годѝнний (проміжок часу); 
2. годиннико `вий (стосовно годинника); 
3. часови `й (пояс) 

частѝца   части `нка,-ки; ча̀стка,-ки 
ч. жи `дкая   частѝнка ріди `нна 
ч. заря̀женная   частѝнка заря `джена 
ч. колло̀идная   частѝнка коло `їдна 
ч. твёрдая   частѝнка тверда̀ 
ч. элемента̀рная   частѝнка елемента `рна 

частѝцы субмикроскопѝческие   частѝнки 
субмікроскопі `чні 

частѝцы тонкодиспергѝрованные   
частѝнки дрібноздисперго `вані 

частѝцы тонкорассѐянные   частѝнки 
тонкорозсі `яні [дрібнорозсі `яні] 

частѝчность   частко `вість,-вости 
частѝчный   мат. частко `вий 
ча̀стное   ім. ча̀стка,-ки (від ділення) 
ча̀стный   мат. частѝнний; частко `вий; 
окре `мий, поодино `кий 

ча̀стость   ча̀стість,-тости, частота̀,-тѝ 
частота̀   частота̀,-тѝ 
ч. биѐния   частота̀ биття ` 
ч. вращѐния   частота ` оберта `ння 
ч. высо̀кая   частота̀ висо `ка 
ч. зву̀ка   частота̀ зву̀ку 
ч. звукова̀я   частота ` звукова ` 
ч. зубцо̀вая   частота ` зубце `ва 

ч. изменѐния   частота ` змі̀нюваности 
ч. колеба̀ний   частота ` колива `нь 
ч. критѝческая   частота̀ крити `чна 
ч. кругова̀я   частота ` колова ` 
ч. нако̀пленная   частота ` нагрома̀джена 

[накопи `чена] 
ч. несу̀щая   частота̀ носѝльна, частота̀-носі̀й 
ч. нѝзкая   частота̀ низька ` 
ч. основна̀я   частота ` головна ` [основна `] 
ч. относитѐльная   частота ` відно `сна 
ч. парциа̀льная   частота̀ частко̀ва [парція̀льна] 
ч. перемѐнная   частота̀ змі̀нна 
ч. периодѝческого процѐсса   
частота̀ періоди `чного проце `су 

ч. пла̀зменная   частота ` пла `змова 
ч. по̀ля   частота̀ по̀ля 
ч. предѐльная   частота̀ грани `чна 
ч. преоблада̀ющая   частота̀ переважа̀льна 
ч. промежу̀точная   частота ` проміжна̀ 
ч. ра̀зностная   частота ` різнице `ва 
ч. регулѝрования допустѝмая   
частота̀ регулю̀вання допустна̀ [допуско̀ва] 

ч. резона̀нсная   частота̀ резона `нсна 
ч. со̀бственная   частота̀ вла `сна 
ч. тона̀льная   частота ` тона `льна 
ч. углова̀я   частота̀ кутова ` 
ч. уда̀ров   частота̀ уда̀рова [уда `рів] 
ч. ультравысо̀кая   частота ` ультрависо `ка 

[надвисо `ка] 
ч. циклѝческая   частота ` циклі `чна 
ч. циклотро̀нная   частота ` циклотро `нна 
ч. электрѝческого то̀ка   
частота ` електри `чного стру `му 

ч. электромагнѝтных колеба̀ний   частота ` 
електромагне `тних колива `нь 

часто̀тно-преобразова̀тельный   
часто̀тно-перетво̀рювальний 

часто̀тность   часто̀тність,-ности 
часто̀тный   часто̀тний 
частотомѐр   частотомі̀р,-ра 
ч. вибрацио̀нный   частотомі̀р вібраці̀йний 
ч. резона̀нсный   частотомі `р резона `нсний 

ча̀стый   1. ча̀стий; 2. густѝй; 3. ря̀сний (дощ) 
часть   части `на,-ни, ча̀стка,-ки 
ч. автомобѝля ходова̀я   частѝна автомобі̀ля 
біжна ` [бігова `]

Ч 

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 606
часть вещественная                                                                         червяк конический 

ч. вещѐственная   частѝна речова̀ [ді̀йсна, 
реа `льна] 

ч. входна̀я   частѝна вхідна ` 
ч. выступа̀ющая   части `на виступна ` 
ч. выходна̀я   части `на вихідна ` 
ч. запасна̀я   части `на запасна ` 
ч. корнева̀я   части `на прикорі̀нна 

[прикоріне `ва] 
ч. крепёжная   части `на кріпи `льна 
ч. лобова̀я   частѝна чолова ` 
ч. направля̀ющая   части `на напрямна ` 
ч. объёмная   части `на об’є̀мна 
ч. перемеща̀емая   части `на перемі̀щувана 
ч. поддѐрживающая   частѝна підтрѝмувальна 
ч. подъёмная   части `на звідна ` [піднімна `, 
підіймна̀] 

ч. проѐзжая   части `на проїзна ` [переїзна `] 
ч. расчётная   части `на розрахунко `ва 
ч. смѐнная   части `на змі̀нна 
ч. собира̀тельная   части `на збірна ` 
ч. соединѝтельная   части `на єдна̀льна 

[з’є̀днувальна] 
ч. составна̀я   складнѝк,-ка̀, скла̀день,-дня, 
частѝна складова̀ 

ч. торцева̀я   части `на чолова ` [іверо `ва] 
ч. уда̀рная   частѝна уда `рна 
ч. цилиндрѝческая   части `на циліндри `чна 

часы̀   годи `нник,-ка 
ч. а̀нкерные   годѝнник а̀нкерний 
ч. астрономѝческие   годѝнник астрономі̀чний 
ч. водяны̀е   годѝнник водяни `й, 
клепси `дра,-ри 

ч. га `зовые   газомі̀р,-ра, лічѝльник га̀зовий 
[оберто `вий] 

ч. говоря̀щие   годѝнник звуковѝй [мо̀вний] 
ч. звёздные   годѝнник зо `ряний 
ч. камерто̀нные   годѝнник камерто `нний 
ч. карма̀нные   годѝнник кишенько̀вий 
ч. ква̀рцевые   годѝнник ква `рцевий 
ч. ма̀ятниковые   годѝнник ма̀ятниковий 
ч. механѝческие   годѝнник механі̀чний 
ч. песо̀чные   годѝнник піскови `й 
ч. пружѝнные   годѝнник пружи `нний 
ч. ручны̀е   годи `нник ручни `й 
ч. со̀лнечные   годѝнник со `нячний 
ч. электрѝческие   годѝнник електри `чний 

ч. электромехани `ческие   
годи `нник електромехані `чний 

ч. электро̀нные   годѝнник електро `нний 
ча̀ша   ча̀ша,-ші 
чашевѝдность   чашкува `тість,-тости 
чашевѝдный   чашкува `тий, ча̀шковий 
чашеобра̀зный   ча̀шковий 
ча̀шечный   ча̀шковий 
ча̀шка   1. ча̀шка,-ки (деталь округлої форми); 

2. ша̀лька,-ки (ваг); 3. ку̀холь,-хля (у побуті) 
чека̀   за̀гвіздок,-здка 
чека̀н   карбі̀вка,-ки (інструмент, який нагадує 
тупе зубило) 

чека̀ненный   карбо̀ваний; викарбо̀вний 
чека̀нить   карбува̀ти 
чека̀нка   карбува̀ння; ви `карбування; 
карбо `вання; карбі `вка (інструмент) 

чека̀нный   викарбо̀вний; ви `карбуваний 
чека̀ночный   карбува `льний 
чека̀нщик   карбува `льник,-ка, карбівни `к,-ка̀ 
чёлн   чо̀вен,-вна̀ 
челно̀к   чо `вник,-ка 
ч. враща̀ющийся   чо̀вник оберто `вий 
ч. кача̀ющийся   чо̀вник хитки `й 
ч. ро̀ликовый   чо̀вник валко `вий 

челнокодержа̀тель   човникотрима̀ч,-ча̀ 
челно̀чник   човника `р,-ря ` 
челно̀чный   човнико `вий 
человѐко-день   людинодѐнь,-дня ` 
человѐк   люди `на 
ч.-опера̀тор   
люди `на-опера `тор,-ни-опера `тора 

чѐлюсти   тех. щеле `пи,-ле `п, че `люсті,-тів 
(1. отвір дугастої форми в каменедробарці; 
2. передній отвір горна) 

чепра̀к   шкір. чепра `к,-ка, чапра `к,-ка 
(найтовстіша і найміцніша шкура тварини, 
використовувана для технічних цілей) 

чепра̀чный   чепрако `вий, чапрако̀вий 
червь   біол. черв’я `к,-ка `, черва̀,-ви ` (збірне) 
ч. шелковѝчный   шовко `вник,-ка ` 

червя̀к   маш. ґвинт нескінчѐнний, шнек,-ка, 
черва `к,-ка ` 
ч. глобо̀идный   шнек глобо `їдний 
ч. измерѝтельный   шнек вимі̀рювальний 
ч. исхо̀дный   шнек перви `нний 
ч. конѝческий   шнек коні `чний
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червяк конический спироидный                                                                            черта 

ч. к. спиро̀идный   шнек коні `чний 
спіро `їдний 

ч. многоходово̀й   шнек багатоходови `й 
ч. обратноконѝческий   
шнек зворотноконі `чний 

ч. подаю̀щий   шнек подава `льний 
ч. подъёмный   шнек підніма̀льний 
ч. производя̀щий   шнек ство `рювальний 
ч. разнохо̀довый   шнек різноходови `й 
ч. сдво̀енный   шнек здво `єний 
ч. спиро̀идный   шнек спіро `їдний 
ч. цилиндрѝческий   шнек циліндрѝчний 
ч. ц. образо̀ванный то̀ром   шнек торо- 
циліндри `чний (циліндричний шнек, 
утво `рений то `ром) 

ч. ц. спиро̀идный   шнек циліндрѝчний 
спіро `їдний 

червя̀чный   шне `ковий, евольве `нтний 
черда̀к   гори `ще,-ща 
черда̀чный   горѝщний 
череду̀ющийся   почере `жний, почерго `вий, 
перемі̀нний; черго̀ваний 

чѐрен   па̀нва,-ви 
черенко̀вый   колодочко `вий 
черено̀к   1. держа̀к,-ка̀; 2. коло `дочка,-ки 

(ножа); 3. чересло̀,-ла (плуга); 4. живѐць,-вця̀ 
(садівничий) 

чѐреп   арх. чѐреп,-па 
черепѝца   дахі̀вка,-ки, черепи `ця,-ці 
ч. армѝрованная   дахі̀вка [черепѝця] 
армо̀вана 

ч. ва̀льмовая   дахі̀вка [черепѝця] зла̀миста 
ч. жолобча̀тая   дахі̀вка [черепи `ця] 
жолобко `ва [жоло̀бчаста] 

ч. конько̀вая   дахі̀вка [черепѝця] гребенѐва 
ч. лѐнточная   дахі̀вка [черепѝця] стрічко̀ва 
ч. па̀зовая   дахі̀вка [черепи `ця] рівчако `ва 
ч. с рифлѐной повѐрхностью   дахі̀вка 

[черепи `ця] покарбо̀вана (з карбо̀ваною 
пове `рхнею) 

ч. углова̀я   дахі̀вка [черепи `ця] нарі `жна 
ч. чешу̀йчатая   дахі̀вка [черепѝця] лускува̀та 
ч. шпунтова̀я   дахі̀вка [черепи `ця] гарова ` 

[шпунтова `] 
черепѝчный   черепи `чний, дахівко `вий 
черепко̀вый   черепко `вий 

черепо̀к   черепо̀к,-пка (невеликий, переважно 
старий, надбитий, поганої якості глиняний 
чи порцеляновий горщик, миска) 

чересло̀   с.г. чересло `,-ла ` (вертикальний 
ніж в плузі, що міститься перед лемешем) 

чернѐние   1. чорні `ння; 2. мет. вороні̀ння 
чернённый   чорне `ний, вороне `ний; 
почорне `нний, повороне `нний 

чернѐть   чорні `ти, чорні̀шати 
чернѝла   чорни `ло,-ла 
чернѝльница   чорни `льниця, калама̀р,-ря ` 
чернѝльный   чорни `льний 
чернѝльщик   шкір. чорни `льник,-ка 
чернѝть   1. чорни `ти; 2. мет. воронува `ти 
черново̀й   чорнови `й, підгото̀вчий, сири `й 
чернозём   чорнозѐм,-му 
ч. вы̀щелоченный   чорнозѐм виполі̀сканий 
ч. подзо̀ленный   чорнозе `м підзо̀лений 
ч. суглѝнистый   чорнозе `м суглинко `вий 
ч. ту̀чной   чорнозѐм масни `й 

чернозёмный   чорнозе `мний 
черноло̀м   мет. чорноло `м,-му (лом чорних 
металів [заліза]) 

чернорабо̀чий   чорноро `б,-ба 
чёрный   чо̀рний 
чернь   чернь,-ні, чорни `на,-ни 

(стоп, застосовуваний для художнього 
оздоблення металевих виробів) 
ч. мѐдная   чернь [чорни `на] мі `дна 
ч. минера̀льная   чернь [чорнѝна] мінера̀льна 
ч. пла̀тиновая   хем. пла `тина порошко `ва 
ч. пла̀тиновая   чернь [чорнѝна] пла̀тинова 
ч. серѐбряная   чернь [чорни `на] срі `бна 

чѐрнядь   червѐць,-вця̀, во̀хра темночерво̀на 
(яскраво-червона фарба виготовлена з 
барвної речовини самки комахи червець) 

черпа̀к   1. черпа̀к,-ка; 2. корѐць,-рця̀ (елеватора) 
ч. экскава̀тора   черпа `к екскава `тора 

черпако̀вый   черпако `вий 
черпа̀льный   черпа `льний 
черпа̀ние   черпа̀ння 
черпа̀ть   черпа `ти 
черпа̀чный   черпа `чний 
черпачо̀к   черпачо̀к,-чка̀ 
черствѐть   чѐрствіти 
чёрствый   черстви `й 
черта̀   1. мат. рѝса,-си; 2. межа̀, гранѝця,-ці; 

3. сму `га,-ги
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черта города                                                                                          четырёхходовой 

ч. го `рода   межа̀ мі̀ста 
ч. нулева̀я   ри `са нульова ` 

чертёж   крѐслення; крѐсленик,-ка, рису̀нок,-нка 
ч. габарѝтный   кре `сленик габарѝтний, 
кре `слення габарѝтне 

ч. дета̀льный   кре `сленик дета̀льний, 
кре `слення дета̀льне 

ч. модѐльный   кре `сленик модѐльний, 
кре `слення модѐльне 

ч. монта̀жный   кре `сленик монта̀жний, 
кре `слення монта̀жне 

ч. проѐктный   кре `сленик проє `ктний, 
кре `слення проє `ктне 

ч. рабо̀чий   кре `сленик робо `чий, 
кре `слення робо `че 

ч. сбо̀рочный   крѐсленик склада `льний, 
кре `слення склада̀льне 

ч. теоретѝческий   крѐсленик теоретѝчний, 
кре `слення теорети `чне 

ч. эскѝзный   крѐсленик ескі̀зний [шкі̀цевий], 
кре `слення ескі̀зне [шкі `цеве] 

чертёжная   кресля `рня,-ні 
чертёжник   кресля `р,-ра̀ 
чертёжный   кресля `рський 
чертѝть   кре `слити, рисува `ти 
чёрточка   ри `ска,-ки, ри `сочка,-ки 
черчѐние   кре `слення, рисува `ння 
чеса̀ло   чѐсало,-ла 
чеса̀льный   чеса̀льний 
чеса̀льщик   текс. чеса̀льник,-ка 
чеса̀ние   чеса `ння 
чёсанный   текс. проче `саний 
чеса̀ть   чеса̀ти 
четвертѝчный   четверти `нний 
чѐтверть   чверть,-ті, четверти `на,-ни, 
чвѐртка,-ки 

чёткий   то̀чний, вира `зний 
чёткость   то̀чність,-ности, вира̀зність,-ности 
чётно-нечётный   па `рно-непа `рний 
чётность   па̀рність,-ности 
ч. простра̀нственная   па̀рність просторо̀ва 
ч. у `ровня   па̀рність рі̀вня 

чётный   па̀рний, пари `стий 
четырёхвалко̀вый   чотиривалко `вий 
четырёхвенѐчный   чотиривінцѐвий (турбіна) 
четырёхгра̀нник   мат. чотиригра̀нник,-ка 

ч. основно̀й   чотиригра `нник основни `й 
ч. поля̀рный   чотиригра `нник поля `рний 
ч. пра̀вильний   чотиригра̀нник пра̀вильний 

четырёхгра̀нный   чотиригра `нний 
четырёхжильный   чотирижѝльний (кабель), 
чотиристалко `вий (кодола) 

четырёхзвѐнник   чотириланко `вик,-ка 
четырёхка̀мерный   чотирика `мерний 
четырёхколѐнчатый   чотириколі̀нчастий 
четырёхколёсный   чотириколі `сний 
четырёхко̀рпусный   чотирико `рпусний 
четырёхкра̀тный   чотириразо `вий, 
чотирикра `тний 

четырёхло̀пастный   чотирилопа `тковий 
четырёхмѐрность   чотиривѝмірність,-ности 
четырёхмѐрный   чотириви `мірний 
четырёхмото̀рный   чотиримото `рний 
четырёхо̀сный   чотириві̀сний, чотириосьовѝй 
четырёхочко̀вый   чотириві̀чковий 
четырёхподвѝжный   чотирирухови `й 
четырёхпо̀люсник   ел. чотирипо `люсник,-ка 
ч. актѝвный   чотирипо `люсник акти `вний 
ч. линѐйный   чотирипо `люсник ліні̀йний 
ч. нелинѐйный   чотирипо̀люсник неліні̀йний 
ч. пассѝвный   чотирипо̀люсник пасѝвний 
ч. проходно̀й   чотирипо̀люсник прохіднѝй 
ч. пусто̀й   чотирипо `люсник поро̀жній 
ч. симметрѝчный   
чотирипо `люсник симетри `чний 

четырёхпо̀люсный   чотирипо `люсний 
четырёхпрово̀дный   чотирипрові̀дний 
четырёхпролётный   буд. чотирипрогі `нний 
четырёхска̀тный   чотирисхи `лий 
четырёхсторо̀нний   чотиристоро̀нній, 
чотирибі `чний 

четырёхсторо̀нник   мат. чотиристоро̀нник,-ка 
четырёхступѐнчатый   чотириступі `нчастий 
четырёхта̀ктный   чотирита `ктний 
четырёхуго̀льник   чотирику `тник,-ка 
ч. криволинѐйный   
чотирику `тник криволіні̀йний 

ч. опѝсанный   чотирику `тник опѝсаний 
ч. по̀лный   чотирику `тник по `вний 
ч. про̀стой   чотирику `тник про `стѝй 

четырёхуго̀льный   чотирику `тний 
четырёхходово̀й   чотириходови `й
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четырёхцилиндровый                                                                       число приёмочное 

четырёхцилѝндровый   чотирицилі̀ндровий 
четырёхчлѐн   чотиричле `н,-на 
четырёхчлѐнный   чотиричле `нний 
четырёхшкѝвный   чотирикрутне `вий, 
чотиришкі `вний (блок) 

четырёхэлектро̀дный   чотириелектро `дний 
четырёхя̀русный   1. чотириря `дний; 2. геол. 
чотирия̀русний; 3. буд. чотириповерхо̀вий 

чехо̀л   покрівѐць,-вця̀, футля̀р,-ра, кожу̀х,-ха̀, 
капшу `к,-ка̀ 
ч. инструмѐнта   футля `р інструмѐнта 
ч. металлѝческий   покріве `ць металѐвий 
ч. предохранѝтельный   покрівѐць запобі̀жний 
ч. радиа̀тора   авт. покріве `ць радія `тора 
ч. фильтрацио̀нный   покрівѐць фільтрівнѝй 

[фільтраці̀йний] 
чечевѝца   1. фіз. со̀чка,-ки (лінза); 2. бот. 
сочеви `ця,-ці 

чешуевѝдный   луска `тий 
чешуеобра̀зный   луска `тий 
чешу̀йка   лу̀сочка,-ки, луска `,-кѝ 
чешу̀йчатый   луска̀тий 
чигѝрь   с.г. чигѝр,-ря ` (найпростіший 
механізм (величезне колесо з черпаками) 
для піднімання води для зрошування землі) 

чизелева̀ние   с.г. чизелюва̀ння, розпу̀шування 
глибо `ке 

чѝзель   с.г. чѝзель,-зля (важкий культиватор 
для глибокого розпушування ґрунту) 

чинѝть   1. ла̀годити; 2. лата̀ти; 3. застру̀гувати, 
заго `стрювати 

чѝнка, почѝнка   ла̀годження, полаго̀дження 
чѝсленность   1. чисѐльність,-ности; 

2. кі̀лькість,-кости 
чѝсленный   1. чисе `льний; числови `й 

(у цифровову вираженні); 2. кількі̀сний 
числѝтель   чисѐльник,-ка 
числѝтельное   чисе `льник,-ка; ім. чисѐльне, 

-ного 
число̀   число̀,-ла̀; кі̀лькість,-кости (величина) 
ч. абсолю̀тное   число ` абсолю `тне 
ч. абстра̀ктное   число ` абстра `ктне 
ч. алгебраѝческое   число ` алгебри `чне 
ч. ассоциѝрованное   число ` асоційо `ване 
ч. а̀томное   число̀ а̀томне 
ч. безразмѐрное   число ` безро `змірне 
ч. бесконѐчно ма̀лое   число ` нескінчѐнно 
малѐ 

ч. брако̀вочное   число ` ґанджува `льне 
[бракува `льне] 

ч. вещѐственное   число ` ді̀йсне 
ч. волново̀е   число ` хвильове ` 
ч. действѝтельное   число ` ді̀йсне 
ч. дро̀бное   число̀ дробо̀ве 
ч. зу̀бьев   маш. число ` зубці̀в 
ч. имено̀ванное   число ` імено̀ване 
ч. иррациона̀льное   число ` ірраціона `льне 

[несумі̀рне] 
ч. иско̀мое   число̀ шу `кане 
ч. ко̀мплѐксное   число ` ко `мпле `ксне 
ч. координацио̀нное   число̀ координаці̀йне 
ч. ма̀ссовое   число ` ма̀сове (кількість 
нуклонів в ядрі атома елемента) 

ч. мнѝмое   число̀ уя `вне 
ч. натура̀льное   число ` натура `льне 
ч. неделѝмое   число ` неподі̀льне 
ч. нечётное   число ` непа `рне 
ч. оборо̀тов   кі̀лькість о̀бертів 
ч. обра̀тное   мат. число ` обѐрнене; 
мех. число ` зворо̀тне 

ч. о̀бщее   кі̀лькість зага̀льна; число̀ зага̀льне 
ч. однозна̀чное   число ` однозна `чне 
ч. одноимѐнное   число ` однойме `нне 
ч. окта̀новое   число окта `нове (показник 
стійкости моторного палива (бензини 
або гасу) проти детонації; для 
автомобільної бензини антидетонаційні 
якості оцінюють октановим числом у 
межах від 60 до 74 одиниць) 

ч. относѝтельное   число ` відно̀сне 
ч. отрица̀тельное   число ` від’є̀мне 
ч. отсчётов   кі̀лькість ві̀дліків 
ч. переда̀точное   число ` переда `тне 

[передатко `ве, передава `льне] 
ч. перено̀са   число̀ перено̀су [перенѐсення] 
ч. перѝодов   кі̀лькість пері̀одів 
ч. подкоренно̀е   число ` підкоренѐве 
ч. полигона̀льное   число полігона `льне 
ч. положѝтельное   число ` дода `тнє 
ч. поря̀дковое   число ` поря `дкове 
ч. постоя̀нное   число ` ста̀ле 
ч. предпочтѝтельное   число̀ переважа̀льне 
ч. приближѐнное   число ` набли `жене 
ч. привѐденное   число ` звѐдене 
ч. приёмочное   стат. число ` прийма `льне
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число пробегов ремня                                                                        чугун отбеленный 

ч. пробѐгов ремня̀   кі̀лькість о̀бігів па̀са 
ч. промежу̀точное   число ` проміжне ` 
ч. противополо̀жное   число ` протиле `жне 
ч. рациона̀льное   число ` раціона `льне 
ч. смѐшанное   число ` мі̀шане 
ч. сопряжённое   число ` спря `жене 
ч. составно̀е   число ` скла `дене 
ч. сравнѝмое   число ` порівня `нне 
ч. степенѐй свобо̀ды   число ` [кі̀лькість] 
сту̀пенів ві `льности 

ч. трансфинѝтное   число ` трансфіні̀тне 
[замежо̀ве] 

чѝсло трансцендѐнтное   
число трансцендѐнтне [неалгебри `чне] 
(число, що не задовільняє жодного 
алгебричного рівняння з цілими 
коефіцієнтами) 

ч. трёхзна̀чное   число̀ тризна̀чне [трицифро̀ве] 
ч. убыва̀ющее   число ` спадне ` 
ч. фактѝческое   число ` факти `чне 
ч. флѐгмовое   число ` флѐгмове, кра̀тність 
зро `шування 

ч. цѐлое   число ` ці̀ле 
ч. цета̀новое   число ` цета̀нове (показник 
протистукових властивостей дизльового 
палива) 

ч. цѝклов нагруже `ния теку̀щее   кі̀лькість 
ци `клів наванта `ження пото `чна 

ч. ча̀стное   число̀ окре `ме [частко̀ве] 
ч. чётное   число̀ па `рне 
ч. эквивалѐнтное   число ` еквівалѐнтне 
ч. эфѝрное   число̀ ѐстрове 

числово̀й   числови `й 
чистѝльный   чисти `льний 
чистѝльщик   чисті̀й,-тія ` чисти `льник,-ка 
чистѝтель   очи `сни `к,-ка̀ (валків) 
чѝстить   чи `стити 
чѝстка   чѝщення, очѝщення 
чистово̀й   чистови `й, доскона `лий, гото `вий 
чистосо̀ртный   чистосо `ртний 
чистота̀   чистота̀,-тѝ, чи `стість,-тости 
чѝстый   чѝстий; щѝрий (дорогоцінний метал) 
чѝщенный   чѝщений 
чѝщеный   чище `нний, очисни `й, очи `щений 
член   мат. член,-на 
ч. аддитѝвный   член адити `вний 
ч. дополнѝтельный   мат. член доповня̀льний 

ч. нелинѐйный   мех. член неліні `йний 
ч. основно̀й   член головни `й [основни `й] 
ч. подо̀бный   член поді̀бний 
ч. положѝтельный   член дода̀тний 
ч. послѐдовательности   член послідо̀вности 
ч. ря̀да   член ря `ду 
ч. свобо̀дный   член ві̀льний 

членѐние   членува `ння 
членѝть   члени `ти; розчлено `вувати 
чрезмѐрный   надмі̀рний 
чрен   сковорода̀,-ди `, бляша `нка,-ки 

(для зігрівання парафіни, для солеваріння) 
чтѐние курсо̀рное   чита̀ння курсо̀рне (швидке 
прочитування тексту без детального 
розгляду) 

чувствѝтельность   фіз. чутли `вість,-вости, 
вразли `вість,-вости 
ч. гла̀за   чутли `вість о `ка 
ч. да̀тчика   чутлѝвість давача̀ 
ч. измерѝтельного прибо̀ра   чутли `вість 
вимі̀рювального при `ладу 

ч. к концентра̀ции напряжѐний   
чутли `вість до концентра `ції напру `г 

ч. прибо̀ра   чутли `вість при `ладу 
ч. спектра̀льная   чутли `вість спектра `льна 
ч. то̀ковая   чутлѝвість стру `мо̀ва 
ч. цветова̀я   чутли `вість ко `лірна 

чувствѝтельный   чутли `вий 
чугу̀н   чаву `н,-ну̀ 
ч. антифрикцио̀нный   чаву̀н протитертьовѝй 

[антифрикці `йний] 
ч. армѝрованный   чаву̀н зармо `ваний 
ч. аустенѝтный   чаву̀н австені̀тний 
ч. бѐлый   чаву `н бі̀лий 
ч. вагра̀ночный   чаву `н горнови `й 
ч. высоколегѝрованный   
чаву̀н високопролего `ваний 

ч. высокопро̀чный   чаву̀н високоміцни `й 
ч. глобуля̀рный   чаву `н глобуля `рний 
ч. зерка̀льный   чаву̀н дзерка `льний 
ч. ко̀вкий   чаву̀н ковки `й 
ч. легѝрованный   чаву̀н пролего `ваний 
ч. литѐйный   чаву `н лива `рний 
ч. мелкозернѝстый   чаву̀н дрібнозѐрно̀вий 

[дрібнозерни `нний] 
ч. модифицѝрованный   чаву̀н змодифіко̀ваний 
ч. отбелѐнный   чаву̀н ви `білений
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чугун перлитный                                                                           шаблон укороченный 

ч. перлѝтный   чаву `н перлі `тний 
ч. перлитоцемѐнтный   
чаву̀н перлітоцемѐнтний 

ч. сѐрый   чаву̀н сі̀рий 
ч. томлёный   чаву̀н змо̀рений [уто̀млений] 
ч. феррѝтно-перлѝтный   
чаву̀н фери `тно-перлі `тний 

ч. феррѝтный   чаву `н фери `тний 
ч. эвктетѝческий   чаву̀н евктети `чний 

чугу̀нный   чаву `нний; чавуно `вий (з чавуну) 
чугуно̀к   чавуно `к,-нка̀, казано `к,-нка `, 
банячо `к,-чка̀ 

чугунолитѐйный   чавунолива `рний 
чугуноплавѝльный   чавуното `пний 
чу̀ждый   чужи `й 
чурба̀н   стол. коло `да,-ди 
чу̀шка   вилѝванець,-нця, свѝнка,-ки, ба̀бка,-ки 

(кусень чавуну) 
чушколо̀м   мет. бабкола `м,-ма 
чушколома̀тель   мет. бабколама̀ч,-ча ` 

 
Ш 

 
ша̀бер   слюс. ша̀бер,-бра, шкреба̀ч,-ча̀, 
притира `чка,-ки (слюсарний інструмент 
для оброблення поверхонь металевих 
виробів, нанесення малюнків і написів) 
ш. вы̀пуклый   ша̀бер опу `клий 
ш. вытяжно̀й   ша̀бер витяжни `й 
ш. жоло̀бчатый   ша `бер жоло `бчастий 

шабло̀н   взірѐць,-рця̀, шабло̀н,-ну, мо̀дло,-ла 
ш. волочѝльный   шабло `н волочѝльний 
ш. карнѝзный   мо̀дло карни `зне 
ш. литѐйный стержнево̀й   шабло̀н лива̀рний 
стрижне `вий 

ш. литѐйный формо̀вочный   
шабло `н лива `рний формува `льний 

ш. ра̀диусный   мо̀дло ра̀діусне 
ш. резьбово̀й   мо̀дло різьбовѐ [нарі̀зувальне] 
ш. фасо̀нный   ша̀блон обрисо `вий 
ш. футеро̀вочный   мо̀дло футерува `льне 

шабло̀нно-тока̀рный   шабло `нно-тока `рний 
шабло̀нный   шабло̀нний, мо̀длови `й 
шабло̀нщик   шабло̀нник,-ка, модля `р,-ра̀ 

шабрѐние   притира `ння, шабрува̀ння, 
зішкріба `ння (знімання мікроскопічно 
тонкого шару металу за допомогою 
шабера) 

ша̀бренный   прити `раний, шабро̀ваний, 
зішкрі `баний; притертни `й, вишабро̀вний, 
зішкребни `й 

шабрёный   тертни `й, ша `берний, шкребни `й 
шабрѝть   притира̀ти, шабрува̀ти, зішкріба̀ти 
шабро̀ванный   прити `раний, шабро̀ваний, 
зішкрі `баний 

шабро̀вка   притира `ння, шабрува̀ння, 
зішкріба `ння 

шабро̀вочный   притира̀льний, шабрува̀льний, 
зішкріба `льний 

шаг   крок,-ку 
ш. винта̀   крок ґвинта ` 
ш. винтово̀й лѝнии   крок ґвинтово `ї лі̀нії 
ш. делѝтельный   крок ділѝльний [поді̀льний] 
ш. диаметра̀льный   крок діяметра̀льний 
ш. заклёпок   крок зако `вок [ню `тів] 
ш. зацеплѐния   крок заче `плення 
ш. зу̀бьев норма̀льный   
крок зубі̀в норма̀льний 

ш. зу̀бьев окружно̀й   крок зубі̀в окружнѝй 
ш. зу̀бьев осево̀й   крок зубі̀в осьови `й 
ш. зу̀бьев углово̀й   крок зубі̀в кутови `й 
ш. интегрѝрования   крок інтегрува `ння 
ш. исхо̀дного ко̀нтура   крок вихідно `го 
ко `нтура 

ш. колеса̀   крок ко̀леса 
ш. обмо̀тки   крок обвѝтки [нави `тки] 
ш. обмо̀точный   крок обвитко `вий 

[навитко `вий] 
ш. окружно̀й   крок окружни `й 
ш. осево̀й   крок осьови `й 
ш. основно̀й   крок основни `й 
ш. перемѐнный   крок змі̀нний 
ш. расчётный   крок розрахунко `вий 
ш. резьбы̀   крок на̀різі 
ш. ремня̀   крок па `са 
ш. решётки   крок ґра `тки 
ш. сѐтки   крок сі̀тки [мерѐжі] 
ш. срѐдний   крок серѐдній 
ш. торцо̀вый   крок чолови `й [івѐровий] 
ш. углово̀й   крок кутови `й 
ш. укоро̀ченный   крок прикоро `чений

Ш 
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шаблон цепи                                                                                                    шар полый 

ш. цепѝ   крок ланцюга ` 
ш. червя̀чный   крок шнѐковий [слимако̀вий] 

шага̀ние   крокува̀ння, поступа `ння 
шага̀ющий   кроку `ючий, крокува̀льний 
ша̀говый   кро̀ковий 
шагомѐр   крокомі̀р,-ра 
шагомѐтр   крокомѐтер,-тра 
шагренѝрование   шагренюва̀ння (обробляння 
шкіри під шагрень) 

шагренѝровать   шкір. шагренюва̀ти 
шагрѐнь   шагрѐнь,-ні (м’яка вичинена шкіра, 
використовують для виготовлення взуття, 
оббивання меблів) 

ша̀йба   вѝтка,-ки, персти `на,-ни, ша `йба,-би, 
диск,-ка (1. металеве кільце або пластинка 
з отвором, яку закладають на накрутки 
або головку прогонича; 2. ґумовий диск 
для гри в гокей) 
ш. во̀йлочная   вѝтка [персти `на] повстя `на̀ 
ш. гофриро̀ванная   
ви `тка [персти `на] ґофро `вана 

ш. защѝтная   ви `тка [персти `на] захисна ` 
ш. коса̀я   вѝтка [персти `на] скісна̀ 
ш. кру̀глая   ви `тка [персти `на] кру̀гла 
ш. кулачко̀вая   вѝтка [перстѝна] кулачко̀ва 
ш. лепестко̀вая   вѝтка [перстѝна] пелюстко̀ва 
ш. нажимна̀я   вѝтка [персти `на] натисна ` 
ш. опо̀рная   ви `тка [персти `на] опо `рна 
ш. пло̀ская   вѝтка [персти `на] плеска `та 
ш. подкладна̀я   вѝтка [перстѝна] підкладна̀ 
ш. пружѝнная   вѝтка [перстѝна] пружѝнна 
ш. сто̀порная   вѝтка [персти `на] сто̀порна 
ш. тонкостѐнная   
ви `тка [персти `на] тонкості `нна 

ш. увелѝченная   вѝтка [перстѝна] збі̀льшена 
ш. умѐньшенная   вѝтка [перстѝна] змѐншена 
ш. уплотнѝтельная   
ви `тка [персти `на] ущі̀льнювальна 

ш. упо̀рная   вѝтка [персти `на] упо `рна 
ш. упру̀гая   ви `тка [персти `на] пру `жна̀ 
ш. хра̀повая   вѝтка [перстѝна] заскочко̀ва 
ш. центрѝрующая   
ви `тка [персти `на] центрува `льна 

ш. ча̀шечная   вѝтка [персти `на] ча̀шкова 
шайбова̀ние   виткува `ння, шайбува `ння, 
перстинува `ння 

ша̀йбовый   витко̀вий, ша̀йбовий, перстѝнний 

ша̀йка   ря `жка,-ки, ря `жа,-жі (посудина для 
замішування) 

шала̀нда   мор. шала `нда,-ди, судно̀,-на̀, 
чо̀вен,-на ` 

шалёванный   стол. шальо `ваний 
шалева̀ть   шалюва `ти 
шалёвка   стол. шалі `вка,-ки (тонкі дошки 
для обшивання стін, стелі, покривання 
дахів) 

шалёвочный   шалівко `вий 
шамозѝт   мін. шамози `т,-ту (залізна руда) 
шамо̀т   буд. шамо̀т,-ту (випилена глина, з 
якої виготовляють вогнетривкі матеріяли) 
ш. глинозѐмистый   шамо̀т глинозѐмний 
ш. зерново̀й   шамо̀т зернови `й [зѐрнений] 
ш. ква̀рцевый   шамо `т ква̀рцовий 
ш. кра̀сный   шамо̀т черво `ний 
ш. размельчённый   шамо̀т подрі̀бнений 

шамо̀тный   шамо̀тний 
шамотодробѝлка   шамотодроба `рка,-ки 
шампаниза̀ция   шампаніза `ція,-ції 

(повторне зброджування в герметично 
закритій посудині виноградного вина з 
метою насичення його вуглекислим газом) 

шампиньо̀н   печери `ця (рід гриба) 
шандо̀р   гідрот. шандо `р,-ра ` 
ша̀нец   ша̀нець,-нця, окі̀п,-ко̀па (цегляні або 
інші підпорки, переважно в печі) 
ш. печно̀й   ша `нець пічни `й 

ша̀нцевый   військ. ша `нцевий 
шапиро̀граф   шапіро̀граф,-фа (пристрій для 
розмноження рукописного або друкованого 
тексту без друкарського набору) 

ша̀пка   ша̀пка,-ки (предмет баня̀стої форми; 
покриття чогось, що має таку форму) 
ш. га̀зовая   геол. ша `пка газова (скупчення 
газу над чимось) 

ш. поля̀рная   ша̀пка поля `рна (льодовий і 
сніговий покрив полюса, а також хмари 
над ним) 

ша̀почный   ша `пковий 
шар   ку `ля,-лi 
ш. возду̀шный   ку̀ля пові̀тря̀на, аероста̀т,-та 
ш. запа̀льный   ку̀ля запальна ` 
ш. земно̀й   ку̀ля земна ` 
ш.-пило̀т   ку̀ля-піло̀т,-лі-піло̀та (рама різних 
машин та сукупність всіх механізмів 
та агрегатів, закріплених на ній) 

ш. по̀лый   ку̀ля порожни `ста
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шар светомерный                                                                      шатунно-кривошипный 

ш. светомѐрный   ку `ля світломі̀рна 
ш. стекля̀нный   ку `ля скляна̀, абажу `р,-ра 
ш. толстостѐнный   ку̀ля товстості̀нна 
ш. тонкостѐнный   ку̀ля тонкості `нна 
ш.-зонд   ку̀ля-зонд,-лі-зонда̀ 
ш.-з. стратосфѐрный   
ку `ля-зо̀нд стратосфе `рна 

ша̀рик   ку `лька,-ки 
ша̀риковый   ку̀льковий 
шарикоподшѝпник   кульковальни `ця 
ш. радиа̀льно-упо̀рный   кульковальни `ця 
радія `льно-опо `рна 

ш. радиа̀льный сферѝческий   
кульковальни `ця радія `льна сферѝчна 

шарикоподшѝпниковый   кульковальницѐвий 
шарнѝр   шарні̀р,-ра, сугло `б,-ба (рухоме 
з’єднання тіл, що допускає їх взаємні 
повороти або обертання) 
ш. болтово̀й   шарні̀р [сугло̀б] прого̀ничний 
ш. быстроразъёмный   шарні `р [сугло `б] 
швидкорознімнѝй [ца `нґовий] 

ш. вѝльчатый   шарні `р [сугло̀б] вѝлчастий 
[ви `лковий] 

ш. двойно̀й   шарні `р [сугло `б] подві `йний 
ш. запира̀ющийся   шарні̀р [сугло̀б] закривнѝй 
ш. карда̀нный [Гу̀ка]   
шарні `р [сугло `б] карда `нний [Гу̀ка] 

ш. одино̀чный   шарні `р [сугло `б] окре `мий 
ш. опо̀рный   шарні `р [сугло `б] опо̀рний 

[підпо̀рний] 
ш. пластѝческий   шарні̀р [сугло̀б] пластѝчний 
ш. резѝново-металлѝческий   шарні̀р [сугло̀б] 
ґу̀мо-метале `вий 

ш. сферѝческий   шарні̀р [сугло̀б] сферѝчний 
ш. уто̀пленный   шарні̀р [сугло̀б] заглѝблений 

[уто̀плений] 
ш. цепѝ откры̀тый   шарні̀р [сугло̀б] ланцюга̀ 
відкри `тий 

ш. цилиндрѝческий   
шарні `р [сугло `б] циліндри `чний 

ш. шарово̀й   шарні `р [сугло `б] куля `стий 
шарнѝрно-   шарні̀рно- 
ш.-закреплённый   шарні̀рно[сугло `бово]- 
закрі `плений 

ш.-консо̀льный   буд. шарні̀рно-консо̀льний, 
сугло `бово-опо `рний 

ш.-неподвѝжный   шарні̀рно[сугло `бово]- 
нерухо `мий 

шарнѝрный   шарні `рний, сугло `бовий 
шаровѝдность   куля `стість,-тости 
шаровѝдный   куля `стий 
шаро̀вка   с.г. шарува̀ння (розпушення ґрунту, 
обробляння міжряддя просапних культур 
(буряків, моркви)) 

шарово̀й   кульови `й 
шарообра̀зность   куля `стість,-тости 
шарообра̀зный   куля `стий 
шаропрока̀тный   кулевальцюва `льний 
шарошѐние   фрезува `ння, зішкря `бування 

(обробляння поверхні металу, каміння 
інструментом, що нагадує фрезу або 
набір фрез) 

шаро̀шечный   фрѐзерний, фрезівни `й 
шаро̀шка   фреза̀,-зи, різа̀к,-ка̀, шкряба̀чка,-ки 
шассѝ   ша `сі, підві̀ззя 
ш. автомобѝльное   підві̀ззя автомобі̀льне 
ш. вездехо̀дное   шасі ` всюдихі `дне 
ш. самолёта   шасі̀ літака̀ 
ш. трёхколёсное   шасі ` триколі `сне 
ш. убира̀ющееся   шасі ` захо `вуване 

ша̀сталка   с.г.шу̀сталка,-ки 
(сільськогосподарська машина для 
очищення зерна, а також для його 
полірування) 

ша̀стальный   с.г. шу `стальний 
ша̀стание   с.г. шу `стання (очищення зерна) 
ша̀стать   с.г. шу̀стати 
шата̀емый   хи `таний; похитни `й 
шата̀ние   хита `ння, похи `тування 
шата̀ть, шатну̀ть   хита̀ти, хитну̀ти; схитну̀ти 
шата̀ться   хита `тися 
шата̀ющий   хита̀льний 
шата̀ющийся   похитни `й; хи `таний 
шатёр   шатро `,-ра̀, намѐт,-та 
ша̀ткий   хитки `й 
ша̀ткость   хѝткість,-кости 
шату̀н   гоно `к,-нка̀, корбові̀д,-во `ду (рухома 
деталь корбових та інших механізмів, 
яка перетворює зворотно-поступальний 
рух толока на обертальний рух колінчастого 
вала чи корби) 
ш. веду̀щий   гоно `к повідни `й 
ш. гла̀вный   гоно̀к головни `й 
ш. прицепно̀й   гоно `к причіпни `й 

шату̀нно-кривошѝпный   гонко `во-ко̀рбовий
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шатунный                                                                                                     шёлковичный 

шату̀нный   гонко̀вий 
ша̀хматный   ша̀ховий 
ша̀хта   1. копа̀льня,-ні, ру̀дня,-ні, за̀кіп,-копу, 
рудни `к,-ка̀; 2. ша̀хта,-ти (порожнина в 
деяких конструкціях) 
ш. бурова̀я   копа `льня свердло `ва 
ш. водоотливна̀я   за̀кіп водовідлѝвни `й 
ш. га̀зовая   за̀кіп газовий 
ш. до̀менной пѐчи   до `мна,-ни 
ш. соляна̀я   копа `льня со̀лі 
ш. торфяна̀я   копа `льня то̀рфу 
ш. у `гольная   копа `льня ву `гільна 
ш. я̀дерного реа̀ктора   за̀кіп я `дерного 
реа `ктора 

ша̀хтенный   копа̀льневий, ша `хтовий 
шахтёр   рудоко `п,-па, шахта `р,-ря ` 
шахтёрский   шахта `рський, рудоко `пний 
ша̀хтный   ша̀хтовий, рудоко `пний 
шахтоподёмник   копальнепідійма̀ч,-ча̀, 
шахтопідійма `ч,-ча̀ 

шахтостроѝтель   копальнебудівни `к,-ка̀, 
шахтобудівни `к,-ка̀ 

ша̀шечний   ша̀шковий 
ша̀шка   1. сп. ша̀шка,-ки; 2. ша `бля,-лі 

(зброя); 3. кла `день,-дня (для підрівних 
робіт, для димопускання) 
ш. дымова̀я   кла `день димови `й 
ш. подрывна̀я   кла `день підривнѝй 

шва̀бра   шва `бра,-ри (рід мітли з мачули, 
мотузків та ін. для миття підлоги тощо) 

шва̀брить   шва̀брити, ми `ти, протира `ти 
шварто̀в   авт., мор. ли `нва,-ви прича `льна; 
прича `л,-лу 

швартова̀ть   швартува̀ти, ча̀лити; прича̀лювати 
шварто̀вый   шварто `вий, прича `льний 
швѐйник   швач,-ча̀ 
швѐйный   шва̀цький, шве `йний 
швелева̀ние   навпілкоксува̀ння, швелю̀вання 

(низькотемпературна суха дестиляція 
твердих палив) 

швѐллер   шве `лер,-ра, коритковѐць,-вця ` 
(сталевий стрижень з перерізом у формі 
широкої літери “П”) 

швѐллерный   швѐлерний, кориткува `тий, 
кори `тковий 

швельга̀з   швельга̀з,-зу (первинний газ, 
напівкоксовий газ) 

швелько̀кс   швелько `кс,-су, напівко `кс,-су 

швицева̀ние   1. швіцува̀ння, поті̀ння; вѝпотіння; 
2. припа `рювання 
ш. ко̀жи   швіцува̀ння [припа̀рювання] шкі̀ри 
ш. парафѝна   поті̀ння парафі `ни 

шво̀рень   див. шкво̀рень 
шевелѝн   шевелі̀н,-ну (ізоляційний матеріял) 
шѐвер   ше `вер,-ра (різальний інструмент – 
зубчасте колесо або рейка з зубцями для 
шевінгування) 

шевингова̀ние   шевінгува `ння (чистове 
оброблення зубців незагартованих 
зубчастих коліс) 

шевио̀т   текс. шевйо `т,-ту (сорт вовняної 
або напіввовняної тканини) 

шеврѐт   шкір. шевре `т,-та (хромова шкіра 
(замінник шевро), вироблена із шкур овець) 

шевро̀   шкір. шевро ` (шкіра хромового 
гарбування, виготовлена з шкур молодих 
кіз) 

шевро̀н   маш. шевро `н,-на (зубчасте колесо) 
шевро̀нный   маш. шевро̀нний, стрілкува̀тий 

(який має зубці, нахилені під кутом у різні 
боки) 

шеелѝт   мін. шеєлі̀т,-ту (руда вольфраму, 
класу вольфраматів і молібдатів) 

шѐйка   маш. шѝйка,-ки (вузька частина 
якогось предмета, верхня звужена 
частина посудини) 
ш. ва̀ла   шѝйка ва̀ла 
ш. ко̀лбы   ши `йка ко̀лби 
ш. образца̀   ши `йка зразка ` 
ш. осева̀я   ши `йка осьова ` 
ш. рѐльса   ши `йка рѐйки 
ш. шату̀нная   шѝйка гонко `ва 

шёлк   шовк,-ку (1. волокно, що виділяється 
гусеницями шовковицевого шовкопряда; 
2. пряжа, нитки, тканина з натурального 
чи синтетичного волокна) 
ш. ацета̀тный   шовк ацета `тний 
ш. виско̀зный   шовк віско `зний 
ш. иску̀сственный   шовк шту `чний 
ш. натура̀льный   шовк натура `льний 
ш. нитра̀тный   шовк нітра `тний 
ш. синтетѝческий   шовк синтетѝчний 
ш. смѐшанный   шовк змі̀шаний 

шёлковѝдный   шовко `ви `стий 
шёлковѝна   шовко̀вина,-ни (шовкове волокно) 
шёлковѝстость   шовко `ви `стість,-тости 
шёлковѝстый   шовко `ви `стий 
шёлковѝчный   шовко̀вичний, шовко̀вицевий 

(стосовно до шовковиці)
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шёлковый                                                                                                              шестерёнка 

шёлковый   шовко `вий 
шёлкокрутѝльный   шовкокрути `льний 
шёлкокручѐние   шовкокруті̀ння 
шёлкомота̀льный   текс. шовкомота̀льний 
шёлкомота̀ние   текс. шовкомота̀ння 
шёлкообраба̀тывающий   шовкообро `бний 
шёлкопря̀д   шовкопря `д,-да, шовкови `к,-ка ` 

(метелик, гусінь якого звиває кокони з 
виділеного слинними залозами шовкового 
волокна) 

шёлкопрядѐние   текс. шовкопряді̀ння 
шёлкопрядѝльный   шовкопрядѝльний 
шёлкопря̀дный   шовкопря `дний 
шёлкотка̀цкий   текс. шовкотка `цький 
шёлкотка̀чество   шовкотка `цтво,-ва 
шёлкотрафарѐтный   полігр. шовкотрафарѐтний 
шёлкотрощѝльный   шовкосука `льний 
шелла̀к   шела̀к,-ку, ґу̀мі-лак,-ку 
шелла̀чный   шела̀ковий, шела `чний 
шелуха̀   1. лушпа `йка,-ки, лушпѝна,-ни 

(плодів овочів); 2. лузга̀,-гѝ (зерна) 
шелушѐние   лу̀щення; злу̀щення 
шелушѝльный   лущи `льний 
шелушѝть   лу `щити 
шелушѝться   лу `щитися, злу̀щитися 
шелы̀га (сво̀да)   хребѐт,-бта̀ 
шельф   1. шельф,-фа, обмі̀лина материко̀ва 

(мілководна прибережна частина дна 
морів і океанів); 2. підпанци `рок,-рка 
(опора із сталевого аркуша зовні судна, 
призначена для бортового панцера) 

шелюгова̀ние   с.г. шелюгува̀ння (саджання 
шелюги-верби гостролистої на піщаному 
ґрунті для закріплювання пісків) 

шелюго̀ванный   с.г. шелюго `ваний 
шенѝт   мін. шені̀т,-ту, пікромери `т,-ту 
шѐпинг   ше `пінг,-га (металообробний 
верстат) 

шепингова̀ние   шепінгува `ння 
шерардиза̀ция   шерардиза̀ція,-ції (дифузійне 
цинкування) 

шѐрбер   мет. шѐрбер,-бера 
шербѐт   шербѐт,-ту (густа маса, виготовлена 
з фруктів чи кави, шоколаду й цукру) 

шерѐнга   військ. шере `нга,-ги, стрій,-ро `ю, 
ла̀ва,-ви 

шерохова̀тость   1. шо `рсткість,-кости (про 
нерівності); 2. шерша `вість,-вости, 
шереха `тість,-тости 

ш. волнѝстая   шо̀рсткість хвиля `ста 
ш. повѐрхности   шо `рсткість повѐрхні 
ш. поперѐчная   шо `рсткість попере `чна 
ш. продо̀льная   шо `рсткість поздо̀вжня 
ш. равномѐрно-зернѝстая   
шо `рсткість рівномі̀рно-зерни `нна 

шерохова̀тый   шорстки `й, шереха̀тий, 
шерша `вий 

шерстѝна   во `вниця,-ці, шерсти `на,-ни 
шерстѝстость   вовня̀ність,-ности, шерстѝстість, 

-тости 
шерстобѝт [шерстобо̀й]   текс. шапова `л,-ла 
шерстобѝтие   шапова `льство,-ва 
шерстобѝтный   шапова `льний 
шерстомѐр   вовномі̀р,-ра, шерстомі̀р,-ра 
шерстомо̀йка   текс. 1. вовномѝйниця,-ці, 
шерстоми `йниця,-ці (про машину); 
2. вовноми `йня,-ні, шерстоми `йня,-ні 
(про приміщення) 

шерстообраба̀тывающий   текс. вовнообро̀бний 
шерстопрядѐние   текс. вовнопряді̀ння 
ш. гребѐнное   вовнопряді̀ння гребі̀нне 
ш. суко̀нное   вовнопряді̀ння суко `нне 

шерстосучѐние   вовносука `ння 
шерстосучѝльный   вовносука `льний 
шерстотка̀цкий   текс. вовнотка `цький 
шерстотка̀чество   текс. вовнотка̀цтво,-ва 
шерсточеса̀льный   вовночеса `льний, 
вовночухра `льний, шерстечеса `льний 

шерсть   1. во̀вна,-ни (вівці, кози); 2. шерсть,-ті 
(корови, собаки) 
ш. аппара̀тная   шерсть апара `тна 
ш. виго̀невая   во̀вна віго̀нева (верблюжа) 
ш. иску̀сственная   во̀вна шту `чна 
ш. коро̀вья   шерсть коро `в’яча 
ш. минера̀льная   шерсть мінера `льна 

(теплоізоляційний матеріял, що 
складається із склистих волокон) 

ш. регенерѝрованная   шерсть регенеро̀вана 
шерстяно̀й   вовня `ний, шерстянѝй 
шерхѐбель   стол. шерге `мбель,-беля 

(столярний інструмент (гембель з 
загостреним лезом) для первинного 
стругання деревини) 

шест   жердѝна,-ни, тичи `на,-ни 
ш. измерѝтельный   жерди `на 
вимі̀рювальна 

шестерёнка   трибо̀к,-бка̀ див. шѐстерня
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шестерённый                                                                                                    шипучесть 

шестерённый   трибови `й 
шестерёнчатый   трибови `й 
шѐстерня   маш. триб,-бу, ко̀лесо зубча̀сте 

(зубчасте колесо, яке передає рух) 
ш. ведо̀мая   триб ве `дений [тяжнѝй] 
ш. веду̀щая   триб повідни `й [тя `говий] 
ш. зу̀бчастая   триб зу̀бчастий 
ш. конѝческая   триб коні `чний 
ш. косозу̀бая   триб скіснозу `бий 
ш. крутѝльная   триб крути `льний 
ш. переда̀точная   триб передатнѝй 

[передава `льний] 
ш. прямозу̀бая   триб прямозу `бий 
ш. цѐвовая   триб па `личний 
ш. шевро̀нная   триб шевро `нний 

[стрілкува̀тий] (триб з навісними зубцями) 
шестигра̀нник   шестигра `нник,-ка 
шестигра̀нный   мат. шестигра `нний; 
шестигра `нчастий 

шестидиапазо̀нный   шестидіяпазо̀нний 
шестикра̀тный   шестира `зовий, 
шестикра `тний 

шестило̀пастный   шестилопа `тний, 
шестилопате `вий 

шестилучево̀й   шестипромене `вий 
шестисѝльный   шестиси `льний 
шестиство̀льный   військ. шестиду̀ловий 
шестисторо̀нний   мат. шестисторо `нній, 
шестибі̀чний 

шестиуго̀льник   шестику `тник,-ка 
шестиуго̀льный   шестику `тний 
шестицилѝндровый (двѝгатель)   
шестициліндро `вий (двигун) 

шѝбер   ши `бер,-бера, за `сувка,-ки, за `сув,-ву, 
заслі̀нка,-ки 
ш. запо̀рный   шѝбер [за̀сув] запі̀рний 
ш. лю̀ка   шѝбер [заслі `нка] лю `ка [о `твору] 
ш. разгру̀зочный   шѝбер [за̀сув] розванта̀жний 

шѝберный   шѝберний, засувко̀вий, заслінко̀вий 
шѝло   ши `ло,-ла (інструмент у вигляді 
загостреного металевого або кістяного 
стрижня з ручкою) 
ш. изо̀гнутое   шѝло ви `гнуте [зі `гнуте] 
ш. нака̀лывающее   шѝло нако `лювальне 
ш. стѐлечное   шѝло устілко `ве 

шиловѝдный   шилоподі `бний 
шиммѝрование   шимува `ння, вібрува `ння, 
колива `ння, тремті `ння 

шиммѝровать   шимува̀ти, вібрува̀ти, тремті̀ти 
шѝммы   ши `ми,-ів 
шѝна   шѝна,-ни (1. металевий обруч; 

2. ґумовий суцільний обруч; 3. металева 
смуга або товстий провід; 4. рейка) 
ш. автомобѝльная   ши `на автомобі̀льна 
ш. велосипѐдная   ши `на велосипе `дна 
ш. заземля̀ющая   ши `на узе `млювальна 
ш. металлѝческая   ши `на металѐва 
ш. нескользя̀щая   ши `на нековзька̀ 
ш. пневматѝческая   ши `на пневмати `чна 
ш. повы̀шенной проходѝмости   
ши `на підви `щеної прохі `дности 

ш. проколоусто̀йчивая   шѝна проколостійка̀ 
ш. распределѝтельная   ел. шѝна розподі̀льна 
ш. резѝновая   ши `на ґу̀мова 
ш. с грунтозацѐпами   
авт. ши `на з ґрунтозаче `пами 

ш. сковна̀я   ши `на ско `вувальна 
ш. собира̀тельная   ел. ши `на збі̀рна 
ш. соединѝтельная   ел. ши `на злу̀чна 

[з’є̀днувальна] 
ш. электрѝческая   ши `на електрѝчна 

шинкова̀льный   шаткува `льний 
шинкова̀ние   шаткува `ння 
шинко̀ванный   шатко `ваний 
шинкова̀ть   шаткува `ти 
шинко̀вка   шаткува `ння; шатківнѝця,-ці 

(предмет) 
шѝнный   шѝнний 
шинодержа̀тель   шинотрима `ч,-ча ` 
шип   1. чіп, чопа̀; 2. колю̀чка,-ки (у рослин), 
шпи `лька,-ки, шпи `чка,-ки 
ш. болта̀   чіп прого `нича 
ш. глухо̀й   чіп заплі̀шений 
ш. гребѐнчатый   чіп гребі̀нчастий 
ш. кольцево̀й   чіп кільцѐвий 
ш. подко̀вы   чіп підко `ви 
ш. ползуна̀   чіп ко `взанця 
ш. сквозно̀й   чіп наскрі `зний 
ш. торцево̀й   чіп чолови `й [іверо̀вий] 

шипѐние   шипі̀ння 
шипѐть   шипі `ти 
шипово̀й   1. чопови `й; 2. колю `чковий 
шипорѐз   1. чопорі̀з,-за; 2. колючкорі̀з,-за 
шипу̀честь   шумлѝвість,-вости, піня `вість, 

-вости

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 617
шипучий                                                                                                          шихтование 

шипу̀чий   шумлѝвий, піня `вий, шипу `чий 
ширѐние   розшѝрення 
ширѝльно-уса̀дочный   розши `рно-усідни `й 
ширѝльный   розши `рний 
ширина̀   ширина̀,-нѝ 
ш. венца̀   ширина ` вінця ` 
ш. вкла̀дыша подшѝпника скольже `ния   
ширина ` вкла `дки вальни `ці ко `взання 

ш. внѐшняя   ширина ` зо̀внішня 
ш. вну̀тренняя   ширина ` вну `трішня 
ш. впа̀дины (норма̀льная, окружна̀я, осева̀я, 
углова̀я)   ширина̀ запа̀дини (норма̀льна, 
колова `, осьова `, кутова `) 

ш. делѝтельная   ширина̀ ділѝльна [поді̀льча] 
ш. дислока̀ции   ширина ` дислока̀ції 
ш. за̀мкнутой петлѝ   ширина ` за `мкненої 
петлі ` 

ш. окружна̀я   ширина ` ко `лова 
ш. осева̀я   ширина ` осьова ` 
ш. срѐдняя   ширина ` сере `дня 
ш. срѐза   ширина ` зрі̀зу 
ш. углова̀я   ширина ` кутова ` 
ш. фа̀ски   ширина ` фа̀ски 

ширино̀й   завшѝр, завши `ршки 
ширѝтель   розшѝрювач,-ча 
ширѝть   розши `рювати 
широ̀кий   широ `кий, просто `рий; розло `гий 
широкодиапазо̀нный   широкодіяпазо `нний 
широкодо̀нный   широкодо̀нний 
широкоизлуча̀тель   
широковипромі `нювач,-ча 

широкоизлуча̀ющий   
широковипромі `нювальний 

ширококолѐйный   зал. ширококолі̀йний 
ширококры̀лый   ширококри `лий 
широкополо̀сный   широкосму `говий, 
широкосму `гий 

широкосло̀йный   широкоша `ровий 
широкоуго̀льный   ширококу `тний 
широкоэкра̀нный   широкоекра `нний 
широта̀   широта̀,-тѝ 
ш. географѝческая   широта ` географі̀чна 
ш. геомагнѝтная   широта ` геомагне `тна 
ш. геоцентрѝческая   широта̀ геоцентрѝчна 
ш. магнѝтная   широта ` магнѐтна 
ш. фотографѝческая   широта̀ фотографі̀чна 

широ̀тный   широ̀тний 
шѝтый   1. ши `тий; 2. зши `тий; 3. вишѝваний, 
гапто `ваний 

шить   1. ши `ти; 2. вишива `ти; 3. гаптува `ти 
шитьё   шиття `, гаптува `ння; шитво `,-ва̀, 
гапто `вання 

шѝфер   буд. шѝфер,-ру (різновид глиняного 
лупака, застосовується як будівельний 
матеріял) 
ш. асбоцемѐнтный   шѝфер азбоцемѐнтний 
ш. кро̀вельный   ши `фер покріве `льний 
ш. ме `ргелевый   ши `фер мѐрге `левий 

шѝферный   ши `ферний 
шифо̀н   текс. шифо `н,-ну (легка тонка 
бавовняна чи шовкова тканина) 

шифо̀нный   текс. шифо `нний 
шифоньѐр   шифоньє̀р,-ра (шафа для зберігання 
білизни, одягу) 

шифр   шифр,-ру (1. сукупність умовних 
знаків при секретному листуванні; 2. код, 
застосовуваний під час механізованого 
оброблення даних на електронно- 
обчислювальних машинах; 3. умовне 
позначення таємної праці, документа; 
4. вензель) 

шифра̀тор   шифра `тор,-ра 
ш. многоѝмпульсный   
шифра `тор багатоі̀мпульсний 

ш. одноѝмпульсный   
шифра `тор одноі `мпульсний 

шифрова̀льный   шифрува `льний 
шифрова̀льщик   шифрува `льник,-ка 
шифрова̀ние   шифрува `ння 
шифро̀ванный   шифро̀ваний; зашифро̀вний 
шифрова̀ть   шифрува `ти 
шифро̀вка   шифрува `ння 
шифру̀емый   шифро `ваний; зашифро `вний 
шифру̀ющий   шифрува `льний 
шихта̀   мет. шихта̀,-ти (суміш вихідних 
матеріялів, призначених для переробляння 
в металургійних, хемічних та інших 
агрегатах) 
ш. брикетѝрованная   шихта ` брикето `вана 
ш. гранулѝрованная   шихта̀ ґранульо̀вана 
ш. до̀менная   шихта ` до̀мнова 
ш. стеко̀льная   шихта ` скляна ` 
ш. чугу̀нная   шихта̀ чаву `нна 

шихтова̀льный   шихтува `льний 
шихтова̀ние   мет. шихтува `ння
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шихтованный                                                                                                          шкурка 

шихто̀ванный   мет. шихто `ваний 
шихтова̀ть   шихтува `ти 
шихто̀вка   1. шихтува̀ння (готування шихти); 

2. шихто `вання (спускання з гір зрубаних 
дерев по жолобах) 

шихто̀вочный   шихтува `льний 
шихто̀вый   мет. ши `хтовий 
шѝшка   тех. шѝшка,-ки, стри `жень,-жня 
ш. литѐйная   шѝшка лива `рна 
ш. формо̀вочная   ши `шка формува̀льна 

шишкова̀тость   шишкува `тість,-тости 
шишкова̀тый   шишкува `тий 
шкала̀   шкала `,-ли ` 
ш. абсолю̀тных температу̀р   
шкала ` абсолю `тних температу `р 

ш. водоизмещѐния   шкала̀ водотона̀жности 
ш. градуѝрованная   шкала ` градуйо `вана 
ш. измерѝтельная   шкала ` вимі `рювальна 
ш. кругова̀я   шкала̀ колова ` 
ш. логарифмѝческая   шкала̀ логаритмі̀чна 
ш. проектѝвная   шкала ` проєкти `вна 
ш. проектѝвно-функциона̀льная   шкала ` 
проєкти `вно-функці̀йна 

ш. расстоя̀ний   шкала ` ві̀дстаней 
ш. скользя̀щая [меня̀ющаяся]   
шкала ` ковзна ` [змі̀нна] 

ш. стогра̀дусная   шкала̀ температу̀р Цѐльсія, 
шкала ` температу̀р за Це `льсієм (шкала ` 
стогра `дусна) 

ш. твёрдости   шкала ` тве `рдости 
ш. температу̀рная   шкала ` температу `рна 
ш. уса̀дочная   шкала̀ зісту̀плення [збіга̀ння] 

(у ливарній справі) 
ш. функциона̀льная   шкала ` функці̀йна 
ш. Цѐльсия   шкала̀ Це `льсія 

шкату̀лка   скри `нька,-ки 
шкаф   ша `фа,-фи 
ш. вытяжно̀й   ша̀фа витяжна̀ [вентиляці̀йна] 
ш. для вы̀печки хлѐба   ша̀фа для випіка̀ння 
хлі̀ба 

ш. инструмента̀льный   
ша `фа інструмента̀льна 

ш. несгора̀емый   ша `фа неспале `нна 
[незгоре `нна, вогнетривка `] 

ш.-распределѝтель   
ша `фа-розподі `льник,-фи-розподі `льника 

ш. сушѝльный   ша `фа вису `шувальна, 
суша `рка,-ки 

ш. управлѐния   ша̀фа керува̀ння [керівна̀] 
ш. холодѝльный   ша̀фа охоло̀дна [холодѝльна] 
ш. шлю̀за   ша̀фа шлюзова `, ша `фа шлю `зу 
ш. электрѝческий   ша `фа електрѝчна 

шкво̀рень   шво `рінь,-рня (металевий або 
дерев’яний стрижень, що є вертикальною 
віссю воза, візка чи поворотним пристроєм 
в автомобілі, локомотиві) 

шкворнево̀й   шворіне `вий 
шкив   шків,-ва `, кру `тень,-тня (колесо для 
пасової або кодолової передачі руху) 
ш. боро̀здчатый   шків [кру `тень] 
боро `здчастий [борозня `ний] 

ш. ведо̀мый   шків [кру̀тень] тяжни `й 
ш. веду̀щий   шків [кру̀тень] тя `говий 
ш. двѝжущий   шків [кру `тень] руші̀йний 

[ру̀хальний] 
ш. жоло̀бчатый   шків [кру̀тень] жолобча̀стий 
ш. махово̀й   шків [кру `тень] махови `й 
ш. натяжно̀й   шків [кру `тень] натяго̀вий 

[натяжни `й] 
ш. переда̀точный   шків [кру̀тень] передатнѝй 

[пересильни `й] 
ш. приводно̀й   шків [кру̀тень] повіднѐвий 

[урухо `мний] 
ш. раздвижно̀й   шків [кру̀тень] розсувнѝй 
ш. ременно̀й   шків [кру `тень] па `совий 
ш. ступѐнчатый   шків [кру̀тень] ступі̀нчастий 
ш. тормозно̀й   шків [кру `тень] гальмови `й 
ш. фрикцио̀нный   шків [кру̀тень] фрикці̀йний 
ш. цепно̀й   шків [кру `тень] ланцюго `вий 

шку̀ра   шку̀ра,-ри (1. зовнішний покрив тіла 
тварин; 2. матеріял, одержаний шляхом 
хемічного і механічного оброблення шкіри 
деяких тварин) 
ш. бы̀чья   шку `ра воло `ва 
ш. ко̀зья   шку `ра козя `ча 
ш. мокросолёная   шку `ра мокросо̀лена 
ш. опо̀йковая   шку `ра опо `йкова 
ш. сыра̀я   шку `ра сира ` [негарбо `вана, 
нечиньбо `вана] 

шкурѐние   шліфува `ння, полірува̀ння 
шку̀рка   1. шкі̀рка,-ки (рослин); 2. шку̀рка,-ки 

(тварин); 3. тех. шкі `рка,-ки (папір або 
тканина з наклеєним на неї абразивним 
матеріялом для зачищування різних виробів)
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шкурка алмазная                                                                                       шламопровод 

ш. алма̀зная   шкі̀рка алма̀зна 
ш. нажда̀чная   полотно ` шме `ргелеве 
ш. полиро̀вочная   шкі `рка полірува `льна 
ш. шлифова̀льная   шкі̀рка шліфува `льна 

[вигла `джувальна] 
шлаг   мор. шлаг,-га (1. оборот [виток] 
снасті або линви навколо шпиля, кнехта; 
2. повний оборот штурвала) 

шлагба̀ум   шлагба̀ум,-ма, рога `тка,-ки 
(пристрій для припинення руху 
автомобільного та іншого транспорту 
через залізничний переїзд, а також на 
контрольно-пропускних пунктах) 

шлак   1. жу̀жіль,-желя, жу̀желиця,-ці 
(1. маса різних домішок, золи, флюсів, 
що є побічним продуктом металургійних, 
топильних процесів; 2. рештки від 
спалювання твердого палива) 
ш. бѐлый   мет. жу `желиця бі̀ла, жу `жіль 
бі `лий 

ш. вагра̀ночный   жу `жіль горновѝй 
[вагра `нковий] 

ш. до̀менный   жу̀желиця до `менна 
ш. карбѝдный   жу `желиця карбі̀дна 
ш. кѝслый   жу `желиця ки `сла 
ш. мартѐновский   жу̀жіль мартѐнівський 
ш. основно̀й   жу `желиця лу `жна 
ш. пѐнистый   жу̀желиця пі̀ниста 
ш. сва̀рочный   жу `жіль зва `рювальний 
ш. тома̀совский   жу̀жіль тома̀сівський 
ш. то̀почный [томасшла̀к]  жу̀жіль па̀ливний, 
жу `желиця тома̀сівська 

ш. феррома̀рганцевый   
жу `жіль фероманґа̀новий 

ш. хро̀мистый   жу `жіль хро `мовий 
ш. электропрово̀дный   
жу `жіль електропрові `дний 

шлакобето̀н   буд. жу `желебетон,-ну (легкий 
бетон, виготовлений із суміші цементу, 
піску і жужеля) 

шлакобето̀нный   жужелебето `нний 
шлакобло̀к   жужелебло `к,-ка 
шлакобло̀чный   жужелебло `ковий 
шлакова̀ние   мет. жу `желювання 

(перетворення на жужіль) 
ш. то̀пок   жу̀желення па̀ливень (вкривання, 
засмічування печей жужлем) 

шлакова̀та   жужелева `та,-ти, термози `т,-ту 
(теплоізоляційний матеріял, виготовлений 
із металургійних та інших жужелиць) 

шлакова̀ть   жужелюва `ти 
шлаковѝк   мет. жужелеви `к,-ка (спеціяльна 
камера в нижній частині мартенівської 
печі, де під час топлення руди збирається 
пил і дрібні частини жужелиці) 

шлаковспѐнивающий   буд. жужелеспі̀нювальний 
шла̀ковый   жу̀желевий 
шлакообразова̀ние   мет. жужелеутво̀рення 
шлакообразова̀тельный   жужелетві̀рний 
шлакообразу̀ющий   
мет. жужелеутво `рювальний 

шлакоотделѝтель   мет. жужелевідді̀льник,-ка, 
жу `желевідокре `млювач,-ча 

шлакопортландцемѐнт   
буд. жужелепортландцеме `нт,-ту 

шлакосита̀лл   жужелесита `л,-лу 
(мікрокристалічний матеріял, який 
виготовляють із доменних жужелів, 
піску й спеціяльних домішок, що має 
малу питому вагу, значну хемічну 
стійкість, високу міцність, добрі 
термічні та діелектричні властивості) 

шлакоснима̀тель   мет. жужелезніма̀ч,-ча 
шлакособира̀тель   жужелезбірнѝк,-ка̀ 
шлакособира̀тельный   жужелезбирни `й 
шлакоудалѐние   жужелеусува `ння 
шлакоудалѝтель   жужелеусува `ч,-ча ` 
шлакоуловѝтель   жужелевло `влювач,-ча 
шлакоцемѐнт   жужелецемѐнт,-ту (порошок, 
до складу якого входить подрібнена 
жужелиця і який є гідравлічним зв’язним 
матеріялом) 

шлаку̀ющий   жужелюва̀льний, жужелівни `й 
шлаку̀ющийся   зжужельо̀вний; жужельо̀ваний 
шлам   гірн. мул,-лу, шлам,-му, твань,-ні 
ш. ано̀дный   шлам ано̀дний, твань ано̀дна 
ш. антрацѝтовый   шлам антрацѝтовий 
ш. ру̀дный   шлам ру `дний 
ш. электролѝтный   шлам електролі̀тний 

шламобра̀зный   шламовѝдний, мулоподі̀бний 
шламова̀ние   гірн. відму̀лювання 
шла̀мовый   1. шла̀мовий; 2. гірн. му̀ловий 
шламоотделѝтель   тепл. муловідокрѐмлювач, 

-ча, шламовідді̀льник,-ка 
шламоотсто̀йник   шламовідсті `йник,-ка, 
муловідсті̀йник,-ка 

шламопро̀вод   шламопрові̀д,-во̀ду, 
мулопрові `д, -во `ду
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шламоудаление                                                                                                        шлиц 

шламоудалѐние   шламови `далення, 
мулови `далення 

шланг   шланг,-га, рука `в гнучки `й (гнучка 
труба для відведення, передавання, 
всмоктування рідин, сипких речовин, газів) 
ш. гѝбкий   шланг гнучки `й 
ш. гофрѝрованный   шланг зґофро `ваний 
ш. матѐрчатый   шланг з матѐрії [тканѝнний] 
ш. обдувно̀й   шланг обдувни `й 
ш. пожа̀рный   шланг поже `жний 
ш. резѝновый   шланг ґу̀мовий 

шла̀нговый   шла̀нговий 
шлейф   1. с.г. шлайф,-фа, шлейф,-фа 

(сільсько-господарське знаряддя, 
призначене для дрібного розпушування, 
вирівнювання ґрунту); 2. ел. петля `,-лі̀ 
(використовують в гальванометрах, 
осцилографах для визначення місця 
пошкодження лінії зв’язку) 

шлейфова̀ние   с.г. шлайфува `ння 
шлѐйфовый   шла̀йфовий 
шлем   1. шоло `м,-ма; 2. по `крив,-ву (вежі, 
казана) 
ш. водола̀зный   шоло `м водола `зний 
ш. защѝтный   шоло `м захисни `й 
ш. перего̀нного ку̀ба   шоло `м дестиля `тора 

шлемофо̀н   шоломофо̀н,-на (шолом, в якому 
змонтовано звукоприймач, телефонні 
навушники, переговорний пристрій) 

шлѝкер   керам. шлі `кер,-ра (течна маса) 
ш. для нанесѐния покры̀тия   шлі̀кер для 
нане `сення покриття ` 

ш. литѐйный   шлі̀керне литво ` 
ш. эма̀левый   шлі̀кер ема̀левий 

шлир   геол. шлір,-ру 
шлиф   шліф,-фа, ви `гладень,-дня 

(відшліфована з обох боків тонка 
платівка мінералу або гірської породи 
для дослідження під мікроскопом) 

шлифова̀льно-   шліфува `льно- 
ш.-отдѐлочный   шліфува `льно-обро `бний 
ш.-отрезно̀й   шліфува `льно-відрізни `й 
ш.-полиро̀вочный   
шліфува `льно-полірува `льний 

шлифова̀льный   шліфува̀льний, стира̀льний 
шлифова̀ние   шліфува `ння; відшліфува `ння 

(1. обробляння поверхонь металу, 
дерева, скла абразивними матеріялами 
для надання їм гладкости, точних розмірів, 
певної форми; 2. удосконалювання, 
поліпшування чого-небудь) 

ш. бесцентрово̀е   шліфува̀ння безцѐнтрове 
ш. в патро̀не   шліфува `ння в патро `ні 
ш. вну̀треннее   шліфува `ння вну `трішнє 
ш. врезно̀е   шліфува `ння врізне ` 
ш. встрѐчное   шліфува `ння зустрі̀чне 
ш. заты̀лочное   шліфува `ння потѝличне 
ш. кругово̀е   шліфува̀ння круговѐ 
ш. лѐнточное   шліфува `ння стрічковѐ 
ш. нару̀жное   шліфува `ння зо̀внішнє 
ш. обдѝрочное   шліфува `ння обдирне ` 
ш. пло̀ское   шліфува `ння пло `ске 
ш. про̀фильное   шліфува `ння про̀фільне 
ш. скоростно̀е   шліфува `ння швѝдкісне 
ш. электрохимѝческое   
шліфува `ння електрохемі `чне 

ш. электроэрозио̀нное   
шліфува `ння електроерозі̀йне 

шлифо̀ванный   шліфо `ваний 
шлифова̀ть   шліфува̀ти, вигла `джувати 
шлифо̀вка   шліфува `ння; відшліфува `ння; 
шліфо `вання 

шлифо̀вочный   шліфува `льний 
шлифо̀вщик   шліфува `льник,-ка 
шлифу̀ющий   шліфува `льний 
шлифу̀ющийся   відшліфо̀вний; шліфо̀ваний 
шлих   гірн. шліх,-ху (сукупність важких, 
стійких щодо вивітрювання мінералів, 
яку одержують при промиванні різних 
розсипищ) 

шлихово̀й   гірн. шліхови `й 
шлихта̀   шліхта `,-тѝ (клейкий розчин з 
крохмалю, мила, гліцерину, яким просочують 
основу тканини для надання їй міцности 
і гладкости) 

шлѝхтик   стол. шлі̀хтик,-ка, шліхту̀бель,-беля 
(гембель з подвійним лезом для чистового 
обробляння деревини) 

шлихтова̀льная   текс. шліхтува `льня,-ні 
шлихтова̀льный   текс., стол. шліхтува̀льний 
шлихтова̀ние   текс., стол. шліхтува `ння 
шлихтова̀нный   шліхто `ваний 
шлихтова̀ть   1. текс. шліхтува `ти 

(просочувати основу тканини шліхтою); 
2. стол. шліхтува `ти (піддавати деревину 
чистовому оброблянню шліхтиком) 

шлиц   мех. шліц,-ца (1. поздовжній виступ 
або рівчак для з’єднування вала з деталями 
машини; 2. проріз під викрутку в головці 
ґвинта)
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шлиц желобчатый                                                                                    шов кольцевой 

ш. жело̀бчатый   шліц жоло `бчастий 
ш. крестообра̀зный   шліц хреща `тий, 
шліц-хрестови `к 

ш. облегчённый   шліц поле `гшений 
ш. прямобо̀чный   шліц прямобі `чний 
ш. симметрѝчный   шліц симетрѝчний 
ш. торцо̀вый   шліц чолови `й [івѐро `вий] 
ш. треуго̀льный   шліц трику `тний 
ш. шестигра̀нный   шліц шестигра̀нний 
ш. эвольвѐнтный   шліц евольве `нтний 

шлицева̀ть   шліцува `ти 
шлѝцевый   шліцьови `й (призначений для 
нарізання та обробляння шліців) 

шлицефрезерова̀ние   шліцьофрезува `ння 
шлицешлифова̀ние   шліцьошліфува `ння 
шлю̀з   шлюз,-зу, спуст,-ту (1. гідротехнічна 
споруда, якою регулюють рівень, витрату 
та розподіл води і її кількість; 2. пристрій, 
який дає можливість вводити чи усувати 
з повітряної чи вакуумної системи 
матеріяли, не порушуючи її; 
3. устатковання для збагачення корисних 
копалин промиванням)) 
ш. водоспускно̀й   шлюз водоспускни `й 
ш. лесоспла̀вный   шлюз лісоспла̀вний 
ш. многоступѐнчатый   
шлюз багатоступене `вий 

ш. оросѝтельный   шлюз зро `шувальний 
ш. радиацио̀нно-защѝтный   
шлюз радіяці `йно-захисни `й 

ш. судохо̀дный   шлюз суднопла `вний 
ш. суходо̀льный   шлюз суході̀льний 

шлю̀зный   шлюзови `й, спускови `й 
шлюзова̀ние   шлюзува `ння, спуска̀ння 
шлюзо̀ванный   шлюзо `ваний 
шлюзова̀ть   гідрот. шлюзува̀ти, спустува̀ти 

(1. споруджувати шлюзи; 2. пропускати 
крізь шлюзи) 

шля̀мбур   шля `мбур,-ра, пробо `єць,-бо `йця, 
муробо `єць,-йця 

шля̀па   1. геол. бриль,-ля̀ (вивітрена верхня 
частина копальні); 2. побут. капелю̀х,-ха 

шля̀пка   голо̀вка,-ки (цвяха, гільзи, стрижня) 
ш. гвоздя̀   голо `вка цвя `ха 
ш. гѝльзы   голо̀вка гі̀льзи 
ш. стѐржня   голо̀вка стри `жня 

шля̀пник   капелю `шник,-ка 

шмуцро̀ль   полігр. шмуцро `ль,-ля (рулон 
паперу в ротаційній друкарській машині, 
що захищає від забруднення лицьову сторону 
його під час друкування зворотної сторони) 

шмуцтѝтул   полігр. шмуцти `тул,-лу (1. лист 
перед титульним листком книги, на якому 
подано короткий заголовок; 2. окремий 
листок книги з винесеним на нього 
заголовком наступного розділу чи частини 
книги) 

шнек   шнек,-ка (ґвинтовий конвеєр для 
переміщення чи змішування сипких, 
рідинних, тістуватих матеріялів) 
ш. винтово̀й   шнек ґвинтови `й 
ш. дробѝльный   шнек подрі̀бнювальний 
ш. пита̀тельный   шнек живи `льний, ґвинт 
подава `льний 

ш. транспортѝрующий   
шнек транспортува `льний 

шнѐковый   шнѐковий 
шнекпрѐсс   харч. шнекпрѐс,-са, експѐлєр,-ра 
шнекпрѐссовый   шнекпре `совий 
шнур   шнур,-ра ` 
ш. асбѐстовый   шнур азбѐстовий 
ш. бикфо̀рдов   гірн. шнур бікфо `рдів 

[бікфо̀рдівський] (вогнепровідний шнур 
для запалювання вибухової речовини) 

ш. вито̀й   шнур кру `чений 
ш. кру̀глый резѝновый   шнур кру̀глий 
ґумо̀вий 

ш. мерѝтельный   шнур мі̀рний 
ш. отвѐса   шнур виска ` 
ш. уплотнѝтельный   шнур ущі `льний 

[ущі `льнювальний] 
ш. электрѝческий   шнур електрѝчний 

шнурова̀льный   шнурува `льний 
шнурова̀ние   шнурува `ння 
шнуро̀ванный   шнуро `ваний 
шнурова̀ть   шнурува `ти 
шнуро̀вка   шнурува `ння; шнурі `вка,-ки 
шнуро̀к   шнуро `к,-ка, шво `рка,-ки (тонкий 
шнур) 

шнурокрутѝльный   шнурокрути `льний 
шо̀в   звар. шво,-ва, мн. шви,-вів (місце 
з’єднання, місце скріплення частин чого- 
небудь; місце скріплення зварюванням, 
клепанням тощо окремих деталей 
конструкцій, споруд) 
ш. зачека̀ненный   шво зачека `нене 
ш. кольцево̀й   шво кільце `ве
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шов косой                                                                                                                    шпат 

ш. косо̀й   шво скісне ` 
ш. лобово̀й   шво чолове ` 
ш. многосрѐзный   шво багатозрізне ` 
ш. па̀яный   шво люто `ване 
ш. по̀ясный   шво па `сове 
ш. сварно̀й   шво зварне ` 
ш. сварно̀й в стык   шво зварне ` встик 

[вприти `к] 
ш. сварно̀й внахлёстку   шво зварнѐ вна̀пусток 
ш. сварно̀й многосло̀йный   шво зварне ` 
багатошаро `ве 

ш. сва̀рочный   шво зварне ` 
ш. торцево̀й   шво іверо `ве 
ш. то̀чечный   шво точкове ` 
ш. углово̀й   шво кутове ` 
ш. фла̀нговый   шво фла `нгове 
ш. фла̀нцевый   шво комірцѐве [фла̀нцеве] 

шо̀вно-стыково̀й   шво[шво `во]-стико `вий 
(про зварювання) 

шо̀вный   шво `вий 
шо̀мпол   військ. шо̀мпол,-ла (стрижень для 
чищення, змащування або набивання набоїв) 

шо̀рник   лѝмар,-ря 
шо̀рный   1. шо̀рний (відносно кінської упряжі); 

2. лима̀рний, лима̀рський (відносно 
виготовлення шорних виробів) 

шо̀рох   ше `рех,-ха 
шо̀ры   шо̀ри,-рів (ремінна кінська упряж 
із шлеєю і посторонками) 

шоссѐ   шосе ` 
ш. асфальтѝрованное   шосѐ асфальто̀ване 
ш. щебёночное   шосѐ скалльовѐ [щебенѐве] 

шоссѐйный   шосѐйний 
шпага̀т   шпага `т,-ту, мотузо `к,-зка̀ (скручена 
нитка, що вживається для зв’язування, 
зшивання) 
ш. манѝльский   шпага `т мані `льський 
ш. упако̀вочный   шпага `т пакува `льний 

шпага̀тный   шпага `тний 
шпаклёванный   буд. шпатльо `ваний 
шпаклева̀ть   буд. шпатлюва `ти 
шпаклёвка   буд. шпатлюва̀ння; шпатлі̀вка,-ки; 
кіт,-ту (для вікон) 
ш. клеева̀я   шпатлі `вка клейова ` 
ш. ма `сляная   шпатлі `вка олі̀йна 

шпаклёвочный   шпатлюва `льний 
шпаклёвщик   шпатлюва `льник,-ка 
шпа̀ла   пі̀дклад,-ду, злѐжень,-жня, шпа̀ла,-ли 

ш. бруско̀вая   пі̀дклад [злѐжень] бруско̀вий 
ш. железобето̀нная   
пі̀дклад [зле `жень] залізобето `нний 

ш. металлѝческая   
пі̀дклад [зле `жень] метале `вий 

ш. пропѝтанная   
пі̀дклад [зле `жень] просо `чений 

ш. пустотѐлая   
пі̀дклад [зле `жень] порожни `стий 

шпалѐра   шпалѐра,-ри (1. матеріял у вигляді 
широких смуг паперу або тканини для 
обклеювання чи оббивання стін у житлових 
приміщеннях; 2. ряди дерев або кущів з 
обох боків шляху чи стежки) 

шпалѐрник   шпалѐрник,-ка (ліс) 
шпалѐрный   шпалѐрний 
шпалоиспыта̀тельный   підкладовипробнѝй, 
злежневипробнѝй 

шпалоподбо̀йка   підкладопідбі̀йниця,-ці, 
злежнепідбі̀йниця,-ці (залізничний шляховий 
інструмент) 
ш. пневматѝческая   підкладопідбі̀йниця 

[злежнепідбі `йниця] пневмати `чна 
ш. электрѝческая   підкладопідбі̀йниця 

[злежнепідбі `йниця] електри `чна 
шпалоподбо̀йщик   підкладопідбі̀йник,-ка, 
злежнепідбі `йник,-ка 

шпалопропѝтка   підкладопросо `чування, 
злежнепросо `чування 

шпалопропѝточный   підкладопросо̀чувальний, 
злежнепросо `чувальний 

шпалорѐзный   підкладорі̀зний, злежнері̀зний 
шпалосверлѝльный   підкладосвердлѝльний, 
злежнесвердлува `льний (верстат) 

шпалоукла̀дочный   підкладоуклада̀льний, 
злежнеуклада `льний 

шпа̀льный   підкладнѐвий, злежне `вий 
шпанго̀ут   мор. шпанго̀ут,-та (поперечні в’язі 

(ребра) бортового перекриття, до яких 
кріплять обшивку судна, літака тощо) 

шпанго̀утный   шпанго `утний 
шпа̀ндырь   шпа `ндель,-для (ремінь, яким 
шевці прикріплюють роботу до ноги) 

шпат   мін. скалине `ць,-нця `, шпат,-ту 
(назва мінералу, що має здатність від 
удару розколюватися в певних напрямках 
на шматки правильної форми, 
використовують у керамічному 
виробництві, порцеляновій, скляній, 
цементній промисловості)
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шпат известковый                                                                                           шпренгель 

ш. известко̀вый   скалине `ць вапнѝстий 
ш. исла̀ндский   скалине `ць ісла `ндський 
ш. полево̀й   скалине `ць польови `й 

шпа̀тель   шпа̀тель,-тля, лопа `тка,-ки, 
лопа `точка,-ки 

шпа̀товый   скалинце `вий 
шпа̀хтель   див. шпа̀тель 
шпа̀ция   полігр. шпа `ція,-ції (друкарський 
матеріял, яким заповнюють при наборі 
проміжки між словами і літерами) 

шпенёк   шпе `ник,-ка, шпеньо `к,-нька ` 
(1. невеликий шип, стрижень або тільки 
його кінець; 2. стрижень у пряжці, який 
при застібанні входить в отвори пояса, 
ременя) 
ш. конта̀ктный   ел. шпе `ник конта̀ктний 
ш. пунктѝра   полігр. шпе `ник пункти `ру 

шпилево̀й   шпильови `й, вістряко̀вий 
шпѝлечный   шпѝльковий 
шпиль   шпиль,-лю, вістря `к,-ка̀ 
ш. боково̀й   шпиль бокови `й 
ш. громоотво̀да   шпиль громовідво̀ду 
ш. зда̀ния   шпиль буди `нку 
ш. пило̀на   арх. шпиль піло `на 
ш. планимѐтра обводно̀й   геод. шпиль 
планіме `тра обвідни `й 

шпѝлька   шпѝлька,-ки (1. невелика металева 
голка для проколювання; 2. невеликий 
стрижень, шпеник, цвях без головки) 
ш. закрепля̀ющая   шпѝлька закрі̀плювальна 
ш. про̀волочная   шпи `лька дротяна ` 
ш. формо̀вочная   шпи `лька формівна̀ 

шпильковёрт   слюс. шпилькове `рт,-та 
шпингалѐт   буд. шпінгале `т,-та (металева 
засувка для замикання стулок вікон, дверей) 

шпѝндель   маш. шпи `ндель,-для, ве `ретень, 
-тня (1. головний вал верстатів з 
обертальним рухом, у пристроях якого 
закріплюють оброблювані деталі або 
різальні інструменти; 2. веретено в 
прядильній машині) 
ш. делѝтельный   шпи `ндель поді̀льчий 

[діли `льний] 
ш. по̀лый   шпи `ндель порожни `стий 
ш. расто̀чный   шпи `ндель розто̀чувальний 

шпѝндельный   шпи `ндельний 
шпинѐль  MgOAl2O3   мін. шпіне `ль,-лю 

(магній-алюмінат, прозорі гарно забарвлені 
різновиди якого червоного, синього, зеленого 
кольору використовують як дорогоцінне 
каміння) 

ш. обра̀тная   шпінѐль обѐрнений [зворо̀тний] 
шпинто̀н   шпінто̀н,-на (для ресор) 
шпинь   шпень,-ня, чіп, чопа̀, стѐржень,-жня 
шплинт   шплінт,-та̀, заволі̀чка,-ки (кріпильна 
деталь, що з’єднує дрібні деталі з валом 
та запобігає самовідґвинчуванню мутри) 

шплинтова̀ть   шплінтува `ти 
шплинто̀вка   шплінтува `ння (закріпляння 
шплінтом якої-небудь деталі) 

шплинтово̀й   шплінтови `й, заволічко̀вий 
шпон   шпон,-ну, лист дерев’я̀ний, ро̀зділка,-ки 
ш. нару̀жный   шпон зо `внішній 
ш. фанѐрный   шпон форні `рний 

шпо̀нка   маш. плі̀шка,-ки, клин,-на 
ш. врезна̀я   плі̀шка врізна ` 
ш. деревя̀нная   плі̀шка дерев’я `на 
ш. закладна̀я   плі̀шка закладна ` 
ш. зу̀бчатая кольцева̀я   плі̀шка зу̀бчаста 
кільцева ` 

ш. клѝновая   плі̀шка кли `нова 
ш. металлѝческая   плі̀шка металѐва 
ш. направля̀ющая   плі̀шка напрямна̀ 
ш. призматѝческая   плі̀шка призматѝчна 
ш. резьбова̀я   плі̀шка рі `зева [нарізѐва] 
ш. сегмѐнтная   плі̀шка сегме `нтна 
ш. скользя̀щая   плі̀шка ковзна ` [ковзка `] 
ш. устано̀вочная   плі̀шка устано `вна 
ш. фрикцио̀нная   плі̀шка фрикці̀йна 

[тертьова `] 
ш. цилиндрѝческая   плі̀шка циліндри `чна 

шпо̀ночно-долбёжный   плі̀шко-довба̀льний 
шпо̀ночно-фрѐзерный   плі̀шко-фрѐзерний 
шпо̀ночный   плі̀шковий 
шпо̀рный   шпо `рний 
шпо̀ровый   шпо `ровий 
шпо̀ры   1. шпо `ри,-пор, ґрунтозачѐпи,-пів; 

2. остро̀ги,-ро̀г (металеві дужки з зубчастим 
або гладеньким коліщатком посередині) 

шпрѐдер   шпре `дер,-ра (клеєзмащувальна 
машина) 

шпрѐдинг-машѝна   шпре `дінг-маши `на,-ни 
(намазувальна машина) 

шпредингова̀ние   шпредінгува `ння 
(покривання поволокою) 

шпрѐнгель   шпрѐнгель,-геля, підси `лок,-лка 
(допоміжна стрижнева конструкція, 
яку приєднують до основної конструкції, 
щоб підсилити її)
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шпренгельный                                                                                                         штамп 

шпрѐнгельный   підсѝлювальний 
шпрѝнг   шпринг,-га (линва) 
шприц   шприц,-ца̀ (1. інструмент у вигляді 
циліндра з толоком та порожнистою 
голкою для впорскування в організм 
лікарств або відсмоктування рідин; 
2. інструмент подібної будови, 
використовують в техніці) 
ш. для сма̀зки   шприц для ма̀щення 

шприцева̀ние   шприцува̀ння, упо̀рскування 
шпу̀лька   ці `вка,-ки, шпу `лька,-ки 
шпу̀ля   шпу `ля,-лі, наві `й,-во̀ю 
шпунт   1. шпунт,-та, ґа `ра,-ри; 2. чіп, чо `па 

(1. з’єднання конструктивних елементів 
(дощок, щитів, паль), коли виступ одного 
елемента входить в ґару другого елемента; 
2. спеціяльний корок, яким закривають 
бочки з незбродженим вином; 
3. інструмент – сталевий загострений 
стрижень, який застосовують скульптори 
для первинного обробляння каменю) 
ш. бродѝльный   чіп броди `льний 

[ферментаці `йний] 
ш. деревя̀нный   ґа `ра дерев’я `на, 
шпунт [чіп] дерев’я `ний 

ш. железобето̀нный   шпунт залізобето̀нний 
ш. металлѝческий   шпунт металѐвий 

шпунтѝна   буд. шпунти `на,-ни 
шпунтова̀льный   шпунтува `льний, ґарівни `й, 
чопови `й 

шпунто̀ванный   шпунто `ваний, ґа̀ровий, 
чопови `й 

шпунтова̀ть   шпунтува `ти, ґарува̀ти 
(1. виготовляти, вирізати шпунт; 
2. використовувати шпунт; 3. закривати 
отвір бочки чіпом) 

шпунту̀бель   шпунту `бель,-беля (столярний 
інструмент для вистругування шпунтів) 

шпур   гірн., мет. шпур,-ра (1. вузький канал, 
який пробурюють у гірському масиві і 
наповнюють вибухівкою; 2. отвір у горнах 
деяких шахтних печей, з якого випускають 
рідкі продукти топлення) 
ш. вру̀бовый   шпур вру `бовий [врубни `й] 
ш. горизонта̀льный   шпур горизонта̀льний 
ш. инъекцио̀нный   шпур ін’єкці `йний 

[впо `рскуваний] 
ш. накло̀нный   шпур похи `лий 

шпурово̀й   гірн., мет. шпурови `й 
шрапнѐль   військ. шрапне `ль,-лі (розривний 
артилерійський снаряд) 

шрѐдер   с.г. шрѐдер,-ра (машина, яка відділяє 
качани кукурудзи, знімає з них оболонку, 
подрібнює кукурудзяні стебла) 

шредеро̀ванный   шредеро `ваний 
шредерова̀ть   с.г. шредерува `ти (обробляти 
кукурудзу, відділяючи качани, знімаючи з 
них оболонку, подрібнюючи кукурудзяні 
стебла) 

шрифт   шрифт,-ту (1. накреслення, написання 
літер; 2. друкарський матеріял у вигляді 
літер, розділових, математичних та 
інших знаків, що його застосовують у 
друкарському наборі) 
ш. жи `рный   шрифт гру `бий 
ш. курсѝвный   шрифт курси `вний 
ш. латѝнский   шрифт лати `нський 
ш.-ка̀сса   шрифт-ка̀са,-си 
ш. норма̀льный   шрифт норма `льний 
ш. печа̀тный   шрифт друка `рський 
ш. полужѝрный   шрифт напівгру̀бий 
ш. станда̀ртный   шрифт станда `ртний 
ш. убо̀ристый   шрифт густи `й 

шрифтово̀й   шрифтови `й 
шрифтолитѐйный   шрифтолива `рний 
шро̀т   с.г. 1. шрот,-ту (екстракційна мука); 

2. шріт,-ро `ту (1. відходи з подрібненого 
насіння олійних культур після екстрагування 
олії; 2. дрібні металеві кульки – складові 
частини заряду мисливської рушниці) 
ш.-эфѐкт   шрот-ефѐкт,-ту, ефѐкт дробовѝй 

(флуктуації (випадкові коливання) 
електричного струму в вакуумних або 
напівпровідникових приладах внаслідок 
нерівномірности випускання електронів) 

шта̀б   штаб,-бу 
штабелёвочный   стосува `льний, 
штабелюва `льний (про машину) 

штабелеукла̀дчик   стосовклада `ч,-ча, 
штабелеуклада `ч,-ча (машина) 

штабелизѝровать   стосува `ти 
штабелѝрование   стосува̀ння, штабелюва̀ння 
ш. гру̀за   стосува̀ння вантажу ` 
ш. лесоматериа̀лов   
стосува `ння лісоматерія `лів 

шта̀бель   стіс, сто̀су, шта `бель,-беля 
шта̀бельный   сто̀совий, шта `бельний 
штамб   с.г. пень, пня (дерева), штамб,-ба 
шта̀мбовый   с.г. пне `вий, штамбови `й 
штамп   1. штамп,-па; 2. ма̀триця,-ці; 

3. витиска `ч,-ча `
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штамп вырубной                                                                                  штемпелёванный 

ш. вырубно̀й   штамп вирубни `й 
ш. гѝбочный   штамп вигина `льний 
ш. дыропробивно̀й   штамп діропробивнѝй 
ш. ко̀вочный   штамп кува `льний 
ш. кольцево̀й   штамп кільце `вий 
ш. кру̀глый   штамп кру `глий 
ш. мо `лотовый   штамп мо `лотовий 
ш. подкладно̀й   штамп підкладнѝй 
ш. универса̀льный   штамп універса `льний 
ш. чека̀нный   штамп карбува `льний 

штампова̀льный   штампува `льний 
штампова̀ние   штампува̀ння; відштампува̀ння 
штампо̀ванный   штампо̀ваний, вѝштампуваний 
штампова̀ть   штампува `ти, витиска̀ти 
штампо̀вка   штампува̀ння; відштампува̀ння; 
штампо `вання (виріб) 
ш. вальцо̀вкой   штампува̀ння вальцюва̀нням 
ш. горя̀чая   штампува `ння гаря `че 
ш. листова̀я   штампува `ння листове ` 

[аркуше `ве] 
ш. обка̀тыванием   штампува̀ння притѝранням 
ш. обьёмная   штампува `ння об’є̀мне 
ш. холо̀дная   штампува `ння холо̀дне 

штампо̀вочный   штампува `льний 
штампо̀вщик   штампува `льник,-ка 
шта̀мповый   шта `мповий 
штампосварно̀й   штампозварни `й 
шта̀нга   шта `нга,-ги, жѐрдка,-ки, стри `жень, 

-жня, прут,-та (1. металевий стрижень, 
який використовують як деталь у багатьох 
інструментах, механізмах, конструкціях; 
2. брус футбольних, гокейних, гандбольних 
та інших воріт; 3. сп. прилад для занять 
важкою атлетикою) 
ш. бурова̀я   шта `нга бурова ` 
ш. измерѝтельная   шта `нга вимі `рювальна 
ш. изолѝрующая   шта `нга ізоляці̀йна 
ш.-клѐщи   шта `нга-кліщі `,-ги-кліщі `в 
ш.-куса̀чки   
шта `нга-гострозу̀бці,-ги-гострозу̀бців 

ш. ловѝльная   шта `нга вло `влювальна 
ш. наставна̀я   шта `нга наставна ` 
ш. расто̀чная   шта `нга розто `чувальна 
ш. ручна̀я   шта `нга ручна ` 
ш. тя̀говая   шта `нга тя `гова 
ш. уда̀рная   шта `нга уда̀рна 
ш. универса̀льная   шта `нга універса `льна 

шта̀нгель   див. штангенцѝркуль 
шта̀нген   див. штангенцѝркуль 

(перша частина складних назв 
вимірювальних або розмічальних 
інструментів зі штанговою шкалою 
і ноніусом) 

штангенглубиномѐр   
маш. штангенглибиномі `р,-ра 

штангенинструмѐнт   штангенінструмѐнт,-та 
(вимірювальний розсувний багатомірний 
інструмент з прямолінійною шкалою і 
ноніусом) 

штангенмикро̀метр   штангенмікро̀метер,-тра 
штангенцѝркуль   штангенци `ркуль,-ля 

(інструмент, який складається з штангової 
шкали з ноніусом і двох ніжок, одна з яких 
менша, а інша пересувається вздовж шкали) 
ш. размѐточный   штангенци `ркуль 
розмі `тний [розмі̀чувальний] 

ш. с но̀ниусом   штангенцѝркуль з но̀ніусом 
штангѝрование   штангува `ння 
штангѝровать   штангува `ти 
шта̀нговый   шта `нговий 
штангодержа̀тель   штанготрима̀ч,-ча ` 
штангоподьёмник   штангопідійма̀ч,-ча̀ 
шта̀пель   текс. шта `пель,-ля 

(штучне або синтетичне волокно, 
призначене для виготовлення пряжі, 
тканина зі штапельної пряжі) 

шта̀пельный   текс. шта `пельний 
штатѝв   штати `в,-ва, стоя `к нерухо `мий 

(підставка, на якій встановлюють і 
закріплюють кіно- і фотоапарати, 
геодезичні, астрономічні, лабораторні 
прилади та хемічний посуд) 

шта̀уфер   шта `вфер,-ра, масти `льниця,-ці, 
тово `тниця,-ці 

штѐвень   мор. ште `вень,-вня 
штейн   штайн,-ну (проміжний продукт 
топлення кольорових та інших металів 
з їхніх сульфідних руд і рудних 
концентратів) 
ш. ме `дный   штайн мі̀дний 
ш. нѝкелевый   штайн ні `келевий 
ш. свинцо̀вый   штайн плю̀мбієвий [олив’я̀ний] 

штемпелева̀льный   штемпелюва̀льний, 
таврува `льний 

штемпелева̀ние   штемпелюва̀ння, таврува̀ння 
штемпелёванный   штемпельо `ваний, 
тавро `ваний, клеймлѐний
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штемпелевать                                                                                                     шторный 

штемпелева̀ть   штемпелюва `ти, таврува `ти, 
клейми `ти 

штѐмпель   штѐмпель,-пеля, тавро̀, штамп,-пу 
(прилад, інструмент з опуклим або 
заглибленим зворотним зображенням 
якого-небудь малюнка чи напису, що 
служить для одержання відбитка, для 
накладання печатки, клейма) 

штѐмпельный   ште `мпельний, тавро `вий, 
клеймо `вий 

штѐпсель   ел. штѐпсель,-селя, притѝчка,-ки 
(електричний пристрій для тимчасового 
приєднання до електричної мережі 
переносних апаратів) 
ш. вызывно̀й   ште `псель виклични `й 
ш. избира̀тельный   ште `псель вѝбірний 
ш. опро̀сный   ште `псель опи `тувальний 

штѐпсельный   ел. штѐпсельний, притичко̀вий 
штифт   штифт,-та`, шпень,-ня, шпе `ник,-ка 

(циліндричний або конічний металевий 
стрижень, яким з’єднують деталі машин) 
ш. захва̀тный   штифт захопни `й 
ш. конѝческий   штифт коні `чний 
ш. конта̀ктный   ел. штифт конта `ктний 
ш. крепёжный   штифт кріпи `льний 
ш. насечно̀й   штифт насічни `й 
ш. осево̀й   штифт осьови `й 
ш. по̀лый   штифт порожни `стий 
ш. предохранѝтельный   штифт запобі̀жний 
ш. пружѝнный   штифт пружи `нний 
ш. радиа̀льный   штифт радія `льний 
ш. резьбово̀й   штифт нарізни `й 
ш. сто̀порный   штифт сто `порний 
ш. устано̀вочный   штифт устано `вний 
ш. цилиндрѝческий   штифт циліндрѝчний 

штѝфтовый   штѝфтовий 
штих   взут. штих,-ха̀ (одиниця виміру (2/3 см), 
прийнята для визначення розміру взуття) 

штѝхель   шти `хель,-ля, різе `ць,-зця ` 
(інструмент для різьблення на дереві 
або карбування на металі) 

штихма̀с   штихма̀с,-са (інструмент – 
сталевий стрижень з кульковими 
кінцями, яким вимірюють внутрішні 
розміри деталей машин) 
ш. микрометрѝческий   
штихма `с мікрометри `чний 

ш. раздвижно̀й   штихма `с розсувни `й 
ш. телескопѝческий   штихма̀с телескопі̀чний 

шток   1. маш., мор. шток,-ка, стебло̀,-бла ` 
(металевий циліндричний стрижень – 
деталь толокової машини, що з’єднує 
толок з ковзанцем); 2. гірн. шток,-ка 
(велика маса гірської породи або 
корисних копалин неправильної форми) 
ш. жи `льный   гірн. шток жи `льний 
ш. золотнико̀вый   маш. шток сувако `вий 
ш. раздвижно̀й   маш. шток розсувни `й 
ш. центра̀льный   геол. шток центра̀льний 
ш. я̀корный   шток кітво `вий [я `кірний] 

што̀кверк   гірн. што̀кверк,-ку (товста рудна 
жила, від якої відгалужується багато 
прожилків) 

што̀ковый   што `ковий 
штокообра̀зный   геол. штокоподі̀бний 
што̀льня   гірн. што `льня,-ні, підко `п,-пу 

(горизонтальна або трохи похила гірнича 
виробка з безпосереднім виходом на земну 
поверхню, спеціяльна підземна споруда) 
ш. вентиляцио̀нная   што̀льня вентиляці̀йна 
ш. вертика̀льная   што `льня вертика `льна 
ш. вися̀чая   што̀льня висна ` 
ш. водоотво̀дная   што `льня водовідвідна ` 
ш. водоотливна̀я   што `льня водовідливна ` 
ш. дрена̀жная   што `льня дрена̀жна 
ш. накло̀нная   што `льня похи `ла 
ш. отка̀точная   што `льня відкотна ` 
ш. развѐдочная   што `льня розві `дувальна 

[пошуко `ва] 
што̀пальный   церува `льний 
што̀пание   церува `ння; церо `вання 
што̀пор   1. ав. што̀пор,-ра (зниження літака 
по крутій спіралі); 2. побут. што̀пор,-ра, 
коркотя `г,-гу (ґвинтоподібний стрижень 
з ручкою для відкорковування пляшок) 

штопорѝть   1. ав. штопори `ти; 2. побут. 
відкорко `вувати 

што̀порный   1. што `порний; 2. коркотя `жний 
штопорообра̀зный   1. коркотя `жний; 

2. штопороподі̀бний, коркотягоподі̀бний 
што̀ра   што `ра,-ри, запо `на,-ни 
ш. навёртывающаяся   роле `та,-ти 

што̀рка   што `рка,-ки, запо `нка,-ки 
ш. радиа̀тора   што `рка радія `тора 

што̀рно-щелево̀й   што `рнощіли `нний, 
запонощіли `нний 

што̀рный   што `рний, запо `нний
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штоссбанк                                                                             штуцер маслопроводящий 

штоссба̀нк [пресс протяжно̀й]   штосба̀нк,-ка, 
прес протяжни `й 

што̀ссель   што̀сель,-ля 
штоф   1. штоф,-фу (давня одиниця виміру 
об’єму рідини – 1,23 л); 2. штоф,-фу 
(вовняна або шовкова тканина для 
портьєр, оббивання меблів) 

штра̀ба   гірн. штра̀ба,-би, ви `зубні,-нів 
штрѐвель   гірн. штре `вель,-ля, шпе `ник,-ка, 
проти `чка,-ки 

штрек   гірн. штрек,-ку, хіднѝк,-ка 
(горизонтальна гірнича виробка, що не 
виходить безпосередньо на земну поверхню) 
ш. вентиляцио̀нный   штрек вентиляці̀йний 

[прові `трювальний] 
ш. восстаю̀щий   штрек піднятко `вий 
ш. вы̀емочный   штрек виїмко `вий 
ш. коренно̀й   штрек корінни `й 
ш. отка̀точный   штрек відкотнѝй [вивізнѝй] 
ш. по простира̀нию   штрек-простяга̀ння, 
штрек-заляга̀ння 

ш. слоево̀й   штрек шарови `й [шарува `тий] 
штрѐковый   штрѐковий 
штрипс   мет. штрипс,-са, пила `,-лѝ 
ш. алма̀зный   штрипс алма `зний, пила ` 
алма̀зна 

штрих   штрих,-ха̀, рѝска,-ки 
штрихова̀ние   штрихува `ння, рискува `ння; 
заштрихо `вування, зариско `вування; 
заштрихува `ння, зарискува `ння 

штрихо̀ванный   заштрихо̀ваний, риско̀ваний 
штрихова̀тый   рискува `тий 
штрихова̀ть   штрихува `ти, заштрихо `вувати 
штрихо̀вка   штрихува `ння, рискува̀ння; 
заштрихо `вування, зариско `вування; 
заштрихува̀ння, зарискува̀ння; штрихо̀вання, 
риско `вання 
ш. двойна̀я   штрихува `ння [штрихòвання] 
подві̀йне 

ш. накло̀нная   штрихува̀ння [штрихо̀вання] 
похи `ле 

штрихо̀вка эпю̀ры   штрихува `ння епю `ри 
штрихово̀й   штрихови `й, рѝсковѝй 
штрихо̀вщик   штрихува `льник,-ка 
штрихпунктѝр   штрихпункти `р,-ру 
штриху̀ющий   штрихува `льний 
штукату̀р   тинька `р,-ря `, тинькува̀льник,-ка 

штукату̀ренный   тинько̀ваний; потинько̀вний 
штукату̀реный   тинькови `й, потинько `вний, 
потинько `ваний 

штукату̀рить  тинькува `ти 
штукату̀рка   тинькува `ння; тиньк,-ку 
ш. акустѝческая   тиньк акусти `чний 
ш. водонепроница̀емая   
тиньк водонепроникни `й 

ш. гѝпсовая   тиньк гі̀псовий 
ш. декоратѝвная   тинькува̀ння декоратѝвне 
ш. известко̀вая   тиньк вапня `ний 
ш. известко̀во-песча̀ная   тинькува `ння 
вапня `но-піща `не [вапня `но-піско `ве] 

ш. известко̀во-цемѐнтная   
тинькува `ння вапня `но-цеме `нтне 

ш. на̀брызгом   тинькува `ння на̀кидом 
ш. огнезащѝтная   тиньк вогнезахи `сний 
ш. суха̀я   тинькува `ння сухѐ, тиньк сухи `й 
ш. цемѐнтная   тиньк цеме `нтний 

штукату̀рно-затѝрочный   
тинькова `льно-затира `льний 

штукату̀рный   тинька `рний 
штукова̀ние   шв. штукува `ння 
штуко̀ванный   штуко `ваний 
штукова̀ть   штукува `ти 
штурва̀л   мор. штурва `л,-ла, кермо̀,-ма̀ 
штурва̀льный   штурва `льний, кермови `й 
шту̀рман   мор., ав. шту̀рман,-на, керма̀нич,-ча 
шту̀рманский   шту̀рманський, керма̀ничний 
шту̀рманство   мор., ав. шту `рманство,-ва, 
керма̀ництво,-ва 

штурмовѝк   ав. штурмови `к,-ка̀ 
штурмово̀й   штурмови `й 
штуртро̀с   мор. штурли `нва,-ви 
штуф   геол. штуф,-фу (зразок гірської 
породи або мінералу, призначений для 
дослідження, колекції) 
ш. минера̀ла   штуф мінера `лу 
ш. руды̀   штуф руди ` 

шту̀цер   шту̀цер,-ра, трубосполу `чник,-ка, 
відтру̀бок,-бка (відрізок труби з наріззю, 
яким з’днують труби між собою або 
приєднують до резервуарів) 
ш. вса̀сывающий   шту̀цер всмо̀ктувальний 
ш. выкидно̀й   шту̀цер викидни `й 
ш. конѝческий   шту `цер коні `чний 
ш. маслопроводя `щий   
шту̀цер оливопровіднѝй [олієпровіднѝй]
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штуцер пароприёмный                                                                                            шурф 

ш. пароприё̀мный   
шту `цер пароприйма `льний 

ш. присоединѝтельный   
шту `цер приє `днувальний 

ш. проходно̀й   шту `цер прохіднѝй 
ш. фонта̀нный   шту `цер фонта `нний 

шту̀церный   шту̀церний 
шту̀чный   шту̀чний, пошту `чний 
штыб   гірн. 1. штиб,-бу, дрі̀б’язок,-зку; 

2. штиб,-бу, кшталт,-ту 
ш. зарубно̀й   штиб [кшталт] зару̀бний 
ш. у `гольный   штиб ву̀гільний (дрібне 
або подрібнене кам’яне вігілля) 

штыбоотбра̀сыватель   штибовідкида `ч,-ча̀ 
штыбопогру̀зчик   штибонаванта `жувач,-ча 
штык   1. збр. штик,-ка `, багне `т,-та; 2. мет. 
ви `ливок,-ка; 3. штих,-ха ` (шар землі в 
глибину, який можна захопити лопатою) 
ш. мета̀лла   ви `ливок мета `лу, 
вили `ванець,-нця 

штыко̀ванный   с.г. штихо `ваний 
штыкова̀ть   с.г. штихува `ти 
штыко̀вка   с.г. штихува `ння 
штыко̀вый   1. багне `товий; 2. виливко `вий; 

3. штихови `й 
штырево̀й   штирови `й, шпиньовѝй 
штырёк   штиро `к,-рка̀, шпиньо `к,-нька ` 
штырь   штир,-ря, шпинь,-ня, 
шво `рінь,-рня, кіло̀к,-лка `, чіп, чо̀па 
ш. изоля̀торный   шпинь ізоля `торний 
ш. рулево̀й   шво̀рінь кермови `й, штир 
стернови `й 

шу̀га   шу̀га,-ги 
шум   фіз. шум,-му; ше `лест,-ту, го̀мін,-ну, 
га̀мір, -ру, га̀лас,-су (1. сукупність 
різноманітних звуків, які швидко змінюються 
за частотою і силою; 2. звук з неясно 
вираженою тональністю (у моторі); 
3. непрозора й легка бульковата маса, 
яка утворюється на поверхні деяких 
рідин при збовтуванні, нагріванні, бродінні) 
ш. бѐлый   шум бі `лий 
ш. выхлопно̀й   шум випускни `й 
ш. звуково̀й   шум звукови `й 
ш. произво̀дственный   шум виробни `чий 
ш. теплово̀й   шум теплови `й 
ш. тра̀нспорта   шум тра `нспорту 

шу̀мный   фіз. шу̀мний 

шумово̀й   шумови `й 
шумоглушѝтель   зал. шумоглу `шник,-ка, 
шумозаглу `шувач,-ча 

шумоизмерѝтельный   шумовимі̀рювальний 
шумомѐр   шумомі̀р,-ра 
шумопеленга̀тор   шумопеленга `тор,-ра 
шунгѝт   шунгі `т,-ту (органічний мінерал з 

97,99% вуглецю) 
шунт   ел. шунт,-та̀, узбі̀чник,-ка 

(бічне відгалуження) 
ш. непритяжѐния   безп. шунт непритяга̀ння 
ш. отпада̀ния   безп. шунт відпада̀ння 
ш. то̀ковый   шунт стру `мовий 

шунтѝрование   шунтува `ння, узбо̀чування; 
зашунтува `ння, узбо̀чення 

шунтѝрованный   зашунто `ваний, узбо̀чений 
шунтѝровать   ел. шунтува `ти, зашунтува `ти; 
узбо̀чувати, узбо̀чити 

шунтѝруемый   шунто `ваний, узбо̀чуваний; 
зашунто `вний, узбічни `й 

шунтѝрующий   шунтува̀льний, узбо̀чувальний, 
шунтівни `й 

шунтѝрующийся   зашунто `вний, узбі̀чний; 
шунто `ваний, узбо̀чуваний 

шунтово̀й   шунтови `й, узбі̀чний 
шунтомѐр   шунтомі `р,-ра 
шурова̀ние   шурува `ння 
шурова̀ть   шурува̀ти (1. перемішувати в 
печі паливо; 2. старанно, ретельно чистити, 
мити, скребти) 

шуро̀вка   1. шурува `ння; 2. шурни `к,-ка̀ 
(інструмент) 

шуро̀вщик   шурува `ч,-ча̀ 
шуру̀п   шруб,-ба, шуру `п,-па 

(кріпильний ґвинт для дерев’яних деталей, 
для прикріплення до дерева металевих 
виробів) 
ш. полупотайно̀й   шруб півпотайни `й 
ш. с конѝческой голо̀вкой   
шруб з коні `чною голо `вкою 

ш. с потайно̀й голо̀вкой   шруб з потайно̀ю 
голо̀вкою, шруб з заглѝбленою голо̀вкою 

шуру̀пно-га̀ечный   шру `бо-мутрови `й 
шуру̀пный   шру `бовий 
шуруповёрт   шрубове `рт,-та 
шуру̀повый   шру̀бовий 
шурф   гірн. шурф,-фу, копа `льня,-ні, о `твір, 

-вору (отвір в землі для розвідування, 
добування корисних копалин, вентиляції 
шахт, проведення вибухових робіт)
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шурфование                                                                                                             щётка 

шурфова̀ние   гірн. шурфува `ння 
шурфова̀ть   гірн. шурфува `ти 
шуст   шуст,-та; свердло̀,-ла̀ (інструмент для 
згладжування нерівностей, видалення іржі) 

шустова̀льный   шустува `льний 
шустова̀ние   шустува `ння 
шустова̀ть   шустува `ти 
шху̀на   шху `на,-ни (парусне судно) 

 
Щ 

 
щавѐлевый   щавле `вий 
щадѝть   заоща̀джувати, берегтѝ, еконо̀мити 
щѐбеневый   скалльови `й, щебенѐвий 
щебенѐние   скалюва `ння, щебенюва `ння; 
скальо `вання, щебеньо̀вання 

щебенѝстый   скалюва `тий, щебенюва `тий 
щебенѝть   скалюва `ти, щебенюва̀ти 
щебёнка   ска `лля,-лі, щебі `нка,-ки 
щебёночный   ска̀ли `нний, щебі̀нковий 
щѐбень   ска̀лля,-лі, ще `бінь,-беню 

(1. розсипчасті нагромадження 
гострокутних уламків гірських порід; 
2. подрібнене каміння, жужелиця, цегла) 
щ. доро̀жный   ска̀лля шляхова `, ще `бінь 
шляхови `й 

щ. кирпѝчный   ска̀лля цегляна `, ще `бінь 
цегляни `й 

щека̀   1. маш. щока `,-ки `; 2. щелѐпа,-пи 
(1. бокова, плоска поверхня якоїсь деталі, 
частини пристрою; 2. деталь механізму, 
призначена для закріплювання, 
захоплювання або подрібнювання 
чого-небудь) 
щ. бло̀ка   щока ` бло̀ка 
щ. вставна̀я   щока ` вставна ` 
щ. дробѝлки   щелѐпа дроба `рки 
щ. зажимна̀я   щока ` затисна ` 
щ. направля̀ющая   щока ` спрямна̀ 
щ. подвѝжная   щока ` рухо `ма 
щ. ребрѝстая   щока ` ребри `ста 
щ. тиско̀в   щока ` леща `т 

щёково̀й   щокови `й 
щеко̀лда   кля `мка,-ки 
щ. дверна̀я   кля `мка дверна ` 

щелева̀тый   щілинко `вий 

щелево̀й   щіли `нний 
щёлок   луг,-гу, зола `,-ли ` 
щ. белѝльный   луг білѝльний 
щ. мы `льный   луг мѝльний 
щ. со̀довый   луг со̀довий, ро `зчин лу `гу 
щ. сульфѝтный   луг сульфі̀тний 
щ. чёрный   луг чо̀рний 

щёлоковый   лугови `й 
щёлокоотделѝтель   луговідді̀льник,-ка, 
золовідді̀льник,-ка 

щёлочѐние   лугува `ння, золі̀ння 
щёлочесто̀йкость   лугості `йкість,-кости 
щёлочеупо̀рность   луготри `вкість,-кости 
щёлочно̀й   лу `жний, лугува `тий, лугова `тий 
щёлочность   лу̀жність,-ности, алкалі̀чність, 

-ности 
щёлочь   луг,-гу 
щ. ѐдкая   лу̀г їдки `й 

щель   щіли `на,-ни, шпа `ра,-ри, шпари `на,-ни 
щ. входна̀я   щілѝна вхідна ` 
щ. выходна̀я   щілѝна вихідна ` 
щ. зарубна̀я   гірн. щіли `на зарубна ` 
щ. оптѝческая   щіли `на опти `чна 
щ. смотрова̀я   щіли `на оглядо `ва 

щепа̀   трі̀ски,-со̀к, ска̀лки,-ок, скі̀пки,-ок 
(вироби дерев’яні) 

щепа̀льный   скіпа `льний 
щепа̀ть   скіпа `ти, коло `ти 
щѐпка   трі̀ска,-ки, ска̀лка,-ки, скі̀пка,-ки 
щепколо̀вка   трісковло `влювач,-ча 
щепо̀тка   пу̀чка,-ки, щі `пка,-ки 
щерба̀тый   щерба̀тий, нері `вний 
щербѝна   щербѝна,-ни, ви `щербѝна,-ни, 
за̀зубень,-бня 

щетѝна   щетѝна,-ни (коротка цупка шерсть 
у деяких тварин (свиней, корів, коней), яку 
використовують для виготовлення щіток, 
пензлів, а в шевській справі вживається 
замість голки) 

щетѝнистый   щети `нистий 
щетѝнный   щетѝнний 
щетинообра̀зный   щети `нистий 
щетѝнщик   щетѝнник,-ка 
щётка   щі̀тка,-ки (1. знаряддя для чищення, 
обмітання у вигляді плоскої колодки з 
набитою на неї щетиною; 2. пластинки 
або стрижень з графіту, міді, дерев’яного 
вугілля, що доторкається до контактних 
кілець або колектора електричної машини)

Щ 
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щётка дорожная                                                                                             эвапоратор 

щ. доро̀жная   щі̀тка доро `жня 
щ. карда̀нная   щі `тка карда̀нна 
щ. маля̀рная   щі̀тка маля `рна 
щ. мо `ечная   щі̀тка мѝйна 
щ. полова̀я   щі `тка підміта̀льна 
щ. полотёрная   щі `тка натира `льна 

[для натира `ння підло̀ги] 
щ. про̀волочная   щі `тка дротяна̀ 
щ. собира̀тельная   ел. щі `тка збира̀льна 
щ. у `гольная   ел. щі̀тка вугляна ` 
щ. электромеханѝческая   
ел. щі `тка електромехані `чна 

щёткодержа̀тель   ел. щіткотрима̀ч,-ча̀, 
щітни `к,-ка ` 

щёточный   щіткови `й 
щёчный   щѐлеповий 
щипа̀льный   скуба̀льний 
щипа̀льщик   скубі̀й,-бія ` 
щипа̀ние   ску `бання 
щипа̀ть, щипну̀ть   ску̀бти, ску̀бати, скубну̀ти, 
щипа `ти, щипну `ти 

щипцо̀вый   щипце `вий, обцѐньковий 
щипцы̀   щипці `,-ці `в, кліщі `,-щі `в 
щ. га̀зовые   щипці ` га `зові 
щ. гвоздодёрные   обце `ньки,-ньок 
щ. гѝбочные   щѝпці згина `льні 
щ. камѝнные   щѝпці коминко `ві 
щ. куса̀чки   щи `пці гострогу `бці 
щ. тѝгельные   щи `пці ти `гльові 

щит   щит,-та̀, засло `на,-ни, заста̀вка,-ки 
щ. закладно̀й   заста̀вка закладна̀ 
щ. предохранѝтельнный   засло̀на запобі̀жна, 
щит запобі̀жний 

щ. прохо̀дческий   гірн. щит прохіднѝцький 
щ. раздвижно̀й   заста̀вка розсувна ` 
щ. распределѝтельный   ел. щит розподі̀льний 
щ. туннѐльный   щит туне `льний 
щ. управлѐния   щит керува `ння 
щ. электрораспределѝтельный   
щит електророзподі̀льний 

щитко̀вый   щитко `вий 
щитово̀й   щитови `й 
щито̀к   щито `к,-тка ` 
щ. ветрово̀й   щито `к вітрови `й 
щ. водѝтеля   авт. щито `к водія ` 
щ. грязево̀й   щито̀к боло `тний 

щ. закры̀тый   щито `к закри `тий 
щ. контро̀льных прибо̀ров   
щито `к контро `льних при `ладів 

щ. откры̀тый   щито `к відкри `тий 
щ. подводя̀щий   щито `к підвідни `й 
щ. сва̀рочный   щито `к зва̀рювальний 

щитообра̀зный   щитоподі̀бний 
щитосбо̀рочный   щитосклада `льний, 
щитозбі̀рний 

щуп   щуп,-па `, стри `жень,-жня 
(прилад, інструмент за допомогою якого 
виявляють, зондують що-небудь) 
щ. ме `точный   щуп позначко `вий 

щу̀пать   ма `цати, щу `пати 

 
Э 

 
эбонѝт   ебоні `т,-ту (продукт вулканізації 
кавчуку з вмістом сірки 25-50% – 
твердий, чорний матеріял, що є дуже 
добрим електричним ізолятором) 
эбонѝтовый   ебоні `товий 
эбуллиоско̀п   ебуліоско `п,-па 
эбуллиоскопѝческий   ебуліоскопі̀чний 
эбуллиоскопѝя   ебуліоскопі̀я,-пі̀ї (визначання 
підвищення температури кипіння розчину 
порівняно з температурою кипіння 
чистого розчинника) 

эвакоприёмник   евакоприйма `ч,-ча `, 
прийма `ч евакуаці̀йний 

эвакопу̀нкт   евакопу `нкт,-ту, 
пункт евакуаці̀йний 

эвакуа̀тор   евакуа̀тор,-ра (той, хто виводить, 
видаляє що-небудь) 

эвакуацио̀нный   евакуаці `йний 
эвакуа̀ция, эвакуѝрование   евакуюва `ння; 
евакуа `ція,-ції (виведення, видалення 
чого-небудь) 

эвакуѝрованный   евакуйо `ваний 
эвакуѝровать   евакуюва `ти 
эвакуѝрующий   евакуюва `льний 
эвакуѝрующийся   евакуйо̀вний; евакуйо̀ваний 
эвальва̀ция   фін. евальва̀ція,-ції, оці̀нюванння, 
обчѝслення 

эвапора̀тор   гідрот. евапора `тор,-ра, 
випаро̀вувач,-ча (прилад для випарювання, 
випаровування)
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эвапорация                                                                                            эквивалентность 

эвапора̀ция   гідрот. випаро `вування; 
випа `рювання; евапора `ція,-ції 

эвапоро̀граф   евапоро `граф,-фа (прилад 
для записування кількости води, що 
випаровується з поверхні водойм і ґрунту) 

эвапоро̀метр   евапоро `метер,-тра (прилад 
для вимірювання кількости води, що 
випаровується з поверхні водойм і ґрунту) 

эвдиалѝт   мін. евдіалі̀т,-ту (руда цирконію) 
эвдио̀метр   фіз. евдіоме `тер,-тра (прилад 
для дослідження газів, зокрема 
визначення за допомогою іскри 
кількости кисню в суміші з воднем чи 
вуглеводнями) 

эвдиометрѝя   евдіометрі `я,-рі̀ї 
эвкла̀з   мін. евкла̀з,-зу (мінерал берилію у 
вигляді призматичних кристалів 
жовто-зеленого, блакитно-зеленого 
кольору; шляхетне каміння) 

ЭВМ [электро̀нно-вычислѝтельная машѝна]   
ЕОМ [електро `нно-обчи `слювальна 
маши `на] 

эвольвѐнта   мат. евольве `нта,-ти (крива, 
описана вільним кінцем нерозтяжної 
нитки, що закріплена в певній точці даної 
кривої (еволюти) і намотується на неї) 
э. сферѝческая   евольве `нта кульова ` 

[сфери `чна] 
эвольвѐнтный   евольве `нтний, розго `рнутий 
эволю̀та   еволю `та,-ти (плоска крива, що є 
основою для побудови за певних умов 
іншої кривої – евольвенти) 

эволю̀ция   еволю `ція,-ції, розгорта̀ння, 
розвива `ння (поступовий розвиток 
предмета при збереженні його якості в 
процесі кількісних змін) 

эвтѐктика   евте `ктика,-ки (суміш двох або 
кількох речовин у такому співвідношенні, 
за якого температура топлення її нижча, 
ніж температура топлення суміші цих 
самих речовин в інших співвідношеннях) 
э. жи `дкая   евте `ктика ріди `нна 
э. твёрдая   евте `ктика тверда ` 

эвтектѝческий   евтекти `чний, легкото `пний, 
швидкорозчи `нний 

эвтекто̀ид   евтекто `їд,-да 
эвтекто̀идный   див. эвтектѝческий 
эгализа̀тор   егаліза̀тор,-ра, вирі `внювач,-ча 
эгутѐр   егу̀тер,-тра, вирі `внювач,-ча 
ЭДС [электродвѝжущая сѝла]   ЕРС, 
електроруші `йна сѝла 

эжектѝрование   ежектува `ння, викида `ння 
эжектѝровать   ежектува `ти, викида̀ти 
эжектѝрующий   ежектува̀льний, викида̀льний 
эжѐктор   еже `ктор,-ра, викида `ч,-ча̀ 

(струминна помпа для відсмоктування 
рідин, газів, пари або сипких речовин) 
э. водоотливно̀й   еже `ктор водовідливни `й 
э. возду̀шный   ежѐктор пові `тря `ний 
э. вса̀сывающий   ежѐктор всмо̀ктувальний 
э. отса̀сывающий   ежѐктор відсмо̀ктувальний 
э. парово̀й   еже `ктор парови `й 

эжѐкторный   еже `кторний, викидни `й 
эжѐкция   гідрот. еже `кція,-ції (процес 
зміщування двох середовищ, з яких одне, 
перебуваючи під тиском, діє на друге і 
викидає його в певному напрямі) 
э. водосливна̀я (безнапо̀рная)   ежѐкція 
водозливна ` (безнапі `рна) 

э. напо̀рная   еже `кція напі̀рна 
эйнштѐйний  Es   айншта̀йній,-нію (хемічний 
елемент, ат.н. 99, штучно одержаний 
радіоактивний елемент – актиноїд) 

эква̀тор   еква `тор,-ра, рівноді̀льник,-ка 
э. географѝческий   еква̀тор географі̀чний 
э. геомагнѝтный   еква `тор геомагне `тний 
э. магнѝтный   еква `тор магнѐтний 
э. небѐсный   еква̀тор небе `сний 
э. термѝческий   еква̀тор термі `чний 

экваториа̀л   астр. екваторія `л,-лу (лінзовий 
або дзеркальний телескоп, що має дві осі 
обертання, одна з яких паралельна до осі 
обертання Землі, а друга перпендикулярна 
до першої) 

экваториа̀льный   екваторія `льний 
эквивалѐнт   еквівалѐнт,-та, рівнова̀ртник,-ка, 
відпові̀дник,-ка 
э. водяно̀й   еквівале `нт водяни `й 
э. золото̀й   ек. еквівале `нт золотѝй 
э. механѝческий   еквівале `нт механі `чний 
э. рабо̀ты термѝческий   фіз. еквівалѐнт 
робо `ти термі̀чний 

э. стехиометрѝческий   мет., хем. еквівалѐнт 
стехіометри `чний 

э. химѝческий   еквівале `нт хемі̀чний 
э. электрохимѝческий   
еквівале `нт електрохемі `чний 

эквивалѐнтность   еквівале `нтність,-ности, 
рівноці̀нність,-ности, рівнова̀жність,-ности

Э 
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эквивалентный                                                                               экран проекционный 

эквивалѐнтный   еквівалѐнтний, рівнозна̀чний, 
рівноці̀нний 

эквидиста̀нта   мат. еквідиста `нта,-ти 
эквидиста̀нтный   мат. еквідиста `нтний, 
рівновідда̀лений 

эквиполѐнтный   еквіполѐнтний, рівнозна̀чний, 
рівноси `льний 

эквипотенциа̀льность   еквіпотенці̀йність,-ности, 
рівнопотенці `йність,-ности 

эквипотенциа̀льный   ел. еквіпотенці `йний, 
рівнопотенці `йний 

эквифа̀зный   ел. еквіфа̀зний, рівнофа `зний 
экземпля̀р   екземпля `р,-ра, примі̀рник,-ка 
экзогѐнный   екзоге `нний (викликаний 
зовнішними причинами; зовнішнього 
походження) 

экзотермѝческий   фіз. екзотермі̀чний 
экзотермѝя   фіз. екзотермі `я,-мі̀ї (теплові 
ефекти, що відбуваються з виділенням 
тепла) 

экипа̀ж   1. по `віз,-во `зу (легкий ресорний 
пасажирський віз); 2. екіпа `ж,-жу, 
обслу̀га,-ги, кома̀нда,-ди (особовий 
склад корабля, літака тощо) 

экипа̀жный   1. пово `зовий; 2. екіпа `жний 
экипиро̀ванный   екіпо̀ваний, споря `джений 
экипѝровать   екіпува `ти, споряджа̀ти 
экипиро̀вка   екіпува `ння, споря `джування; 
екіпо `вання, споря `дження 

э̀ккер   геод. ѐкер,-кера, кутівни `ця,-ці 
(геодезичний інструмент для побудови 
кутів на місцевості) 
э. восьмигра̀нный   кутівнѝця восьмигра̀нна 
э. крестообра̀зный   кутівни `ця хреща `та 
э. прѝзменный   кутівни `ця при `змова 
э. цилиндрѝческий   кутівнѝця циліндрѝчна 

эклѝметр   еклімѐтер,-тра (прилад, за 
допомогою якого приблизно визначають 
кут нахилу лінії місцевости до горизонту) 

эклѝптика   астр. еклі̀птика,-ки (1. велике 
коло небесної сфери, по якому відбувається 
видимий річний рух Сонця; 2. площина, в 
якій рухається Земля навколо Сонця) 

эклиптѝческий   астр. екліпти `чний 
эклогѝт   мін. еклогі̀т,-ту (кристалічна 
гірська порода) 

эколо̀гия   еколо `гія,-гії (взаємовідношення 
між організмом і довкіллям) 

эконома̀йзер   мін. економа `йзер,-ра, 
підігріва̀ч,-ча `, обмі̀нник,-ка 
(найекономніший пристрій для підігрівання 
води, повітря або регулювання складу 
паливної суміші (у карбюраторах двигунів)) 
э. водяно̀й   економа `йзер водянѝй 
э. возду̀шный   економа `йзер пові̀тря `ний 
э. карбюра̀тора   економа̀йзер карбюра̀тора 

эконометрѝя   економе `трія,-рії (вивчення 
економічних явищ та процесів засобами 
математичного і статистичного аналізу) 

эконо̀мика   еконо `міка,-ки, господа̀рка,-ки 
(фінансово-матеріяльна сторона якої-небудь 
галузі господарської діяльности) 
э. строѝтельства   еконо `міка будівни `цтва 

экономѝст   економі̀ст,-та 
эконо̀мить   еконо `мити, заоща `джувати 
экономѝческий   економі `чний 
экономѝчность   економі `чність,-ности, 
оща `дність,-ности 
э. машѝн   економі̀чність маши `н 

эконо̀мия   1. еконо `мія, оща `дність,-ности; 
2. заоща̀джування (бережливе витрачання) 
э. горю̀чего   еконо `мія пально `го 
э. материа̀лов   еконо `мія матерія `лів 
э. относѝтельная   стат. еконо̀мія відно̀сна 
э. ресу̀рсов   еконо `мія ресу `рсів 
э. сма̀зочных материа̀лов   еконо̀мія мастѝл 
э. то̀плива   еконо̀мія па̀лива 

эконо̀мность   еконо `мність,-ности, 
оща `дливість,-вости 

эконо̀мный   еконо `мний, оща `дливий 
экра̀н   екра `н,-на, заслі̀н,-ло `ну, заві̀са,-си, 
за `хист,-ту (пристрій з поверхнею, що 
вбирає, відбиває або перетворює 
випромінювання різних видів енергії) 
э. акустѝческий   екра̀н акусти `чний, 
заслі̀н звукови `й 

э. водяно̀й   заслі̀н водяни `й 
э. затемня̀ющий   екра `н затѐмнювальний 

[прите `мнювальний] 
э. защѝтный   екра̀н захисни `й 
э. изоляцио̀нный   екра `н ізоляці `йний, 
заслі̀н відокре `млювальний 

э. магнѝтный   екра `н магне `тний 
э. оптѝческий   екра `н опти `чний 
э. плотѝны   заслі̀н грѐблі 
э. проекцио̀нный   екра `н проєкці `йний
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экран растровый                                                                             экспериментальный 

э. ра̀стровый   екра̀н ра̀стровий [грабльовѝй] 
э. светя̀щийся   екра `н світни `й 
э. усѝливающий   екра `н підсѝлювальний 
э. флюоресцѝрующий   
екра `н флюоресціюва `льний 

экраниза̀ция   кін. екранізува `ння; 
зекранізува `ння; екраніза `ція,-ції 
(втілення на екрані літературних творів 
і сценічних вистав) 

экранизѝрованный   кін. зекранізо̀ваний 
экранизѝровать   кін. екранізува `ти, 
зекранізува `ти 

экранѝрование   фіз. екранува̀ння, засло̀няння, 
захища `ння; заекранува `ння, засло̀нення, 
захи `щення 
э. теплово̀е   заекранува `ння теплове ` 
э. электрѝческое   заекранува̀ння електрѝчне 

экранѝрованный   заекрано `ваний 
экранѝровать   фіз. екранува̀ти, заекранува̀ти; 
заслоня̀ти, заслонѝти; захища̀ти, захистѝти 

экранѝруемый   екрано `ваний; заекрано̀вний 
экранѝрующий   фіз. екранува `льний, 
екранівни `й 

экранѝрующийся   заекрано̀вний; екрано̀ваний 
экра̀нный   екра̀нний 
эксга̀устер   ексга̀встер,-тра, витяга̀ч,-ча̀ 

(вентилятор для підсилення тяги в печах, 
відсмоктування пилу, газів, пневматичного 
транспортування тирси, стружки) 

эксика̀тор   ексика̀тор,-ра, висушни `к,-ка̀ 
(прилад для зневоднювання різних 
препаратів) 

эксито̀н   ексито `н,-ну (збуджений стан 
системи електронів у напівпровідниках, 
пов’язаний з утворенням пари електрон- 
дірка) 

экскава̀тор   екскава `тор,-ра 
(самохідна землерийна машина для 
виймання й переміщування ґрунту, 
гірської породи, корисних копалин і 
різних сипких матеріялів) 
э. ба̀шенный   екскава `тор ба̀штовий 
э. грѐйферный   екскава `тор-гра `йферний 

(вантажозахопний) 
э. канатноковшо̀вый   
екскава `тор линвоковше `вий 

э. карьѐрный   екскава `тор копа `льневий 
э. многоковшо̀вый   
екскава `тор багатоковше `вий 

э. многочерпако̀вый   
екскава `тор багаточерпако `вий 

э. отва̀лочный   екскава `тор висипни `й 
э. пневмоколёсный   
екскава `тор пневмоколі `сний 

э. ро̀торный   екскава `тор ро `торний 
э. цепно̀й   екскава̀тор ланцюго `вий 
э. шага̀ющий   екскава `тор кроку `вальний 

экскава̀торный   екскава `торний 
экскава̀торщик   екскава `торник,-ка 
экскава̀ция   екскава `ція,-ції, погли `блення, 
копа `ння 
э. гру̀нта   екскава̀ція ґру `нту 

экспа̀ндѐр   1. експанде `р,-ра, 
розши `рник,-ка, 2. руші `й пневмати `чний 

экспандѝрование (труб)   експандува̀ння, 
розши `рення (труб) 

экспедицио̀нно-тра̀нспортный   
експедиці `йно-тра̀нспортний 

экспедицио̀нный   експедиці `йний 
экспедѝция   експеди `ція,-ції, похі̀д,-хо `ду 

(1. відділ установи, підприємства, що 
приймає, відправляє, розсилає 
кореспонденцію; 2. відрядження групи 
людей для дослідження різних об’єктів) 
э. гео̀логоразвѐдочная   
експеди `ція гео `логорозві `дувальна 

э. изыска̀тельная   експедѝція розві̀дувальна 
э. поиско̀вая   експеди `ція пошуко̀ва 

экспѐллер   експе `лер,-ра, прес шне `ковий, 
виштовхни `к,-ка ` 

эксперимѐнт   експериме `нт,-ту, до̀слід,-ду, 
спро `ба,-би 
э. воспроизводѝмый   експеримѐнт відтворнѝй 

[відтво `рювальний] 
э. кра̀тный   експеримѐнт кра̀тний [n-ра̀зовий] 
э. модѐльный   експеримѐнт модѐльний 
э. невоспроизводѝмый   експеримѐнт 
невідтворни `й [невідтво̀рювальний] 

э. послѐдовательный   
експериме `нт послідо̀вний 

э. чѝсленный   експеримѐнт числови `й 
э. экономѝческий   експеримѐнт економі̀чний 

эксперимента̀льно-исслѐдовательский   
експеримента `льно-до̀слідний 

эксперимента̀льный   експеримента `льний, 
до̀слідний

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 634
экспериментатор                                                                              экспортирующийся 

эксперимента̀тор   експеримента̀тор,-ра, 
дослі̀дник,-ка 

экспериментѝрование   експериментува̀ння, 
дослі̀дження 

экспериментѝровать   експериментува `ти, 
дослі̀джувати 

экспериментѝрующий   експериментува̀льний, 
експериментівнѝй 

экспѐрт   експе `рт,-та, знаве `ць,-вця ` 
экспертѝза   експерти `за,-зи 
э. бухга̀лтерская   експертѝза бухга̀лтерська 
э. проѐктов   експерти `за проє `ктів 
э. радиацио̀нной безопа̀сности   
експерти `за радіяці̀йної безпѐки 

э. технѝческая   експерти `за техні̀чна 
экспѐртный   експе `ртний 
эксплика̀ция   експліка `ція,-ції (пояснення 
умовних позначень) 

эксплозѝв   експлозѝв,-ву, речовина̀ вибухо̀ва 
эксплозѝвный   експлози `вний, вибухо `вий 
эксплуатацио̀нник   експлуатаці `йник,-ка, 
використо `вувач,-ча 

эксплуатацио̀нный   експлуатаці `йний 
эксплуата̀ция   тех. експлуатува `ння, 
визи `скування; експлуата `ція,-ції 
(використання родовищ корисних 
копалин, промислового устатковання, 
транспорту) 
э. длѝтельная   експлуатува `ння трива `ле 
э. доро̀ги   експлуата `ція шля `ху 
э. нефтяны̀х сква̀жин   експлуата̀ція 
на `фтових свердлови `н 

э. норма̀льная   експлуата `ція норма̀льна 
э. подконтро̀льная   
експлуатува `ння підконтро `льне 

э. ру̀дничная   експлуата `ція копа `льнева 
э. теку̀щая   експлуата `ція пото `чна 
э. технѝческая   експлуата `ція техні `чна 
э. фонта̀нно-компрѐссорная   
експлуата `ція фонта `нно-компре `сорна 

э. ша̀хтным спо̀собом   
експлуата `ція ша `хтовим спо `собом 

эксплуатѝрованный   експлуато `ваний 
эксплуатѝровать   експлуатува `ти, 
використо `вувати 

эксплуатѝруемый   експлуато `ваний; 
експлуато `вний 

эксплуатѝрующий   експлуатува `льний 
экспозимѐтр   фот., кін. експози `метер,-тра, 
експоно̀метер,-тра (прилад, яким визначають 
експозицію під час фотографування чи 
кінознімання) 

экспозицио̀нный   експозиці `йний 
экспозѝция   1. вѝтримання, експози `ція,-ції 

(кількість освітлення, яку отримав 
світлочутливий матеріял під час 
фотографування); 2. ви `ставлення 
э. длѝтельная   експози `ція трива `ла 
э. допуска̀емая   експози `ція допустна ` 
э. кратковрѐменная   експозѝція короткоча̀сна 
э. светова̀я   експози `ція світлова̀ 

экспона̀т   експона̀т,-та, зразо̀к демонстраці̀йний 
экспонѐнта   мат. експоне `нта,-ти (назва 
показника степеня або показникової функції) 

экспонѐнтный   експоне `нтний 
экспоненциа̀льный   експоненці̀йний 
экспонѝрование   виставля̀ння, експонува̀ння; 
ви `ставлення, заекспонува `ння 

экспонѝрованный   вѝставлений, заекспоно̀ваний 
экспонѝровать   виставля `ти, вѝставити; 
експонува `ти, заекспонува̀ти (виставляти 
для огляду; фот. виставляти на світло) 

экспонѝруемый   виставля̀ний, експоно̀ваний; 
ви `ставни `й, заекспоно `вний 

экспонѝрующий   виставля `льний, 
експонува `льний, експонівни `й 

экспоно̀метр   експоно `метер,-тра 
э̀кспорт   ѐкспорт,-ту (вивезення товарів 
або капіталу за кордон та їх кількість і 
вартість) 

экспортѐр   ек. експорте `р,-ра (особа або 
організація, країна, яка вивозить товари, 
капітали або цінні папери за кордон) 

экспортѝрование   експортува̀ння, виво̀ження; 
відекспортува `ння, ви `везення (товарів за 
кордон) 

экспортѝрованный   відекспорто `ваний 
экспортѝровать   експортува̀ти, відекспортува̀ти; 
виво `зити, ви `везти (товари за кордон) 

экспортѝруемый   експорто `ваний; 
відекспорто `вний 

экспортѝрующий   експортува `льний, 
експортівни `й 

экспортѝрующийся   відекспорто `вний; 
експорто `ваний
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экспортный                                                                                                     экстренный 

э̀кспортный   ѐкспортний 
экспрѐсс   експрѐс,-са (швидкісний 
пасажирський потяг, що рухається без 
зупинок або з мінімальною їх кількістю) 
э.-ана̀лиз   експрѐс-ана̀ліз,-зу, ана̀ліз швидкѝй 

(сукупність методів кількісного 
хемічного аналізу, що дає змогу 
швидко контролювати певний 
виробничий чи технологічний процес) 

экспрѐссный   експре `сний 
экстѐндер   екстѐндер,-ра, подо̀вжувач,-ча 
экстѐнзор   екстѐнзор,-ра, розгина `ч,-ча̀ 
экстенсѝвность   екстенси `вність,-ности, 
розши `рення, поши `рення 

экстенсѝвный   екстенсѝвний, розширя̀льний 
(пов’язаний з кількісним (а не якісним) 
збільшенням, розширенням, поширенням) 

экстѝнкция   ексти `нкція,-ції, погаса̀ння 
(ослаблення світла в атмосфері внаслідок 
його розсіювання і поглинання) 

э̀кстра   ѐкстра (найвищий ступінь якости) 
экстрагѐнт   екстраге `нт,-та, витяжни `к,-ка̀, 
розчи `нник,-ка 

экстрагѝрование   екстрагува `ння, 
витяга̀ння; ви `екстрагування, ви `тягнення 

экстрагѝрованный   ви `екстрагуваний, 
ви `тягнений 

экстрагѝровать   хем. екстрагува `ти, 
ви `екстрагувати; витяга̀ти, ви `тягти 

экстрагѝруемый   екстраго `ваний; 
виекстраго `вний 

экстрагѝрующий   екстрагува `льний 
экстрагѝрующийся   виекстраго `вний; 
екстраго `ваний 

экстра̀кт   екстра̀кт,-ту, вѝтяг,-гу 
э. дубѝльный   шкір. екстра `кт 
гарбува `льний [чиньбува `льний] 

э. спирто̀вый   фарм. екстра `кт спирто `вий, 
ви `тяг спирто `вий 

э. хро̀мовый   шкір. екстра `кт хро̀мовий 
э. эфѝрный   фарм. екстра `кт етѐровий 

экстрактѝвный   хем. екстра `кти `вний 
экстра̀ктный   екстра `ктний 
экстра̀ктор   хем., фарм. екстра `ктор,-ра 

(аппарат для добування речовин із сумішей 
з неперервною циркуляцією розчинника) 

экстракцио̀нный   екстракці `йний 

экстра̀кция   хем. та ін. екстра `кція,-ції, 
витяга̀ння (1. розділення суміші речовин 
на складові частини за допомогою 
розчинників, в яких вони неоднаково 
розчиняються 2. операція видаляння, 
витягання чого-небудь) 
э. двумя̀ растворѝтелями   екстра̀кція двома̀ 
розчи `нниками 

э. из жѝдкостей   екстра̀кція рідѝнна [з рідѝн] 
э. из твёрдых вещѐств   екстра̀кція з твердѝх 
речови `н 

э. селектѝвными растворѝтелями   
екстра̀кція селектѝвними [вибірко̀вими] 
розчи `нниками 

э. фракционѝрованная   екстра̀кція фракці̀йна 
экстраордина̀рный   екстраордина `рний, 
винятко `вий, рі `дкісний 

экстраполѝрование   мат., ек. екстраполюва̀ння 
(наближене знаходження за рядом даних 
значень функцій інших її значень, що 
містяться поза цим рядом) 

экстраполѝрованный   екстрапольо̀ваний 
экстраполѝровать   екстраполюва̀ти 

(поширювати висновки, одержані щодо 
однієї частини якоїсь системи на іншу 
частину тієї самої системи) 

экстраполѝруемый   екстрапольо̀ваний; 
екстрапольо `вний 

экстраполѝрующий   екстраполюва̀льний, 
екстраполівни `й 

экстраполѝрующийся   екстрапольо̀вний; 
екстрапольо `ваний 

экстраполя̀ция   екстраполя `ція,-ції 
див. экстраполѝрование 

экстрато̀к   ел. екстрастру `м,-му 
э. замыка̀ния   екстрастру `м замика `ння 
э. размыка̀ния   екстрастру `м розмика `ння 

экстрема̀ль   мат. екстрема `ль,-лі 
(інтегральна крива диференційного 
рівняння Ойлера) 

экстрема̀льный   екстрема `льний 
экстрѐмум   мат. екстрѐмум,-му (найбільше 
або найменше значення якоїсь функції) 
э. глоба̀льный   екстре `мум глоба̀льний 
э. лока̀льный   екстре `мум лока `льний 
э. усло̀вный   екстре `мум умо̀вний 

э̀кстренный   ѐкстрений, нага `льний, 
невідкла `дний, нега̀йний, терміно̀вий
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экструдер                                                                                          электровакуумметр 

экстру̀дер   екстру `дер,-ра, виштовхни `к,-ка `, 
вишто `вхувач,-ча див. экспѐллер 

экструзѝвный   екструзи `вний, проти `снений 
экстру̀зия   геол. екстру `зія, витиска̀ння 
экстцѐнтрик   ексцѐнтрик,-ка (металевий диск, 
з віссю обертання збоку від центра диска) 

эксцентриситѐт   1. тех. ексцентрисите `т,-ту 
(віддаль між віссю обертання ексцентрика 
і його центром); 2. відхи `лення від цѐнтра 
див. внецѐнтренность 
э. предѐльный   ексцентриситѐт гранѝчний 
э. приложѐния нагру̀зки   ексцентрисите `т 
приклада̀ння наванта `ги 

э. продо̀льной сѝлы   ексцентрисите `т 
поздо `вжньої си `ли 

эксцентрѝческий, эксцентрѝчный   1. мат. 
ексцентри `чний (який не має спільного 
центра); 2. незвича̀йний 

эксцѐсс   ексце `с,-су, ві̀дступ,-пу (крайнє, 
незвичайне виявлення чого-небудь) 

эластѝческий, эластѝчный   еласти `чний, 
пружни `й, гнучкѝй, розтяжни `й 

эластѝчность   еласти `чність,-ности, 
пру `жність,-ности, гну `чкість,-кости 
э. на изгѝб   пру `жність на згин 
э. на растяжѐние   гну̀чкість на ви `тяг 
э. на сдвиг   еласти `чність на зсув 

эластомѐр   еластомѐр,-ру 
(натуральний і синтетичний кавчук, 
високомолекулярна сполука з 
високоеластичними властивостями у 
широкому діяпазоні температур) 

элева̀тор   елева̀тор,-ра, витяжнѝк,-ка̀, 
підно `сник,-ка, підійма̀льник,-ка 
(тех. вантажо-піднімальний пристрій; 
с.г. зерносховище) 
э. винтово̀й   елева̀тор ґвинтови `й 
э. ковшово̀й   елева̀тор черпако `вий 
э. лѐнточный   елева `тор стрічкови `й 
э. транспортѝрующий   
елева `тор транспортува `льний 

э. цепно̀й   підійма̀льник ланцюго̀вий 
элева̀торный   елева `торний 
элева̀торщик   елева `торник,-ка 
электриза̀ция   фіз. електриза `ція,-ції 

(надання тілу електричного заряду) 
электризѝрующий   фіз. електризува `льний, 
електризівни `й 

электризо̀ванный   фіз. наелектризо `ваний 
электризова̀ть   фіз. електризува̀ти, 
наелектризува `ти 

электризу̀емый   електризо `ваний; 
наелектризо `вний 

электрифика̀тор   електрифіка `тор,-ра 
электрифика̀ция   див. электрифици `рование 
электрифицѝрование   електрифікува `ння; 
зелектрифікува `ння; електрифіка̀ція,-ції 
(процес виробництва, розподілу і 
споживання електроенергії) 

электрифицѝрованный   зелектрифіко `ваний 
электрифицѝровать   електрифікува `ти, 
зелектрифікува `ти 

электрѝческий   електри `чний 
электрѝчество   елѐктрика,-ки 

(сукупність електричних зарядів, що їх 
мають заряджені частинки (електрони, 
позитрони, протони, йони), а також 
сукупність явищ, пов’язаних з просторовим 
розміщенням, рухом і взаємодією 
електричних зарядів) 
э. атмосфѐрное   еле `ктрика атмосфе `рна 
э. гальванѝческое   елѐктрика гальвані̀чна 
э. индуктѝрованное   елѐктрика індуко̀вана 
э. наведённое   елѐктрика наве `дена 
э. отрица̀тельное   елѐктрика негати `вна 
э. положѝтельное   елѐктрика позити `вна 
э. разноимённое   елѐктрика різнойме `нна 
э. статѝческое   елѐктрика стати `чна 
э. трѐния   елѐктрика тертя ` 

элѐктро-   елѐктро- (у складних словах 
означає “електричний”) 

электроавтома̀тика   електроавтома̀тика,-ки 
электроагрега̀т   електроагрега `т,-ту 
электроаку̀стика   електроаку `стика,-ки 
электроана̀лиз   електроана `ліз,-зу (метод 
кількісного визначення або відокремлення 
металів, що ґрунтується на електролізі) 

электроаппара̀т   електроапара `т,-та 
электроармату̀ра   електроармату̀ра,-ри 

(сукупність пристроїв, якими закріплюють 
електричне устатковання, підводять до 
нього струм, захищають від пошкоджень, 
розподіляють світло) 

электробу̀р   електросвердло `,-ла ` 
электробурѐние   електросвердлі `ння, 
електросвердлува̀ння 

электровакууммѐтр   електровакууммѐтер,-тра
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электровеялка                                                                                  электродегидратор 

электровѐялка   електрові̀ялка,-ки 
электровзрывно̀й   електропідривни `й 
электровибра̀тор   електровібра `тор,-ра 
электровибра̀ция   електровібра `ція,-ції, 
електродрижа `ння 

электроводоснабжѐние   
електроводопостача̀ння 

электрово̀з   електротя `г,-га 
э. аккумуля̀торный   
електротя `г акумуля `торний 

э. конта̀ктно-ка̀бельный   гірн. електротя `г 
конта `ктно-ка `белевий 

э. магистра̀льный   електротя̀г магістра̀льний 
э. промы̀шленный   електротя̀г промисло̀вий 
э. руднѝчный   електротя `г копа `льневий 

электровозбудѝмость   
електрозбу `дливість,-вости 

электровозбудѝтель   електрозбу `дник,-ка 
электровозбудѝтельный   електрозбу̀дний 
электрово̀зник   електротяга `ч,-ча̀ 
электровооружённость   
електроосна `щеність,-ности 

электровоспламенѝтель   електрозапальнѝк,-ка̀ 
электровыключа̀тель   електровимика `ч,-ча̀ 
электрогазосва̀рщик   електрогазозва̀рник,-ка 
электрогенера̀тор   електрогенера̀тор,-ра, 
електровитво `рювач,-ча 

электрогенера̀торный   електрогенера̀торний 
электрогидравлѝческий   електрогідравлі̀чний 
электрогидродинамѝческий   
електрогідродинамі̀чний 

электрогидроста̀нция   електрогідроста̀нція,-ції 
электрографитѝрование   
ел. електрографітува `ння 

электрогра̀фия   електрогра `фія,-фії 
(сукупність електричних і магнетних 
способів друкування) 

электрогрѐлка   електрогрійни `к,-ка̀ 
электрогру̀зчик   електронаванта `жувач,-ча 
электро̀д   ел. електро `д,-да (1. провідник 
електрики, яким підводять електричний 
струм до рідин, газів; 2. полюс гальванічного 
елемента та акумулятора; 3. деталь 
машини, що підводить електричний 
струм при електричному зварюванні або 
різанні до оброблюваних частин) 
э. амальгамѝрованный   
електро `д замальгамо̀ваний 

э. га̀зовый   електро `д га̀зовий 
э. графѝтовый   електро `д графі̀товий 
э. ка̀пельный   електро `д крапли `нний 
э. коронѝрующий   електро̀д коронува̀льний 

[короную `чий] 
э. магнетѝтовый   електро `д магнети `товий 
э. металлизѝрованный   звар. електро `д 
зметалізо̀ваний 

э. металлѝческий   звар. електро̀д металѐвий 
э. оса̀дочный   хем. електро `д осідни `й 
э. отрица̀тельный   електро `д негати `вний 
э. пла̀вящийся   електро̀д стопнѝй [топкѝй] 
э. пластѝнчатый   електро̀д пластѝнчастий 

[платі̀вчастий] 
э. по̀довый   електро̀д черенѐвий [черіннѝй] 
э. положѝтельный   електро `д позити `вний 
э. стекля̀ный   електро `д скляни `й 
э. то̀чечный   електро `д точко `вий 
э. у `гольный   електро `д ву `гільний 
э. управля̀ющий   електро `д керува̀льний 
э. ускоря̀ющий   електро̀д приско̀рювальний 
э. фокусѝрующий   електро̀д фокусува̀льний 
э. этало̀нный   електро `д етало `нний 

электродвѝгатель   електродвигу `н,-на, 
електроруші `й,-шія ` (електрична машина, 
що перетворює електричну енергію в 
механічну) 
э. асинхро̀нный   електродвигу̀н асинхро̀нний 
э. кра̀новый   електродвигу `н зво̀довий 
э. линѐйный   електродвигу `н ліні̀йний 
э. постоя̀нного то̀ка   
електродвигу `н пості `йного стру `му 

э. ру̀дничный   електродвигу̀н копа̀льневий 
э. синхро̀нный   електродвигу̀н синхро̀нний 
э. тя̀говый   електродвигу `н тя `говий 
э. фла̀нцевый   електродвигу `н фла̀нцевий 

[кри `совий] 
э. ша̀говый   електродвигу `н кро `ковий 

электродвѝгательный   електрорухівни `й, 
електродвигу `нний 

электродвижо̀к   електроруші `й,-шія `, 
електродвигу `нчик,-ка 

электродвѝжущий   фіз. електроруші̀йний 
электродегидра̀тор   електродегідра̀тор,-ра, 
електрознево `дник,-ка
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электродержатель                                                                               электрокоррозия 

электродержа̀тель   звар. електродержа̀к,-ка̀, 
електротрима `ч,-ча̀ 

электродетона̀тор   електродетона `тор,-ра, 
електровибухівни `к,-ка̀ 
э. замѐдленного дѐйствия   
електродетона `тор упові̀льненої ді̀ї 

э. мгновѐнного дѐйствия   
електродетона `тор миттє `вої ді̀ї 

электродиа̀лиз   хем. електродія `ліз,-зу 
(очищення колоїдних розчинів від домішок 
низькомолекулярних сполук внаслідок 
дифузії в електричному полі) 

электродиализа̀тор   електродія `лізатор,-ра 
электродина̀мика   фіз. електродина̀міка,-ки 

(1. теорія взаємодії і руху електрично 
заряджених тіл в електромагнетному 
полі; 2. теорія вільного електромагнетного 
поля) 

электродинамѝческий   фіз. електродинамі̀чний 
электродинамо̀метр   електродинамо `метер, 

-тра (прилад для вимірювання потужности 
електричного струму) 

электро̀дный   фіз. електро `дний 
электродолбёжник   слюс. електродовба̀ч,-ча̀, 
електродовбни `к,-ка ` 

электродолото̀   електродолото `,-та ` 
электродрѐль   електродри `ль,-ля 
электродрена̀ж   електродрена `ж,-жу̀ 
электродуга̀   електродуга `,-гѝ 
электродугово̀й   електродугови `й 
электро̀ды   електро `ди 
э. полосовы̀е   електро `ди шта `бові 
э. сравнѐния   електро `ди порівня `ння 

электроёмкий   електроє̀мний, електромісткѝй 
электроёмкостный   електроє `мнісний 
электроёмкость   фіз. електроє̀мність,-ности 
электрозака̀лка   електрогартува `ння 
электрозаклёпка   звар. електрозако `вка,-ки, 
електроню `т,-та̀ 

электрозащёлка   1. електроза `скочка,-ки 
(частина замка); 2. електроза `щіпка,-ки 

электрозащѝта   електроза `хист,-ту 
(катодний, анодний захист від корозії) 

электрозащѝтный   електрозахисни `й 
электрозвоно̀к   електродзво `ник,-ка 
электроземлесо̀сный   
електроземлесмокта `льний, 
електроземлетя `жний 

электроизмерѝтельный   електровимі̀рювальний 
электроизолѝрующий   електроізолюва̀льний 
электроизоляцио̀нный   електроізоляці̀йний 
электроизоля̀ция   електроізоля `ція,-ції 

(відокремлення провідника, електричного 
обладнання від навколишніх предметів) 

электроѝмпульс   електроі `мпульс,-су 
электроинтегра̀тор   електроінтегра `тор,-ра 

(обчислювальний пристрій для інтегрування 
деяких функцій, для розв’язування 
диференційних рівнянь) 

электроинтегрѝрующий   електроінтегрува̀льний 
электроѝскра   електроі `скра,-ри 
электроискрово̀й   електроіскрови `й 
электрока̀бель   електрока `бель,-ля, 
електрожи `льник,-ка 

электрокалорѝметр   електрокалорѝметер,-тра, 
тепловимі̀рник електри `чний 

электрокалорѝфер   електрокалорифе `р,-ра 
(прилад для нагрівання повітря теплом, 
виділюваним внаслідок припливу 
електричного струму) 

электрокамерто̀н   фіз. електрокамерто̀н,-на 
электрокапилля̀рность   електрокапіля̀рність, 

-ности 
электрокапилля̀рный   електрокапіля `рний, 
електроволоско `вий 

электрока̀р   електрока `р,-ра 
(візок з електричним двигуном, що 
живиться від акумуляторів) 

электрокардиогра̀мма   
електрокардіогра̀ма,-ми (графічне 
зображення електричних імпульсів у 
серцевому м’язі під час його роботи) 

электрокардио̀граф   електрокардіо̀граф,-фа 
электрокипятѝльник   електрова `рник,-ка, 
електронагріва `ч,-ча ` 

электроклёпка   електроклепа `ння, 
електронюто `вання 

электрокно̀пка   електроґу `дзик,-ка, 
електрокно `пка,-ки 

электрокоагуля̀ция   електрокоагуля `ція,-ції 
(припікання тканини тіла електричним 
струмом з метою знищення 
хвороботворного утворення) 

электроко̀вочный   електрокува `льний 
электрококсова̀ние   електрококсува `ння 
электрокопирова̀льный   електрокопіюва̀льний 
электрокорро̀зия   електрокоро `зія,-зії
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электрокору̀нд   електрокору `нд,-да 
(абразивний матеріял) 

электрокристаллиза̀ция   
електрокристаліза `ція,-ції 

электрола̀мпа   електрола `мпа,-пи 
(освітлювальний прилад, який живиться 
електричною енергією) 

электрола̀мповый   електрола `мповий 
электролебёдка   електроко `рба,-би, 
електромотови `ло,-ла 
э. бараба̀нная   електроко `рба бараба̀нна 
э. кра̀новая   електроко `рба зво `дова 
э. многоскоростна̀я   електромотови `ло 
багатошви `дкісне 

э. тя̀говая   електроко `рба тя `гова 
электро̀лиз   електро `ліз,-зу (розклад водних 
розчинів і розтопів електролітів 
постійним електричним струмом) 

электро̀лизёр   електро `лізер,-ра, 
електроліза `тор,-ра (апарат для 
електролізу) 

электро̀лизный   електро `лізний 
электролизова̀ть   фіз. електролізува `ти 
электролѝт   електролі `т,-ту (водні розчини 
кислот, основ солей або їхні розтопи) 

электролитѝческий   електроліти `чний 
электролѝтный   електролі `тний (пов’язаний 
з електролітами) 

электролѝты   електролі̀ти,-тів (водні розчини 
кислот, основ солей або їхні розтопи) 

электроло̀бзик   електролобза̀к,-ка̀, 
електропи `лочка,-ки 

электролову̀шка   с.г. електровло̀влювач,-ча 
электролюминесцѐнция   електролюмінесцѐнція, 

-ції (світіння газів під час проходження 
через них електричного струму; світіння 
кристалів від дії електричного поля) 

электромагнетѝзм   електромагнети `зм,-му 
(магнетні явища, які викликаються 
електричним струмом) 

электромагнѝт   електромагне `т,-ту 
(феромагнетне осердя з обвиткою, по 
якій тече струм) 
э. втяжной   електромагне `т втяжни `й 
э. кра̀новый   електромагне `т зводо̀вий 
э. подковообра̀зный   електромагне `т 
підковоподі̀бний 

э. подъёмный [грузово̀й]   електромагне `т 
підійма̀льний [ванта `жний] 

э. поляризо̀ванный   
електромагне `т поляризо `ваний 

э. силово̀й   електромагне `т силови `й 
э. тормозно̀й   електромагне `т гальмівни `й 
э. шарнѝрный   електромагне `т шарні `рний 

[сугло `бовий] 
электромагнѝтный   електромагне `тний 
электромано̀метр   електромано `метер,-тра 

(манометер, у якому робочі органи 
змінюють свої електричні параметри 
пропорційно прикладеному до них тиску) 

электромасса̀ж   електромаса `ж,-жу 
электромассажёр   електромасажѐр,-ра 
электромассажѝрование   електромасажува̀ння 
электромашѝна   електромаши `на,-ни 

(машина, яка виробляє електричну 
енергію або перетворює її в механічну) 

электромашѝнный   електромаши `нний 
электромашиностроѐние   
електромашинобудува̀ння 

электромашиностроѝтельный   
електромашинобудівни `й 

электрометаллиза̀ция   електрометаліза̀ція,-ції 
электрометаллургѝя   електрометалургі̀я,-гі̀ї 

(галузь металургії, що використовує 
електроенергію для одержання металів 
і стопів) 

электро̀метр   електро `метер,-тра (1. прилад 
для вимірювання малих різниць потенціялів 
чи слабких електричних зарядів; 2. прилад 
для вимірювання малих електричних напруг 
та величин, функційно з ними пов’язаних) 
э. абсолю̀тный   електро̀метер абсолю̀тний 
э. капилля̀рный   електро̀метер капіля̀рний 

[волоско `вий] 
э. квадра̀нтный   електро̀метер квадра̀нтний 
э. ла̀мповый   електро `метер ла̀мповий 
э. стру̀нный   електро `метер стру `нний 

электрометрѝческий   електрометри `чний 
(метод) 

электрометрѝя   електрометрі̀я,-рі̀ї (вчення 
про методи і прилади для вимірювання 
різних електричних та неелектричних 
величин) 

электромеханиза̀ция   електромеханіза̀ція,-ції 
(оснащення виробництва елекричними 
машинами, механізмами) 

электромеха̀ника   електромеха `ніка,-ки 
(відділ електротехніки, що охоплює 
виробництво й експлуатацію електричних 
двигунів, машин та механізмів)
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электромеханѝческий   електромехані `чний 
электромеша̀лка   електрозмі `шувач,-ча 
электромобѝль   електромобі̀ль,-ля 

(автомобіль з електричним двигуном, 
який живиться від акумуляторів, 
установлених на цій машині) 

электромоделѝрование   електромоделюва̀ння 
электромонта̀ж   електромонта `ж,-жу ` 
электромонта̀жный   електромонта̀жний 
электромонтёр   електромонте `р,-ра 
электромото̀р   електродвигу `н,-на ` 
электромото̀рный   електродвигу `нний, 
електромото `рний 

электро̀н   фіз. електро `н,-на (1. найлегша з 
елементарних частинок, негативний 
заряд якої становить 1,6x10–19 К, маса 
9,1x10–28 г; 2. мет. стоп з магнію, алюмінію, 
цинку або манґану, що відзначається 
міцністю і пластичністю, 3. мет. стоп 
золота й срібла для ювелірних виробів) 
э.-вольт  еВ   електро `н-вольт,-та (одиниця 
роботи або енергії, яка дорівнює енергії, 
що її набуває електрон, проходячи 
різницю потенціялів в 1 вольт; 
1еВ = 1,6x10–12 ерг = 1,6x10–19 Дж) 

э. неспа̀ренный   електро `н неспа `рений 
э. обобщённый   електро `н узага `льнений 

[колективізо `ваний] 
э. проводѝмости   електро `н прові̀дности 
э. свобо̀дный   електро `н ві̀льний 
э. свя̀занный   електро `н зв’я `заний 
э. спа̀ренный   електро `н спа `рений 

электронагрѐв   електронагріва `ння; 
електронагрі `в,-ву 
э. высокочасто̀тный   електронагріва `ння 
високочасто `тне 

э. индукцио̀нный   
електронагріва `ння індукці `йне 

э. сопротивлѐнием   
електронагріва `ння о̀пором 

электронагрева̀тель   електронагріва̀ч,-ча ` 
электронагрева̀тельный   
електронагрівнѝй, електронагріва̀льний 

электронапылѐние   електронапѝлювання 
электронасо̀с   електропо `мпа,-пи, 
електросмо `к,-ка 

электро̀ника   електро `ніка,-ки (1. наука про 
електронні та йонні процеси у вакуумі, 
газах і напівпровідниках; 2. галузь техніки, 

яка займається виробництвом і 
застосуванням електронних та 
йонних приладів) 
э. бытова̀я   електро `ніка побуто `ва 
э. ква̀нтовая   електро `ніка ква `нтова 
э. полупроводнико̀вая   
електро `ніка напівпровіднико `ва 

э. сверхвысо̀ких часто̀т   
електро `ніка надвисо `ких часто `т 

э. технѝческая   електро `ніка техні̀чна 
э. эмиссио̀нная   електро `ніка емісі̀йна 
э. я̀дерная   електро `ніка я `дерна 

электро̀нно   електро `нно 
э.-вычислѝтельный   
електро `нно-обчѝслювальний 

э.-ды̀рочный   електро `нно-діркови `й 
э.-измерѝтельный   
електро `нно-вимі̀рювальний 

э.-ионизацио̀нный   
електро `нно-йонізаці̀йний 

э.-ио̀нный   електро `нно-йо `нний 
э.-лучево̀й   електро `нно-променѐвий 
э.-оптѝческий   електро `нно-опти `чний 
э.-разря̀дный   електро `нно-розря `дний 
э.-светово̀й   електро `нно-світловѝй 
э.-счётный   електро `нно-лічи `льний 
э.-фото̀нный   електро `нно-фото `нний 
э.-цифрово̀й   електро `нно-цифрови `й 
э.-я̀дерный   електро `нно-я `дерний 

электро̀нный   електро `нний 
электроногра̀мма   електроногра `ма,-ми 
электроногра̀фия   електроногра `фія,-фії 

(дослідження атомно-молекулярної 
будови речовин, яке ґрунтується на 
спостереженні дифракції електронів) 

электроно̀жницы   слюс. електроно `жиці,-ць 
электрооблучѐние   електроопромі̀нення 
электрообмо̀тка   електрообви `тка,-ки 
электрообмо̀тчик   електрообвива̀ч,-ча ` 
электрообору̀дование   електрообла `днання, 
електроустатко `вання 
э. взрывобезопа̀сное   електроустатко̀вання 
вибухобезпе `чне 
э. в. ру̀дничное   електроустатко `вання 
вибухонебезпе `чне копа `льневе 

электрообрабо̀тка   електрообробля `ння, 
електрообро̀блювання; електрообро̀блення; 
електрообі̀ток,-тку
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электроо̀птика   електроо `птика,-ки 
электроосаждѐние (мета̀лла)   
електрооса `дження (мета `лу) 

электроосветѝтель   електроосві `тлювач,-ча 
электроосвещѐние   електроосві `тлення 
электроо̀смос   електроо `смос,-су (рух рідин 

(води, водних розчинів) у капілярах під 
впливом прикладеної різниці потенціялів) 

электроотлѝвка   електровилива `ння; 
електровилиття `; електровилива̀нець,-нця, 
електролитво `,-ва̀ 

электроочистѝтель   електроочисни `к,-ка̀ 
электроочѝстка   електроочища `ння; 
електроочи `щення 

электропа̀йка   електролютува `ння; 
електролюто `вання 

электропая̀льник   електролютівни `к,-ка̀, 
електролютни `к,-ка̀ 

электропереда̀ча   електропересила `ння; 
електропереси `льня (пристрій) 

электропереключа̀тель   електроперемика̀ч,-ча̀ 
электроперфора̀тор   
гірн. електроперфора `тор,-ра 

электропѐчь   мет. та ін. електропі `ч,-пе `чі 
э. высокочасто̀тная   
електропі `ч високочасто `тна 

э. дугова̀я   електропі `ч дугова ` 
э. индукцио̀нная   електропі `ч індукці `йна 
э. однофа̀зная   електропі̀ч однофа̀зна 
э. трёхфа̀зная   електропі̀ч трифа̀зна 

электропила̀   буд. електропи `лка,-ки 
электропита̀ние   електрожи `влення 
электроплавѝльный   електрото `пки `й 
электропла̀вка   мет. електрото `плення; 
електророзто `плення; електророзто̀п,-пу 

электроплавлѐние   мет. електрото `плення; 
електророзто `плення 

электропла̀вленный   електрото `плений 
электроплакиро̀вка   електроплакува `ння, 
електрометаловисте `лювання 

электроплита̀   електроплита `,-тѝ 
электропневматѝческий   електропневматѝчний 
электроподвижно̀й   електрорухо̀мий 
электроподогрѐв   електропідігрі̀в,-ву 
электроподогрева̀тель   електропідігрівнѝк,-ка̀ 
электроподста̀нция   електропідста̀нція,-ції 
электроподъёмник   електропідійма̀ч,-ча ` 

электроподъёмный   електропідійма̀льний 
электропо̀езд   електропо `тяг,-га 
электропожа̀рный   електропожѐжний 
электропокра̀ска   електрофарбува `ння 
электропокры̀тие   електропокрива `ння; 
електропокриття ` 

электрополиро̀вка   електрополірува `ння 
электроположѝтельный   електропозитѝвний 
электрополотёр   натира̀ч підло̀ги електрѝчний 
электроприбо̀р   електропри `лад,-ду 
электропрѝвод   електропові `д,-во̀ду 

(повід, у якому джерелом механічної 
енергії є електричний двигун) 
э. вѐнтильный   електропові `д ве `нтильний 
э. группово̀й   електропові `д групови `й 
э. индивидуа̀льный   
електропові `д індивідуа̀льний 

э. конвѐйера   електропові `д конвѐєра 
э. многодвѝгательный   
електропові `д багатодвигуно `вий 

э. реверсѝвный   електропові̀д реверсѝвний 
э. трансмиссио̀нный   
електропові `д трансмісі̀йний 

э. универса̀льный   
електропові `д універса `льний 

электропро̀вод   електропро `від,-воду 
электропроводѝмость   
електропрові̀дність,-ности 

электропрово̀дка   електропрові `дня,-ні 
электропрово̀дность   
електропрові̀дність,-ности 
э. ды̀рочная   електропрові `дність діркова ` 
э. прѝмесная   електропрові̀дність домішко̀ва 
э. со̀бственная   електропрові̀дність вла̀сна 
э. электро̀нная   
електропрові̀дність електро `нна 

электропрово̀дный   фіз. електропрові̀дний 
электропрогрѐв   електропрогріва̀ння, 
електропрогріття `; електропро `грів,-ву 

электропроѝгрыватель   електронаграва̀ч,-ча̀ 
электропромы̀шленность   
електропромисло̀вість,-вости 

электропрофилѝрование   електропрофілюва̀ння 
электропу̀льт   електропу `льт,-та ` 
э. распределѝтельный   
електропу `льт розподі̀льний 

электропылесо̀с   електропорохотя `г,-га
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электроразведка                                                                                      электротермия 

электроразвѐдка   електророзві `дування; 
електроро `звідка,-ки 
(відшукування родовищ корисних копалин 
за допомогою електрометрії) 

электрораспределѝтельный   
електророзподі̀льний 

электрорѐзка   електрорі `зання 
электроруба̀нок   стол. електрогѐмбель,-ля 
электросамосва̀л   електросамоски `д,-да 
электросва̀рка   електрозва `рювання; 
електрозва `рення, електрозва `р,-ра 
э. автоматѝческая   електрозва `рювання 
автомати `чне 

э. аргонодугова̀я   електрозва `рювання 
арґонодугове ` 

э. газоэлектрѝческая   
електрозва `рювання газоелектри `чне 

э. давлѐнием   електрозва̀рювання тѝском 
э. дугова̀я   електрозва `рювання дугове ` 
э. инерцио̀нная   електрозва `рювання 
інерці `йне 

э. конденса̀торная   електрозва `рювання 
конденса `торне 

э. конта̀ктная   електрозва̀рювання конта̀ктне 
э. оплавлѐнием   електрозва `рювання 
сто̀пленням 

э. сопротивлѐнием   електрозва `рювання 
о̀пором 

э. стыкова̀я   електрозва `рювання стикове ` 
э. то̀чечная   електрозва `рювання точкове ` 
э. ша̀говая   електрозва `рювання кро̀кове 
э. шо̀вная   електрозва `рювання шво `ве 
э. электро̀дом   електрозва `рювання 
електро `дом 

электросва̀рочный   електрозва `рювальний 
электросва̀рщик   електрозва `рник,-ка 
электросверло̀   електросвердло `,-ла̀ 
электросветѝльник   електросвітѝльник,-ка 
электросвеча̀   електросві̀чка,-ки 
электросепара̀тор   мет. електросепара̀тор,-ра, 
електровідокре `млювач,-ча 

электросѐть   електромере `жа,-жі 
электросилово̀й   електросилови `й 
электросѝнтез   електросѝнтез,-зу (одержання 
хемічних сполук за допомогою електролізу) 

электросирѐна   електросире `на,-ни 

электроско̀п   фіз. електроско `п,-па (прилад 
для виявлення електричних зарядів у 
якому-небудь тілі) 

электроскопѝческий   фіз. електроскопі̀чний 
электрослѐсарь   електрослю `сар,-ря 
электросмесѝтель   електророзмі̀шувач,-ча 
электроснабжѐние   електропостача̀ння 
электросопротивлѐние   електроо̀пір,-ру 
электроспла̀в   електросто `п,-пу 
электросталеплавѝльный   
електросталетопи `льний 

электроста̀ль   мет. електроста `ль,-лі 
э. инструмента̀льная   
електроста `ль інструмента `льна 

электроста̀нция   електроста `нція,-ції 
э. а̀томная   електроста `нція а̀томна 
э. ветряна̀я   електроста `нція вітряна̀ 
э. гидравлѝческая   електроста̀нція гідравлі̀чна 
э. дѝзельная   електроста `нція дѝзельна 
э. со̀лнечная   електроста `нція со̀нячна 
э. теплова̀я   електроста `нція теплова ` 

электроста̀ртер   електроста `рте `р,-те `ра 
электроста̀тика   фіз. електроста `тика 

(розділ фізики, що вивчає взаємодію і 
умови рівноваги нерухомих електричних 
зарядів) 

электростатѝческий   електростати `чний 
электростено̀лиз   електростено `ліз,-зу 
электрострѝкция   електростя `гнення, 
електростри `кція,-ції (зміна розмірів 
діелектриків від дії електричного поля) 

электростроѝтельство   електробудівнѝцтво,-ва 
электросушѝлка   електросуша `рка,-ки 
электросчётчик   електролічи `льник,-ка 
электрота̀ль   електрота `ль,-ля 
див. электротѐльфер 

электротѐльфер   електроте `льфер,-ра 
(механізм для внутріцехового 
транспортування вантажів підвішеною 
монорейкою) 

электротермѝческий   електротермі̀чний 
(пов’язаний із використанням тепла, що 
виділяється під час проходження 
електричного струму крізь що-небудь) 

электротермѝя   електротермі̀я 
(використання тепла, що виділяється 
під час проходження електричного 
струму, провідниками для нагрівання 
або топлення різних речовин)
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электротехника                                                                          элемент трубопровода 

электротѐхника   електроте `хніка,-ки 
(наука про електромагнетні явища та 
практичне їх використання в техніці, 
побуті, медицині) 

электротехнѝческий   електротехні̀чний 
электротѝпия   електроти `пія,-пії 
див. гальванопла̀стика (виготовлення 
металевих копій виробів за допомогою 
електролізу) 

электрото̀к   електростру `м,-му 
электротопо̀р   електросоки `ра,-ри 
электроточѝло   електроточи `ло,-ла 
электротра̀ктор   електротра `ктор,-ра 
электротра̀нспорт   електротра `нспорт,-ту 
электротя̀га   електротя `га,-ги 
электроуправлѐние   електрокерува `ння 
электроутю̀г   електропра `ска,-ки 
электрофа̀кс   електрофа `кс,-су 

(електрофотографічний спосіб копіювання 
і друку, при якому проявлене зображення 
закріплюється безпосередньо на 
фотонапівпровідниковому шарі, нанесеному 
на папір, цинк тощо) 

электроферроспла̀в   електроферосто `п,-пу 
электрофѝзика   електрофі `зика,-ки 
электрофѝльтр   електрофі `льтер,-тра 

(апарат для очищення газів від твердих 
домішок за допомогою постійного 
електричного струму низької напруги) 

электрофо̀р   фіз. електрофо `р,-ра 
(1. прилад для одержання невеликих 
кількостей статичної електрики; 
2. найпростіша електростатична 
машина для одержання електричних 
зарядів шляхом індукції) 

электрофорѐз   електрофоре `з,-зу (1. рух від 
дії електричного поля твердих дисперсних 
частинок, рідинних крапель або газових 
пухирців, завислих в рідинному або газовому 
середовищі; 2. введення лікарських 
речовин в організм через неушкоджену 
шкіру за допомогою постійного 
електричного струму низької напруги) 

электрофрѐза   електрофре `за,-зи 
электрофрѐзер   електрофре `зер,-ра 
электрохѝмия   електрохе `мія,-мії 

(розділ фізичної хемії, що вивчає зв’язок 
між електричними і хемічними процесами) 

электрохолодѝльник   електроохоло̀дник,-ка 
электрошла̀ковый   електрожу `жельний 

(заснований на використанні розтопленого 
жужелю, крізь який проходить електричний 
струм) 

электроэнѐргия   електроене `ргія,-гії 
электроэрро̀зия   електроеро̀зія (руйнування 
металів під дією електричних розрядів) 

электру̀м   мін. електру̀м,-му (мінерал класу 
самородних металів, природний твердий 
стоп золота і срібла) 

элемѐнт   1. елемѐнт,-та (1. складова частина 
чого-небудь чи її особливість; 2. фіз., хем. 
прилад для одержання електричного струму 
за рахунок енергії, що виділяється при 
хемічній реакції); 3. дета̀ль; 4. мед. о̀рган,-ну; 
5. хем. елемѐнт,-ту (хемічний елемент) 
э. автоматѝческого управлѐния реша̀ющий   
елемѐнт автомати `чного лічи `льно- 
розв’я `зувального керува `ння 

э. аккумуля̀торный   елемѐнт акумуля̀торний 
э. гальванѝческий   елемѐнт гальвані `чний 

(хемічне джерело постійного електричного 
струму) 

э. излуча̀ющий   елемѐнт випромі̀нювальний 
э. измерѝтельный   елемѐнт вимі̀рювальний 
э. изоляцио̀нный   елемѐнт ізоляці̀йний 
э. констру̀кции   елемѐнт констру̀кції 
э. конструкцио̀нный   
елемѐнт конструкці `йний 

э. легѝрующий   елемѐнт легува `льний 
э. логѝческий   елемѐнт логі `чний 
э. ма `трицы   елемѐнт ма̀триці 
э. напряжённый   елеме `нт напру `жений 
э. несу̀щий   елемѐнт трима `льний 
э. повѐрхности   елемѐнт пове `рхні 
э. радиоактѝвный   елемѐнт радіоактѝвний 
э. редкоземѐльный   
елемѐнт рідкісноземѐльний 

э. решётки   елемѐнт ґра̀тки 
э. скользя̀щий   елемѐнт ковзни `й 
э. структу̀ры   елемѐнт структу `ри 
э. сухо̀й   елемѐнт сухи `й [гальвані̀чний], 
елемѐнт Лекланжѐ 

э. схѐмы   елеме `нт схе `ми 
э. тепловыделя̀ющий   елемѐнт тепловидільнѝй 
э. теплопоглоща̀ющий   елемѐнт тепловбирнѝй 

[теплопоглина `льний] 
э. термоэлектрѝческий   
елемѐнт термоелектри `чний 

э. то̀пливный   елемѐнт па `ливний 
э. тро̀совый   елемѐнт ли `нвовий 
э. трубопрово̀да   елеме `нт трубопро `воду
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элемент тяговый                                                                                       эманационный 

э. тя̀говый   елемѐнт тя `говий [тя `гловий] 
э. тяжёлый   хем. елеме `нт важки `й 
э. упру̀гий   елемѐнт пру `жни `й 
э. устано̀вочный   мет. елемѐнт устано̀вний 
э. фиксѝрующий   маш. елемѐнт фіксува̀льний 
э. химѝческий   елемѐнт хемі̀чний 
э. чувствѝтельный   елемѐнт чутли `вий 
э. щёлочно̀й   елемѐнт лу `говий, лу̀жний 

элемента̀рный   елемента `рний, початко̀вий, 
основни `й 

элемѐнтный   маш., хем. елемѐнтний 
(стосовно хемічних елементів) 

элеро̀н   елеро `н,-на (рухома поверхня крила 
літака яку використовують для керування 
літаком) 

элимина̀тор   еліміна̀тор,-ра 
элимина̀ция   мат. еліміна̀ція,-ції 

(виключення невідомих із системи рівнянь) 
элиминѝровать   елімінува `ти, виключа `ти, 
вилуча `ти, видаля `ти 

элинва̀р   мет. елінва `р,-ру 
(стоп на основі нікелю, пружність 
якого при зміні температури майже 
однакова) 

э̀линг   мор. ѐлінг,-гу (прибережна споруда 
для будівництва, ремонту, зберігання 
суден) 

э̀ллипс   мат. е `ліпс,-са (замкнута овальна 
крива, сума відстаней кожної точки 
якої від двох даних точок (фокусів) 
залишається сталою величиною) 
э̀. инѐрции   мех. ѐліпс інѐрції 
э̀. конта̀кта   мат. ѐліпс конта `кту 
э̀. напряжѐния   мех. ѐліпс напру̀ги 
э̀. энѐргии   ѐліпс енѐргії 

э̀ллипсис   мат. ѐліпсис,-са (один із конічних 
перерізів, замкнена крива лінія, сума 
відстаней кожної точки якої від двох 
заданих точок є постійною величиною) 

эллипсо̀граф   мат. еліпсо `граф,-фа 
(інструмент для креслення еліпса) 

эллипсо̀ид   мат. еліпсо `їд,-да (замкнута 
овальна поверхня, утворена обертанням 
еліпса навколо однієї з його осей) 
э. вращѐния   мат. еліпсо `їд оберта̀ння 
э. инѐрции   еліпсо̀їд іне `рції 
э. напряжѐний   мех. еліпсо `їд напру `г 

эллипсоида̀льный, эллипсо̀идный   
еліпсо `їдний 

эллиптѝческий   еліпти `чний 

эллиптѝчность   мат. еліпти `чність,-ности 
элонга̀ция   астр. елонга `ція,-ції 

(положення зір у їх видимому добовому 
русі по небесній сфері, у якому абсолютна 
величина їх азимута досягає найбільшого 
значення) 

элювиа̀льный   геол. елювія `льний 
элювиа̀ция   геол. елювія `ція,-ції 
элю̀вий   геол. елю `вій,-вію 

(продукт руйнування гірських порід, 
який залишився на місці утворення) 

элюѝрование   хем. елююва `ння, вимива̀ння; 
ви `мив,-ву 

эма̀левый   ема̀левий, полѝваний, полѝв’яний 
эмалѝрование   емалюва `ння, полива `ння; 
поемалюва `ння, полиття `; поливо `вання 
э. безгрунтово̀е   емалюва̀ння безґрунто̀ве 
э. горя̀чее   емалюва `ння гаря `че 
э. мо `крое   емалюва `ння мо̀кре 
э. напылѐнием   емалюва `ння напѝленням 
э. окуна̀нием   емалюва̀ння зану̀рюванням 
э. полѝвом   емалюва `ння полива `нням 
э. пу̀дровое   емалюва `ння пу `дрове 
э. с однокра̀тным о̀бжигом   емалюва `ння 
з однора `зовим випа `люванням 

э. сухо̀е   емалюва̀ння сухе ` 
эмалѝрованный   поемальо `ваний, поли `тий; 
поли `в’яний 

эмалѝровать   емалюва `ти, поемалюва `ти; 
поли `вати, поли `ти 

эмалиро̀вщик   емалюва `льник,-ка, 
поли `в’яник,-ка 

эма̀ль   ема̀ль,-лі, поли `ва,-ви, скли `ця,-ці 
(1. тонкий шар склистої речовини на 
поверхні керамічних або металевих виробів; 
2. емаль зубна – шар кісткової речовини, 
що вкриває зуб і захищає його від 
руйнування) 
э. архитекту̀рная   ема̀ль [полѝва] архітекту̀рна 
э. безгрунто̀вая   ема̀ль [полѝва] безґрунтова̀ 
э. грунто̀вая   ема̀ль [поли `ва] ґрунтова ` 
э. многоцвѐтная   ема̀ль [полѝва] багатоба̀рвна 

[багатоко `лірна] 
э. покро̀вная   ема̀ль [поли `ва] покривна ` 
э. прозра̀чная   ема̀ль [поли `ва] прозо `ра 
э. рельѐфная   ема̀ль [поли `ва] рельє̀фна 
э. ювелѝрная   ема̀ль [поли `ва] ювелі̀рна 

эманацио̀нный   еманаці `йний
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 645
эманация                                                                                        энергия деформации 

эмана̀ция   фіз. 1. емана `ція,-ції, ви `ділення, 
випромі̀нення; вѝплив,-ву, ви `хід,-ходу; 
2. емана `ція,-ції (радіоактивний хемічний 
елемент Em, ат.н. 86, ат.м. 222; продукт 
радіоактивного розпаду актинію, торію 
і радію) 

эмано̀метр   емано `метер,-тра (прилад для 
вимірювання радіоактивности речовин) 

эмиссио̀нный   фіз. емісі̀йний 
эмѝссия   1. фіз. емі̀сія,-сії (виділення, 
випромінювання електронів, йонів 
твердими або рідинними тілами); 
2. фін. емі̀сія,-сії (випуск банкнотів, 
паперових грошей та цінних паперів) 
э. акустѝческая   емі `сія акусти `чна 
э. вторѝнная   емі̀сія втори `нна 
э. дѐнег   емі̀сія гроше `й 
э. ио̀нная   емі̀сія йо `нна 
э. ио̀нно-электро̀нная   
емі̀сія йо̀нно-електро `нна 

э. первѝчная   емі̀сія перви `нна 
э. теплова̀я   емі `сія теплова ` 
э. термоио̀нная   емі `сія термойо `нна 
э. термоэлектро̀нная   
емі̀сія термоелектро `нна 

э. фотоэлектро̀нная   
емі̀сія фотоелектро `нна 

э. холо̀дная   емі `сія холо `дна 
э. цѐнных бума̀г   фін. емі̀сія ці̀нних папѐрів 
э. электро̀нная   емі̀сія електро `нна 

эмитѐнт   фін. емітѐнт,-та (держава, банк, 
установа, що випускає в обіг цінні папери, 
банкноти або паперові гроші) 

эмитѝрованный   вѝемітований 
эмитѝровать   емітува `ти, ви `емітувати  

(1. фіз. висилати електрони (йони) з 
поверхні твердих і рідинних тіл 
унаслідок нагрівання тіла, опромінення 
його світлом, йонізувальним промінням; 
2. фін. випускати цінні папери, 
банкноти або паперові гроші) 

эмѝттер   емі `тер,-тера (1. випромінювач; 
2. електрод, який є джерелом електронів 
унаслідок нагрівання або дії електричного 
поля) 

эмпирѝческий   емпіри `чний, практи `чний, 
до̀свідний 

эмпирѝчность   емпіри `чність,-ности 
(1. людський досвід сприйняття 
зовнішнього світу за допомогою органів 
чуття; 2. спостереження в природних 
умовах) 

эмпирѝчный   емпіри `чний 
эмульга̀тор   емульга̀тор,-ра, емульса̀тор,-ра 

(речовина, яка сприяє утворенню й 
підвищенню стійкости емульсії) 

эмульга̀ция   емульга `ція,-ції 
эмульгѝрование   емульгува `ння 
эмульгѝровать   емульгува `ти 
эмульса̀тор   див. эмульга̀тор 
эмульса̀ция   див. эмульга̀ция 
эму̀льсия   хем., фот. ему̀льсія,-сії (1. суміш 
двох незмішуваних рідин, одна з яких 
розподілена в іншій у вигляді дрібних 
краплинок; 2. світлочутлива емульсія – 
суміш солей срібла в желатині) 
э. керосѝно-мы̀льная   ему̀льсія га̀со-мѝльна 
э. нефтяна̀я   ему̀льсія на `фтова 
э. фотографѝческая   ему̀льсія фотографі̀чна 

эмульсо̀ид   емульсо̀їд,-ду, емульсія 
колоїда̀льна, емульсія коло `їдна 

эна̀нт   ена̀нт,-ту (синтетичне волокно з 
групи поліамідів, яке застосовують для 
виготовлення корду, електроізоляційних 
матеріялів) 

энантиомо̀рфия   крист. енантіомо̀рфія,-фії 
энантиотропѝя   енантіотропі `я 
эндогѐнный   ендогѐнний, вну `трішній 

(зумовлений внутрішними причинами) 
эндоо̀смос   ендоо̀смоз,-зу (проникнення води 
і розчинених в ній речовин із зовнішного 
середовища в клітину) 

эндотермѝческий   ендотермі̀чний (той, що 
вбирає тепло) 

энергѐтика   енерге `тика 
(використання природних енергетичних 
ресурсів для вироблення, перетворення й 
споживання енергії) 

энергѐтический   енергети `чний 
энѐргия   енѐргія,-гії (1. загальна міра всіх 
форм руху матерії; 2. діяльна сила, 
наполегливість, рішучість у досягнені мети) 
э. актива̀ции   енѐргія актива `ції 
э. а̀томная   енѐргія а̀томна 
э. взаимодѐйствия   енѐргія взаємоді̀ї 
э. вну̀тренняя   ене `ргія вну `трішня 
э. внутрия̀дерная   енѐргія внутрішньоя̀дерна 
э. водяна̀я   енѐргія водяна̀ 
э. возбуждѐния   енѐргія збу̀дження 
э. волны̀   ене `ргія хви `лі 
э. движѐния   енѐргія ру `ху 
э. деформа̀ции   енѐргія деформа̀ції
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энергия дислокации                                                                                        эолитовый 

э. дислока̀ции   ене `ргія дислока `ції 
э. избы̀точная   ене `ргія надлишко `ва 
э. изгѝба   ене `ргія згѝну [зі̀гнення] 
э. излучѐния   енѐргія випромі `нювання 
э. кинетѝческая   ене `ргія кінети `чна 
э. лучѝстая   ене `ргія промени `ста 
э. магнѝтная   енѐргія магне `тна 
э. механѝческая   ене `ргія механі̀чна 
э. обмѐнная   енѐргія обмі̀нна 
э. оста̀точная   ене `ргія залишко `ва 
э. отда̀чи   енѐргія віддання ` 
э. повѐрхностная   енѐргія поверхне `ва 
э. поглоща̀емая   ене `ргія вби `рана 
э. поглощённая   енѐргія погли `нена 

[уві̀брана] 
э. поко̀я   ене `ргія спо `кою 
э. полѐзная   ене `ргія кори `сна 
э. ползу̀чести   ене `ргія повзу `чости 
э. по̀лная   енѐргія по `вна 
э. потенциа̀льная   енѐргія потенція `льна 

[потенці̀йна] 
э. потѐрянная   ене `ргія втра `чена 
э. пото̀ка удѐльная   енѐргія пото̀ку пито̀ма 
э. разрушѐния   ене `ргія зруйнува̀ння 
э. растяжѐния   енѐргія розтя̀гання [ро̀зтягу] 
э. реа̀кции   енѐргія реа `кції 
э. резона̀нсная   ене `ргія резона `нсна 
э. решётки   ене `ргія ґра̀тки 
э. светова̀я   ене `ргія світлова ` 
э. свобо̀дная   ене `ргія ві̀льна 
э. свя̀занная   енѐргія зв’я `зана 
э. свя̀зи   енѐргія зв’язку̀ 
э. сдвѝга   енѐргія зсу̀ву 
э. сжа̀тия   ене `ргія сти `ску 
э. систѐмы   ене `ргія систе `ми 
э. скры̀тая   енѐргія прихо `вана [захо `вана] 
э. со̀бственная   ене `ргія вла `сна 
э. со̀лнечная   ене `ргія со̀нячна 
э. сублима̀ции   ене `ргія субліма̀ції 
э. сцеплѐния   ене `ргія зчѐплення 
э. теплова̀я   енѐргія теплова ` 
э. уда̀ра   ене `ргія уда̀ру 
э. удѐльная   енѐргія пито `ма 
э. упру̀гая   ене `ргія пру `жна ` 
э. формоизменѐния   ене `ргія формозмі̀ни 
э. химѝческая   ене `ргія хемі̀чна 

э. электрѝческая   ене `ргія електрѝчна 
э. электромагнѝтная   енѐргія електромагнѐтна 
э. я̀дерная   енѐргія я `дерна 

энергоаккумуля̀тор   енергоакумуля `тор,-ра 
энерговооружённость   енергоосна̀щеність,-ности 
энергоёмкий   енергоє̀мний, енерговитра̀тний 
энергоёмкость   енергоє `мність,-ности, 
енерговитра `тність,-ности 
э. проду̀кции   енергоє `мність 

[енерговитра `тність] проду̀кції 
энергомашиностроѐние   
енергомашинобудува `ння 

энергообору̀дование   енергоустаткова `ння, 
енергообла `днання 

энергопереда̀ча   ел. енергопередава̀ння, 
енергопересила `ння 

энергопо̀езд   енергопо `тяг,-га 
энергопотреблѐние   енергоспожива `ння 
энергоресу̀рсы   енергоресу `рси,-сів 
энергосберега̀ющий   енергооща̀дний, 
енергобережли `вий 

энергосбережѐние   енергооща `дження, 
енергобережли `вість,-вости 

энергосѐть   енергомерѐжа,-жі, енергосі̀тка,-ки 
энергосилово̀й   енергосилови `й 
энергосистѐма   енергосисте `ма,-ми 
энергоснабжѐние   енергопостача `ння 
энергоцентра̀ль   енергоцентра `ль,-лі 
энзѝм   ензи `м,-му, ферме `нт,-ту 
энтальпѝйный   ентальпі `йний 
энтальпѝя   фіз. ента̀льпія,-пії, тепловмі̀ст,-ту 

(термодинамічна функція, що дорівнює 
сумі внутрішньої енергії речовини і 
добутку об’єму на тиск) 

энтропѝя   фіз. ентропі̀я,-пі̀ї (1. міра безладу, 
невпорядкованости системи; 2. міра 
невизначености ситуації; 3. мат. міра 
невизначености випадкової функції) 

эозѝн   хем. еозѝн,-ну 
(органічний синтетичний барвник 
червоного кольору, який застосовують у 
виробництві чорнила, лаків, для забарвлення 
біологічних препаратів) 

эозо̀йский   геол. еозо̀йський (належить 
до другої найдавнішої ери в геологічній 
історії Землі) 

эолѝт   геол. еолі̀т,-ту (застаріла назва 
кам’яного віку) 

эолѝтовый   еолі `товий
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эолиты                                                                                                           эродировать 

эолѝты   еолі̀ти,-тів (невеликі уламки каменю, 
що мають сліди начебто штучного 
обробітку) 

эоцѐн   геол. еоцѐн,-ну (середня епоха 
палеогену) 

эпигенетѝческий   геол. епігенетѝчний (той, 
що виник внаслідок вторинних процесів) 

эпидиаско̀п   епідіяско̀п,-па (оптичний 
прилад для проєктування на екрані 
зображень прозорих і непрозорих малюнків) 

эписко̀п   фіз. епіско̀п,-па (оптичний 
прилад для проєктування на екрані 
зображення непрозорих малюнків або 
предметів за допомогою відбитого від 
них світла) 

эпистѝль   арх. епісти `ль,-лю, архітра̀в,-ву 
(головна балка, нижня частина 
антаблементу) 

эпитрохо̀ида   мат. епітрохо `їда,-ди 
(замкнута крива, яку описує зовнішня 
або внутрішня точка круга, що 
котиться без ковзання по зовнішньому 
боці іншого, нерухомого круга) 

эпицѐнтр   геол. епіце `нтер,-ру (місце на 
земній поверхні, що лежить безпосередньо 
над вогнищем землетрусу або підземного 
чи повітряного ядерного вибуху) 

эпицѝкл   мат. епіцѝкл,-лу (коло, центр якого 
рівномірно рухається по іншому колу) 

эпицикло̀ида   епіцикло `їда,-ди (крива, яку 
описує довільна точка кола, що котиться 
по нерухомому колі зовні) 

эпо̀нж   епо `нж,-жу, гу̀бка,-ки (різновид 
штучної тканини) 

эпо̀ха   епо `ха,-хи 
эпю̀ра   епю `ра,-ри, кресле `ник,-ка (графік 
залежности однієї величини від іншої) 
э. деформа̀ций   мех. епю `ра деформа̀цій 
э. изно̀са   епю `ра зно̀су [зно `шення] 
э. кососимметрѝческая   
епю `ра кососиметри `чна 

э. момѐнтов   епю `ра моме `нтів 
э. момѐнтов изгиба̀ющих   епю̀ра момѐнтів 
згина `льних 

э. момѐнтов кру̀тящих   епю `ра момѐнтів 
крути `льних 

э. нагру̀зки   епю `ра наванта `ги 
э. напряжѐний   епю̀ра напру̀жень [напру̀ги] 
э. перемещѐний   епю `ра перемі `щень 
э. прогѝбов   епю `ра про `гинів 
э. сил   епю `ра сил 

э. сил поперѐчных   епю̀ра сил поперѐчних 
э. сил продо̀льных   епю̀ра сил поздо̀вжніх 
э. симметрѝческая   епю `ра симетри `чна 
э. угло̀в закру̀чивания   
епю `ра куті `в закру `чування 

э. угло̀в поворо̀та   епю `ра куті̀в поворо `ту 
э. усѝлий   епю `ра зуси `ль 

эпю̀рный   епю `рний 
э̀ра   геол. ѐра,-ри (1. час, з якого 
запроваджується система літочислення; 
2. особливо визначний момент, що відкриває 
новий період розвитку; 3. один із 
найбільших відрізків часу в хронології 
геологічної історії Землі) 
э̀. азо̀йская   ѐра азо̀йська 
э̀. альго̀нская   ѐра альго `нська 
э̀. архѐйская   ѐра архе `йська 
э̀. археозо̀йская   див. э `ра архѐйская 
э̀. кайнозо̀йская   ѐра кайнозо `йська 
э̀. ка̀менная   ѐра кам’яна ` 
э̀. мезозо̀йская   ѐра мезозо̀йська 
э̀. палеозо̀йская   ѐра палеозо `йська 
э̀. протерозо̀йская   ѐра протерозо̀йська 
э̀. эозо̀йская   ѐра еозо̀йська 

э̀рбий  Er   ѐрбій,-бію (хемічний елемент, 
ат.н. 68, лантаноїд – рідкісноземельний 
метал, що застосовують для виробництва 
скла, стопів) 

э̀рг  Е   ерг,-га (одиниця роботи або енергії, 
що дорівнює роботі, виконаній силою в 
одну дину на шляху в один сантиметр; 
1 Е = 10-7 Дж) 

эргогра̀ф   ергогра̀ф,-фа (прилад для графічного 
запису ступеня працездатности людини) 

эрго̀метр   ерго `метер,-тра (прилад для 
виконання дозованої механічної роботи 
при дослідженні працездатности і 
функціональних змін, що виникають в 
організмі людини під час роботи з 
різною інтенсивністю) 

эргоно̀мика   ергоно `міка,-ки (інженерна 
психологія) 

эрѐктор   ере `ктор,-ра (пересувний пристрій 
для механізованого встановлення тюбингів) 

э̀ркер   арх. ѐркер,-ра (напівкруглий, 
тригранний або гранчастий засклений 
виступ у зовнішній стіні будинку) 

эрлѝфт   ерлі `фт,-та, по `мпа пові `тря `на, 
підійма̀ння пневматѝчне (використовують 
для компресорного добування нафти) 

эродѝровать   геол. ерозіюва `ти, руйнува `ти
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эрозивный                                                                      эффект магнитокалорический 

эрозѝвный   геол. ерози `вний 
эрозио̀нный   ерозі `йний 
эро̀зия   еро̀зія,-зії, руйнува̀ння, зно̀шування 

(1. руйнування металу або поверхні 
металевих виробів під дією механічних 
факторів або електричних розрядів; 
2. руйнування ґрунту або гірських порід 
водою) 
э. ветрова̀я   еро̀зія вітрова ` 
э. водяна̀я   еро̀зія водяна ` 
э. ледникова̀я   еро `зія льодовико `ва 
э. лока̀льная   еро̀зія лока `льна 
э. о̀бщая   еро `зія зага̀льна 
э. по̀чвенная   еро̀зія ґрунтова ` 

эрстѐд   фіз. ерстѐд,-да 
(одиниця напружености магнетного 
поля в точці на віддалі 2 см від нескінченно 
довгого прямолінійного провідника, по 
якому тече струм 10 А) 

эскала̀тор   ескала̀тор,-ра (похилий конвеєр 
у вигляді рухомих сходів) 

эскала̀торный   ескала `торний 
эскала̀ция   ескала̀ція,-ції 

(поступове розширення, підсилення) 
эскѝз   ескі̀з,-зу (попередній обрис кресленика, 
картини тощо) 

эскѝзный   ескі `зний 
эссѐнция   есѐнція,-ції (концентрований 
розчин рослинної олії, летких органічних 
речовин) 
э. гру̀шевая   есе `нція груше `ва 
э. у `ксусная   есе `нція о̀цтова 
э. фрукто̀вая   есѐнція фрукто `ва 

эстака̀да   буд. естака `да,-ди, помі̀ст,-мо̀сту 
эста̀мп   еста̀мп,-пу (твір друкарської 
графіки, відбиток на папері, шовку та 
інших матеріялах) 
э.-гравю̀ра   еста̀мп-гравю `ра,-ри 
э.-литогра̀фия   еста̀мп-літогра `фія,-фії 
э.-офо̀рт   еста̀мп-офо `рт,-ту 

эстѐтика   естѐтика,-ки, вѝтонченість,-ности 
эстетѝческий   естети `чний, ви `тончений 
эстрѝх   буд. естри `х,-ху 
эстрихгѝпс   естрихгі `пс,-су 
эта̀ж   по `верх,-ху 
э. цо̀кольный   по̀верх цо `кольний 

эта̀жный   поверхо `вий 
этало̀н   етало̀н,-на, зразо̀к,-зка, взірѐць,-рця̀ 

(точний зразок установленої одиниці виміру) 
э. ёмкости   етало̀н є̀мности 

э. ма `ссы   етало `н ма̀си 
э. самоинду̀кции   етало `н самоінду̀кції 
э. светово̀й   етало̀н світлови `й 
э. теплово̀й   етало̀н теплови `й 
э. частоты̀   етало̀н частоти ` 
э. я̀ркости   етало̀н яскра `вости 

эталонѝрование   еталонува̀ння, вимі̀рювання 
зразко `ве 

эталонѝровать   еталонува `ти 
этало̀нный   етало̀нний 
эта̀п   ета̀п,-пу (окремий момент, період, 
стадія в розвитку чого-небудь) 

этернѝт   буд. етерні `т,-ту 
(покрівельний матеріял, виготовлений з 
азбесту та цементу) 

этернѝтовый   етерні `товий 
этилѐн   хем. етилѐн,-ну, етѐн,-ну (безбарвний 
горючий газ; застосовують для одержання 
поліетилену (поліетену) та інших полімерів) 

этилениза̀ция   етиленіза `ція,-ції (спосіб 
штучного прискорення достигання плодів 
і овочів за допомогою газу етилену) 

этилѝрование   хем. етилюва `ння 
эфѝр   етѐр,-ру (простий); ѐстер,-тру (складний) 
э. петролѐйный   етѐр на̀фтовий [петролі̀йний, 
петролѐйний] (найлегша фракція бензини, 
одержують із легких нафтових фракцій; 
низькокиплячий легкий розчинник; тмп. 
кип. 40-70 0С, густина 0,633-0,685 г/см3) 

эфѝрный   1. етѐровий; 2. ѐстровий 
эффѐкт   ефѐкт,-ту результа `т,-ту (наслідок 
дії, явища) 
э. аддитѝвности   ефе `кт адити `вности 
э. Баушѝнгера   ефѐкт Бауши `нґера 
э. взаимодѐйствия   ефѐкт взаємоді̀ї 
э. гидродинамѝческий   ефѐкт гідродинамі̀чний 
э. делѐния   ефѐкт по `ділу 
э. динатро̀нный   ефѐкт динатро `нний, 
емі̀сія втори `нна електро `нна 

э. замедлѐния   ефѐкт спові `льнення 
э. затуха̀ния   ефѐкт загаса `ння [згаса `ння] 
э. захва̀та   ефѐкт захо̀плення 
э. коррозио̀нный   ефѐкт корозі `йний 
э. краево̀й   ефѐкт крайови `й 
э. Курдю̀мова   ефѐкт Курдю `мова 
э. магнѝтный   ефѐкт магне `тний 
э. магнитокалорѝческий   
ефѐкт магнетокалори `чний
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эффект магнитомеханический                                                                юго-западный 

э. магнитомеханѝческий   
ефѐкт магнетомехані `чний 

э. магнитоэлектрѝческий   
ефѐкт магнетоелектри `чний 

э. механокалорѝческий   
ефѐкт механокалори `чний 

э. отда̀чи   ефѐкт віддання ` [віддава̀ння] 
э. па̀мяти   ефѐкт па̀м’яти 
э. повѐрхностный   ефѐкт поверхне `вий 
э. Ребѝндера   ефѐкт Ребі̀ндера 
э. светово̀й   ефѐкт світлови `й 
э. стробоскопѝческий   
ефѐкт стробоскопі `чний (уявне злиття 
швидко змінюваних зображень окремих 
фаз руху об’єкта у зображення його 
безперервного руху) 

э. сумма̀рный   ефѐкт сума̀рний 
э. теплоизолѝрующий   
ефѐкт теплоізолюва `льний 

э. термѝческий   ефѐкт термі̀чний 
э. туннѐльный   ефѐкт туне `льний 
э. упако̀вочный   ефѐкт пакува `льний 
э. уста̀лости   ефѐкт вто `ми 
э. уширѐния   ефѐкт розши `рення 
э. фотоэлектромагнѝтный   
ефѐкт фотоелектромагне `тний 

э. шумово̀й   ефѐкт шумови `й 
э. экономѝческий   ефѐкт економі̀чний 
э. экранѝрования   ефѐкт екранува̀ння 

эффектѝвность   ефекти `вність,-ности 
(результат, наслідок будь-яких сил, дій, 
причин) 
э. изобретѐния   ефекти `вність ви `находу 
э. обогащѐния   ефекти `вність збага̀чення 
э. оцѐнки   ефекти `вність оці̀нки 
э. очѝстки   ефекти `вність очѝщення 
э. перемѐшивания   
ефекти `вність перемі̀шування 

э. произво̀дства   
ефекти `вність виробни `цтва 

э. реконстру̀кции   
ефекти `вність реконстру `кції 

э. сбо̀ра   ефектѝвність збо̀ру 
э. счётчика   ефекти `вність лічѝльника 
э. торможѐния   ефектѝвність гальмува̀ння 
э. управлѐния   ефекти `вність керува `ння 
э. экономѝческая   ефектѝвність економі̀чна 

эффектѝвный   ефектѝвний, результатѝвний 
эффузѝвный   геол. ефузѝвний 
эффузио̀метр   ефузіо̀метер,-тра (прилад для 
визначення густини газів) 

эффу̀зия   фіз., геол. ефу̀зія,-зії (1. проникнення 
газів через пористу перегородку; 2. вилив 
магми на поверхню Землі) 

э̀хо   фіз. луна `, відлу `ння 
э̀.-ме `тод   луна `-мѐтод, ме `тод відлу̀ння 
э̀. обра̀тное   луна ` [відлу̀ння] зворо `тне 
э̀. прямо̀е   луна ` пряма̀ 
э̀. электромагнѝтное   луна̀ електромагнѐтна 

эхолока̀ция   ехолока̀ція,-ції, лунолока̀ція,-ції 
(орієнтація у просторі за допомогою 
відбитого звуку) 

эхоло̀т   ехоло̀т,-та (1. прилад для вимірювання 
глибини морського дна; 2. прилад для 
вимірювання рівня рідини в нафтових 
свердловинах) 

эшѐлон   зал. ешело̀н,-ну (1. потяг, автоколона 
або група літаків певного призначення з 
людьми та вантажем; 2. окрема чатина 
або колона військ) 

эшелонѝрование   ешелонува `ння; 
зешелонува `ння 

эшелонѝрованный   зешелоно `ваний 
эшелонѝровать   ешелонува̀ти; зешелонува̀ти 
эшело̀нный   ешело `нний 

 
Ю 

 
ю̀бка   бічни `ця,-ці, обно `га,-ги, підні `жжя, 
острішо `к,-шка ` (бокові стіни (або нижня 
частина їх) якогось циліндричного виробу) 
ю̀. изоля̀тора   бічнѝця [острішо̀к] ізоля̀тора 
ю̀. коло̀нны   обно̀га [підні `жжя] вѐжі 
ю̀. по̀ршня   бічнѝця то̀лока 

ю̀бочный   бічницѐвий, обно̀говий, острішко̀вий 
ювелѝр   ювелі̀р,-ра, золота `р,-ря ` 
ювелѝрный   ювелі̀рний 
ювенѝльный   ювені `льний, глибѝнний 
юг   пі̀вдень,-дня 
ю̀го-восто̀к   півдѐнний схід, -ного сходу 
ю̀го-восто̀чный   півдѐнно-схі̀дний 
ю̀го-за̀пад   півдѐнний за `хід, -ного за̀ходу 
ю̀го-за̀падный   півдѐнно-за `хідний

Ю 
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южный                                                                                                 ядро неустойчивое 

ю̀жный   півде `нний 
ю̀з   телегр. юз,-за (літеродрукувальний 
телеграфний апарат) 

юзѝст   телегр. юзи `ст,-та (телеграфіст, 
який працює на юзі) 

ю̀зом   ю̀зом, ко `взаючи, не оберта̀ючись 
(1. просуваючись по землі, рейках (про 
колеса); 2. тягнучи, волочучи що-небудь 
по землі (про вантаж)) 

юла̀   дзѝґа,-ги 
юлиа̀нский   юлія `нський (старого стилю 
система літочислення, введена римським 
імператором Юлієм Цезарем у 46 р. до н.е.) 

юпѝтер   кін. юпі̀тер,-тера (прожектор, 
призначений для кінознімання при 
штучному або комбінованому освітленні) 

юра̀   геол. юра̀,-рѝ (другий із трьох періодів 
мезозойської ери в історії Землі) 

юрисдѝкция   юрисди `кція,-ції (розв’язання 
правових питань) 

юриско̀нсульт   юриско `нсульт,-та, 
правозна `вець,-вця 

юриспрудѐнция   юриспруде `нція,-ції 
(знання права) 

ю̀рта   ю̀рта,-ти (переносне житло кочових 
і напівосілих народів Центральної і 
Середньої Азії) 

юстѝрование   юстува̀ння (точне регулювання, 
вивіряння приладу, механізму) 

юстѝрованный   юсто `ваний 
юстиро̀вка   1. юстува `ння; 2. юсто̀вання 
юстиро̀вочный   юстува `льний 
юстиро̀вщик   юстува `ч,-ча̀ 
ю`т   судн. ют,-та (кормова частина верхньої 
палуби судна) 

ю̀фтевый   ю̀фтовий, ю `хтовий 
юфть   юхт,-ту, ю `хта,-ти (сорт шкіри, 
одержаний обробленням шкур великої 
рогатої худоби, коней, свиней) 

 
Я 

 
явлѐние   я `вище,-ща; поя `ва,-ви 
я. капилля̀рное   я `вище капіля `рне 
я. критѝческое   я `вище крити `чне 
я. необратѝмое   я `вище необоро `тне 
я. перено̀са   я `вище перено `су 
я. повѐрхностное   я `вище поверхне `ве 

я. последѐйствия   я `вище післяді̀ї 
я. самовозбуждѐния   

я `вище самозбу `дження 
я. самовоспламенѐния   

я̀вище самоспала̀хнення [самозайма̀ння] 
я. самозаклѝнивания   

я `вище самозаклѝнювання 
я. термомагнѝтное   я̀вище термомагнѐтне 
я. термоэлектрѝческое   

я `вище термоелектри `чне 
я. уста̀лости   я `вище уто `ми 
я. физѝческое   я `вище фізи `чне 
я. фотоэлектрѝческое   я̀вище фотоелектрѝчне 
я. химѝческое   я `вище хемі `чне 
я. экзогѐнное   я `вище екзоге `нне 

(зумовлене зовнішніми причинами) 
я. электрокинети `ческое   

я `вище електрокінети `чне 
я. электромагнѝтное   

я `вище електромагне `тне 
я. эндогѐнное   я `вище ендоге `нне 

(зумовлене внутрішніми причинами) 
я̀вный   я `вний, неприхо `ваний, відвѐртий 
я̀вор   я `вір,-ворa 
яд   отру `та,-ти 
я. каталитѝческий   отру `та каталітѝчна 
я. радиоактѝвный   отру `та радіоакти `вна 

я̀дерный   я `дерний 
ядовѝтость   отру̀тність,-ности; отру `йність, 

-ности 
ядовѝтый   1. отру̀йний (що містить отруту); 

2. отру `тний (що є отрутою) 
ядоно̀сный   отру̀йний, отрутовмі̀сний 
ядохимика̀т   с.г. отрутохеміка `т,-ту 
ядро̀   1. ядро `,-ра̀; 2. центр,-ру (внутрішня, 
центральна (переважно щільніша, густіша) 
частина чого небудь); 3. військ., сп. ку `ля 
я. а̀томное   ядро̀ а̀томне 
я. возбуждённое   ядро ` збу `джене 
я. дислока̀ции   ядро ` дислока `ції 
я. земно̀е   ядро ` земнѐ 
я. изло̀ма   ядро ` зла̀му 
я. конденса̀ции   ядро̀ конденса `ції 
я. кристаллиза̀ции   центр кристаліза̀ції 
я. лёгкое   ядро ` легке ` 
я. неусто̀йчивое   ядро ` нестійке `

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 651
ядро плазменное                                                                                       яшма красная 

я. пла̀зменное   ядро ` пла `змове 
я. ползу̀чести   ядро̀ повзу `чости 
я. поляризо̀ванное   ядро ` поляризо̀ване 
я. радиоактѝвное   ядро ` радіоакти `вне 
я. сечѐния   ядро̀ пере `різу 
я. составно̀е   ядро ` скла `дене 
я. спортѝвное   ядро̀ спорти `вне, 
ку `ля спорти `вна 

я. тяжёлое   ядро̀ тяжке ` 
я. упру̀гое   ядро̀ пру `жне 
я. шарово̀е   ядро̀ куля `сте 

ядро̀-мишѐнь   ядро̀-міше `нь,-ра `-міше `ні 
ядро̀вый   ядро̀вий, я `дерний 
я̀зва   вѝразка,-ки 
я̀звина   щербѝнка,-ки, вибо̀їна,-ни, 
мет. коро `зія,-зії 

язы̀к   1. мо̀ва,-ви (напр., програмування); 
2. язѝк,-ка̀ (загальна назва) 
я. алгоритмѝческий   мо̀ва алгоритмі̀чна 
я. ба̀зовый   мо̀ва ба̀зова 
я. входно̀й   мо̀ва вхідна̀ 
я. выходно̀й   мо̀ва вихідна ` 
я. иформацио̀нный   мо̀ва інформаці̀йна 
я. логѝческий   мо̀ва логі̀чна 
я. машѝнный   мо̀ва маши `нна 
я. опера̀торный   мо `ва опера `торна 
я. описа̀тельный   мо̀ва описо `ва 
я. программѝрования   мо̀ва програмува̀ння 
я. проектѝрования   мо `ва проєктува `ння 
я. трансля̀тора   мо̀ва трансля `тора 
я. управлѐния   мо̀ва керува `ння 

якобиа̀н   мат. якобія `н,-на 
я̀корный   я `кірний, кі̀тво `вий, ро `торний 
я̀корь   1. мор. я `кір,-коря, кітва `,-ви `, 
кітви `ця,-ці; 2. ел. ро `тор,-ра (обертова 
частина електричної машини) 
я̀. бараба̀нный   ел. ро `тор бараба̀нний 
я̀. га `зовый   нафт. кітва ` газова 
я̀. однола̀пный   я `кір однола `пий 
я̀. отдава̀ть   мор. я `кір ки `дати 
я̀. явнопо̀люсный   ел. ро̀тор явнопо̀люсний 

ял   мор. ял, я̀ла (веслово-вітрильна шлюпка 
з двома, трьома, чотирма парами весел) 

я̀ловый   шкір. я `ловий (виготовлений із 
шкіри великої рогатої худоби) 

я̀ма   я̀ма,-ми (заглиблення в чому-небудь, десь) 
я̀. возду̀шная   я `ма пові̀тря `на 

я̀. зо̀льная   попільни `к,-ка̀ 
я̀. потенциа̀льная   я `ма потенці `йна 
я̀. скипова̀я   я `ма скіпова ` [стрибкова `] 
я̀. у `гольная   я `ма вугі̀льна 
я̀. шла̀ковая   я̀ма жу̀жельна, жужелѝще,-ща 

я̀мка   я `мка,-ки, ра̀ковина,-ни 
я̀. травлѐния   я `мка ща̀влення [тра̀влення] 

янта̀рный   буршти `новий 
янта̀рь   мін. буршти `н,-ну ` 
ярд   ярд,-да (англійська міра довжини, 

~ 91,44 см) 
я̀ркий   яскра̀вий 
яркомѐр   яскравомі̀р,-ра, яскравостемі̀р,-ра 
я̀ркостный   яскра̀вісний 
я̀ркость   яскра̀вість,-вости 
я̀. звезды̀   яскра̀вість зорі̀ 

ярмо̀   ярмо̀,-ма̀ (1. ел. частина магнетного 
кола електричної машини, яка з’єднує між 
собою її полюси, 2. гніт, утиск) 
я. магнѝтное   ярмо̀ магне `тне 
я. щёточное   ярмо̀ щі̀ткове ` 
я. электромагнѝта   ярмо̀ електромагне `та 

я̀рус   1. ряд,-ду, я `рус,-су; 2. геол. я `рус,-су; 
3. буд. по `верх,-ху 

я̀русный   я `русний, поверхо `вий 
я̀сень   1. я `сен,-на; 2. ясени `на,-ни 

(будматеріял) 
ячѐистый   1. коміркува̀тий; 2. ніздрюва̀тий; 

3. по̀ристий, шпаринкува `тий, порува `тий 
ячѐйка   1. крист. комі̀рка,-ки; 2. чару̀нка,-ки 

(у мережі) 
я. ба̀зисная   комі̀рка ба `зисна 
я. единѝчная   комі̀рка одини `чна 
я. кристаллѝческой решётки   комі̀рка 
кристалі `чної ґра̀тки 

я. кубѝческая   комі̀рка кубі̀чна 
я. пересчёта   комі̀рка перераху `нку 
я. прямоуго̀льная   комі̀рка прямоку `тна 
я. элемента̀рная   комі̀рка елемента `рна 

я̀шма   мін. я̀шма,-ми, лисковѐць,-вця̀, я̀спис,-су 
(осадова гірська порода, яка складається 
з дрібних зерен кварцу червоного, сірого, 
зеленого, білого й чорного кольору і халцедону, 
використовують як декоративний камінь 
і для виготовлення художніх виробів) 
я̀. ага̀товая   я `шма ага̀това 
я̀. база̀льтовая   я `шма база̀льтова 
я̀. кра̀сная   я `шма черво̀на

Я 
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ящик                                                                                                                     ящичный 

я̀щик   скрѝнька,-ки, шухля̀да,-ди, скрѝня,-ні 
я̀. вентилляцио̀нный   скрѝнька вентиляці̀йна, 
скри `ня прові `трювальна 

я̀. гасѝльный   кала̀ниця,-ці, скри `нька 
гаси `льна 

я̀. громоотво̀дный   скри `нька громозві `дна 
я̀. грязево̀й   скрѝнька шля `мова 
я̀. заря̀дный   скри `нька заря `дна 
я̀. инструмента̀льный   
скри `нька інструмента̀льна 

я̀. кана̀тный   скрѝнька лѝнвова [кодо̀лова] 
я̀. отсто̀йный   скри `нька усті̀йна 

я̀. пѝсьменного стола̀   
шухля `да письмо̀вого сто `лу 

я̀. почто̀вый   скри `нька пошто `ва 
я̀. распределѝтельный   скрѝнька розподі̀льна 
я̀. стержнево̀й   скри `нька стрижне `ва 
я̀. укупо̀рочный   скри `нька пакува̀льна 
я̀. фильтрова̀льный   скрѝнька фільтраці̀йна 

[цідѝльна] 
я̀. цементацио̀нный   мет. скри `нька 
цементаці `йна 

я̀щичный   скринько `вий, шухля `дний 
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абажур                                                                                                автобалансований 

 
А 

 
абажу̀р   абажу `р, шар стекля `нный 
абажу̀рний   абажу `рный 
аба̀к(а)   аба̀к(а) 
абду̀ктор   абду̀ктор 
абераці̀йний   аберрацио `нный 
абера̀ція   аберра̀ция 
абза̀ц   абза̀ц 
абля̀ція   абля `ция 
абонемѐнт   абонемѐнт 
абонѐнт   абоне `нт 
абонѐнтний   абоне `нтный 
абонува̀ння   абони `рование 
абонува̀ти   абони `ровать 
абразѝв   абрази `в 
абразѝвний   абрази `вный 
абразѝвно-   абразѝвно- 
а̀брис   а̀брис 
абсолю̀тний   абсолю `тный 
абсолю̀тно   абсолю `тно 
абсорбѐнт   абсорбѐнт 
абсо̀рбер   абсо̀рбер 
абсорбівнѝй   абсорби `рующий 
абсорбо̀ваний   абсорбѝруемый, 
абсорбѝрующийся 

абсорбува̀льний   абсорби `рующий 
абсорбува̀льність   спосо̀бность абсорбцио̀нная 
абсорбува̀ння   абсо̀рбция 
абсорбува̀ти, забсорбува̀ти   абсорби `ровать 
абсорбці̀йний   абсорбцио `нный 
абсо̀рбція   абсо̀рбция 
абстраго̀ваний   абстраги `руемый 
абстрагува̀льний   абстраги `рующий 
абстрагува̀ння   абстраги `рование 
абстрагува̀ти   абстраги `ровать 
абстрагува̀тися   абстрагѝроваться, отвлека̀ться 
абстра̀ктний   абстра `ктный, отвлечённый 
абстра̀ктність   отвлечённость 
абстра̀кція   абстра̀кция 
абсцѝса   абсци `сса 
аванбѐк   аванбе `к 
аванга̀рд   аванга̀рд 

аванга̀рдний   авангардный 
аванка̀мера   аванка `мера 
ава̀нс   ава̀нс 
авансо̀ваний   аванси `руемый 
авансува̀ти   аванси `ровать 
аварі̀йний   аварѝйный 
аварі̀йність   авари `йность 
ава̀рія   ава̀рия 
авдіо̀метер   аудио `метр 
авіапіра̀тство   уго̀н самоле `та 
аві̀зо   ави `зо 
авіяба̀за   авиаба̀за 
авіябензѝна   авиабензи `н 
авіябудува̀ння   авиастрои `тельство 
авіядвигу̀н   авиадвѝгатель 
авіязніма̀ння   авиасье `мка 
авіяконстру̀ктор   авиаконстру `ктор 
авіякутомі̀р   авиасекста `нт 
авіялі̀нія   авиалѝния 
авія̀ль   авиа `ль 
авіямоделі̀зм   авиамодели `зм 
авіямодѐль   авиамодѐль 
авіяно̀сець   авиано `сец 
авіяно̀сний   авиано `сный 
авіяпо̀шта   авиапо `чта 
авіяпромисло̀вість   авиапромы `шленность 
авіясекста̀нт   авиасекста `нт 
авіясигна̀льний   авиасигна `льный 
авіясполу̀чення   авиасообще `ние 
авіятѐхніка   авиатѐхника 
авія̀тор   авиа̀тор 
авіятра̀нспорт   авиатра `нспорт 
авіятра̀са   авиали `ния 
авія̀ція   авиа̀ция 
авра̀л   авра `л 
авра̀лити   авра̀лить 
авра̀льний   авра̀льный 
австені̀т   аустенѝт 
австені̀тний   аустени `тный 
автентѝчний   аутенти `чный 
а̀вто   а̀вто, автомобѝль легково `й 
автоба̀за   автоба̀за 
автобала̀нс   автобалансиро `вка 
автобала̀нсний   автобаланси `руемый, 
самобаланси `рующийся 

автобалансо̀ваний   автобалансѝруемый, 
самобаланси `рующийся 
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автобалансувальний                                                                               автоскладання 

автобалансува̀льний   автобаланси `рующий 
автобетоноперемі̀шувач   автобетономеша̀лка 
автоблоко̀вання   автоблокиро `вка 
авто̀бус   авто `бус 
автоваго̀н   автоваго `н 
автованта̀жний   автогрузово `й 
автовідповіда̀ч   автоотве `тчик 
автовізо̀к   автотелѐжка 
автовокза̀л   автовокза `л 

автогальмо̀   автото `рмоз 
автогара̀ж   автогара `ж 
автогѐн   автоге `н 
автогѐнний   автоге `нный 
автогрѐйдер   автогре `йдер 
автогудрона̀тор   автогудрона `тор 
автодвірѐць   автовокза `л 
автодоро̀жній   автодоро `жный 
автодрезѝна   автодрези `на 
автодро̀м   автодро̀м 
автожѝр   автожѝр 
автозаво̀д   автозаво `д 
автозамика̀ч   автозамыка `тель 
автозапра̀вник   автозапра `вщик 
автозбала̀нсний   самобаланси `рующийся 
автозбалансува̀ння   автобалансиро `вка 
автозупѝнення   австосто `п 
автозчѐп   автосце `пка 
автозчѐплення   автосце `пка 
автозчі̀плювання   автосце `пка 
автоінспѐкція   автоинспе `кция, инспе `кция 
автомоби `льная 

автока̀р   автока `р 
автоката̀ліз   автоката `лиз 
автокла̀в   автокла̀в 
автоколива̀ння   автоколеба̀ние 
автоколивнѝй   автоколеба `тельный 
автоколіма̀тор   автоколима `тор 
автоколо̀на   автоколо `нна 
автоконвѐртор   автоконве `ртор 
автоконтро̀ль   автоконтро `ль 
автоко̀рба   автолебёдка 
автоко̀рд   автоко̀рд 
автокра̀діж   уго̀н автомоби `ля 
автокра̀н   автокра̀н 
автокранівнѝк   автокрановщи `к 
авто̀л   авто̀л 

автола̀к   автола `к 
автолебі̀дка   автолебёдка 
авто̀ліз   авто `лиз 
автолітогра̀фія   автолитогра `фия 
автомагістра̀ль   автомагистра̀ль, автострада 
автома̀т   автома̀т 
автоматиза̀ція   автоматиза `ция 
автоматизо̀ваний   автоматизи `руемый 
автоматизува̀льний   автоматизѝрующий 
автоматизува̀ння   автоматизи `рование 
автоматизува̀ти   автоматизи `ровать 
автома̀тика   автома̀тика 
автоматѝчний   автоматѝческий, автоматѝчный 
автоматѝчність   автомати `чность 
автома̀тний   автома̀тный 
автомашѝна   автомаши `на 
автомехані̀чний   автомехани `ческий 
автомобілебудува̀ння   автомобилестроѐние 
автомобілі̀зм   автомобили `зм 
автомобілі̀ст   автомобили `ст 
автомобі̀ль   а̀вто, автомобѝль 
автомобі̀льний   автомоби `льный 
автомодулюва̀ти   автомодули `ровать 
автомодуля̀ція   автомодуля `ция 
автомото̀р   автомото̀р 
автомотрѝса   автомотри `са 
автонаванта̀жувач   автопогру `зчик 
автоно̀мія   автоно `мия 
автоно̀мний   автоно `мный 
автоно̀мність   автоно `мность 
автоопера̀тор   автоопера `тор 
автопа̀рк   автопа̀рк 
автопіло̀т   автопило `т 
автоподава̀ч   автопода `тчик 
автопокрѝшка   автопокры `шка 
автополива̀льниця   автополива `лка 
автополива̀чка   автополива `лка 
автопо̀тяг   автопо `езд 
автопричѐп   автоприце `п 
авторегі̀стер   автореги `стр 
авторегулюва̀ння   авторегули `рование 
авторемо̀нтний   авторемо `нтный 
авторуші̀й   автомото̀р 
автосѝн   сельсѝн (следя `щий) 
автосклада̀льний   автосбо `рочный 
автосклада̀ння   автосбо `рка 

А 
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автостоп                                                                                                          аквалангіст 

автосто̀п   австосто̀п 
автостра̀да   автостра `да, автомагистра `ль 
автотра̀ктор   автотра `ктор 
автотра̀нспорт   автотра `нспорт 
автотрансформа̀тор   автотрансформа `тор 
автотяга̀ч   автотяга̀ч 
автофазува̀ння   автофазиро `вка 
автофреза̀   автофреза ` 
автохро̀м   автохро `м 
автоцистѐрна   автоцисте `рна 
автошляховѝй   автодоро `жный 
агѐнт   агѐнт 
агломера̀т   агломера̀т 
агломера̀ція   агломера `ция, спека̀ние 
агрега̀т   агрега `т 
агрегатува̀ння   агрегати `рование 
агрега̀ція   агрега̀ция 
агресѝвний   агресси `вный 
агресѝвність   агресси `вность 
а̀гро-   а̀гро- 
агрокомбіна̀т   агрокомбина `т 
агрометеороло̀гія   агрометеороло̀гия 
агроно̀м   агроно̀м 
агрономі̀чний   агрономи `ческий 
агрономі̀я   агрономи `я 
агропромисло̀вість   агропромы `шленность 
агротѐхніка   агротѐхника 
агрофі̀зика   агрофи `зика 
агрохѐмія   агрохи `мия 
адапта̀ція   адапта̀ция 
ада̀птер   ада̀птер 
адапто̀ваний   адапти `руемый 
адаптува̀льний   адапти `рующий 
адаптува̀ти   адапти `ровать 
адвѐкція   адвѐкция 
адвентѝвний   адвенти `вный 
адгезѝвний   адгезѝвный 
адгѐзія   адгѐзия 
аддѐнд   аддѐнд 
аддитѝвний   аддити `вный 
аддитѝвність   аддити `вность 
адеква̀тність   адеква `тность 
адитѝв   приса `дка 
адіяба̀та   адиаба̀та 
адміністратѝвний   администратѝвный 
адміністра̀ція   администра `ция 
адмініструва̀ти   администри `ровать 

адміта̀нс   адмитта̀нс 
адрѐса   а̀дрес 
адреса̀нт   адреса̀нт, отправи `тель 
адреса̀т   адреса̀т 
адсо̀рація   адсо̀рбция 
адсорба̀т   адсорба̀т 
адсорбѐнт   адсорбѐнт 
адсо̀рбер   адсорбѐр 
адсорбува̀льник   адсорбѐр 
адсорбува̀ти   адсорби `ровать 
адсо̀рбувач   адсорбѐнт 
адсорбці̀йний   адсорбцио `нный 
адсо̀рбція   адсо̀рбция 
аера̀тор   аэра̀тор 
аера̀ція   аэра̀ция 
аеродина̀міка   аэродина `мика 
аеродинамі̀чний   аэродинами `ческий 
аеродро̀м   аэродро̀м 
аеродро̀мний   аэродро `мный 
аерозо̀ль   аэрозо̀ль 
аеролі̀фт   подъёмник пневмати `ческий 
аеромеха̀ніка   аэромеха `ника 
аеромехані̀чний   аэромехани `ческий 
аерона̀вт   аэрона̀вт 
аеропла̀н   аэропла `н 
аеропо̀рт   аэропо̀рт 
аеророзпѝлювач   аэрораспыли `тель 
аеросвітлѝна   аэрофотосни `мок 
аероста̀т   аэроста̀т, шар возду `шный 
аерофотозніма̀ння   аэрофотосьёмка 
аерофотозні̀мок   аэрофотосни `мок 
аерува̀ти   аэри `ровать 
а̀збест   а̀сбест 
азбестопо̀всть   асбово `йлок 
азбестотекстолі̀т   асбестотекстоли `т 
азбестоцемѐнт   асбестоцемѐнт 
азбопла̀стик   пла̀стики сло̀истые, асбопла̀стик 
азбошѝфер   асбоши `фер 
азеотро̀п   азеотро `п 
а̀зимут   а̀зимут 
азимута̀льний   азимута `льный 
азо̀т   азо̀т 
азотиза̀ція   азотиза̀ция, нитри `рование 
азотува̀ння   нитри `рование 
айншта̀йній   эйнште `йний 
аквала̀нг   аквала̀нг 
аквалангі̀ст   акваланги `ст 
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акваметрія                                                                                                              амоняк 

акваметрі̀я   аквамѐтрия 
аква̀ріум   аква `риум 
акватѝпія   акватѝпия 
аквато̀рія   аквато̀рия 
акліматиза̀ція   акклиматиза `ция 
акліматизо̀ваний   акклиматизи `рованный, 
акклиматизи `рующийся 

акліматизува̀льний   акклиматизѝрующий 
акліматизува̀ти   акклиматизи `ровать 
акомода̀ція   аккомода̀ция 
ако̀рд   акко̀рд 
ако̀рдний   акко `рдный 
акредитѝв   аккредити `в 
акредитува̀ти   аккредити `ровать 
акселеро̀метер   акселеро `метр 
аксіо̀ма   аксио `ма, постула `т 
аксія̀льний   аксиа `льный 
аксія̀льно-   аксиа̀льно- 
акт   акт 
актѝв   акти `в 
актива̀тор   актива̀тор 
актива̀ція   актива̀ция 
активіза̀ція   активиза `ция 
активізо̀ваний   активизи `руемый, 
активизи `рующийся 

активізува̀льний   активизи `рующий 
активізува̀ти   активизи `ровать 
актѝвний   акти `вный, дѐйственный 
актѝвність   акти `вность 
активува̀ння   актива `ция, активи `рование 
активува̀ти   активи `ровать 
актині̀ди   актинѝды, актино `иды 
актѝній   акти `ний 
актѝно-   акти `но- 
актино̀граф   актино `граф 
актино̀їди   актинѝды, актино̀иды, семѐйство 
акти `ния 

актино̀метер   актино `метр 
актиномѐтрія   актиноме `трия 
акумулюва̀льний   аккумули `рующий 
акумулюва̀льність   
спосо `бность аккумули `рующая 

акумулюва̀ння   аккумуля̀ция, аккумулѝрование 
акумулюва̀ти   аккумули `ровать 
акумуля̀тор   аккумуля `тор 
акумуля̀торний   аккумуля `торный 

акумуля̀ція   аккумуля `ция 
акумульо̀ваний   аккумули `руемый, 
аккумули `рующийся 

аку̀стика   аку̀стика 
акустѝчний   акусти `ческий 
акцѐнт   акцѐнт 
акцентува̀ти   акценти `ровать, акцентова `ть 
акцѐптор   акце `птор 
акцѐпторний   акце `пторный 
акцептува̀ння   акцептова `ние 
акцѐсорний   акце `ссорный 
акцидѐнтний   акциде `нтный 
акцидѐнція   акцидѐнция 
акцѝз   акци `з 
акціонѐр   акционе `р 
а̀кція   а̀кция 
а̀лгебра   а̀лгебра 
алгебрѝчний   алгебраи `ческий 
алгорѝтм   алгорѝтм 
алеба̀стер   алеба̀стр 
алѐмбік   але `мбик 
алітува̀ння   алити `рование 
алія̀жний   леги `рованный 
алкалі̀чність   щёлочность 
алкого̀ль   спирт 
алма̀з   алма̀з 
алма̀зний   алма̀зный 
ало̀нж   алло `нж 
алотропі̀я   аллотропи `я 
алу̀нд   алу̀нд 
алюмі̀нієвий   алюми `ниевый 
алюмі̀ній   алюмѝний 
алюмініюва̀ння   алити `рование 
алюмогѐль   алюмогѐль 
алюмосиліка̀т   алюмосилика `т 
аля̀рм   трево `га 
амальга̀ма   амальга̀ма 
амальгама̀ція   амальгама̀ция 
амальгамува̀ти   амальгамѝровать 
амо̀ній бікарбона̀т   со `да аммиа̀чная 
амоній гідроксѝд   спирт нашаты `рный 
амоній залі̀зо (ІІ) сульфат   соль Мо `ра 
амо̀ній нітра̀т   сели `тра аммиа `чная 
амо̀ній хлорѝд   аммо̀ний хло̀ристый, нашаты̀рь 
амонія̀к   аммиа `к 
амо̀няк   аммиа̀к 
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амортизатор                                                                                                             арбітр 

амортиза̀тор   амортиза `тор 
амортизаці̀йний   амортизацио `нный 
амортиза̀ція   амортиза `ция 
амортизо̀ваний   амортизи `руемый 
амортизува̀льний   амортизи `рующий 
амортизува̀ння   амортиза `ция 
амортизува̀ти, замортизува̀ти   амортизѝровать 
амо̀рфний   амо `рфный 
амо̀рфність   амо̀рфность 
ампѐр   ампѐр 
ампера̀ж   ампера̀ж 
амперомѐтер   ампермѐтр 
ампліту̀да   амплиту `да 
ампліту̀дний   амплиту `дный 
ампліту̀дно-   амплиту `дно- 
амфотѐрний   амфотѐрный 
амфотѐрність   амфотѐрность 
ана̀ліз   ана `лиз 
аналіза̀тор   анализа `тор 
аналізува̀ння   ана `лиз 
аналізува̀ти   анализи `ровать 
аналі̀тика   аналѝтика 
аналітѝчний   аналити `ческий 
анало̀гія   анало `гия 
ангідрѝд   ангидри `д 
ангідрѝт   ангидри `т 
ангстрѐм   ангстрѐм 
анексува̀ння   аннекси `рование 
анексува̀ти   аннекси `ровать 
анемо̀метер   анемо̀метр 
анігіля̀ція̀   аннигиля `ция 
анізотропі̀я   анизотропи `я 
анізотро̀пний   анизотро `пный 
анійо̀н   анио `н 
анілі̀н   анили `н 
анйо̀н   анио `н 
а̀нкер   а̀нкер 
а̀нкерний   а̀нкерный 
анкерува̀ння   анкеро `вка 
ано̀д   ано `д 
ано̀дний   ано `дный 
анодува̀ння   анодѝрование 
анома̀лія   анома̀лия 
антагоні̀зм   антагони `зм 
антагоністѝчний   антагонисти `ческий 
антѐна   анте `нна 

антиадгезѝв   антиадгези `в 
антивібра̀тор   антивибра `тор 
антидетона̀тор   антидетона `тор 
антиекранува̀ння   антиэкрани `рование 
антиемісі̀йний   антиэмиссио `нный 
антиінду̀ктор   антиинду `ктор 
антикато̀д   антикато `д 
антикорозі̀йний   антикоррозио `нный 
антимоні̀тний   сурьмяни `стый 
антиоксида̀нт   антиокисли `тель, 
противоокисли `тель 

антипаралѐльний   антипаралле `льный 
антирезона̀нс   антирезона `нс 
антисѐптика   антисе `птика 
антисептѝчний   антисепти `ческий 
антисиметрѝчний   антисимметрѝческий 
антисимѐтрі̀я   антисиммѐтрия 
антистатѝчний   антистати `ческий 
антитоксѝчний   антитокси `ческий 
антифа̀зний   антифа `зный 
антиферомагнетѝзм   антиферромагнети `зм 
антиферомагнѐтний   антиферромагнѝтный 
антифрѝз   антифри `з 
антифрикці̀йний   антифрикцио `нный 
антицикло̀н   антицикло `н 
антрацѝт   антраци `т 
анулюва̀ти   аннули `ровать 
апара̀т   аппара `т, ста `нция 
апара̀тний   аппара `тный 
апара̀тник   аппара̀тчик, опера `тор 
апарату̀ра   аппарату `ра 
апатѝт   апати `т 
апелюва̀ти   апелли `ровать 
апеля̀ція   аппеля `ция 
аперіодѝчний   апериоди `ческий 
аперту̀ра   аперту̀ра 
апліка̀ція   апплика `ция 
апофѐма   апофѐма 
апретува̀ння   аппрети `рование 
апроба̀ція   апроба̀ция 
апробо̀ваний   апроби `руемый 
апробува̀льний   апроби `рующий 
апробува̀ти   апробѝровать 
апроксима̀ція   аппроксима `ция 
ар   ар 
арбі̀тр   арби `тр 
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арбітраж                                                                                                              афінність 

арбітра̀ж   арбитра̀ж 
аргумѐнт   аргумѐнт 
аргументува̀ти   аргументи `ровать 
арґо̀н   арго `н 
арґо̀новий   арго `новый 
арео̀метер   арео̀метр 
аретѝр   аррети `р 
аритмо̀метер   арифмо `метр 
а̀рка   а̀рка 
арка̀да   арка `да 
арка̀дний   арка `дный 
а̀рковий   а̀рочный 
а̀рково-   а̀рочно- 
арктѝчний   арктѝческий 
а̀ркуш   лист 
аркушѐвий   листово `й 
а̀ркушик   листо `к 
аркушовальцівнѝй   листопрока `тный 
аркушозгина̀льний   листоги `бочный 
аркушоправѝльний   листоправи `льный 
аркушоштампува̀льний   листоштампо̀вочный 
аркушеподі̀бний   листовѝдный, 
листообра̀зный 

арма̀да   арма̀да 
армату̀ра   армату̀ра 
армату̀рний   армату̀рный 
армату̀рник   армату̀рщик 
а̀рмко-   а̀рмко- 
армува̀льний   арми `рующий 
армува̀ння   армѝрование 
армува̀ти   армѝровать 
арома̀т   арома̀т 
ароматѝчний   аромати `ческий 
арсѐн   мышья `к 
арсена̀л   арсена `л 
артезія̀нський   артезиа `нский 
артикуля̀ція   артикуля `ция 
артилерѝст   артиллери `ст 
артилері̀йський   артиллери `йский 
артилѐрія   артиллѐрия 
архео̀лог   архео `лог 
археологі̀чний   археологи `ческий 
археоло̀гія   археоло `гия 
архіпела̀г   архипела `г 
архітѐктор   архите `ктор 
архітекту̀ра   архитекту `ра 

архітра̀в   эпистѝль 
аршѝнник   мышья `к 
асенізаці̀йний   ассенизацио `нный 
асеніза̀ція   ассениза `ция 
асенізува̀ти   ассенизи `ровать 
асигна̀ції   ассигна `ции 
асигнаці̀йний   ассигнацио `нный 
асигнува̀ти   ассигнова `ть 
асиметрѝчний   асимметри `ческий 
асимѐтрія   асиммѐтрия 
асимілюва̀ти   ассимили `ровать 
асиміля̀ція   ассимиля `ция 
асимпто̀та   асимпто `та 
асинхро̀нний   асинхро `нный 
асортимѐнт   ассортиме `нт 
асоціятѝвний   сочета̀тельный 
аспіра̀тор   аспира̀тор 
аспіра̀ція   аспира̀ция 
астрона̀вт   астрона `вт, космона `вт 
астрона̀втика   космона `втика 
астроно̀м   астроно `м 
астрономі̀чний   астрономи `ческий 
астроно̀мія   астроно `мия 
астрофі̀зика   астрофи `зика 
асфа̀льт   асфа̀льт 
асфальтобето̀нний   асфальтобето̀нный 
асфальто̀ваний   асфальти `руемый 
асфальтовиклада̀льник   асфальтоукла `дчик 
асфальтува̀льний   асфальти `рующий 
асфальтува̀ти   асфальти `ровать 
атако̀ваний   атаку `емый 
атакува̀льний   атаку `ющий 
атакува̀ти   атакова `ть 
ательє̀   ательѐ 
атенюа̀тор   аттенюа `тор 
атеста̀т   аттеста `т 
атеста̀ція   аттеста̀ция 
атесто̀ваний   аттести `руемый 
атестува̀льний   аттести `рующий 
атестува̀ти   аттестова `ть 
атмосфѐра   атмосфе `ра 
атмосфѐрний   атмосфѐрный 
а̀том   а̀том 
атома̀рний   атома̀рный 
афіна̀ція   аффина `ция 
афі̀нність   сродство ` 
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 660
афіша                                                                                                    багаторівчаковий 

афі̀ша   плака̀т 
ацета̀т   со̀ль уксусноки `слая 
ацетилѐн   ацетиле `н 
ацето̀н   ацето `н 

 
Б 

 
ба̀ба   ба̀ба 
бабі̀т   баббѝт 
бабі̀товий   баббѝтовый 
ба̀бка   ба̀бка, чу̀шка 
бабкола̀м   чушколо `м 
бабколама̀ч   чушколома `тель 
баво̀вна   ва̀та, хло̀пок 
баво̀вник   хлопча̀тник 
баво̀вництво   хлопково `дство 
бавовноочѝсня   заво̀д хлопкоочистѝтельный 
баво̀вня̀ний   хло̀пковый, хлопчатобума̀жный 
бага̀ж   бага̀ж 
бага̀жний   бага̀жный 
бага̀жник   бага̀жник 
багатоа̀рковий   многоа `рочный 
багатоба̀рвність   плеохрои `зм 
багатовалко̀вий   многовалко `вый 
багатоварія̀нтний   поливариа `нтный 
багатовѝмірний   многоме `рный 
багатовитко̀вий   многовитко `вый 
багатові̀сний   многоо `сный 
багатові̀сність   многоо `сность 
багатово̀дний   многово `дный 
багатово̀дність   водооби `льность 
багатоворі̀тник   многопо `люсник 
багатогалузѐвий   многоотраслево `й 
багатогармоні `йний   полигармонѝческий 
багатогні̀здний   многогнёздный 
багатогніздовѝй   многогнёздный 
багатогранѝчний   многопредѐльный 
багатогра̀нник   многогра `нник 
багатоґаровѝй   многопа `зовый 
багатодѝсковий   многоди `сковый 
багатодро̀товий   многопро `волочный 
багатоелектро̀дний   многоэлектро `дный 
багатожѝльний   многожи `льный 
багатозві̀дний   многоа `рочный 

багатозву̀чність   полифони `я 
багатозв’я̀зний   многосвя `зный 
багатозна̀чний   многозна `чный 
багатока̀мерний   многока `мерный 
багатокана̀льний   многокана `льный 
багатокаска̀дний   многокаска `дный 
багатоколі̀йний   многоколѐйный, многопу̀тный 
багатоко̀лірний   полихромати `ческий 
багатоко̀лірність   плеохрои `зм 
багатоколі̀сний   многоколёсный 
багатокомірко̀вий   многоячѐйковый 
багатокомпонѐнтний   многокомпоне `нтный 
багатоконта̀ктний   многоконта `ктный 
багатокра̀тний   многокра `тный 
багатоку̀тний   многоуго `льный 
багатоку̀тник   многоуго `льник 
багатолѐзовий   многоле `звийный 
багатолітра̀жний   многолитра `жный 
багатолопатѐвий   многоло `пастный 
багатолу̀к   арка `да 
багатолу̀ковий   арка `дный 
багатомѐжний   многопреде `льный 
багатометро̀вий   многометро `вый 
багатомі̀сний   многоме `стный 
багатомото̀рний   многомото `рный 
багатонапря̀млений   многонапра̀вленный 
багатонитко̀вий   многони `точный 
багатооберто̀вість   многообора `чиваемость 
багатоопераці̀йний   многооперацио `нный 
багатоопо̀рний   многоопо `рный 
багатоосьовѝй   многоо `сный 
багатопа̀зовий   многопа `зовый 
багатопла̀новий   многопла `новый 
багатоплѐчий   многопле `чий 
багатоповерхо̀вий   многоэта `жный, 
многоя `русный 

багатопозиці̀йний   многопозицио̀нный 
багатопо̀люсник   многопо̀люсник, мультипо̀ль 
багатопрого̀нний   многопроле `тный 
багатора̀зовий   многокра̀тный, неоднокра̀тный 
багаторазо̀вість   неоднокра `тность 
багатораменѐвий   многопле `чий 
багаторівчако̀вий   многопа `зовый 
багаторівчако̀вий   многоручьево̀й 
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багаторізцевий                                                                                                         балон 

багаторізцѐвий   многорезцо `вый 
багаторозсі `яний   полидиспе `рсный 
багаторя̀дний   многоря `дный 
багатосері̀йний   крупносери `йный, 
многосери `йный 

багатосітко̀вий   многосе `точный 
багатоскла̀дність   полимѐрия 
багатосмуговѝй   многополо `сный 
багатостаді̀йний   многостади `йный 
багатосторо̀нній   многосторо `нний 
багатоступі `нчастий   многоступе `нчатый 
багатосхі̀дчастий   многоступе `нчатый 
багатотона̀жний   крупнотонна `жный 
багатото̀нний   многото `нный 
багатотру̀бний   многотру `бный 
багатоуда̀рний   многоуда `рный 
багатофа̀зний   многофа `зный 
багатофункці̀йний   многофункциона `льный 
багатохвильовѝй   многоволново̀й 
багатохі̀дний   многоходово `й 
багатоходовѝй   многоходово `й 
багатоцикло̀вѝй   многоциклово `й 
багатоцилі̀ндровий   многоцили `ндровый 
багаточарунко̀вий   многоячѐйковый 
багаточасто̀тний   многочасто `тный 
багаточлѐн   многочле `н, полино̀м 
багаточлѐнний   многочле `нный 
багатошаро̀вий   многосло `йный 
багатощелѐповий   многоче `люстный 
багатоя̀русний   многоя `русный 
ба̀гер   ба̀гер 
багѐт   баге `т 
багнѐт   штык 
багнѐтовий   штыко `вый 
багнѝстий   то̀пкий 
багно̀   ти `на 
баго̀р   баго `р 
багря̀нцевий   пурпуро `вый 
багу̀л   тюк 
баддя̀   бадья ` 
ба̀за   ба̀за, ба̀зис 
база̀льт   база̀льт 
базані̀т   базани `т 
ба̀зисний   ба̀зисный 
базо̀ваний   базѝрованный, базѝруемый, 
базѝрующийся, осно `вывающийся 

ба̀зовий   ба̀зовый, ба̀зисный 
базува̀льний   базѝрующий 
базува̀ння   базѝрование 
базува̀ти   базѝровать 
базува̀тися   базѝроваться, осно `вываться, 
поко `иться 

байду̀жий   безразлѝчный, индифферѐнтный 
байду̀жість   безразли `чие 
байра̀к   овра̀г 
байт   байт 
бак   бак 
бака̀вт   бака̀ут 
бака̀н   бака̀н 
бакеліза̀ція   бакелиза `ция 
бакелі̀т   бакели `т 
бакелі̀товий   бакели `товый 
ба̀кен   ба̀кен 
ба̀кенний   ба̀кенный 
бакла̀га   бакла̀га, фля `га 
бактериза̀ція   бактериза `ция 
бактеризо̀ваний   бактеризо `ванный 
бактеризува̀ти   бактеризова `ть 
бактерицѝдність   бактерици `дность 
бактеріологі `чний   бактериологи `ческий 
бактеріоло̀гія   бактериоло `гия 
бактеріофа̀г   бактериофа `г 
бактѐрія   бактѐрия 
бактерія̀льний   бактериа `льный 
бала̀нс   бала `нс 
балансѝр   баланси `р, коромы `сло 
балансівнѝй   баланси `рующий 
бала̀нсний   бала̀нсный 
балансо̀ваний   баланси `рованный, 
баланси `руемый, баланси `рующийся 

бала̀нсовий   бала̀нсный 
балансува̀льний   баланси `рующий 
балансува̀ння   балансѝрование, балансиро̀вка 
балансува̀ти   баланси `ровать 
бала̀ст   балла̀ст 
бала̀стний   балла̀стный 
балі̀стика   баллѝстика 
балістѝчний   баллисти `ческий 
ба̀лка   ба̀лка, овра `г 
балкува̀тий   овра̀жистый 
балкува̀тість   овра̀жистость 
бало̀н   балло `н 

Б 
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балонний                                                                                                     бездотиковий 

бало̀нний   балло̀нный 
бало̀новий   балло̀нный 
балюстра̀да   парапе `т 
баля̀сина   баля `сина 
ба̀мпер   ба̀мпер 
банда̀ж   банда̀ж 
банда̀жний   банда̀жный 
банк   банк 
ба̀нта   ри `гель 
ба̀нтина   затя `жка 
бантѝна   лѐгер, ри `гель 
ба̀ня   ку̀пол 
ба̀нястий   куполообра `зный 
банячо̀к   чугуно̀к 
бар   бар 
бараба̀н   бараба̀н 
бараба̀нити   бараба̀нить 
бараба̀нний   бараба̀нный 
баражува̀ння   барражи `рование 
баранѐць   бара̀шек, га `йка бара̀шковая 
барбота̀ж   барбота̀ж 
барботу̀вання   барботи `рование 
ба̀рва   окра̀ска, цвет 
барвѝстий   пёстрый 
ба̀рвнѝй   цветно̀й, цветово `й 
барвнѝк   вещество ` кра `сящее, краси `тель 
барвника̀рня   краси `льня 
ба̀рвність   расцвѐтка, цве `тность 
барвопо̀діл   цветоделѐние 
барді̀жність   мане `вренность 
ба̀рель   ба̀ррель 
барѐтер   барѐттер 
баретува̀ння   баретти `рование 
бар’є̀р  барье `р 
бар’є̀рний   барьѐрный 
ба̀ржа   ба̀ржа, су̀дно сухогру `зное 
барѝльце   бочо̀нок 
барѝт   бари `т 
ба̀рій   ба̀рий 
баро̀метер   баро̀метр 
барометрѝчний   барометри `ческий 
ба̀ртер   ба̀ртер 
басѐйн   бассѐйн 
батарѐя   батарѐя 
батѐрія   батарѐя 
бати-   бати- 

батиска̀ф   батиска̀ф 
батисфѐра   батисфе `ра 
бачо̀к   бачо̀к 
ба̀шта   ба̀шня, коло `нна 
ба̀штовий   ба̀шенный 
бджільнѝцтво лісовѐ   бортни `чество 
безаварі̀йний   безавари `йный 
безаварі̀йність   безавари `йность 
безармату̀рний   безармату `рный 
безбалансѝрний   безбаланси `рный 
безба̀льковий   безба̀лочный 
безба̀рвний   бесцве `тный, неокра̀шенный 
безборо̀нний   беззащи `тный 
безва̀дний   бездефѐктный 
безва̀жільний   безрыча `жный 
безвихіднѝй   безвы `ходный 
безвѝхідь   тупи `к 
безвихровѝй   безвихрово `й 
безвідмо̀вний   безотка `зный 
безвідпа̀дковий   безотхо `дный 
безвідпла̀тний   безвозмѐздный 

безвідповіда̀льність   безотве `тственность 
безвідрѝвний   безотры `вный 
безвідхі̀дний   безотхо `дный 
безві̀тря   безве `трие 
безві̀тряний   безве `тренный 
безвла̀дність   ине `рция 
безво̀дний   безво̀дный 
безво̀дник   ангидри `д 
безвуглецѐвий   безуглеро `дный 
безвузловѝй   безузлово `й 
безготівко̀вий   безнали `чный 
безгра̀нний   безгра `нный 
бездефѐктний   бездефе `ктный 
безді̀я   бездѐйствие 
бездія̀льний   бездѐйственный, бездѐйствующий, 
пасси `вный 

бездія̀льність   паси `вность 
бездові̀дність   бездоказа̀тельность 
бездові̀дно   бездоказа̀тельно 
бездога̀нно   безупре `чно 
бездо̀глядний   безнадзо̀рный 
бездоказо̀вість   бездоказа `тельность 
бездоказо̀во   бездоказа̀тельно 
бездо̀нний   бездо̀нный 
бездотико̀вий   бесконта `ктный 
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бездротовий                                                                                                         бензина 

бездро̀товий   беспро `волочный 
без’є `мнісний   безъёмкостный 
безза̀хисний   беззащи `тный 
безінерці̀йний   безинерцио `нный 
безкінцѐвий   бесконе `чный 
безко̀лірний   бесцве `тный 
безконта̀ктний   бесконта `ктный 
безконтро̀льний   бесконтро `льный 
безконтро̀льність   бесконтро `льность 
безко̀рбовий   бескривоши `пный 
безкошто̀рисний   бессмѐтный 
бѐзлад   беспоря `док 
безла̀ддя   беспоря `док 
безла̀дний   хаоти `ческий 
безла̀дність   беспоря `дочность 
безливнико̀вий   безли `тниковый 
бѐзліч   ма `сса 
безлопа̀тевий   безло̀пастный 
безмѐжний   безграни `чный, бесконе `чный, 
неограни `ченный 

безмѐжність   беспреде `льность 
безмѐжно   бесконе `чно 
бѐзмір   безме `рность 
безмі̀рий   безмѐрный 
безмі̀рний   безмѐрный 
безмі̀рність   безмѐрность 
безмі̀сткий   безъёмкостный 
безмомѐнтний   безмоме `нтный 
безнапі̀рний   безнапо `рный 
безолѝвний   безма̀сляный 
безолі̀йний   безма̀сляный 
безопо̀ковий   безопо `чный 
безопо̀рний   безопо `рный 
безо̀сідний   безуса `дочный 
безоско̀лковий   безоско `лочный 
безпѐка   безопа `сность 
безперебі̀йний   бесперебо `йный 
безперѐрвний   безостано `вочный, 
бесперебо `йный 

безперѐрвний   непреры `вный, сплошно `й 
безперѐрвність   беспреры `вность, 
непреры `вность 

безперѐрвно   непреры `вно 
безпереста̀нний   непрекраща `ющийся 
безперѐчний   категори `ческий 
безперешко̀дний   беспрепя `тственный 

безпѐчний   безопа `сный 
безпѐчність   безопа `сность 
безпідста̀вний   безоснова `тельный, 
неоснова `тельный 

безпідста̀вність   безоснова `тельность 
безпла̀новість   беспла `новость 
безплі̀шковий   бесшпо `ночный 
безпові̀тря̀ний   безвозду̀шный 
безповоро̀тний   безвозвра `тный 
безповоро̀тність   необрати `мость 
безповоро̀тно   безвозвра `тно 
безпомилко̀вий   безоши `бочный 
безпо̀пільний   беззо̀льный 
безпосерѐдній   прямо̀й, субстанти `вный 
безпошко̀дний   бездефе `ктный 
безприбутко̀вий   бездохо̀дный 
безра̀мний   безра̀мный 
безрѐйковий   безрѐльсовый 
безресо̀рний   безрессо `рный 
безришту̀нковий   безармату̀рный 
безрозжа̀рний   безнака `льный 
безрозкі̀сний   безраско `сный 
безрозмі̀рний   безразмѐрный 
безска̀лко̀вий   безоско `лочный 
безстрижнѐвий   бесстержнево `й 
безступі̀нчастий   бесступе `нчатый 
безсугло̀бний   бесшарни `рный 
безуда̀рний   безуда̀рный 
безумо̀вний   абсолю `тный 
безумо̀вно   безусло `вно 
безупѝнний   безостано `вочный, 
непрекраща `ющийся 

безупѝнність   беспреры `вность 
безутра̀тний   безубы̀точный 
безфо̀рмний   амо̀рфный, бесфо̀рменный 
безфо̀рмність   амо̀рфность 
безчѝнність   просто `й 
безшарні̀рний   бесшарни `рный 
безшво̀вий   бесшо `вный 
безшо̀вний   бесшо `вный 
безшпа̀рний   беззазо̀рный 
безшу̀мний   бесшу `мный 
безщілѝнний   беззазо̀рный 
бѐльтинґ   бѐльтинг 
бензѐн   бензо `л 
бензѝна   бензи `н 
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бензозаправний                                                                                              біофільтер 

бензозапра̀вний   бензозапра `вочный 
бензоколо̀нка   бензоколо `нка 
бензоналивнѝй   бензозапра `вочный 
бензопо̀мпа   бензонасо `с 
бентоні̀т   бентони `т 
бѐрег   бѐрег 
берегтѝ   щади `ть 
берѐза   берёза 
берѐзина   берёза, дѐрево берёзовое 
берестѝна   дѐрево берѐстовое 
берѝлій   бери `ллий 
беріжо̀к   бро `вка 
беркѝй   лѝпкий 
бѐта   бѐта 
бето̀н   бето̀н 
бетонівнѝй   бетонѝрующий, бетонѝруемый 
бето̀нний   бето̀нный 
бетоно̀ваний   бетони `рованный, 
бетони `руемый, бетони `рующийся 

бето̀новий   бето `нный 
бетонові̀з   бетоново `з 
бетоновклада̀ння   бетоноукла `дка 
бетонозмішува̀ч   бетоносмеси `тель 
бетонополімѐр   бетонополиме `р 
бетонува̀льний   бетони `рующий 
бетонува̀ння   бетони `рование 
бетонува̀ти   бетони `ровать 
бетоня̀р   бето̀нщик 
бѝло   бѝло 
бѝльце   по̀ручень, пери `ла 
бѝти   бить, колоти `ть, ударя `ть 
бѝтий   коло `ченный 
битнѝй   боево `й 
биття̀   биѐние, бо̀йка 
бич   бѝло, молоти `ло 
бия̀к   би `ло, боёк, кува̀лда, мо̀лот отбивно̀й, 
молоти `ло 

бі-   би- 
бібліо-   библио- 
бібліотѐка   библиоте `ка 
бібу̀ла   бума̀га промака `тельная 
біг   течѐние 
бі̀гти   течь 
бі̀гування   сседа̀ние 
бігу̀н   по `люс 
бігунѝ   бегуны ` 

бігунко̀вий   бегунко `вый 
бігу̀нний   по̀люсный 
бігуно̀к   бегуно `к 
бі̀дний   то `щий 
бідо̀н   бидо̀н, фля `га 
бі̀жний   бегу̀щий 
біжу̀чий   бегу `щий 
бій   бой 
бі̀йчик   боёк 
бік   ребро `, сторона `, фланк 
бікарбона̀т   двууглеки `слый 
біквадра̀т   биквадра̀т 
біконстру̀кція   биконстру `кция 
бі̀лений   лу `жённый 
бі̀лення   лужѐние, побѐлка 
білизна̀   белизна̀ 
білѝзна   бельё 
білѝзня̀ний   бельево `й 
білѝло   белѝла 
білѝльний   отбѐливающий 
бі̀лість   белизна ` 
білі̀ти   белѐть 
білко̀вий   протеѝновый 
білува̀ти   свежева̀ть 
бі̀ля   о̀коло, побли `зости 
біля̀к   бри `тва коже `вническая 
білякѝ   бегуны ` 
більйо̀н   биллио `н, миллиа `рд 
бі̀льшання   увеличѐние, укрупнѐние 
бі̀льшісний   мажорита `рный 
більшостѐвий   мажорита `рный 
біматерія̀л   металлопла `ст 
бімета̀л   бимета̀лл 
бімомѐнт   бимомѐнт 
біна̀рний   бина `рный 
біно̀кль   бино `кль 
біно̀м   бино `м 
біо-   био- 
біоенергѐтика   биоэнерге `тика 
біоката̀ліз   биоката̀лиз 
біокоро̀зія   биокорро `зия 
біоло̀гія   биоло `гия 
біо̀ніка   био̀ника 
біосфѐра   биосфѐра 
біотехноло̀гія   биотехноло `гия 
біофі̀льтер   биофѝльтр
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бірюза                                                                                                           бондарювати 

бірюза̀   бирюза ` 
бірюзо̀вий   бирюзо `вый 
бі̀сер   бѝсер 
біскві̀т   бискви `т 
бі̀смут   ви `смут 
біт   бит 
бі̀тум   бѝтум 
бі̀тумний   бѝтумный 
бічнѝй   боково `й 
бічницѐвий   ю̀бочный 
бічнѝця   ю̀бка 
блакѝтний   голубо̀й 
блакѝтний   лазу̀рный 
блакѝть   лазу̀рь 
блакѝт(ь)   синь 
бланк   бланк 
блѝжній   бли `жний 
близькѝй   бли `зкий 
блѝзькість   бли `зость 
блѝзько   вблизѝ, о̀коло 
близькоді̀я   близкодѐйствие 
блим   блик 
блѝмальний   мелька̀ющий 
блѝмання   мелька̀ние, мерца `ние, мига `ние 
блѝмати   мерца `ть, мига `ть 
блѝмнути   мигну̀ть 
блиск   блеск 
блискавѝчний   молниено `сный 
блѝскавка   мо̀лния 
блискавко̀вий   мо̀лнийный 
блискавковідві `д   громоотво `д 
блискавкоза̀хист   молниезащи `та 
блискавкозві̀д   молниеотво `д 
блискавкоприйма̀ч   молниеприёмник 
блѝскання   сверка̀ние 
блѝскати   мелька̀ть 
блѝскати, блискоті̀ти, блисну̀ти   сверка `ть, 
сверкну `ть 

блискітлѝвий   сверка `ющий 
блискоті̀ння   сверка `ние 
блискотлѝвий   блестя `щий 
блиску̀чий   блестя `щий 
блища̀ти   блестѐть, игра `ть 
блі̀дість   блѐдность 
блідні̀ти   бледнѐть 
блідні̀шати   бледнѐть 

блі̀днути   бледнѐть 
блок   блок 
блока̀тор   блокира `тор 
бло̀ки   бло `ки 
блоківнѝй   блокиро `вочный 
бло̀кінг-   бло `кинг- 
блокно̀т   блокно̀т 
блоко̀ваний   блокѝруемый, блокѝрующийся 
бло̀ковий   бло̀чный 
блокува̀льний   блокѝрующий, блокиро̀вочный 
блокува̀ння   блоки `рование, блокиро `вка 
блокува̀ти   блокѝровать 
блука̀ння   блужда̀ние 
блю̀мінг   блю `минг 
бля̀клий   блёклый 
бля̀кнення   выгора `ние 
блякнѝй   выцвета̀ющий 
бля̀кнути, збля̀кнути   выгоря `ть, вы `гореть; 
выцвета `ть, вы `цвести 

бля̀ха   желѐзо, жесть, лист жестяно̀й 
бляха̀р   кро `вельщик 
бляша̀ний   жестяно̀й 
бляша̀нка   бидо̀н, жестя `нка, чрен 
бля̀шка   пласти `нка 
бобі̀на   бобѝна 
бовва̀нець   ту `мба 
бо̀втанка   болту̀шка 
бо̀втати   болта `ть 
бо̀втатися   болта̀ться 
бовтнѝця   меша `лка 
бо̀йлер   бо̀йлер 
бойовѝй   боево `й 
боковѝй   боково̀й 
боковѝна   бокови `на 
бокс   бокс 
боксѝт   бокси `т 
болотнѝна   торф 
больвѐрк   больвѐрк 
бо̀мба   бо̀мба 
бомбардо̀ваний   бомбардиро `ванный 
бомбардува̀льник   бомбардиро `вщик 
бомбардува̀ти   бомбарди `ровать 
бо̀ндар   боча̀р, ка̀дочник 
бонда̀рний   боча̀рный 
бонда̀рство   ремесло̀ боча̀рное 
бондарюва̀ти   боча̀рить
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бонітува̀ння   бонитеро `вка 
боніфіка̀ція   бонифика `ция 
бор   бор, бур 
боразо̀н   боразо `н 
бора̀ти   бора̀ты 
борговѝй   долгово `й 
бордю̀р   бордю `р 
борі̀д   бо̀ристый 
борі̀дка   боро `дка 
бормашѝна   бормаши `на 
борні̀т   борни `т 
бородо̀к  бородо `к 
борозна̀   борозда̀ 
борознѝй   бороздно̀й 
борознѝк   бороздодѐлатель 
борознѝстий   боро `здчатый 
борознѝти   бороздѝть 
борознозагорта̀ч   бороздозакрыва̀тель 
борознорозкрива̀ч   бороздораскрыва `тель 
борона̀   борона ` 
боронува̀льник   борони `льщик 
боронува̀ння   бороне `ние, боронова `ние 
боронува̀ти   борони `ть, боронова̀ть 
бо̀рошно   мука ` 
борошномѐтер   фариноме `тр 
борт   борт 
бо̀ртик   бо `ртик 
бортінженѐр   бортинжене `р 
бортмеха̀нік   бортмеха `ник 
бо̀ртник   бо̀ртник 
бо̀ртництво   бортни `чество 
бортовѝй   борто̀вый 
борторозшѝрювач   борторасшири `тель 
бортува̀льний   борто̀вочный, бортова̀льный 
бортува̀ння   бортова `ние 
бортшта̀нга   бортшта `нга 
борть   борть 
борува̀льник   бури `льщик 
борува̀ння   борѝрование 
бот   бот 
ботвѝна   ботва ` 
ботдѐк   ботдѐк 
бочі̀вка   бочо̀нок 
бо̀чка   ба̀ррель, бо `чка 
бочковѝй   бо̀чечный 
бочкоподі̀бність   бочкообра `зность 

бочкоподі̀бний   бочкообра `зный 
бра   бра 
бра̀внінґ   бра̀унинг 
бра̀га   барда̀, бра̀га 
брагоперегі̀нний   брагоперего `нный 
бра̀жний   бра̀жный 
бра̀жник   чан зато̀рный, зато `рник 
бра̀зія   абра̀зия 
бра̀йтсток   бра̀йтсток 
брак   брак, отсу̀тствие 
браківнѝк   брако̀вщи `к 
брако̀ваний   брако `ванный 
браконьє̀р   браконье `р 
браконьє̀рство   браконье `рство 
бракува̀ння   бракова `ние 
бракува̀ти   бракова `ть 
бра̀ма   воро `та 
брандма̀уер   брандма̀уэр 
брандспо̀йт   брандспо `йт 
браслѐт   брасле `т 
бра̀ти   брать, заключа̀ть, принима̀ть, теребѝть 
брахістохро̀на   брахистохро `на 
брезѐнт   брезе `нт 
бретна̀ль   гвоздь косты̀льный, глуха̀рь, косты̀ль 
брига̀да   брига `да 
брѝжі   зыбь 
брижува̀ння   гофри `рование 
брижува̀ти   гофри `ровать 
бриза̀нтний   бриза̀нтный 
брѝзкалка   спринцо `вка 
брѝзкало   форсу̀нка 
брѝзкальний   бры `згальный 
брѝзкати, брѝзнути   бры̀згать, бры `знуть 
брѝзки   бры `зги 
бризковідбірнѝк   брызгоотдели `тель 
бризковловнѝк   брызгоулови `тель, 
брызгоула `вливатель 

брикѐт   брике `т 
брикѐтний   брикѐтный 
брикетува̀ння   брикети `рование 
брикетува̀ти   брикети `ровать 
брѝла   глы `ба 
бриль   шля `па 
брилья̀нт   бриллиа `нт, брилья `нт 
брилья̀нтовий   бриллиа̀нтовый, брилья̀нтовый 
брині̀ння   жужжа̀ние, звуча `ние
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бриніти                                                                                                               бульдозер 

брині̀ти   жужжа `ть, журча `ть, звуча̀ть 
брѝтва   бри `тва 
бритва̀ль   горшо̀к плави `льный 
брѝтваль   ти `гель 
брова̀р   заво̀д пивова `ренный 
брова̀рня   заво `д пивно `й 
бродѝльний   бродѝльный 
бродѝти   броди `ть 
броді̀ння   брожѐние, фермента `ция 
бром   бром 
бромі̀д   бро `мистый 
бро̀нза   бро̀нза 
бро̀нзовий   бро̀нзовый, кори `чневый 
бронзолива̀рний   бронзолите `йный 
бронзува̀ння   бронзи `рование 
бронзува̀ти   бронзи `ровать 
брошу̀ра   брошю `ра 
брошуро̀ваний   брошюро `ванный 
брошурува̀ння   брошюрова `ние 
бруд   грязь 
бру̀дер   бру `дер 
брук   мостова `я (булы `жная) 
брука̀р   мостовщи `к 
брукі̀вка   брусча̀тка, мостова `я (брусча̀тая, 
булы `жная) 

бруківнѝк   мостовщи `к 
брукня̀к   булы `жник, ка `мень булы̀жный 
бруко̀ваний   мо̀щенный, на `стланый 
брукува̀ння   моще `ние, настила `ние 
брукува̀ти, вѝбрукувати   мостѝть; настила̀ть, 
насла `ть 

брульйо̀н   брульо̀н 
бруна̀тний   корѝчневый 
брус   брус 
брусѝт   бруси `т 
бруско̀вий   брусо̀чный 
брусковѝй   осёлочный 
бру̀совий   бреве `нчатый 
брусо̀к   брусо `к, осело `к 
брусо̀чок   брусо `чек 
бру̀ствер   бру `ствер 
брухт   лом, скрап 
брухтува̀ння   скрап-проце `сс 
бряжча̀ти   бря `цать 
бря̀зкати   бря `цать 
бубня̀віння   набуха `ние, разбуха `ние 

бубня̀віти, набубня̀віти   набуха̀ть, набу̀хнуть; 
разбуха `ть, разбу̀хнуть 

бу̀бон   бараба̀н 
бу̀гель   бу̀гель 
буддета̀лі   стройдета̀ли 
будѐнний   тривиа `льный 
будѝнок   дом, зда̀ние 
будівѐльний   строи `тельный 
будівѐльник   строи `тель 
будівѐльно-   строи `тельно- 
буді̀вля   зда̀ние, постро `йка, сооруже `ние, 
строе `ние 

будівнѝй   строи `тельный 
будівнѝк   созида̀тель, строи `тель 
будівнѝцтво   строи `тельство, стро `йка 
будівнѝчий   строи `тель 
будінду̀стрія   стройинду `стрия 
бу̀дка   бу `дка, кабѝна 
будкера̀міка   стройкера `мика 
будмайда̀нчик   стройплоща `дка 
будматерія̀л   стройматериа `л 
будо̀ва   зда̀ние, построе `ние, сложе `ние, 
строе `ние, строй, стро `йка, устро `йство 

будо̀ваний   осно̀вывающийся, стро `ящийся 
будува̀ння   возведѐние, кла `дка, 
конструѝрование, постро̀йка, построѐние, 
стро `йка 

будува̀ти   возводѝть, воздвига `ть, класть, 
конструи `ровать, стро `ить 

будува̀ти, збудува̀ти   осно̀вывать, основа̀ть 
будува̀тися   стро̀иться 
буй   буёк, буй 
бук   бук 
бу̀ква   бу̀ква 
буква̀льний   буква `льный 
бу̀квений   бу̀квенный 
буко̀вний   бу̀квенный 
бу̀кса   бу̀кса 
буксѝр   букси `р 
буксѝрний   буксѝрный 
буксува̀ння   буксиро `вка 
буксува̀ти   буксѝровать 
була̀т   була `т 
бу̀льбашка   пузырёк 
бу̀льбашковий   пузырько `вый 
бульдо̀зер   бульдо `зер
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бу̀лька   пузырёк 
бу̀лькати   бу̀лькать 
булькоті̀ння   барбота̀ж 
бумера̀нг   бумера̀нг 
бу̀нкер   бу `нкер 
бу̀нкерний   бу̀нкерный 
бунт   бунт, бу̀хта 
бур   сверло ` 
бура̀   бура̀ 
бура̀вчик   навёртка 
бура̀т   бура `т 
бурля̀чий   турбулентный 
бурову̀гільний   буроу `гольный 
бурт   бурт 
бу̀ртик   бу̀ртик 
буртува̀ння   буртова `ние 
бурхлѝвий   бу̀рный, бушу `ющий 
бурштѝн   янта `рь 
бурштѝновий   янта `рный 
бу̀ря   бу̀ря 
буря̀к   свёкла 
буряківнѝчий   свеклово `дческий 
бурякованта̀жник   свеклопогру `зчик 
буряко̀вий   свеклови `чный, свеко̀льный 
бурякозбира̀льний   свеклоубо `рочный 
бурякозбира̀ння   свеклоубо `рка 
бурякокомба̀йн   свеклокомба `йн 
бурякокопа̀ч   свеклокопа `тель 
бурякомѝйня   свекломо `йка 
бурякомиття̀   свекломо `йка 
бурякоочѝсник   свеклоочисти `тель 
бурякопідійма̀ч   свеклоподъёмник 
бурякопідко̀пувач   свеклоподъёмник 
бурякорі̀зання   свеклоре `зка 
буря̀чаний   свеклови `чный 
бу̀стер   бу̀стер 
бут   бут 
бу̀тель   ба̀нка, буты `ль 
бу̀ти   прису `тствовать 
бутѝн   трамбо̀вка 
бутина̀рка   като `к-трамбо̀вщик 
бутѝнник   трамбо̀вщик 
бутино̀ваний   (у)трамбо̀ванный 
бутино̀вий   трамбо `вочный 
бутинува̀льний   (у)трамбо̀вочный, трамбу̀ющий 
бутинува̀ння   трамбова `ние, (у)трамбо̀вка 

бутинува̀ти, забутино̀вувати, забутинува̀ти   
трамбова̀ть, утрамбо̀вывать, утрамбова̀ть 

бу̀тля   буты̀ль 
бутня̀к   ка `мень бу̀товый 
бутобето̀н   бутобето̀н 
бу̀фер   бу `фер 
бу̀ферний   бу̀ферный 
бу̀хта   бу̀хта 
буча̀віння   разбуха `ние 
буча̀віти, набуча̀віти   разбуха̀ть, разбу̀хнуть 
бучѝна   дѐрево бу̀ковое 
бу̀шель   бу̀шель 
бушува̀ти   бушева̀ть 
бюджѐт   бюдже `т 
бюджѐтний   бюджѐтный 
бюкс   бюкс 
бюрѐтка   бюре `тка 
бюро̀   бюро ` 

 
В 

 
ва-ба̀нк   ва-ба̀нк 
вага̀   вес, весы, тя `жесть 
вага̀р   весовщи `к 
ва̀ги   весы ` 
ваговѝй   весово `й 
ваговѝтий   тяжелове `сный 
ваго̀мий   весо `мый 
ваго̀мість   весо `мость 
ваго̀н   ваго `н 
вагонѐтка   вагоне `тка 
ваго̀нний   ваго `нный 
вагонованта̀жник   вагонозагру `зчик 
вагононаванта̀жувач   вагонозагру `зчик 
вагоноперекида̀льник   вагоопрокѝдыватель 
вагоноперекида̀ч   вагоопроки `дыватель 
вагоноштовха̀ч   вагонотолка `тель 
вагра̀нка   вагра `нка 
ва̀да   дефѐкт, изъя̀н, недоста̀ток, поро̀к, по̀рча 
ва̀жити, зва̀жити   вѐсить, взве `сить 
важілѐць   рычажо `к 
ва̀жіль   подъём, рыча̀г 
ва̀жільний   рыча̀жный 
важкѝ  разве `с
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важкий                                                                                                                          вантажопотік 

важкѝй   ду̀шный, затруднѝтельный, массѝвный, 
тяжёлый, тяжеловѐсный, тру̀дный, увѐсистый 

ва̀жкість   тя `жесть, уве `систость 
важкованта̀жний   тяжелогру `зный 
важковідно̀вний   трудновосстанови `мый 
важкозаймѝстий   трудновоспламеня̀ющийся 
важколеткѝй   труднолету `чий 
важкообро̀бний   труднообраба `тываемый 
важкопрохіднѝй   труднопроходѝмый 
важкорозчѝнний   труднораствори `мый 
важкоспальнѝй   трудносгора `емый 
важкото̀пкий   непла `вкий, труднопла `вкий, 
тугопла `вкий 

важкото̀пкість   непла `вкость 
важкотя̀г   тяжелово `з 
важкува̀тий   увѐсистый 
важлѝвість   ва̀жность 
важо̀к   весо̀к, гѝря 
ва̀жчати   тяжелѐть 
ва̀за   ва̀за 
вазелі̀на   вазелѝн 
вайт-спірѝт   уа̀йт-спири `т 
вака̀нсія   вака `нсия 
вака̀нтний   вака `нтный 
ва̀куум   ва `куум 
вакууммѐтер   вакуумме `тр 
ва̀куумний   ва̀куумный 
вал   вал, ролл 
валѐнтний   вале `нтный 
валѐнтність   валѐнтность 
валѐць   валѐц, ва̀лик, ро `лик, цили `ндр 
ва̀лик   валёк, ва `лик 
ва̀ликовий   ва̀ликовый 
валѝти, обвалѝти   вали `ть; обру `шивать, 
обру `шить 

ва̀лка   верени `ца, карава `н, по `езд, соста `в 
валкѝ   валки ` 
валко̀вий   ва̀ликовый 
валча̀стий   валикообра `зный 
валикоподі̀бний   валикообра `зный 
ва̀лниця   подшѝпник 
вало̀к   валёк, ва̀лик 
валопрові̀д   валопрово `д 
валува̀тий   валообра̀зный 
валча̀стий   валообразный 
валя̀ти   валя `ть 

вальнѝця   подшѝпник 
вальнѝчний   подши `пниковый 
вальцевальнѝця   роликоподши `пник 
вальцевальнѝчний   роликоподшѝпниковый 
ва̀льцевий   ро̀ликовый 
вальцеправѝльний   ро̀ликоправѝльный 
вальцестиковѝй   роликостыково̀й 
ва̀льці   вальцы ` 
вальці̀вка   вальцо `вка, прока `т 
вальцівнѝй   вальцу `ющийся 
вальцівнѝк   вальцо `вщик, прока `тчик 
вальцівнѝця   стан прока `тный 
вальцівнозварнѝй   прокатносварно `й 
вальці̀вня   стан прока `тный 
вальцюва̀льний   вальцо̀вочный, вальцу̀ющий, 
ката `ющий, прока̀тывающий 

вальцюва̀ння   вальцева̀ние, ката̀ние, прока `т, 
прока `тка, прока̀тывание 

вальцюва̀ти   вальцева `ть, ката `ть 
вальцюва̀ти, звальцюва̀ти   прока̀тывать, 
прокача `ть 

вальцьо̀ваний   вальцо̀ванный, вальцу̀ющийся, 
прока `тываемый, прока `тывающийся 

вальцьо̀ванння   вальцо̀вка 
вальцьо̀вий   вальцо `вый 
вана̀дій   вана `дий 
ва̀нна   ба̀ня, ва̀нна, помеще `ние ва̀нное 
ва̀нночка   кюве `тка 
ванта̀га   нагру `зка 
ванта̀ж   груз, нагру `зка, покла `жа, фрахт 
ванта̀жений   гружёный, грузи `мый 
ванта̀ження   груже `ние, погру `зка 
ванта̀жити   грузѝть, стро̀пить 
вантажі̀вка   грузови `к 
ванта̀жний   това̀рный 
ванта̀жник   гру `зчик, погру `зчик 
ванта̀жно-   погру̀зочно- 
вантажозахопнѝй   грузозахва `тный 
вантажомі̀сткість   грузовмести `мость 
вантажоо̀біг   грузооборо `т 
вантажоперевѐзення   грузоперево `зка 
вантажопереробі̀ток   грузоперерабо̀тка 
вантажопереро̀блення   грузоперерабо̀тка 
вантажопідійма̀льність   грузоподъёмность 
вантажопідо̀йма   грузоподъёмник 
вантажопоті̀к   грузопото `к

В 
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 670
вантуз                                                                                                                  введення 

ванту̀з   ванту `з 
вапнѐць   ка `льций 
вапнѝстий   известко `вый 
вапнѝще   карьѐр известко `вый 
вапно̀   и `звесть 
вапно̀ваний   известко `ванный 
вапновѝй   известко `вый 
вапновѝпал   известеобжига `ние 
вапновѝпалення   известеобжига̀ние 
вапновипа̀лювальний   известеобжига̀тельный 
вапновипа̀лювання   известеобжига `ние 
вапногасѝльний   известегаси `льный 
вапнога̀сник   известегаси `тель 
вапнува̀ння   известкова `ние 
вапня̀к   известня `к, ка̀льций углеки `слый 
вапняко̀вий   известняко `вый 
вапня̀ний   известко `вый 
вапня̀рка   печь известко `вая 
вапня̀рня   карье `р известко `вый 
вапо̀р   вапо `р 
вапорѝметер   вапори `метр 
вар   кипе `ние 
ва̀рення   ва̀рка, пла `вка 
варѝльний   ва̀рочный, ва `рящий 
варѝльник   ва̀рщик 
варѝльня   ва̀рочная 
варѝти   вари `ть, кипяти `ть, пла `вить 
варі̀ння   ва `рка 
варіюва̀ння   вариа `ция, варьи `рование 
варіюва̀ти   варьѝровать 
варія̀нт   вариа `нт 
варія̀нтний   вариа `нтный 
варія̀нтність   вариа `нтность 
варія̀тор   вариа `тор 
варія̀ційний   вариацио `нный 
варія̀ція   вариа `ция 
ва̀рка   отва `рка 
варнѝй   ва̀рочный, ва `рящийся 
ва̀рник   кипяти `льник 
ва̀рта   ва̀хта, охра̀на, стра `жа 
вартівнѝк   вахтёр 
ва̀ртісність   валѐнтность 
ва̀ртість   сто̀имость, цена ` 
ва̀ртовий   ва̀хтенный 
вартовѝй   сторожево `й 
вартува̀ння   охра̀на 

вартува̀ти   охра `нять, охрани `ть 
ват   ватт 
ва̀та   ва̀та 
ва̀тер   ва̀тер 
ватерлі̀нія   ватерли `ния 
ватерпа̀с   ватерпа `с, у̀ровень 
ва̀тман   ва̀тман 
ва̀тманський   ва̀тманский 
ватмѐтер   ваттмѐтр 
ва̀тра   костёр 
ватра̀н   ками `н 
ва̀тяний   ва̀тный 
ва̀хта   ва̀хта 
вахтѐр   вахтёр 
ва̀хтовий   ва̀хтенный 
вбир   поглоще `ние 
вбира̀льний   абсорби `рующий 
вбира̀льний   поглоща̀ющий, сорбѝрующий 
вбира̀льня   убо `рная 
вбѝраний   абсорбѝруемый, абсорбѝрующийся, 
впи `тываемый, впи `тывающийся, 
поглоща `емый, поглоща `ющийся 

вбира̀ння   абсо `рбция, впи `тывание, 
поглоще `ние, со `рбция 

вбира̀ти   абсорбѝровать, адсорбѝровать, 
вбира `ть, впи `тывать, сорби `ровать 

вбира̀ти, увібра̀ти   поглоща `ть, поглоти `ть 
вбира̀ч   абсо̀рбер, поглоти `тель, сорбѐнт 
вбирнѝй   абсорбѝрованный, абсорбѝруемый, 
абсорбѝрующийся, адсорбцио `нный, 
впи `тываемый, поглоти `тельный, 
поглоща `емый, поглоща `ющийся 

вбирник   абсорбѐнт 
вбѝрність   впи `тываемость, поглоща `емость 
вбіга̀ти, вбі̀гти   вбега̀ть, вбежа `ть 
вбір   абсо `рбция 
вбрѝзкнутий   вбры `знутый 
вбрѝзкування   вбры̀згивание 
вбрѝзкувати, вбрѝзнути   вбры `згивать, 
вбры `знуть; встра̀ивать, встро `ить 

вбудо̀ваний   встро `енный 
вбудо̀вання   встро `йка 
вбудо̀вування   встро `йка 
вбудо̀вувати, вбудува̀ти   встра̀ивать, встро̀ить 
вбудува̀ння   встро `йка 
ввѐдення   введение, включѐние
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ввивати                                                                                                          вертикально 

ввива̀ти, ввѝти   ввива `ть, ввить 
ввіз   ѝмпорт 
ввізнѝй   и `мпортный 
вводѝльний   включа `ющий 
вво̀дити, ввестѝ   включа̀ть, включи `ть 
вводі̀ння   включѐние 
вгамівнѝк   амортиза `тор, дѐмпфер 
вганя̀ти, увігна̀ти   вгоня `ть, вогна `ть 
вгина̀льний   вгиба̀ющий 
вгѝнаний   вгиба̀емый, вгиба̀ющийся, вгиба̀ние 
вгина̀ти, вгну̀ти   вгиба̀ть, вогну `ть 
вгиннѝй   вгиба `емый, вгибающийся 
вгін   вго̀нка 
вґвѝнчений   вви `нченный 
вґвѝнчення   ввѝнчивание 
вґвѝнчування   вви `нчивание 
вгорі̀   вверху ` 
вго̀ру   вверх, ввысь 
вдовба̀ння   вда̀лбливание 
вдо̀вбування   вда̀лбливание 
вдо̀вбувати   вда̀лбливать 
вдо̀сталь   доста̀точно 
вдува̀ло   фу̀рма 
вдя̀ганий   одева̀емый 
вдяга̀ння   одева `ние 
вдяга̀ти, вдягну̀ти   одева̀ть, одѐть 
вдягнѐнний   одева̀емый 
вѐдений   ведо `мый, приводи `мый 
вѐдення   ведѐние 
веду̀чий   ведо̀мый 
вѐжа   ба̀шня, вы `шка, коло `нна 
вѐжовий   ба̀шенный 
вѐксель   тра `тта 
вѐктор   вѐктор 
велетѐнський   циклопи `ческий 
велѝкий   кру̀пный, обшѝрный, объёмистый 
великобло̀ковий   крупнобло `чный 
великобло̀чний   крупнобло `чный 
великоваговѝй   большегру̀зный, тяжеловѐсный 
великованта̀жний   большегру `зный 
великогабарѝтний   большегабари `тный, 
крупногабари `тный 

великокалі̀берний   крупнокали `берный 
великомасшта̀бний   крупномасшта `бный 
великопанѐльний   крупнопане `льный 
великопрогі̀нний   большепролётный 

великорозмі̀рний   крупноразме `рный 
великостру̀мовий   сильното `чный 
величѐзний   монумента `льный, огро `мный, 
циклопи `ческий 

величѐзність   огро `мность 
величина̀   величина ` 
велосипѐд   велосипе `д 
велошѝна   велоши `на 
вентилюва̀льний   вентили `рующий 
вентилюва̀ння   вентили `рование 
вентилюва̀ти   вентили `ровать 
вентилюва̀тися   вентили `роваться 
вентиля̀тор   вентиля `тор 
вентиля̀торний   вентиля `торный 
вентиляці̀йний   вентиляцио `нный 
вентиля̀ція   вентиля `ция, прове `тривание 
вѐнтиль   вѐнтиль, кла `пан 
вѐнтильний   вѐнтильный 
вентильо̀ваний   вентили `рованный 
вербѝна   дѐрево вѐрбовое 
веретѐнний   веретённый 
веретѐновий   веретённый 
вѐретень   шпи `ндель 
вѐрнений   возвращённый 
вѐрнення   возвраще `ние 
вѐрнутий   возвращённый 
верньє̀р   вернье `р, но̀ниус 
верста̀   верста ` 
верста̀к   верста `к, стано `к для дѐрева 
верстако̀вий   верста `чный 
верста̀ння   верста̀ние, вёрстка 
верста̀т   верста `к, стан, стано `к 
верста̀ти   верста̀ть 
верста̀тний   стано `чный 
верста̀тник   стано `чник 
верстатозаво̀д   станкозаво `д 
верста̀чний   верста̀чный 
верства̀   напластова `ние, пласт, слой 
вѐрствами   слоѝсто 
верство̀ваний   слои `стый 
верствува̀тий   сло̀йчатый, слои `стый 
верта̀ння   возвраще `ние 
верта̀ти, верну̀ти   возвраща `ть, возврати `ть 
вертика̀ль   вертика `ль 
вертика̀льний   вертика `льный 
вертика̀льно   вертика `льно
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вертинець                                                                                                             вибивач 

вертѝнець   верту̀шка 
верті̀ння   верче `ние 
верті̀ти   верте `ть 
верті̀тися   верте `ться 
верткѝй   вертя `щийся 
вертолі̀т   вертолёт 
верту̀н   бур 
верх   верх 
верхі̀вка   верх 
верхі̀в’я   верху `шка 
вѐрхній   ве `рхний, вышележа `щий 
вѐрчений   верчёный 
вѐрчення   сверлѐние 
вершѐчок   вѐнчик 
вершѝна   верх, верши `на 
вершо̀к   верху `шка 
весѐлка   ра̀дуга 
вестѝ, повестѝ   вести `; увлека `ть, увле `чь 
вжѝваний   применя `емый, применя `ющийся 
вжива̀ння   примене `ние 
вжива̀ти, вжѝти   принима `ть; применя `ть; 
употребля `ть, употреби `ть 

вжѝти   примени `ть, принима `ть 
вжитко̀вий   применя̀емый, применя̀ющийся 
вжиття̀   применѐние 
взає̀мний   взаи `мный 
взає̀мність   взаѝмность, обою `дность 
взає̀мно   взаи `мно 
взає̀мновѝключні   взаѝмноисключа̀ющиеся 
взає̀мообѐрнені   взаи `мнообра `тные 
взає̀мовиключа̀льні   взаѝмноисключа̀ющие 
взаємовѝлучення   взаимоисключѐние 
взаємовідно̀шення   взаимоотноше `ние 
взаємоді̀йний   взаимодѐйствующий 
взаємоді̀я   взаимодѐйствие 
взаємоді̀яння   взаимодѐйствие 
взаємоді̀яти   взаимодѐйствовать 
взаємодопо̀внювальний   комплемента̀рный 
взаємозалѐжність   взаимозави `симость 
взаємозамі̀нність   взаимозаменя `емость 
взаємозв’я̀заний   взаимовзаимосвя̀занный, 
когере `нтный 

взаємозв’я̀заність   взаимосвя `занность 
взаємозв’язо̀к   взаимосвя `зь 
взаємозмі `нний   взаимосменя `емый 
взаємозмі `нність   взаимосменя `емость 

взаємозмі `нюваність   взаимосменя `емость 
взаємозумо̀вленність   
взаимномообусло̀вленность 

взаємонакла̀дання хвиль   интерфере `нция 
взає̀мообгина̀льні   взаи `мноогиба̀ющие 
взаємообумо̀вленість   
взаимномообусло̀вленность 

взає̀мооднозна̀чні   взаи `мнооднозна `чные 
взає̀моперетина̀ві   взаѝмнопересека̀ющиеся 
взаємоперетина̀нні   взаѝмнопересека̀ющиеся 
взаємоперетѝнні   взаѝмнопересека̀ющиеся 
взає̀моперпендикуля̀рні   
взаи `мноперпендикуля `рные 

взаєморозмі̀щення   взаиморасположе `ние 
взаєморозташува̀ння   взаиморасположѐние 
взаємоусу̀нення   взаимоисключѐние 
взаємоцентрува̀ння   взаимоцентри `рование 
взаємочѝн   взаимодѐйствие 
взакла̀д   взакла `дку 
взакрѝв   взакро `й 
взамо̀к   взамо̀к 
взір   узо̀р 
взірѐць   но `рма, образѐц, приме `р, шабло `н, 
этало `н 

взірцѐвий   образцо `вый, приме `рный 
взірча̀стий   узо `рчатый 
взірча̀стість   узо̀рчатость 
взуттє̀вий   сапо `жный 
взя̀ти   принима `ть 
вѝбавлення   вытра̀вливание 
виба̀влювальний   вытра `вливающий 
виба̀влюваний   вытра `вливающийся, 
вытравля `емый 

виба̀вляння   вытра̀вливание 
вибавнѝй   вытра̀вливающийся, вытравля̀емый 
вибалансо̀вувати, вѝбалансувати   
выбалансиро `вывать, вы̀балансировать 

вѝбалок   овра̀г 
вибива̀льний   выбива `ющий, вы `бойный, 
колоти `льный 

вибива̀льник   вы̀бойщик 
вибѝваний   выбива `емый 
вибива̀ння   выбива `ние, печа `тание 
вибива̀ти   колотѝть, печа `тать 
вибива̀ти, вѝбити   выбива `ть, вы `бить 
вибива̀ч   вы `колка, пуансо `н
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вибивачка                                                                                                         виварення 

вибива̀чка   вы̀колка 
вибивнѝй   выбива̀емый, выбивно̀й, набивно̀й 
вибира̀льний   выбира `ющий, избира̀ющий, 
селекти `рующий 

вибѝраний   выбира `емый, избира̀емый, 
избира `ющийся, селекти `руемый 

вибира̀ння   вы̀борка, вынима `ние, 
селекти `рование 

вибира̀ти, вѝбрати   выбира `ть, вы̀брать; 
вынима `ть, вы `нуть; копа `ть; избира̀ть 

вибирнѝй   выбира̀емый, избира `емый, 
селекти `руемый 

вѝбитий   вы̀битый 
вибитнѝй   коло `ченый 
вибиття̀   выбива̀ние 
вибі̀г   вы̀бег 
вибіга̀ння   взбега̀ние 
вибіга̀ти, вѝбігти   взбега̀ть, взбежа̀ть 
вибіжнѝй   взбега̀ющий 
вѝбій   бой, вы̀боина, забо `й, ры `твина, уха `б 
вибі̀йний   отбо `йный 
вибі̀йнѝк   забо `йщик 
вѝбіл   отбе `л, отбѐливание 
вѝбілений   отбѐленный 
вѝбілення   отбѐл, отбе `ливание 
вибі̀лювальний   отбѐливающий 
вибі̀люваний   отбѐливаемый, отбѐливающийся 
вибі̀лювання   отбѐл, отбѐливание 
вибі̀лювати, вѝбілити   отбѐливать, отбелѝть 
вибі̀лювач   отбели `тель 
вибільнѝй   отбѐливаемый, отбѐливающийся 
вѝбір   вы̀бор 
вѝбірка   вы̀борка 
вибірко̀вий   вы̀борочный, избира̀тельный 
вибірко̀вість   избира̀тельность, селектѝвность 
вибірко̀во   вы `борочно 
вибірнѝй   избира̀тельный, избира̀ющийся, 
селекти `вный, селѐкторный 

вибірнѝк   селе `ктор 
вѝбірність   селекти `вность, спосо̀бность 
избира `тельная 

вѝблиск   блеск, отли `в 
виблѝскування   сверка `ние 
вибо̀їна   ры̀твина, я `звина 
вибо̀їстий   уха̀бистый 
вѝбою   вы `боина 

вѝбраний   вы `бранный 
вибрання̀   вы `борка 
вѝбрати   вы̀брать 
вибрѝзкування   выбры `згивание 
вибрѝзкувати, вѝбризнути, вѝбризкати   
выбры `згивать, вы `брызнуть, вы `брызгать 

вѝбродження   выбра `живание 
вибро̀джування   выбра̀живание 
вибро̀джувати, вѝбродити   выбра̀живать, 
вы `бродить 

вѝбрукований   вы̀мощенный 
вибруко̀вний   мощёный 
вибруко̀вувати, вѝбрукувати   нама̀щивать, 
намости `ть 

вѝбрукуваний   настѐленный, на `стланый 
вѝбух   взрыв, детона `ция 
вибуха̀ти, вѝбухнути   разрыва̀ться, разорва̀ться 
вибухі̀вка   взрывча̀тка, динами `т 
вибухлѝвість   взрывча `тость 
вѝбухлий   взорва̀вшийся 
вибухобезпѐчний   взрывобезопа̀сный 
вибухо̀вий   бриза̀нтный, взрывно̀й, 
взры `вчатый, разрывно `й, эксплозѝвный 

вибухо̀вість   взрыва `емость, взрывча `тость 
вѝважений   вы̀веренный 
вива̀жувати, вѝважити   выверя̀ть, вы̀верить 
вѝвантажений   вы̀груженный, разгру̀женный 
виванта̀жений   сгру `женный, сгружённый 
вѝвантаження   вы `грузка, сгру `зка 
виванта̀ження   разгру `зка 
вѝвантажити   сгружа `ть, сгрузи `ть 
виванта̀жний   выгрузно `й 
виванта̀жний   сгружа `емый, сгружа̀ющий 
виванта̀жник   вы̀грузчик 
виванта̀жувальний   выгрузно `й 
виванта̀жуваний   сгружа `емый 
виванта̀жування   вы̀грузка, разгру̀зка, сгру̀зка 
виванта̀жувати   сгружа `ть, сгрузѝть 
виванта̀жувати, вѝвантажити   выгружа `ть, 
вы `грузить 

виванта̀жуватися, вѝвантажитися   выгружа̀ться, 
вы `грузиться 

виванта̀жувач   выгружа `тель, вы̀грузчик, 
сгружа `тель, сгру̀зчик 

вѝвар   отва̀р, ува̀рка 
вѝварення   отва̀рка
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виварка                                                                                                                вигорати 

вѝварка   отва `рка 
вива̀рювання   выва `ривание, отва̀рка 
вива̀рювати, вѝварити   ува̀ривать, увари `ть 
вѝведений   вы̀веденный, удалённый 
вѝведеність   удалённость 
вѝведення   выведѐние, вы̀вод, исключѐние, 
удалѐние 

вѝвезення   своз, экспорти `рование 
виверга̀льний   изверга `ющий 
вивѐрганий   изверга `емый, изверга̀ющийся 
виверга̀ння   изверже `ние 
виверга̀ти, вѝвергнути   изверга̀ть, извѐргнуть 
вѝвержений   извѐргнутый, изве `рженный 
вѝверження   изверже `ние 
вивержнѝй   изверга `емый, изверга̀ющийся 
вѝверт   изворо `т, манёвр 
виверта̀ння   вывёртывание 
виверта̀ти, вѝвернути   вывора `чивать; 
вывёртывать, вы̀вернуть; вылива̀ть, вы̀лить 

вивѐрчувати, вѝвертіти   высве `рливать, 
вы `сверлить 

вѝвершення   венча̀ние 
вивѐршування   венча `ние 
вѝвід   вы̀вод 
вивіднѝй   выводѝмый, выводя `щий, 
выводя `щийся 

вѝвіз   своз 
вѝвільнений   освобождённый 
вивільня̀ти, вѝвільнити   освобожда̀ть, 
освободи `ть 

вѝвірений   вы `веренный 
вѝвірення   вы̀верка, пове `рка 
вѝвірити   вы `верить 
вивірнѝй   поверя `емый 
вивіря̀льний   вы̀верочный, пове `рочный, 
поверя `ющий 

виві̀ряний   поверя `емый 
вивіря̀ння   вы̀верка, пове `рка 
вивіря̀ти, вѝвірити   выверя `ть, вы `верить; 
проверя `ть, провѐрить 

вивітрѐнний   улету̀чиваемый, 
улету `чивающийся 

вѝвітрення   улету̀чивание 
виві̀трювальний   улету `чивающий 
виві̀трюваний   улету `чиваемый, 
улету `чивающийся 

виві̀трюваність   улету `чиваемость 
виві̀трювання   улету `чивание 
виві̀трюватися, вѝвітритися   улету̀чиваться, 
улету `читься 

виві̀шування   прове `ска 
вивла̀снювати   отчужда̀ть 
виво̀дження   исключе `ние 
виво̀джуваний   выводи `мый, выводя `щийся 
виво̀дити, вѝвести   трави `ть; выводи `ть, 
вы `вести; удаля `ть, удали `ть 

виводі̀ння   выведѐние, вы `вод, удалѐние 
виво̀ження   экспорти `рование 
виво̀зити, вѝвезти   экспорти `ровать 
вѝворіт   изна̀нка 
виворітнѝй   изна̀ночный 
вивча̀льний   изуча̀ющий 
вивча̀ти   изуча `ть 
вѝвчений   изу̀ченный 
вѝвчення   изуче `ние 
вѝгаданий   фикти `вный 
вѝгадка   фѝкция 
вига̀р   уга̀р 
вигарто̀вувати, вѝгартувати   выка̀ливать, 
вы `калить 

вѝгин   вы̀гиб, изги `б 
вигина̀льний   выгиба `ющий, ги `бочный 
вигѝнаний   выгиба̀емый, выгиба̀ющийся 
вигина̀ння   вихля `ние, вы `гиб, выгиба̀ние, 
изгиба `ние 

вигина̀ти, вѝгнути   выгиба̀ть; изгиба̀ть, изогну̀ть 
вигина̀тися   выгиба̀ться 
вигиннѝй   выгиба̀емый, выгиба `ющийся 
вѝгідний   рента `бельный 
вѝгладень   шлиф 
вигла̀джувальний   гладѝльный, циклёвочный 
вигла̀джування   выгла̀живание, кала̀ндрование, 
прити `рка 

вигла̀джувати, вѝгладити   шлифова `ть; 
выгла `живать, вы̀гладить 

вигла̀джувач   выгла `живатель 
вѝгляд   вид, о̀блик 
вѝгнений   вы̀гнутый 
вѝгнутий   вы̀гнутый 
вѝгнутість   вы̀гнутость 
вигнуття̀   вы̀гиб, выгиба̀ние 
вигора̀ти, вѝгоріти   угора `ть, угорѐть
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вигорілий                                                                                                           видозміна 

вѝгорілий   вы `горевший 
вигоря̀ння   выгора `ние, уга `р, угора `ние 
вигоря̀ти, вѝгоріти   выгоря `ть, вы `гореть 
вѝгострений   вы `точенный 
вѝгострення   отто̀чка 
виго̀стрювання   выта `чивание, отто̀чка 
виго̀стрювати, вѝгострити   выта `чивать, 
вы `точить; отта̀чивать, отточи `ть 

виготівнѝй   изготови `тельный 
вѝготовлений   изгото `вленный, сдѐланный, 
соста `вленный 

вѝготовлення   изготовле `ние, составле `ние 
вигото̀влювальний   изгота `вливающий, 
изготови `тельный 

вигото̀влюваний   изгота `вливаемый, 
изгота `вливающийся, изготовля `емый 

вигото̀влювання   изготовле `ние 
вигото̀влювач   изготови `тель 
виготовля̀ння   изготовле `ние, составле `ние 
виготовля̀ти, вѝготовити   составля `ть, 
соста `вить; изготовля `ть, изгото `вить 

вигото̀вний   изгота̀вливающийся, 
изгота `вливаемый, изготовля `емый 

вѝготування   изготовле `ние 
вѝґвинчення   выви `нчивание 
виґвѝнчування   выви `нчивание 
виґвѝнчувати, вѝґвинтити   вывѝнчивать, 
вы `винтить 

вид   вид, род, сорт, фигу `ра 
видава̀льний   издаю̀щий 
вида̀ваний   издава̀емый, издаю `щийся 
видава̀ння   вы `дача, изда̀ние 
видава̀ти, вѝдати   издава̀ть, изда̀ть 
вида̀влювати, вѝдавити   выжима̀ть, вы̀жать 
видавнѝчий   изда̀тельский 
вида̀йність   вы̀ход 
видаля̀ти   элимини `ровать 
вѝданий   ѝзданный 
вида̀нний   издава̀емый, издаю `щийся 
видання̀   вы `дача, изда `ние 
вида̀тки   издѐржки 
видатко̀вий   расхо `дный 
видатнѝй   выдаю `щийся 
вида̀тність   вы̀ход, дебѝт, отда̀ча, 
продукти `вность, производи `тельность 

вида̀ток   расхо `д 

вѝдим   вспу `ченность, вспу `чивание, 
выпу `чина, пу `чность, пучи `на 

видима̀льний   вспу `чивающий, дутьево `й 
видима̀ння   вспу̀чивание, выпу `чивание, 
выпя `чивание 

видима̀ти   вспу `чивать, дуть 
видима̀тися   вспу `чиваться, пу `читься 
вѝдимий   вѝдимый 
вѝдимість   вѝдимость 
видимнѝй   вспу `чивающийся 
вѝділений   вы̀деленный 
вѝділення   выделѐние, эмана `ция 
вѝділити   вы̀делить 
виді̀люваний   выделя `емый 
виділя̀льний   выделя `ющий 
виділя̀ний   выделя `ющийся 
виділя̀ння   выделѐние 
виділя̀ти, вѝділити   выделя `ть, вы `делить 
видільнѝй   выделя `емый, выделя `ющийся 
вѝдний   вѝдимый 
вѝдність   вѝдимость 
виднокі̀л   панора̀ма 
видноко̀ло   горизо `нт ви `димый 
видобува̀ння   добы̀ча, извлечѐние 
видобува̀ти, вѝдобути   извлека̀ть, извле `чь 
вѝдобутий   добы̀тый, извлечённый 
вѝдобу̀ток   добы̀ча 
видобуття   извлечѐние ` 
вѝдовбаний   вы̀долбленный 
видо̀вбування   выда̀лбливание, долбёж 
видо̀вбувати, вѝдовбати   выда̀лбивать, 
вы `долбить 

вѝдовга   удлинѐние 
вѝдовжений   удлинённый, удлини `вшийся 
вѝдовження   удлине `ние 
видовжнѝй   удлиня `емый, удлиня `ющийся 
видо̀вжник   удлини `тель 
видо̀вжувальний   удлинѝтельный, удлиня̀ющий 
видо̀вжуваний   удлиня̀емый, удлиня̀ющийся 
видо̀вжування   удлине `ние 
видо̀вжувати, вѝдовжити   удлиня̀ть, удлинѝть 
видо̀вжуватися, вѝдовжитися   удлиня `ться, 
удлини `ться 

видо̀вжувач   алло̀нж 
видозмі̀на   аллотропи `я, модифика̀ция, 
разнови `дность

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 676
видозмінений                                                                                                     викидний 

видозмі̀нений   модифици `рованный 
видозмі̀нення   модифика̀ция, модифицѝрование 
видозмі̀нювання   модифика `ция, 
модифици `рование 

видозмі̀нювати, видозмінѝти   модифицѝровать 
видошука̀ч   визѝр 
видруко̀вний   печа̀таемый, печа̀танный, 
печа̀тающийся 

видруко̀вувати, вѝдрукувати   выпеча̀тывать, 
вы̀печатать; отпеча̀тывать, отпеча̀тать 

вѝдрукуваний   отпеча̀танный, отти `снутый 
вѝдрукувати   напеча̀тать 
видува̀льник   выдува `льщик 
видува̀ння   выдува `ние 
вѝдуга   пу `чность 
вѝдутий   вспу `ченный 
видуття̀   вспу `чивание, выдува `ние 
вѝдушення   отжа̀тие, отжим 
видушнѝй   отжима̀емый, отжима̀ющийся 
виду̀шувальний   выжима̀ющий, отжима̀ющий 
виду̀шуваний   отжима̀емый, отжима̀ющийся 
виду̀шування   выда̀вливание, отжим, отжима̀ние 
виду̀шувати, вѝдушити   выда̀вливать, выдавить; 
отжима `ть, отжа `ть 

виекстраго̀вний   экстраги `руемый, 
экстраги `рующийся 

вѝекстрагуваний   экстраги `рованный, 
экстраги `рование 

вѝемітований   эмити `рованный 
вѝжолоблений   продоро `женный 
вижоло̀блення   жёлобле `ние 
вижоло̀блювальний   продора `живающий 
вижоло̀блюваний   продора `живаемый, 
продора `живающийся 

вижоло̀блювати, жоло̀бити   жёлобѝть 
вижолобнѝй   продора `живаемый 
вижолобо̀вний   продора `живающийся 
вѝжолобок   борозда̀, вы `емка в желе `зе 
визбѝрувати, вѝзбирати   собира̀ть, собра `ть 
визѝскування   эксплуата `ция 
визнача̀льний   определя `ющий 
визнача̀ння   определѐние 
визнача̀ти, вѝзначити   определя̀ть, определѝть 
вѝзначений   назна `ченный, определённый 
вѝзначення   детермина `ция, определѐние, 
установле `ние 

визначнѝй   выдаю `щийся 
визна̀чний   определя̀емый, определя̀ющийся 
визначнѝк   детермина `нт, определи `тель 
вѝзначність   определи `мость 
визна̀чуваний   определя̀емый, определя̀ющийся 
визна̀чуваність   определи `мость 
вѝзолочення   вызола `чивание 
визоло̀чування   вызола `чивание 
визоло̀чувати, вѝзолотити   вызола `чивать, 
вы `золотить 

визо̀лювати, вѝзолити   вызо̀ливать, вы̀золить 
визріва̀ння   вызрева `ние 
визріва̀ти, вѝзріти   вызрева `ть, вы `зреть 
вѝзубень   зазу `брина 
вѝзублений   иззу̀бренный 
вѝзубленість   иззу̀бренность 
вѝзублення   вызу̀бривание 
визу̀блювання   вызу `бривание 
визу̀блювати, вѝзубити   вызу `бривать, 
вы `зубрить; иззу̀бривать, иззубрѝть 

вѝзубнів   штра `ба 
вѝїмка   паз 
виїмко̀вий   па `зовый 
вийма̀льний   вынима `ющий 
вийма̀ний   вынима̀емый 
вийма̀ння   вы `ем, вы `емка, вынима̀ние, 
извлече `ние 

вийма̀ти, вѝйняти   вынима̀ть, вы `нуть; 
извлека `ть, извлѐчь 

вѝйнятий   вы `нутый 
вийняття̀   вы̀ем, вы̀емка, извлечѐние 
вѝкарбований   отчека `ненный 
викарбо̀вний   насека `емый, насека̀ющийся, 
чека̀ненный 

вѝкарбування   насе `чка, чека̀нка 
вѝкид   вы `брос, вы `хлоп, сброс, фонта `н 
викида̀льний   изверга̀ющий, фонтанѝрующий, 
эжекти `рующий 

викѝданий   изверга `емый, изверга̀ющийся 
викида̀ння   выбра̀сывание, вы̀брос, извержѐние, 
фонтани `рование, эжекти `рование 

викида̀ти   фонтани `ровать, эжекти `ровать 
викида̀ти, вѝкинути   выбра̀сывать, вы̀бросить; 
изверга `ть, извѐргнуть 

викида̀ч   эже `ктор 
викиднѝй   бро̀совый, выхлопно̀й, изверга̀емый, 
изверга̀ющийся, эжѐкторный

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 677
викидовий                                                                                                   викривленість 

викидо̀вий   фонта̀нный 
вѝкинений   вы̀брошенный, изве `рженный 
вѝкинення   вы `брос, изверже `ние 
вѝкип   ува̀рка 
википа̀ння   выкипа `ние 
википа̀ти, вѝкипіти   укипа `ть, укипе `ть 
вѝкінчений   отдѐланный 
вѝкінченість   зако `нченность 
вѝкінченність   дово `дка 
вѝкінчення   доведѐние, дово `дка, отдѐлка 
викі̀нчування   доведѐние, дово `дка, отдѐлка 
викітнѝй   выка̀тываемый, выка̀тывающийся 
вѝклад   вы `кладка, изложе `ние 
виклада̀льний   футеро `вочный 
викла̀даний   излага `емый, излага̀ющийся 
виклада̀ння   вы̀кладка, укла `дка 
виклада̀ти   футерова `ть, укла `дывать 
виклада̀ти, вѝкласти   излага̀ть, изложи `ть 
вѝкладений   футеро `ванный 
вѝкладення   вы̀кладка, изложѐние, укла̀дка 
вѝкладка   футеро `вка 
викладнѝй   излага̀емый, излага `ющийся 
вѝкласти   уложѝть 
виклѐпування   выклёпывание 
вѝклик   вы `зов 
вѝкликаний   вы̀званный 
виклика̀ння   вы `зов 
вѝкликати   затрѐбовать 
виклика̀ти, вѝкликати   вызыва `ть, вы `звать 
виклѝкуваний   вызыва `емый 
вѝклинок   сѐктор 
викличнѝй   вызыва `емый, вызыва̀ющий, 
вызывно `й 

виключа̀ння   исключе `ние 
виключа̀ти, вѝключити   элимини `ровать; 
исключа̀ть, исключи `ть 

вѝключений   исключённый 
вѝключення   исключе `ние 
виклю̀чуваний   исключа̀емый 
вѝкова̀ння   ко `вка 
виковнѝй   отко `вывающийся 
вѝковок   вы `ковка, отко `вка, проко `вка 
вико̀вувальний   отко `вывающий 
вико̀вуваний   отко `вывающийся 
вико̀вування   вы̀ковка 
вико̀вувати, вѝкувати   выко̀вывать, вы̀ковать; 
отко `вывать, откова `ть 

вико̀вуватися   выко `вываться 
вико̀лювати, вѝколоти   выка̀лывать, вы̀колоть 
викона̀вець   выполня `ющий, исполни `тель, 
опера `тор 

викона̀вчий   исполни `тельный 
викона̀льний   выполня `ющий 
вѝконаний   вы `полненный 
викона̀нний   выполня̀емый, выполня̀ющийся 
викона̀ння   выполне `ние, исполне `ние, 
опери `рование 

вико̀нувальний   выполня `ющий 
вико̀нуваний   выполня̀емый, выполня̀ющийся 
вико̀нування   выполне `ние, исполне `ние, 
опери `рование 

вико̀нувати, вѝконати   выполня̀ть, вы̀полнить; 
исполня `ть, исполни `ть; осуществля `ть, 
осуществи `ть 

вѝкоп   выемка в землѐ, котлова `н 
викопійо̀вання   выкопиро `вка 
викопійо̀вування   выкопиро `вка 
викопійо̀вувати, вѝкопіювати   выкопиро̀вывать, 
вы `копировать 

викопіюва̀ння   выкопиро `вка 
вѝкористаний   отрабо̀танный, 
утилизи `рованный 

використо̀вувати   эксплуати `ровать 
використо̀вувач   эксплуатацио `нник 
вѝкочений   вы `катанный 
вико̀чення   вска̀тывание 
вико̀чувальний   выка `тывающий 
вико̀чуваний   выка̀тываемый, выка̀тывающийся 
вико̀чування   вска̀тывание 
вико̀чувати, вѝкотити   вска̀тывать, вскотѝть; 
выка `тывать, выка `тить 

викрада̀ти, вѝкрасти   угоня `ть, угна `ть 
вѝкрадення   уго̀н 
вѝкреслений   вы̀черкнутый 
викреслюва̀льний   вычёркивающий 
викрѐслювати, вѝкреслити   вычёркивать, 
вы `черкнуть 

викрива̀льний   обнару `живающий 
викрѝваний   обнару `живаемый 
викрива̀ння   обнару `живание 
викрива̀ти, вѝкрити   обнару̀живать, обнару̀жить 
вѝкривлений   искажённый, искривлённый 
вѝкривленість   искривлённость
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викривленний                                                                                                вилущувати 

викривлѐнний   искажа̀емый, искажа̀ющийся, 
искривля `ющийся 

вѝкривлення   искривле `ние 
викрѝвлювальний   искривля `ющий 
викрѝвлюваний   искривля `емый, 
искривля `ющийся 

викрѝвлювання   коробле `ние 
викривля̀льний   искажа `ющий 
викрѝвля̀ний   искажа̀емый, искажа̀ющийся 
викривля̀ння   искривле `ние 
викривля̀ти, вѝкривити   искажа̀ть, исказѝть; 
искривля `ть, искри `вить 

викривлятѝся   коро `биться 
викривнѝй   искривля̀емый, обнару̀живаемый 
викристалізо̀вувати, вѝкристалізувати   
выкристаллизо̀вывать, вы̀кристаллизовать 

викристалізо̀вуватися, вѝкристалізуватися   
выкристаллизо `вываться 

вѝкритий   обнару `женный 
викриття̀   обнару̀живание 
вѝкришений   вы̀крошенный 
вѝкришення   выкра `шивание 
вѝкришина   выкра̀шивание 
викрѝшування   выкра `шивание 
викрѝшувати, вѝкришити   выкра `шивать, 
вы `крошить 

викрѝшуватися, вѝкришитися   выкра̀шиваться 
вѝкрій   вы `кройка 
вѝкрут   изворо `т 
вѝкрутка   отвёртка 
вѝкручення   выви `нчивание 
викру̀чування   вывѝнчивание, выкру̀чивание 
викру̀чувати, вѝкрутити   вывёртывать, 
вы `вернуть; вывѐрчивать, вы `вертеть; 
выви `нчивать, вы `винтить; выкру̀чивать, 
вы `крутить 

викру̀чуватися, вѝкрутитися   коро̀биться; 
выкру `чиваться, вы `крутиться 

вѝкуванець   поко `вка 
вѝкуваний   отко̀ванный 
вѝкування   ко `вка, отко `вка, поко `вка 
вѝла   ви `лы 
вѝлежалий   отлежа̀вшийся, вы̀лежавшийся 
вѝлежання   отлѐживание 
вилѐжати   отлежа̀ть 
вилѐжування   вылёживание, отлѐживание 

вилѝванець   болва̀нка, свѝнка, чу̀шка, штык 
мета̀лла 

вилѝваний   лито̀й 
вилива̀ння   вылива `ние, литьё, отли `вка, 
слива `ние 

вилива̀ти, вѝлити   вылива̀ть вы̀лить; отлива̀ть, 
отли `ть; слива `ть, слить 

виливко̀вий   слѝтковый, штыко̀вый 
виливнѝця   изло̀жница, му̀льда 
вѝливок   болва `нка, отли `вка, слѝток, штык 
вилѝскувати   отлива `ть, отли `ть 
вѝлитий   вы `литый, лито `й, сли `тый 
вилиття̀   литьё, отли `вка, слива `ние 
вѝличний   стре `лочный 
вѝличник   стрѐлочник 
вѝліт   вы̀лет 
виліта̀ння   вы `лет 
вѝлка   а̀нкер, вѝлка 
вѝлковий   ви `лочный 
вѝлов   уло `в 
вилуго̀вувати, вѝлугувати   выщело̀чивать, 
вы `щелочить 

вѝлудження   вылу̀живание 
вѝлуджування   вылу `живание 
вилу̀джувати, вѝлудити   вылу̀живать, вы̀лудить 
вилуча̀льний   выключа `ющий, изыма̀ющий 
вилу̀ча̀ний   выключа `емый 
вилуча̀ння   выделѐние, выключѐние, 
исключѐние, отключе `ние, удалѐние 

вилуча̀ти   элимини `ровать, удаля `ть 
вилуча̀ти, вѝлучити   выключа̀ть, вы̀ключить; 
исключа̀ть, исключи `ть 

вѝлучений   вы `ключенный, исключённый 
вѝлучення   выделѐние, выключѐние, изыма̀ние, 
исключѐние, отключе `ние, удалѐние 

вѝлучити   удалѝть 
вилучнѝй   выключа̀емый, выключа̀ющийся, 
изыма `емый, изыма̀ющийся, удаля `емый, 
удаляю̀щийся 

вилу̀чувальний   удаля `ющий 
вилу̀чуваний   изыма̀емый, изыма̀ющийся, 
исключа̀емый, удаля `емый 

вилу̀чування   изыма̀ние 
вилу̀щування   вышелу `шивание 
вилу̀щувати, вѝлущити   вышелу `шивать, 
вы `шелушить
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вилчастий                                                                                                виокремленість 

вѝлчастий   вилкообра `зный, ви `льчатый 
вимага̀льний   трѐбующий 
вимага̀ний   тре `буемый 
вимага̀ння   трѐбования 
вимага̀ти   трѐбовать 
вима̀зувати   выма̀зывать 
вимальо̀вувати, вѝмалювати   вырисо̀вывать, 
вы `рисовать 

вима̀щувати   выма̀зывать 
вѝмив   элюи `рование 
вимива̀ння   выщела `чивание, отмыва `ние, 
элюи `рование 

вимѝвина   промо̀ина 
вимика̀льний   выключа̀ющий, отключа̀ющий 
вимѝка̀ний   выключа `емый, отключа̀емый, 
отключа `ющийся, отмыка `ющийся 

вимика̀ння   выключе `ние, отключѐние 
вимика̀ти, вѝмкнути   выключа̀ть, вы̀ключить; 
отключа `ть, отключи `ть 

вимика̀ч   выключа̀тель, отключа `тель, 
руби `льник 

вимикнѝй   отключа̀емый, отключа̀ющийся 
вимі̀на   обмѐн 
вимі̀нний   обмѐниваемый, обмѐнивающийся 
вимі̀нювальний   обмѐнивающий 
вимі̀нюваний   обмѐниваемый, обмѐнивающийся 
вимі̀нювання   обмѐнивание 
вимі̀нювати, вѝміняти   обмѐнивать, обменя̀ть 
вѝмір   заме `р, измерѐние 
вѝмі̀рення   замѐр, измерѐние 
вимірнѝй   вымерно̀й, измерѝмый, измеря̀емый, 
измеря `ющийся, мери `тельный 

вимірнѝк   измерѝтель 
вимі̀рність   измери `мость 
вѝмірність   размѐрность 
вимі̀рювальний   вымерно̀й, измерѝтельный, 
измеря `ющий, смеря `ющий 

вимі̀рюваний   измеря `емый, измеря `ющийся 
вимі̀рювання   вымѐривание, замѐр, измерѐние 
вимі̀рювати, вѝміряти   замеря `ть, заме `рить; 
выме `ривать, вымеря `ть; вы `мерить, 
вы `мерять; измеря `ть, изме `рить; мѐрить 

вимі̀рювач   измери `тель, смѐрщик 
виміря̀льний   смеря `ющий 
вѝміряний   вы̀меренный, заме `ренный, 
измѐренный, калибро `ванный 

виміря̀ння   вымѐривание, измерѐние 
виміря̀ти   калиброва `ть, мѐрить 
вѝмкнений   вы̀ключенный, отключённый 
вимкнѐнний   выключа̀емый, выключа̀ющийся 
вѝмкнення   выключе `ние, отключѐние 
вимкнѝй   выключа̀емый, выключа̀ющийся, 
отключа `ющийся, отмыка `ющийся 

вѝмкнутися   вы̀ключиться 
вимо̀га   тре `бования 
вимо̀гливий   трѐбовательный 
вимоло̀чувати, вѝмолотити   вымола `чивать, 
вы `молотить 

вѝмощений   настѐленный 
вимощѐнний   мощённый 
вѝмощення   вы `кладка, отмо̀стка 
вимо̀щування   вы̀кладка, настила̀ние 
вимо̀щувати, вѝмостити   настила̀ть, насла̀ть 
вѝмушений   вы̀нужденный, принудѝтельный 
вѝнайдений   изобретённый 
вѝнахід   изобретѐние, откры `тие 
винахі̀дливий   изобрета̀тельный 
винахі̀дництво   изобрета `тельство 
винахі̀дницький   изобрета `тельный 
винахо̀джений   изобрета `емый 
винахо̀джування   нахожде `ние 
винахо̀дити, вѝнайти   изобрета̀ть, изобрестѝ 
вѝнесення   вынесѐние, вы `нос, уно `с 
виника̀ння   возникнове `ние 
виника̀ти, вѝникнути   возника̀ть, вознѝкнуть; 
появля `ться, появи `ться 

вѝниклий   вознѝкший 
вѝникнення   возникновѐние, генѐзис, генера̀ция 
вѝнос   вы̀нос 
вино̀сити, вѝнести   выноси `ть, вы `нести; 
уноси `ть, унести ` 

виноснѝй   выносѝмый, выносно̀й, вынося̀щийся 
вино̀шуваний   выноси `мый, вынося `щийся 
вино̀шування   вы̀нос 
виня̀рня   заво `д виноку `ренный 
винятко̀вий   исключи `тельный, 
экстраордина `рный 

винятко̀во   исключи `тельно 
вѝняток   исключѐние 
виокрѐмити   вы̀делить 
виокрѐмлений   вы̀деленный, обосо̀бленный 
вѝокремленість   обосо̀бленность
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виокремлення                                                                                                     випнутий 

виокрѐмлення   выделе `ние, обособлѐние 
виокрѐмлювальний   выделя `ющий, 
обособля `ющий 

виокрѐмлюваний   выделя̀емый, выделя̀ющийся, 
обособля `емый 

виокрѐмлювання   выделѐние, обособлѐние 
виокрѐмлювати, вѝокремити   обособля `ть; 
выделя `ть, вы `делить 

виокрѐмний   выделя `емый, выделя `ющийся, 
обособля `емый 

вѝораний   вспа `ханный 
випада̀ння   выпадѐние 
вѝпадення   выпадѐние 
випадко̀вий   акциде `нтный, случа̀йный, 
споради `ческий, стохасти `ческий 

випадко̀вість   акциде `нция, случа `йность 
вѝпадок   слу̀чай 
вѝпал   вы̀жиг, выжига `ние, о `бжиг 
вѝпалений   вы `жженный, жжёный, 
кальцини `рованный, обожжённый 

вѝпалення   о̀бжиг, обжига `ние 
випа̀лювальний   выжига `ющий, 
обжига `тельный, обжига `ющий 

випа̀люваний   выжига̀емый, выжига̀ющийся, 
обжига `емый 

випа̀люваність   обжига `емость 
випа̀лювання   выжига `ние, жже `ние, о `бжиг, 
обжига `ние 

випа̀лювати, вѝпалити   выжига `ть, вы `жечь; 
кальцини `ровать; обжига `ть, обжѐчь 

випальнѝй   выжига `емый, выжига̀ющийся, 
обжига `емый, обжига `тельный 

випа̀льність   обжига `емость 
вѝпар   вещество̀ испаря̀ющееся, испарѐние, 
упа `рка 

вѝпарений   упа̀ренный 
випарнѝк   вы `парка, испари `тель 
випа̀рність   испаря `емость, лету `честь 
випаро̀вний   испаря `ющийся, испаря `емый 
випаро̀вуваний   испаря̀емый, испаря̀ющийся 
випаро̀вування   иску̀сственный, улету̀чивание, 
эвапора `ция 

випаро̀вувати, вѝпарувати   испаря̀ть, испарѝть 
випаро̀вуватися, вѝпаруватися   улету̀чиваться, 
улету `читься 

випаро̀вувач   эвапора `тор 

випарува̀льний   испаря `ющий 
вѝпарування   иску̀сственный, улету̀чивание 
випа̀рювання   выпа `ривание, вы `парка, 
упа `ривание, эвапора `ция 

випа̀рювати, вѝпарити   упа̀ривать, упа `рить 
випереджа̀льний   опережа `ющий 
випереджа̀ння   опереже `ние, предварѐние 
випереджа̀ти, вѝпередити   опережа `ть, 
опереди `ть; предваря `ть, предварѝть; 
упрежда `ть, упредѝть 

вѝпереджений   опережённый 
вѝпередження   опереже `ние, предварѐние, 
упрежде `ние 

виперѐджувальний   упрежда `ющий 
виперѐджуваний   опережа̀емый, упрежда̀емый, 
упрежда `ющийся 

виперѐджування   упрежде `ние 
випереднѝй   опережа `емый 
виперѐдний   упрежда̀емый, упрежда̀ющийся 
випѝлювати, вѝпиляти   выпѝливать, вы̀пилить 
вѝпиляний   вы `пиленный 
вѝпин   вспу̀ченность, вспу̀чивание, выпу̀чина 
випина̀льний   вспу̀чивающий, выпу̀чивающий, 
выпя `чивающий 

випина̀ний   вы̀пучиваемый, выпу̀чивающийся 
випѝнаний   выпя `чивающийся 
випина̀ння   вспу̀чивание, выпу `чивание, 
выпя `чивание 

випина̀ти, вѝпнути   вспу̀чивать; выпу̀чивать, 
вы `пучить; выпя `чивать, вы `пятить 

випина̀тися   вспу̀чиваться, выдава `ться 
випиннѝй   вспу̀чивающийся, вы̀пучиваемый, 
выпу `чивающийся, выпя `чивающийся 

випиха̀ння   выта̀лкивание 
випиха̀ти   выта̀лкивать, вы̀толкать, вы̀толкнуть 
виплатнѝй   окупа `ющийся 
випла̀тність   окупа `емость 
випла̀чуваний   окупа `ющийся 
випла̀чуватися, вѝплатитися   окупа `ться, 
окупи `ться 

вѝплив   эмана̀ция 
вѝпнений   вы `пяченный 
випнѐнний   выпя `чивающийся 
вѝпнення   вспу `чивание 
вѝпнутий   вспу `ченный, вы `пученный, 
вы `пяченный
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виповнений                                                                                                  випростувати 

вѝповнений   напо `лненный 
вѝповнення   выполне `ние 
випо̀внювання   выполне `ние 
випозича̀ння   прока `т 
виполіро̀вний   полиро̀ванный, полиру̀емый 
виполіро̀вувати, вѝполірувати   
отполиро `вывать, отполирова `ть 

вѝполіруваний   отполиро `ванный 
виполі̀скування   выщела `чивание 
випомпо̀вний   отка̀чиваемый 
випомпо̀вувальний   отка̀чивающий 
випомпо̀вуваний   отка `чиваемый 
випомпо̀вування, вѝпомпування   
отка `чивание; выка `чивание, вы `качка 

випомпо̀вувати, помпува̀ти, вѝпомпува̀ти   
отка `чивать, откача̀ть 

вѝпорожненний   вы̀порожненный 
вѝпорожнення   выпора `жнивание 
випоро̀жнювання   выпора `жнивание 
випоро̀жнювати, вѝпорожнити   
выпора `жнивать, вы̀порожнить 

вѝпотіння   швицева `ние 
вѝправа   вы̀правка 
вѝпра̀ва   пра̀вка, попра `вка 
вѝправлений   вы̀правленный, испра̀вленный 
вѝправлення   выправле `ние, исправле `ние, 
попра `вка, поправле `ние, пра `вка 

випра̀влювальний   исправля `ющий 
випра̀влюваний   исправля `емый, 
исправля `ющийся 

виправля̀льний   выправля `ющий 
виправля̀ний   выправля̀емый, выправля̀ющийся 
виправля̀ння   выправле `ние, задѐлка, 
исправле `ние, корриги `рование, попра `вка, 
поправле `ние, пра̀вка 

виправля̀ти, вѝправити   пра̀вить; выправля̀ть, 
вы `править; исправля `ть, испра `вить 

виправнѝй   выправля̀емый, выправля̀ющийся, 
исправля `емый, исправля `ющийся 

випра̀нний   стира̀емый 
випра̀нність   стира `емость 
випрацьо̀вний   отраба̀тываемый 
випрацьо̀вуваний   отраба̀тываемый 
вѝпроба   испыта̀ние, испыта `ния, обка̀тка 
випро̀бний   испыта̀тельный, испы̀тываемый, 
испы `тывающийся 

випробо̀вуваний   испы `тываемый 
випробо̀вування   испыта `ние, испыта `ния, 
обка̀тка, опро `бование 

випробо̀вувати, вѝпробувати   испы `тывать, 
испыта `ть; обка̀тывать, обката̀ть 

випро̀бувальний   испыта `тельный, 
испы `тывающий 

випро̀бувальник   испыта `тель 
вѝпробуваний   испы̀танный, испы̀тывающийся, 
опро `бованный 

вѝпробування   испыта `ния, обка̀тка, 
опро `бование, про `ба, тест 

випро̀бувати, випробо̀вувати   опро `бовать 
вѝпробувати   опро `бовать 
випро̀бувач   испыта `тель 
випромі̀нений   излу̀ченный 
випромі̀нення   излучѐние, эмана `ция 
випромі̀нний   излуча̀емый, излуча̀ющийся 
випромі̀нювальний   излуча̀ющий, 
излучи `тельный 

випромі̀нюваний   излуча̀емый, излуча̀ющийся 
випромі̀нюваність   излуча̀тельность 
випромі̀нювання   излуче `ние, испуска `ние, 
лучеиспуска `ние 

випромі̀нювання   радиа `ция 
випромі̀нювати, вѝпроменити   струи `ть; 
излуча̀ть, излучѝть; испуска̀ть, испустѝть 

випромі̀нювач   излуча `тель 
вѝпростаний   вы̀прямленный 
випроста̀нний   спрямля̀емый, спрямля̀ющийся 
вѝпростання   выпрямле `ние, прямлѐние, 
спрямлѐние 

випросто̀вний   выпрямля `емый, 
выпрямля `ющийся, прямѝльный, 
спрямля `емый, спрямля `ющийся 

випросто̀вувальний   спрямля `ющий 
випросто̀вуваний   выпрямля `емый, 
спрямля `емый, спрямля `ющийся 

випро̀стувальний   выпрямля `ющий, 
спрямля `ющий 

випро̀стуваний   выпрямля `ющийся, 
спрямля `емый, спрямля `ющийся 

вѝпростування   выпрямлѐние 
випро̀стування   выпрямлѐние, прямлѐние, 
спрямлѐние 

випро̀стувати, вѝпростати   выпрямля `ть, 
вы `прямить; спрямля `ть, спрями `ть
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випростувач                                                                                                вирівнювання 

випро̀стувач   выпрями `тель 
вѝпряма   пра `вка 
випрямівнѝй   выпрями `тельный 
вѝпрямлення   выпрямлѐние, пра̀вка, прямлѐние 
випрямля̀льний   выпрями `тельный, 
выпрямля `ющий, прями `льный 

випрямля̀ний   выпрямля `емый, 
выпрямля `ющийся 

випрямля̀ння   выпрямлѐние, пра̀вка, прямлѐние 
випрямля̀ти, вѝпрямити   пра̀вить; выпрямля̀ть, 
вы `прямить 

випрямнѝй   выпрямля̀емый, выпрямля̀ющийся 
вѝпуклий   вы̀пуклый 
вѝпуск   вы̀вод, вы `пуск, вы `хлоп 
випуска̀льний   выпуска̀ющий, испуска̀тельный 
випуска̀ний   выпуска̀емый, выпуска̀ющийся, 
тра̀вленный 

випуска̀ння   вы̀пуск, выхло `пывание, 
испуска `ние 

випуска̀ти   травѝть 
випуска̀ти, вѝпустити   выпуска̀ть, вы̀пустить; 
выхло `пывать, вы̀хлопнуть; испуска `ть, 
испусти `ть 

випускнѝй   выпуска̀емый, выпуска̀ющийся, 
выпускно `й 

вѝпуст   вы `ступ 
вѝпущений   вы `пущенный, отпу̀щенный 
випу̀щення   вы̀пуск 
вѝпхати, вѝпхнути   выта̀лкивать, вы̀толкать, 
вы `толкнуть 

вѝпхнення   выта̀лкивание 
вип’яснѝй   выпя `чивающийся 
вѝп’ясти   вы `пятить 
вѝп’ячений   вы̀пяченный 

вир   водоворо `т, о̀мут, пучи `на 
виража̀льний   выража `ющий 
виража̀ння   выраже `ние 
виража̀ти, вѝразити   выража `ть, вы `разить 
вѝражений   вы `раженный 
вѝраження   выраже `ние 
вѝраз   выраже `ние 
вѝразка   я `зва 
виразко̀ва коро̀зія   пи `ттинг 
вира̀зний   отчётливый, чёткий 
вира̀зність   отчётливость, чёткость 
вира̀зно   отчётливо 

вирахо̀вування   высчи `тывание, вы `чет, 
вычисле `ние 

вирахо̀вувати, вѝрахувати   высчѝтывать, 
вы `считать; вычисля `ть, вы `числить 

вирахо̀вувати, вирахува̀ти   рассчѝтывать, 
рассчита `ть 

вѝрахуваний   вы̀численный, вы `чтенный 
вирахува̀ння   высчѝтывание, вы̀чет, вычислѐние 
вираху̀нок   вы `чет 
вирива̀льний   дёргающий 
вирѝванець   рвань 
вирѝваний   дёрганный 
вирива̀ння   дёргание 
вирива̀ти, вѝрвати   дёргать, дёрнуть; отрыва̀ть, 
оторва `ть 

виривнѝй   дёрганый 
вирина̀ння   всплыва `ние 
вирина̀ти, вѝринути   всплыва `ть, всплы `ть 
вирисо̀вувати, вѝрисувати   вырисо `вывать, 
вы `рисовать 

вирихто̀вний   выправля̀емый, выправля̀ющийся 
вѝрихтуваний   вы̀правленный 
вѝріб   вы̀делка, издѐлие, подѐлка, проду̀кт, 
произведе `ние, произво `дство, фабрика `т 

вирібко̀вий   подѐлочный 
вѝрівнений   вы̀прямленный 
вѝрівнення   выправле `ние, выпрямлѐние, 
выра `внивание, прямлѐние, 
распрямле `ние, распра `вленный, 
распря `мленный, расправле `ние, 
сгла `живание, спрямлѐние 

вирівнѝй   выправля `емый, 
выправля `ющийся, выпрямля `емый, 
выпрямля `ющийся, спрямля `ющийся 

вирі̀внювальний   выправля `ющий, 
выпрямля `ющий, выра `внивающий, 
расправля `ющий, спрямля `ющий, 
фугова `льный 

вирі̀внюваний   выправля `емый, 
выправля `ющийся, выпрямля `емый, 
выпрямля `ющийся, выра `вниваемый, 
выравнивающийся, распря `мляемый, 
распрямля `ющийся, спрямля `емый, 
спрямля `ющийся 

вирі̀внювання   выправле `ние, выпрямлѐние, 
выра̀внивание, прямлѐние, распрямлѐние, 
расши `вка, сгла̀живание, спрямлѐние, 
ура `внивание, фугова `ние
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вирі̀внювати, вѝрівняти   выправля `ть, 
вы `править; выпрямля `ть, вы `прямить; 
выра `внивать, вы̀ровнять; распрямля `ть, 
распря `мить; сгла̀живать, сгла `дить; 
спрямля̀ть, спрямѝть; ура̀внивать, уровня̀ть 

вирі̀внювати, рівня̀ти   ровня `ть 
вирі̀внювач   выпрямѝтель, уравни `тель, 
эгализа `тор, эгутѐр 

вѝрівняний   вы̀правленный, вы̀прямленный 
вирівня̀нний   выра̀вниваемый, 
выравнивающийся, распрямля `ющийся, 
спрямля `емый 

вирівня̀ння   расши `вка 
вѝріз   вырез 
виріза̀льний   выреза̀ющий 
вѝрізаний   вы `резанный 
виріза̀ння   вырез, выреза̀ние, гравѝрование 
виріза̀ти, вѝрізати   гравирова `ть; выреза `ть, 
вы `резать 

вирізнѝй   выреза̀емый, выреза `ющийся, 
вырезно `й 

вѝрізок   сѐктор 
вирі̀зувальний   выреза `ющий, резно `й 
вирі̀зуваний   выреза̀емый, выреза̀ющийся 
вирі̀зування   вырез, выреза `ние 
вѝрізьблення   резьба̀ 
виріша̀льний   реша `ющий 
вѝрішений   решённый 
вѝрішення   решѐние 
вирішнѝй   реша `емый 
вирі̀шуваний   реша `емый 
вирі̀шуваність   реша `емость 
вирі̀шування   реше `ние 
вирі̀шувати, вѝрішити   реша `ть, реши `ть 
вѝрлиця   турби `на 
вѝроби   проду `кты 
вѝробіток   вы `работка 
вѝроблений   вы `деланный, вы `пущенный, 
вы `работанный, изгото `вленный, 
отрабо̀танный, придѐланный, произведённый 

вѝроблення   выраба̀тывание, вы `работка, 
изготовлѐние, произво̀дство, произво̀дство 

виро̀блювальний   выдѐлывающий, 
изгота `вливающий, производя `щий, 
фабрику `ющий 

виро̀блюваний   выдѐлываемый, 
выраба `тываемый, выраба `тывающийся, 
изгота `вливаемый, изгота `вливающийся, 
изготовля `емый, производи `мый, 
фабрику `емый 

виро̀блюваність   выраба `тываемость 
виро̀блювання   выраба `тывание, вы `работка 
виробля̀ння   выраба̀тывание, вы `работка, 
изготовлѐние, произво̀дство, фабрикова̀ние 

виробля̀ти, вѝробити   выдѐлывать, вы̀делать; 
выраба `тывать, вы `работать; изготовля `ть, 
изгото `вить; производи `ть, произвести `; 
фабрикова `ть 

виробнѝй   выдѐлываемый, выраба̀тываемый, 
выраба `тывающийся, изгота `вливаемый, 
изгота `вливающийся, изготовля `емый, 
подѐлочный, фабрику `емый 

виробнѝк   изготови `тель, продуцѐнт, 
производи `тель 

виробнѝцтво   произво `дство, фабрика `ция 
виробнѝчий   произво `дственный 
вѝробність   производи `тельность 
вировѝй   цикло `нный 
вѝродження   вырожде `ние 
виро̀джування   вырождѐние 
виро̀щувати, вѝростити   растѝть, вы̀растить 
вѝрубаний   вы̀рубленный 
вирубнѝй   выруба̀емый, вырубно̀й 
виру̀бувальний   выруба `ющий 
виру̀буваний   выруба `емый 
виру̀бувати, вѝрубати   выруба̀ть, вы `рубить 
вирува̀льний   бурля `щий 
вирува̀ння   бурлѐние 
вирува̀ти   бурлѝть, пу̀читься 
виру̀н   турби `на 
вируно̀вий   турбѝнный 
вируша̀ння   отправле `ние 
вирушнѝй   отправля `ющийся 
виряджа̀ння   отпра `вка, отправлѐние 
виряджа̀ти, вѝрядити   снаряжа̀ть, снарядѝть 
вѝряджений   отпра `вленный, снаряжённый 
вѝрядження   отпра `вка 
вѝрятування   спасѐние 
вѝсад   вы `садка, подры `в 
вѝсаджений   взо̀рванный
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вѝсадження   взрыва `ние, вы `садка, подры `в, 
подрыва `ние 

виса̀джувальний   взрыва̀ющий, вы̀садочный, 
подрыва `ющий 

виса̀джуваний   подрыва̀емый, подрыва̀ющийся 
виса̀джуваність   взрыва `емость 
виса̀джування   взрыва̀ние, вы̀садка, подры̀в, 
подрыва `ние 

виса̀джувати, вѝсадити   взрыва̀ть, взорва̀ть; 
выса̀живать, вы̀садить; подрыва̀ть, подорва̀ть 

висаднѝй   взрыва̀емый, взрыва `ющийся, 
взры̀вчатый, подрыва̀емый, подрыва̀ющийся 

висаднѝк   взрыва̀тель, подрывнѝк, подрывщик 
вѝсвердлений   вы `сверленный 
вѝсвердлення   высве `рливание, сверле `ние 
висвѐрдлювання   высве `рливание 
висвѐрдлювати, вѝсвердлити   вывѐрчивать, 
вы `вертеть; высвѐрливать, вы `сверлить 

висвітлѐнний   освеща `емый 
висві̀тлення   иллюстра `ция, освеще `ние 
висві̀тлювальний   освеща `ющий 
висві̀тлюваний   освеща `емый, освеще `ние 
висві̀тлювати, вѝсвітити   иллюстри `ровать; 
освеща `ть, осветѝть 

висѝг   ку̀зов 
висѝланий   посыла `емый 
висила̀ння   посы̀лка 
висила̀ти, вѝслати   испуска `ть, испусти `ть 
висила̀ч   переда̀тчик 
висиса̀льний   выка `чивающий 
висѝсаний   выка̀чиваемый 

висиса̀ний   выка̀чивающийся, выса̀сываемый, 
выса `сывающийся 

висиса̀ти, вѝссати   выка `чивать, вы `качать; 
выса `сывать, вы `сосать 

висиснѝй   выка̀чиваемый, выка̀чивающийся, 
выса `сываемый, выса `сывающийся 

висиха̀льний   высыха `ющий 
висиха̀льність   высыха `емость 
висиха̀ння   высыха `ние, иссяка `ние 
висиха̀ти, вѝcохнути   исся `кать, исся `кнуть; 
высыха `ть, вы `сохнуть 

вѝсівки   отсе `в, просе `в 
вѝсік   вы `сечка 
висіка̀ння   вы `сечка, грави `рование 
висіка̀ти   гравирова `ть 

вѝсічення   вы̀сечка 
вѝслів   выраже `ние 
вѝслід   вы `вод, иссле `дование, результа `т 
вѝслідний   результатѝвный, результѝрующий 
вѝслідність   результати `вность 
вѝсмоктаний   вы̀качанный, вы `сосанный 
висмоктнѝй   выка̀чиваемый, выка̀чивающийся, 
выса `сываемый, выса `сывающийся 

висмо̀ктувальний   выка `чивающий, 
выса `сывающий, отка̀чивающий 

висмо̀ктуваний   вы̀качанный, выка̀чиваемый, 
выка `чивающийся, выса `сывающийся 

висмо̀ктування   вѝсмоктання, выка̀чивание, 
вы `качка, отка `чивание 

висмо̀ктувати, вѝсмоктати   выка̀чивать, 
вы̀качать; выса̀сывать, вы̀сосать; отка̀чивать, 
откача `ть 

висмо̀ктувач   выса `сыватель 
висна̀га   утомле `ние 
вѝснажений   истощённый 
вѝснаження   изнурѐние, истощѐние, утомлѐние 
виснажнѝй   истоща `емый, истоща `ющийся 
висна̀жувальний   истоща `ющий 
висна̀жуваний   истоща̀емый, истоща̀ющийся 
висна̀жування   изнуре `ние, истоще `ние 
висна̀жувати, вѝснажити   истоща̀ть, истощѝть 
виснѝй   вися `щий, навесно `й 
вѝсновок   вы̀вод, заключе `ние, слѐдствие 
висо̀вуваний   выдвига̀емый, выдвига̀ющийся 
висо̀вування   выдвиже `ние 
висо̀к   отве `с 
висо̀кий   высо `кий 
високоактѝвний   высокоакти `вный 
високова̀куумний   высокова `куумный 
високовибира̀льний   высокоизбира̀тельный 
високовибірнѝй   высокоизбира `тельный 
високовогнетривкѝй   высокоогнеупо `рный 
високово̀льтний   высоково `льтный 
високов’язкѝй   высоковя `зкий 
високодиспѐрсний   высокодиспѐрсный, 
мелкодиспе `рсный 

високоеластѝчний   высокоэласти `ческий 
високоефектѝвний   высокоэффекти `вный 
високозалего̀ваний   высоколегѝрованный 
висококалорі̀йний   высококалорѝйный 
висококипля̀чий   высококипя `щий
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висококорозі̀йний   высококорозио `нный 
високоміцнѝй   высокопро `чный 
високомолекуля̀рний   высокомолекуля̀рный 
високонапі̀рний   высоконапо `рный 
високоокта̀новий   высокоокта `новый 
високопластѝчний   высокопласти `чный 
високопо̀тужний   высокомо `щный 
високопродуктѝвний   высокопроизводѝтельный 
високопроникнѝй   высокопроница `емый 
високорадіоактѝвний   высокорадиоактѝвный 
високотемперату̀рний   высокотемперату̀рный 
високото̀чний   прецизио `нный 
високочасто̀тний   высокочасто `тный 
високоя̀кісний   высокока `чественный 
висота̀   высота ` 
висо̀тний   высо `тный 
вѝсохлий   вы̀сохший 
височина̀   высота̀ 
височі̀нь   высота̀ 
вѝссаний   вы̀качанный 
висса̀нний   выса̀сывающийся 
вѝставлений   вы̀ставленный, экспонѝрованный 
вѝставлення   выставле `ние, экспози `ция, 
экспони `рование 

виставля̀льний   выставля `ющий, 
экспони `рующий 

виставля̀ний   выставля̀емый, выставля̀ющийся, 
экспони `руемый 

виставля̀ння   выставлѐние, экспонѝрование 
виставля̀ти, вѝставити   выставля `ть, 
вы `ставить; экспони `ровать 

виставнѝй   выставля̀емый, выставля̀ющийся, 
экспони `руемый 

вѝстелений   вы `мощенный, футеро `ванный 
вистѐлювати   футерова `ть 
вистельнѝй   мощёный 
вѝстіл(ка)   футеро `вка 
висто̀ювання   выдѐрживание, выста `ивание 
висто̀ювати, вѝстояти   выдѐрживать, 
вы `держать; выста̀ивать, вы `стоять 

вѝстоялий   устоя `вший 
вѝстояний   вы̀держанный, вы `стоявшийся 
вѝсто̀ятися   вы `стояться 
вистро̀млення   выставле `ние 
вистро̀млювальний   выставля `ющий 
вистро̀млюваний   выставля `емый, 
выставля `ющийся 

вистромля̀ння   выставле `ние 
вистромля̀ти, вѝстромити   выставля `ть, 
вы `ставить 

вистромнѝй   выставля̀емый, выставля̀ющийся 
висту̀кування   высту `кивание 
висту̀кувати, вѝстукати   высту `кивать, 
вы `стукать; просту̀кивать, просту̀кать 

вѝступ   вы `лет, вы̀ступ, усту `п 
виступа̀льний   выступа̀ющий, проступа̀ющий 
виступа̀ння   выступа `ние, проступа `ние 
виступа̀ти, вѝступити   выдава̀ться; выступа̀ть, 
вы `ступить; проступа `ть, проступи `ть 

виступнѝй   выдаю `щийся, выступа `ющий, 
выступно `й, проступа `ющий 

висува̀льний   выдвига `ющий 
вису̀ва̀ний   выдвига `ющийся 
висува̀ння   выдвиже `ние 
висува̀ти, висо̀вувати; вѝсунути   выдвига̀ть, 
вы `двинуть 

висувнѝй   выдвига `емый, выдвига̀ющийся, 
выдвижно `й 

вѝсуканий   сучёный 
висука̀нний   сучёный 
вѝсунення   выдвиже `ние 
вѝсунутий   вы `двинутый 
вѝсушений   вы̀сушенный, осу `шенный 
вѝсушити   посуши `ть 
висушнѝй   осуша̀емый, осуша `ющийся, 
су̀шеный, суши `льный 

висушнѝк   осушитель, сушѝтель, эксика̀тор 
вису̀шувальний   осуша `ющий 
вису̀шуваний   осуша `емый, осуша `ющийся 
вису̀шування   высу `шивание, су̀шка 
вису̀шувати, вѝсушити   высу̀шивать, вы̀сушить; 
осуша `ть, осуши `ть 

висхіднѝй   восходя `щий, иду `щий вве `рх 
вися̀чий   вися `щий 
витаро̀вний   тарѝруемый 
витаро̀вуваний   тари `руемый 
витаро̀вування   тари `рование 
вѝтаруваний   оттарѝрованный, тарѝрованный 
вѝтарування   тари `рование 
вѝтвір   образова̀ние, проду̀кт, произведѐние 
витвірнѝй   генери `рованный 
витво̀рення   генера `ция 
витво̀рювальний   генери `рующий
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витво̀рюваний   генери `рованный 
витво̀рювання   генери `рование 
витво̀рювати   генери `ровать 
витво̀рювач   генера `тор 
вѝтекти   утѐчь 
вѝтечення   истечѐние 
витика̀льний   выставля `ющий 
витика̀ний   выставля̀емый, выставля̀ющийся 
витика̀ння   выставле `ние 
витика̀ти, вѝтикнути   выставля̀ть, вы̀ставить 
витѝкнення   выставле `ние 
вѝтин   вырез 
витина̀ти, вѝтнути   выреза `ть, вы `резать 
вѝтиск   тисне `ние 
витиска̀льний   выжима̀ющий, отжима̀ющий 
витѝсканий   отжима `емый 
витиска̀ння   выжима `ние, отжима̀ние, 
тисне `ние, экстру̀зия 

витиска̀ти, вѝтиснути   выда̀вливать, выдавить; 
выжима `ть, вы `жать; отжима̀ть, отжа `ть; 
переда `вливать, передави `ть; штампова `ть 

витиска̀ч   штамп 
витѝскуваний   выжима̀емый, выжима̀ющийся, 
отжима `емый, отжима `ющийся 

витѝскування   выжима `ние, тиснѐние 
вѝтиснений   отпрессо `ванный 
вѝтиснення   выда̀вливание, выжима `ние, 
тисне `ние 

витиснѝй   выжима̀емый, выжима̀ющийся, 
отжима `емый, отжима `ющийся, тиснёный 

вѝтиснутий   вы̀жатый 
вѝтитрований   титро `ванный 
вититро̀вний   титру `ющийся 
вѝтитрування   титрова `ние 
витичнѝй   выставля̀емый, выставля̀ющийся 
вѝтік   истечѐние, исто `к, утѐчка 
витіка̀ння   истека̀ние, истече `ние, течѐние, 
утѐчка 

витіка̀ти, вѝтекти   истека `ть, исте `чь 
витіпнѝй   коло `ченый 
витічнѝй   утека `ющий 
вѝтка   ша `йба 
вѝтканий   со̀тканный, тка `нный 
вѝткати   сотка̀ть 
витко̀вий   витко `вый, ша `йбовый 
виткува̀ння   шайбова `ние 
вѝтлумачений   истолко `ванный 

вѝтлумачення   интерпрета̀ция, истолкова̀ние 
витлума̀чувати   интерпрети `ровать 
вито̀к   вито `к 
вѝтоку   истече `ние 
вѝтончений   миниатю `рный, эстети `ческий 
вѝтонченість   эстѐтика 
вѝтоп   вы `плавка 
вѝтопленець   королёк 
вѝтоплений   вы `плавленный 
вѝтоплення   вы̀плавка 
вито̀плення   пла̀вка, плавле `ние 
вито̀плювальний   выплавля `ющий 
вито̀плюваний   выплавля `емый, 
выплавля `ющийся 

вито̀плювання   вы̀плавка, пла̀вка, плавлѐние 
вито̀плювати, вѝтопити   выплавля `ть, 
вы `плавить 

витопнѝй   выплавля̀емый, выплавля̀ющийся 
витопнѝк   вы̀плавщик 
вѝточений   вы `точенный, отто `ченный 
вѝточення   вы `точка 
вѝточки   отсе `в 
вѝточок   вы `точка 
вито̀чування   выта `чивание, вы `точка 
вито̀чувати, вѝточити   выта̀чивать, вы̀точить; 
отта `чивать, отточи `ть 

вѝтравлення   вытра `вливание 
витра̀вляння   вытра `вливание 
витравля̀ти, вѝтравити   вытравля̀ть, вы̀травить 
витра̀та   затра `та, израсхо `дование, 
потребле `ние, расхо `д 

витра̀ти   затра̀ты, издѐржки 
вѝтратити   израсхо `довать, истра̀тить 
витра̀тний   затра̀чивающий, истра̀чиваемый, 
истра `чивающийся, потребля `ющийся, 
расхо `дуемый, расхо `дующийся 

витратомі̀р   расходомѐр 
витрача̀льний   потребля̀ющий, расхо̀дующий 
витрача̀ний   потребля `ющийся 
витрача̀ння   потреблѐние, расхо `д, тра `та 
витрача̀ти, вѝтратити   затра `чивать, 
затра `тить; потребля `ть, потреби `ть 

вѝтрачений   затра̀ченный, израсхо̀дованный, 
истра `ченный 

вѝтрачення   израсхо `дование, потреблѐние, 
расхо `д
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витра̀чуваний   затра `чиваемый, 
истра `чиваемый, истра `чивающийся, 
расхо `дуемый, расхо `дующийся 

витрива̀лий   выно `сливый, сто̀йкий 
витрива̀лість   выно `сливость, сто̀йкость 
вѝтрим   вы `держка 
вѝтриманий   вы `держанный 
вѝтримання   вы̀держка, экспози `ция 
вѝтримка   вы `держка 
витримнѝй   выдѐрживаемый 
витрѝмувальний   выдѐрживающий 
витрѝмуваний   выдѐрживаемый 
витрѝмування   выдѐрживание 
витрѝмувати, вѝтримати   выдѐрживать, 
вы `держать; нести ` 

витрі̀пувати, вѝтріпати   растря `хивать, 
растряхну `ть 

вѝтяг   вы `тяжка, насто `й, экстра `кт 
витяга̀льний   вытя `гивающий, вытяжно `й, 
извлека `ющий, тя `гальный 

витя̀га̀ний   выка̀чивающийся, вытя̀гиваемый, 
вытягивающийся, извлека `емый, 
извлека `ющийся 

витяга̀ння   выка `чивание, выта `скивание, 
вытя `гивание, вы `тяжка, извлечѐние, 
экстраги `рование, экстра `кция 

витяга̀ти, вѝтягнути   выка `чивать, 
вы `качать; выта `скивать, вы `тащить 

витяга̀ти, вѝтягти   вытя `гивать, вы `тянуть; 
извлека `ть, извлѐчь; экстраги `ровать 

витяга̀ч   эксга̀устер 
вѝтягнений   вы `тянутый, извлечённый, 
экстраги `рованный 

вѝтягнення   выта̀скивание, вытя `гивание, 
вы `тяжка, извлечѐние, экстраги `рование 

вѝтягнутий   вы̀качанный, вы `тянутый, 
оття `нутый 

витя̀гувальний   выка `чивающий, тя `гальный 
витя̀гуваний   выка̀чиваемый 
витя̀гування   выта̀скивание, вы `тяжка 
вѝтяжка   вы̀тяжка 
витяжнѝй   выка̀чиваемый, выка̀чивающийся, 
вытя̀гиваемый, вытягивающийся, вытяжно̀й, 
извлека̀емый, извлека̀ющийся 

витяжнѝк   экстрагѐнт, элева `тор 
вифабрико̀вний   фабрику `емый 

виферменто̀вування   выбра `живание 
виферменто̀вувати, вѝферментувати   
выбра `живать, вы̀бродить 

виферментува̀ння   выбра `живание 
вифрезо̀вний   фрезеру `емый 
вихиля̀тися   выгиба̀ться 
вѝхід   вы̀ход, исхо̀д, отда̀ча, ухо̀д, эмана̀ция 
вихіднѝй   выходя̀щий, исхо̀дный, исходя̀щий 
вѝхлип   вы `хлоп 
вѝхлипак   кла̀пан выхлопно `й 
вихлипнѝй   выхлопно `й 
вихлѝпувати, вѝхлипнути   выхло̀пывать, 
вы `хлопнуть 

вихля̀ння   вихля `ние 
вихо̀дити, вѝйти   восходи `ть, взойти ` 
вѝхололий   осты̀вший 
вѝхолонення   остыва `ние 
вѝхор   вихрь, завихре `ние 
вѝхорник   завихри `тель 
вихоро̀вання   завихре `ние 
вихоро̀вий   вихрево `й 
вихорува̀ння   завихре `ние 
вихорува̀тість   зави `хренность 
вихрѝло   завихрѝтель 
вихровѝй   турбулентный 
вихрува̀тий   вихреобра `зный 
вихрува̀тість   турбулѐнтность 
виціяно̀вний   циани `рующийся 
вѝціянуваний   циани `рованный 
вѝціянування   циани `рование 
вѝчав   отжим 
вѝчавки   вы̀жимки 
вѝчавлений   вы̀жатый 
вѝчавлення   выжима `ние, отжа `тие, отжим 
вича̀влювальний   выжима̀ющий, отжима̀ющий 
вича̀влюваний   выжима̀емый, выжима̀ющийся, 
отжима `емый, отжима `ющийся 

вича̀влювання   выда̀вливание, выжима̀ние, 
отжим, отжима `ние 

вича̀влювати, вѝчавити   выда̀вливать, 
выдавить; выжима̀ть, вы `жать; отжима `ть, 
отжа `ть 

вича̀влювач   пресс 
вичавнѝй   выжима̀емый, выжима̀ющийся, 
отжима `емый, отжима `ющийся 

вичерпа̀льний   исчѐрпывающий
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вичерпаний                                                                                                       виявлений 

вѝчерпаний   исся `кший, исчѐрпанный 
вѝчерпаність   истоще `ние, исчерпа `ние 
вѝчерпання   истоще `ние, исчерпа `ние 
вѝчерпати   исчѐрпать 
вичѐрпний   иссяка̀ющий 
вичерпнѝй   истоща `емый, истоща `ющийся, 
исчѐрпываемый 

вичѐрпувальний   исче `рпывающий 
вичѐрпуваний   иссяка̀ющий, истоща `емый, 
истоща `ющийся, исчѐрпываемый 

вичѐрпування   иссяка̀ние, истоще `ние, 
исчерпа `ние 

вичѐрпуватиcя, вѝчерпатися   исся `кать, 
исся `кнуть 

вѝчинений   вы `дубленный 
вѝчинення   вы `делка 
вѝчинка   вы `делка 
вичѝнювання   вы̀делка 
вѝчиньблений   вы `правленный 
вичиньбо̀вний   выправля `емый, 
выправля `ющийся 

вичислѐнний   исчисля̀емый, исчисля̀ющийся 
вичѝслення   исчисле `ние 
вичѝслювальний   исчисля `ющий 
вичѝслюваний   исчисля̀емый, исчисля̀ющийся 
вичѝслювання   исчисле `ние 
вичисля̀ти, вѝчислити   исчисля̀ть, исчѝслить 
вичиснѝй   вычистно `й 
вичѝтувати, вѝчитати   вычѝтывать, вы̀читать 
вичища̀ння   зачѝстка, зачище `ние 
вичища̀ти, вѝчистити   зачища `ть, зачи `стить 
вѝчищений   зачѝщенный 
вѝчищення   зачѝстка, зачище `ние 
вичіснѝй   вычёсывающийся 
вичі̀сувальний   вычёсывающий 
вичі̀суваний   вычёсывающийся 
вичі̀сувати, вѝчесати   вычёсывать, вы̀чесать 
вишабро̀вний   ша `бренный 
вишѝваний   шѝтый 
вишива̀ти   шить 
вѝшкрабаний   вы̀скобленный 
вишкра̀бувальний   выска `бливающий 
вишкра̀бувати, вѝшкрабати   выска̀бливать, 
вы `скоблить 

вишкріба̀ння   выска `бливание 
вишкрібнѝй   выска̀бливаемый, 
выска `бливающийся 

вишкро̀буваний   выска `бливаемый, 
выска `бливающийся 

вѝшліфуваний   отшлифо `ванный 
вѝштампуваний   штампо `ванный 
відштампува̀ння   штампова̀ние, штампо̀вка 
вѝштовхнення   выта `лкивание 
виштовхнѝк   экспе `ллер, экстру `дер 
вѝштовхнути   выта `лкивать, вы `толкать, 
вы `толкнуть 

вишто̀вхувальний   выта `лкивающий 
вишто̀вхування   выта `лкивание 
вишто̀вхувати, вѝштовхати   выта̀лкивать, 
вы `толкать, вы `толкнуть 

вишто̀вхувач   выта `лкиватель, экстру `дер 
вѝшукання   изыска̀ние 
вишу̀кування   изыска̀ние, ула̀вливание следо̀в 
вишу̀кувати, вѝшукати   изыскива̀ть, изыска̀ть 
вѝща   вы `ше 
вѝщавлений   вы̀травленный 
вѝщавлення   вытра̀вливание 
вища̀влювальний   вытра `вливающий, 
протра `вливающий 

вища̀влюваний   вытра `вливающийся, 
вытравля `емый 

вища̀вляння   вытра̀вливание 
вищавля̀ти, вѝщавити   вытравля̀ть, вы̀травить 
вищавнѝй   вытра̀вливающийся, вытравля̀емый 
вищавнѝк   вы `травка 
вѝще   вы `ше 
вищепокла̀дений   вышележа `щий 
вищепоста̀влений   вышестоя `щий 
вѝщербѝна   щербѝна 
вѝщерблений   вызу `бренный, зазу̀бренный, 
иззу `бренный 

вѝщербленість   иззу `бренность 
вѝщерблення   вызу `бривание 
вищѐрблювання   вызу `бривание 
вищѐрблювати, вѝщербити   вызу̀бривать, 
вы `зубрить; зазу̀бривать, зазубрѝть; 
иззу `бривать, иззубри `ть 

вѝщий   вы̀сший, вы `ше, вышележа̀щий, 
вышестоя `щий 

вѝюстуваний   юсти `рованный 
вѝюстування    юсти `рование 
вѝюстування    юстиро `вка 
вия̀влений   обнару `женный
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вѝявлення   выявле `ние, детекти `рование, 
выявле `ние, обнару `живание 

виявля̀льний   обнару `живающий 
виявля̀ний   обнару `живаемый 
виявля̀ння   обнару `живание 
виявля̀ти, вѝявити   обнару̀живать, обнару̀жить; 
ока `зывать, оказа̀ть; прояви `ть, проявля `ть; 
устана `вливать, установи `ть 

виявля̀ч   детѐктор 
виявнѝй   обнару̀живаемый 
виявнѝк   дете `ктор, прояви `тель 
вѝямка   вы̀ем, вы̀емка 
вѝямок   вы̀ем, вы̀емка 
вібля̀к   бревно ` 
вібра̀тор   вибра `тор 
вібраці̀йний   вибраци `онный 
вібра̀ція   вибра `ция 
вібровѝмір   виброизмере `ние 
вібровимі̀рювання   виброизмерѐние 
віброга̀сник   виброгаси `тель 
вібро̀граф   вибро̀граф 
вібродвигу̀н   вибродви `гатель 
віброживѝльник   вибропита `тель 
віброзану̀рювач   вибропогружа `тель 
віброза̀хист   виброзащи `та 
віброзбу̀джувач   вибровозбуди `тель 
віброзмі̀шувач   вибросмеси `тель 
віброізоля̀ція   виброизоля `ция 
вібро̀метер   вибро `метр 
вібромехані̀зм   вибромехани `зм 
вібромі̀цність   вибропро `чность 
вібромлѝн   вибромѐльница 
віброобро̀блення   виброобрабо `тка 
віброобро̀блювання   виброобрабо̀тка 
віброобробля̀ння   виброобрабо `тка 
віброперетво̀рювач   вибропреобразова `тель 
вібро(с)пресува̀ння  вибропрессова `ние 
віброруші̀й   вибродвѝгатель, вибродвижѝтель 
вібростѐнд   вибросте `нд 
вібрості̀йкість   виброусто `йчивость 
вібротрѝвкість   вибросто `йкость 
віброформува̀ння   виброформирова `ние 
віброшліфува̀ння   виброшлифова̀ние 
віброштампува̀ння   виброштампова `ние 
вібрува̀льний   вибри `рующий 
вібрува̀ння   вибри `рование, шиммѝрование 

вібрува̀ти   вибрѝровать, шимми `ровать 
відбива̀льний   отбива̀ющий, отобража̀ющий, 
отража `тельный, отража `ющий 

відбѝваний   отбива `емый, отбива̀ющийся, 
отобража `емый, отобража `ющийся, 
отража `емый, отража `ющийся 

відбѝваність   отража `емость 
відбива̀ння   отбива̀ние, отда̀ча, откупо̀ривание, 
отображѐние, отражѐние, о̀ттиск, тѝскание, 
ти `сканье 

відбива̀ти, відбѝти   отобража̀ть, отобразѝть; 
отража `ть, отразѝть; отбива `ть, отбѝть; 
ти `скать, оттисну̀ть 

відбива̀ч   отража̀тель, рефлѐктор 
відбивнѝй   отбива̀емый, отбива `ющийся, 
отобража `емый, отобража `ющийся, 
отража̀емый, отража̀ющийся, тѝскальный 

відбивнѝк   тиска̀льщик 
відбира̀ння   отбо̀р, отня `тие, отобра̀ние 
відбира̀ти, відібра̀ти   отнима `ть, отня `ть 
відбѝтий   отбѝтый, откупо `ренный, 
отображённый, отпеча̀танный, 
отражённый, тѝсканный 

відбѝтися   отразѝться 
відбѝток   клишѐ, ко `пия, отображѐние, 
отпеча `ток, отражѐние, о `ттиск 

відбиття̀   отбива̀ние, отда̀ча, отображе `ние, 
отраже `ние, о `ттиск 

відбі̀г   раска `т 
відбі̀й   отда `ча 
відбі̀йний   отбо̀йный 
відбі̀лений   отбѐленный 
відбі̀лення   отбѐл, отбе `ливание 
відбі̀лювальний   отбѐливающий 
відбі̀люваний   отбѐливаемый, отбѐливающийся 
відбі̀лювання   отбѐл, отбѐливание 
відбі̀лювати, відбілѝти   отбѐливать, отбелѝть 
відбі̀лювач   отбели `тель 
відбільнѝй   отбѐливаемый, отбѐливающийся 
відбі̀р   отбо̀р 
відбірко̀вий   отбо̀рочный 
відбі̀рний   отбо `рный 
відбірнѝк   отбо̀рник 
відбува̀тися   продолжа `ться, продо̀лжиться 
відбува̀тися, відбу̀тися   протека̀ть, протѐчь; 
происходи `ть, произойти `
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відбудова                                                                                                           відгукувач 

відбудо̀ва   восстановле `ние 
відбудо̀ваний   восстано̀вленный, отстро̀енный 
відбудо̀вання   отстро `йка 
відбудо̀вний   восстанови `тельный, 
отстра `иваемый 

відбудо̀вник   восстанови `тель 
відбудо̀вувальний   отстра `ивающий 
відбудо̀вуваний   отстра `иваемый 
відбудо̀вування   восстановлѐние, отстро̀йка 
відбудо̀вувати, відбудува̀ти   восстана̀вливать, 
восстанови `ть; отстра `ивать, отстро `ить 

відбудува̀ння   восстановле `ние 
відва̀жування   отвѐшивание 
відва̀жувати, відва̀жити   отвѐшивать, отвѐсить 
відва̀лення   отва̀л 
відва̀люваний   отва̀ливаемый 
відва̀лювання   отва̀л 
відва̀лювати, відвалѝти   отва̀ливать, отвалѝть 
відвальнѝй   отва̀ливаемый 
відванта̀жений   отгру `женный 
відванта̀жний   отгружа `емый 
відванта̀жувальний   отгружа `ющий 
відванта̀жуваний   отгружа `емый 
відванта̀жувати, відванта̀жити   отгружа `ть, 
отгрузи `ть 

відва̀р   отва̀р 
відва̀рений   отва̀ренный 
відвѐдений   отвѐденный 
відвѐдення   дерива `ция, отведе `ние, отво `д, 
сброс, уво `д 

відвернѐнний   предотвраща `емый 
відвѐрнення   предотвраще `ние 
відверта̀льний   предотвраща `ющий 
відверта̀ний   предотвраща `емый 
відверта̀ння   отвора̀чивание, предотвращѐние 
відверта̀ти, відверну̀ти   отвора `чивать, 
отворотѝть; предотвраща̀ть, предотвратѝть 

відвѐртий   я `вный 
відві̀д   отво `д, уво `д 
відвіднѝй   отводѝмый, отво `дный 
відвіднѝк   абду̀ктор 
відві̀ювати, відві̀яти   уноси `ть, унести ` 
відві̀яння   уно̀с 
відво̀джуваний   отводи `мый 
відво̀дити, відвѐсти   отводи `ть, отвести `; 
удаля `ть, удалѝть 

відводі̀ння   отво `д, сброс, уво `д 
відво̀днення   дрена `ж 
відволо̀жування   отсырева `ние 
відволо̀жуватися   сыре `ть 
відгазо̀ваний   дегази `рованный 
відгазува̀льник   дегаза̀тор 
відгазува̀ння   дегаза̀ция 
відгалу̀жений   ответвлённый 
відгалу̀ження   ответвле `ние, отво̀д 
відгалу̀жувальний   ответвля `ющий 
відгалу̀жуваний   ответвля `емый, 
ответвля `ющийся 

відгалу̀жування   ответвле `ние, отво `д 
відгалу̀жувати, відгалу̀зити   ответвля `ть, 
ответви `ть 

відгалу̀жувач   ответви `тель 
відгалу̀зний   ответвѝтельный, ответвля̀емый, 
ответвля `ющийся 

відгалу̀зок   ветвь, ответвле `ние, отро `сток 
відганя̀ння   отго̀н, отго `нка 
відганя̀ти, відігна̀ти   отгоня `ть, отогна `ть 
відга̀рт   о̀тпуск 
відгарто̀ваний   отпу `щенный 
відгарто̀вний   отпуска̀емый, отпуска̀ющийся 
відгарто̀вувальний   отпуска `ющий 
відгарто̀вуваний   отпуска̀емый, отпуска̀ющийся 
відгарто̀вування   отка `ливание, о `тпуск 
відгарто̀вувати, відгартува̀ти   отка̀ливать, 
откали `ть; отпуска̀ть, отпусти `ть 

відгартува̀ння   отка `ливание, о̀тпуск 
відгѝн   отги `б, фла̀нец 
відгина̀льний   отгиба̀ющий 
відгина̀ний   отгиба̀емый, отгиба̀ющийся 
відгина̀ння   отгѝб, отгиба `ние 
відгина̀ти, відігну̀ти   отгиба `ть, отогну `ть 
відгиннѝй   отгиба̀емый, отгиба `ющийся, 
отгибно `й 

відгі̀н   отго̀н, уго̀н 
ві̀дгомі̀н   резона `нс 
відго̀нник   коло̀нна отпа `рная 
відгоро̀джувати, відгородѝти   огражда̀ть, 
огради `ть 

відградуйо̀вний   градуи `руемый, 
градуи `рующийся 

ві̀дгук   о̀тклик 
відгу̀кувач   резона `тор
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відґвинтний                                                                                                       відібрання 

відґвинтнѝй   отви `нчиваемый, 
отви `нчивающийся 

відґвѝнчений   отви `нченный 
відґвѝнчення   отви `нчивание 
відґвѝнчувальний   отви `нчивающий 
відґвѝнчуваний   отви `нчиваемый, 
отви `нчивающийся 

відґвѝнчування   отви `нчивание 
відґвѝнчувати, відґвинтити   отви `нчивать, 
отвинти `ть 

віддава̀льний   отдаю̀щий 
відда̀ваний   отдава̀емый, отдаю `щийся 
віддава̀ння   отда̀ча 
віддава̀ти, відда̀ти   отдава̀ть, отда̀ть 
віддавнѝй   отдаю `щийся 
віддалемі̀р   дальномѐр 
відда̀лений   отдалённый, удалённый 
відда̀леність   отдалённость, удалённость 
відда̀лення   отдалѐние, удале `ние 
відда̀литися   удали `ться 
відда̀лювальний   отдаля `ющий 
відда̀люваний   отдаля `ющийся 
відда̀лювання   отдалѐние 
віддаля̀ння   отдалѐние, удале `ние 
віддаля̀ти, віддалѝти   отдаля `ть, отдали `ть; 
удаля `ть, удалѝть 

віддаля̀тися   удаля `ться 
ві̀ддаль   диста̀нция, отдалѐние, отдалённость, 
расстоя `ние, удалѐние 

ві̀ддальний   дистанцио̀нный, отдаля̀ющийся 
ві̀дданий   о̀тданный, пере `данный 
відда̀ння   отда̀ча 
віддѐртий   ото `рванный 
віддзерка̀лений   отображённый 
віддзерка̀лювати, віддзерка̀лити   отобража̀ть, 
отобрази `ть 

ві̀дділ   отдѐл, отделѐние, раздѐл 
відді̀лений   отделённый 
відді̀лення   изоля `ция, отделе `ние 
ві̀дділок   отделѐние 
відді̀лювальний   отделѝтельный 
відді̀лювач   отдели `тель, сепара `тор 
відділя̀льний   отделѝтельный, отделя̀ющий 
відді̀ля̀ний   отделя `емый, отделя `ющийся 
відділя̀ти, відділи `ти   отделя `ть, отделѝть 
віддільнѝй   отдели `тельный, отделя `емый, 
отделя `ющийся 

відді̀льник   отдели `тель 
відді̀льність   отделѝмость 
відді̀ювання   реаги `рование 
відді̀ювати   реагѝровать 
відді̀я   реа̀кция 
віддруко̀ваний   отпеча `танный 
віддруко̀вний   отпеча̀тываемый 
віддруко̀вувальний   отпеча `тывающий 
віддруко̀вуваний   отпеча `тываемый 
відекспорто̀ваний   экспорти `рованный 
відекспорто̀вний   экспорти `руемый, 
экспорти `рующийся 

відекспортува̀ння   экспорти `рование 
ві̀део-   ви `део- 
відеоза̀пис   видеоза̀пись 
відеока̀мера   видеока̀мера 
відеосигна̀л   видеосигна `л 
від’є̀днаний   отключённый, отсоединённый 
від’єдна̀нний   отсоединя `емый, 
отсоединя `ющийся 

від’єдна̀ння   отключе `ние, отсоедине `ние 
від’є `днувальний   отсоединя `ющий 
від’є `днуваний   отсоединя `емый, 
отсоединя `ющийся 

від’є `днування   отключе `ние, отсоедине `ние 
від’є̀днувати, від’єдна̀ти   отключа̀ть, отключѝть; 
отсоединя `ть, отсоедини `ть 

від’є `мний   минусо `вый, отрица `тельный 
від’є `мник   вычита̀емое 
ві̀дзвук   резона `нс 
відзѐмковий   комелѝстый 
відзѐмок   ко̀мель 
відзна̀ка   отлѝчие 
відзнача̀льний   отмеча̀ющий 
відзнача̀ний   отмеча̀емый, отмеча̀ющийся 
відзнача̀ння   отмѐтка 
відзнача̀ти, відзна̀чѝти   отлича̀ть, отличѝть; 
отмеча̀ть, отме `тить 

відзна̀чений   отмѐченный 
відзна̀чення   отмѐтка 
відзна̀чний   отличи `тельный, отмеча̀емый, 
отмеча̀ющийся 

відзна̀чуваний   отмеча̀емый, отмеча̀ющийся 
віді̀браний   отня `тый, ото̀бранный 
відібра̀ння   отня `тие, отобра `ние 
відібрання̀   отбо̀р
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відібрати                                                                                                           відкривати 

відібра̀ти   отня `ть 
віді̀гнаний   ото̀гнанный 
відігна̀ння   отго `н, отго `нка 
віді̀гнення   отги `б, отгиба `ние 
відігріва̀льний   отогрева `ющий 
відігрі̀ваний   отогрева̀емый, отогрева̀ющийся 
відігріва̀ння   отогрева `ние 
відігріва̀ти, відігрі̀ти   отогрева `ть, отогре `ть 
відігрі̀внѝй   отогрева̀емый, отогрева̀ющийся 
відігрі̀тий   отогрѐтый 
відійма̀ння   отня `тие 
віді̀мкнений   отпёртый 
відімкнѝй   отмыка̀емый, отмыка `ющийся 
відімкну̀тий   отпёртый 
віді̀рваний   обо `рванный, ото̀рванный 
відірва̀ння   отрыва `ние, отщеплѐние 
відісла̀ння   отпра̀вка 
відісса̀ння   отсо̀с 
віді̀ткнений   откупо `ренный 
віді̀ткнутий   откупо `ренный 
віді̀тнення   отрѐзка, отсечѐние 
відкарбо̀ваний   отчека `ненный 
ві̀дкид   отбро̀с 
відкида̀льний   отбра̀сывающий, отверга̀ющий 
відкида̀ний   отбра̀сываемый, отбра̀сывающийся 
відкѝданий   отверга `емый 
відкида̀ння   отбра̀сывание, отки `дка, 
пренебреже `ние 

відкида̀ти, відкѝнути   отбра̀сывать, отбро̀сить; 
отверга̀ть, отвѐргнуть; откѝдывать, откѝнуть; 
пренебрега `ть, пренебре `чь 

відкида̀ючи   пренебрега `я 
ві̀дкиди   отбро `сы 
відкиднѝй   отбра̀сываемый, отбра̀сывающийся, 
отверга `емый, откидно `й 

відкѝнення   пренебреже `ние 
відкѝнутий   отбро `шенный, отве `ргнутый, 
отве `рженный 

відкітнѝй   отка `точный, отка `тываемый, 
отка `тывающийся 

ві̀дклад   отложе `ние 
відклада̀льний   отлага `ющий 
відкла̀даний   отлага `емый, отлага̀ющийся 
відклада̀ння   отлага `ние, отложе `ние 
відклада̀ти, відкла̀сти   отлага `ть, отложи `ть 
відкла̀дений   отло̀женный 

відкла̀дення   отлага `ние, отложе `ние 
відкладнѝй   отлага̀емый, отлага `ющийся 
ві̀дклик   о̀тзыв, о̀тклик 
відклика̀льний   отзыва `ющий 
відклѝкання   о̀тзыв 
відклика̀ти, відклѝкати   отзыва `ть, отозва `ть 
відклѝкуваний   отзыва `емый 
відклѝкування   о̀тзыв 
відкличнѝй   отзыва `емый 
відко̀ваний   отко̀ванный 
відко̀вування   отко `вка 
відко̀л   отко `лка, скол 
відко̀лення   отка̀лывание, отко̀лка, ска̀лывание, 
ско `л 

відко̀лок   скол 
відко̀лювальний   отка̀лывающий, отко̀лочный, 
ска̀лывающий 

відко̀люваний   отка̀лываемый, 
отка `лывающийся, ска̀лываемый 

відко̀люваність   ска̀лываемость 
відко̀лювання   отка̀лывание, отко̀лка, 
ска̀лывание, скол 

відко̀лювати, відколо̀ти   отка̀лывать, 
отколо `ть; ска̀лывать, сколо `ть 

відко̀льний   отка̀лываемый, 
отка `лывающийся, ска̀лываемый 

відконверто̀ваний   конверти `рованный 
відкориго̀ваний   откорректи `рованный 
відкориго̀вний   корректи `рованный, 
корректи `руемый 

відкорко̀ваний   откупо `ренный 
відкорко̀вування   откупо `ривание 
відкорко̀вувати   штопори `ть 
відко̀чувальний   отка̀тывающий 
відко̀чуваний   отка̀тываемый, отка̀тывающийся 
відко̀чування   отка̀тка 
відко̀чувати, відкотѝти   отка̀тывать, откатѝть 
відкрѐслений   отчѐрченный 
відкрѐслювати, відкрѐслити, накрѐслити   
отчѐрчивать, отчерти `ть 

відкрива̀льний   открыва `ющий 
відкрива̀ний   открыва̀емый, открыва̀ющийся 
відкрива̀ння   нахожде `ние, открыва `ние, 
откры `тие 

відкрива̀ти, відкрѝти   обнару `живать, 
обнару `жить; открыва `ть, откры `ть
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відкривний                                                                                                  відлущуваний 

відкривнѝй   открыва̀емый, открыва̀ющийся 
відкрѝвок   вскры̀тие 
відкрѝтий   откры̀тый 
відкриття̀   откры `тие 
відкрі̀плення   открепле `ние 
відкрі̀плювальний   открепля `ющий 
відкрі̀плюваний   открепля `емый, 
открепля `ющийся 

відкрі̀плювання   открепле `ние 
відкріпля̀ний   открепля `ющийся 
відкріпля̀ння   открепле `ние 
відкріпля̀ти, відкрі̀плювати; відкріпѝти   
открепля `ть, открепи `ть 

відкріпнѝй   открепля `ющийся 
відкрутнѝй   отвёртываемый, отвёртывающийся, 
отви `нчиваемый, отви `нчивающийся 

відкру̀чений   отвёрнутый 
відкру̀чення   отвёртка, отви `нчивание 
відкру̀чувальний   отвёртывающий, 
отви `нчивающий 

відкру̀чуваний   отвёртываемый, 
отвёртывающийся, отви `нчиваемый, 
отви `нчивающийся 

відкру̀чування   отвёртка, отви `нчивание, 
отвора `чивание 

відкру̀чувати, відкрутѝти   отвёртывать, 
отверну `ть; отви `нчивать, отвинтѝть; 
отвора `чивать, отвороти `ть; откру̀чивать, 
открути `ть 

відку̀тий   отко `ванный 
відлаго̀джений   отла `женный 
відлаго̀дження   отла `живание 
відлаго̀джувальний   отла̀живающий 
відлаго̀джуваний   отла `живаемый 
відлаго̀джування   отла `живание 
відлаго̀джувати, відлаго̀дити   отла̀живать, 
отла `дить 

відлаго̀джувач   отладчик 
відлаго̀дний   отла̀живаемый 
відла̀маний   отломи `вшийся 
відлама̀ти   отлома̀ть, отломи `ть 
відла̀мок   оско `лок 
відла̀мувати, відло̀млювати; відлама̀ти, 
відломѝти   отла̀мывать, отлома `ть 

ві̀длив   отли `в 
відлива̀льний   отлива `ющий 

відлѝваний   отлива `емый, отлива̀ющийся 
відлива̀ння   литьё, отли `в, отли `вка 
відлива̀ти, відлѝти   лить; тлива `ть, отли `ть 
відливнѝй   литьево `й, отлива `емый, 
отлива `ющийся 

відлиття̀   отли `вка 
ві̀длік   отсчёт 
відліко̀вний   отсчётный 
відлі̀т   отлёт 
відліта̀ння   отлёт 
відліта̀ти, відлеті̀ти   отлета `ть, отлетѐть 
відлі̀чений   отсчѝтанный 
відлі̀чення   отсчёт 
відлічнѝй   отсчѝтываемый, отсчѝтывающийся 
відлі̀чувальний   отсчи `тывающий 
відлі̀чуваний   отсчѝтываемый, 
отсчи `тывающийся 

відлі̀чування   отсчёт, отсчи `тывание 
відлі̀чувати, відлічѝти   отсчѝтывать, отсчита̀ть 
відло̀га   капюшо̀н 
відло̀маний   отломи `вшийся 
відломѝти   отлома̀ть, отломи `ть 
відло̀млений   отло̀мленный 
відлу̀к   сегме `нт 
відлу̀ння   э̀хо 
ві̀длуска   отсло `йка, отслое `ние 
відлуча̀льний   отделѝтельный, отделя̀ющий 
відлу̀ча̀ний   отделя `емый 
відлуча̀ння   отделѐние 
відлуча̀ти, відлучѝти   отделя `ть, отдели `ть 
відлу̀чений   отделённый, отсоединённый 
відлу̀чення   отделѐние, отсоедине `ние 
відлучнѝй   отделя `емый, отделя `ющийся, 
отсоединя `емый, отсоединя `ющийся 

відлу̀чник   отдели `тель 
відлу̀чність   отдели `мость 
відлу̀чувальний   отсоединя `ющий 
відлу̀чуваний   отделя̀ющийся, отсоединя̀емый, 
отсоединя `ющийся 

відлу̀чування   отсоедине `ние 
відлу̀чувати, відлучѝти   отсоединя `ть, 
отсоедини `ть 

відлущѐнний   отсла̀иваемый, отсла̀ивающийся 
відлу̀щення   отсла̀ивание, отсло̀йка, отслоѐние 
відлу̀щувальний   отсла `ивающий 
відлу̀щуваний   отсла̀иваемый, отсла̀ивающийся
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відлущування                                                                                                       відняття 

відлу̀щування   отсла̀ивание, отсло̀йка, 
отслое `ние 

відлу̀щувати, відлу̀щити   отсла̀ивать, отслоѝть 
відлу̀щуватися, відлу̀щитися   отсла̀иваться, 
отслои `ться 

відлюто̀ваний   отпа `янный 
відмѐжений   отграни `ченный 
відмежо̀ваний   отграни `ченный 
відмежо̀вина   отмежева `ние 
відмежо̀вування   отгранѝчивание, отмежева̀ние 
відмежо̀вувати, відмежува̀ти   отгранѝчивать, 
отграни `чить 

відмежува̀ння   отмежева `ние 
відмива̀ння   отмыва `ние 
відмива̀ти, відмѝти   отмыва `ть, отмы `ть 
відмика̀льний   отмыка `ющий 
відмика̀ний   отмыка `емый, отмыка `ющийся 
відмика̀ння   отмыка `ние 
відмика̀ти, відімкну̀ти   отмыка̀ть, отомкну̀ть; 
отпира `ть, отпере `ть 

відмика̀ч   отмы̀чка 
відмі̀на   отлѝчие, отмѐна, перемѐна, ра̀зность 
відмі̀нений   отменённый 
відмі̀нення   отмѐна 
відмі̀нний   отлѝчный, отменя `емый, 
разноро `дный, ра̀зный 

відмі̀нність   дифференциа `л, отлѝчие, 
разли `чие, разноро `дность, ра `зность 

відмі̀нювальний   отменя `ющий 
відмі̀нюваний   отменя `емый 
відміня̀ння   отмѐна 
відміня̀ти, відмінѝти   отменя `ть, отмени `ть 
відмі̀рювання   отмѐривание 
відмі̀рювати, відмі̀ряти   отмѐривать, отмѐрить 
відміря̀ння   отмѐривание 
відмі̀тка   отмѐтка 
відмі̀тний   отличѝтельный 
відмі̀чений   отмѐченный, ре `перный 
відмо̀ва   отка̀з 
відмо̀влення   отка̀з, отка̀зывание 
відмовля̀ння   отка̀з, отка̀зывание 
відмовля̀ти, відмо̀вити   отка̀зывать, отказа̀ть 
відмока̀ння   отмока̀ние 
відмока̀ти, відмо̀кнути   отмока̀ть, отмо̀кнуть 
відмо̀кнення   отмока̀ние 
відмо̀чення   отмока̀ние 

відмо̀чування   отмока̀ние 
відму̀лювання   шламова `ние 
відму̀лювати   зашламова `ть 
віднѐсений   отнесённый 
віднѐсення   отноше `ние 
відніма̀льний   вычита `ющий 
відні̀маний   вычита `емый 
відніма̀ння   вычита `ние 
відніма̀ти, відня̀ти   вычита `ть, вы `честь; 
отнима `ть, отня `ть; убавля `ть, уба̀вить 

віднімнѝй   вычита̀емый 
відно̀ва   возобновле `ние, восстановле `ние, 
ожи `вка 

відно̀влений   возобновлённый, 
восстано `вленный, реставри `рованный 

відно̀влення   возобновле `ние, 
восстановле `ние, ожи `вка, оживлѐние, 
регенера `ция, реду̀кция, реставра̀ция 

відно̀влювальний   возобнови `тельный, 
возобновля `ющий, восстана `вливающий, 
регенерати `вный, реставри `рующий 

відно̀влюваний   возобновля `емый, 
возобновля̀ющийся, восстана̀вливающийся, 
реставри `руемый, реставри `рующийся 

відно̀влювання   возобновлѐние, восстановлѐние 
відно̀влювати, відновѝти   возобновля `ть, 
возобновѝть; восстана̀вливать, восстановѝть 

відно̀влювач   реставра `тор 
відновля̀ння   ожѝвка, оживлѐние, реду̀кция 
відновля̀ти, відновѝти   редуци `ровать; 
регенери `ровать, реставри `ровать 

відно̀вний   возобновля `емый, 
возобновля `ющийся, восстана `вливаемый, 
восстана̀вливающийся, восстановѝтельный, 
реставри `руемый, реставри `рующийся 

відно̀вник   восстанови `тель 
відно̀вник   регенера `тор 
відно̀га   ответвлѐние 
відно̀сина   отноше `ние 
відносѝти, віднѐсти   относи `ть, отнести ` 
відно̀сний   относи `тельный, относя `щийся, 
реляти `вный 

відно̀шення   отноше `ние, отноше `ние 
відно̀шуваний   относи `мый 
відня̀тий   вы̀чтенный, отня `тый 
відняття`   отня `тие
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відображальний                                                                                         відпорошення 

відобража̀льний   отобража `ющий, 
отража `тельный, отража `ющий 

відобра̀жаний   отобража `ющийся 
відобража̀ність   отража `емость 
відобража̀ння   отображе `ние, отраже `ние 
відобража̀ти, відобразѝти   отобража `ть, 
отобрази `ть; отража `ть, отрази `ть 

відобра̀жений   отображённый, отражённый 
відобра̀ження   отображе `ние, отраже `ние, 
рефле `ксия 

відобра̀жуваний   отобража̀емый, отража̀емый, 
отража `ющийся 

відобра̀жувач   отобрази `тель 
відо̀браз   отражѐние 
відобразѝтися   отрази `ться 
відобра̀зний   отобража̀емый, отобража̀ющийся, 
отража `емый, отража `ющийся 

відокрѐмити   изоли `ровать 
відокрѐмлений   обосо̀бленный, отделённый, 
уединё `нный 

відокрѐмленість   обосо `бленность 
відокрѐмлення   изоля `ция, купеля `ция, 
обособле `ние, отделѐние, разделѐние, 
разобще `ние, сегрега `ция, сепара `ция, 
сепари `рование, уедине `ние 

відокремлюва̀льний   изоли `рующий, 
обособля̀ющий, отделѝтельный, отделя̀ющий 

відокрѐмлюваний   обособля̀емый, отделя̀емый, 
отделя̀ющийся, разобща̀емый, разделѐние 

відокрѐмлювання   изоля̀ция, купелѝрование, 
обособле `ние, разобще `ние, сепара̀ция, 
сепари `рование 

відокрѐмлювати, відокрѐмити   изолѝровать; 
обособля̀ть; отделя̀ть, отделѝть; разделя̀ть, 
разделѝть; разобща̀ть, разобщѝть; уединя̀ть, 
уедини `ть 

відокрѐмлювач   отделѝтель, разобщи `тель, 
сепара `тор 

відокрѐмний   изоляцио̀нный, обособля̀емый, 
отделѝтельный, отделя̀емый, отделя̀ющийся, 
раздѐльный, разобща `емый 

відокрѐмність   отделѝмость 
ві̀домість   вѐдомость, информа̀ция, свѐдение 
відо̀мості   да̀нные 
ві̀домчий   вѐдомственный 
відосерѐдиця   центрифу `га 

ві̀дпад   отпада̀ние 
відпа̀даний   отва̀ливающийся 
відпада̀ння   отпада̀ние, отседа̀ние, отска̀кивание 
відпада̀ти, відпа̀сти   отпада `ть, отпа `сть 
відпа̀дення   отпада̀ние 
відпа̀дки   отбро̀сы, отхо `ды 
відпаднѝй   отва̀ливающийся отпада̀ющий 
відпа̀док   сбой 
відпа̀л   о̀тжиг 
відпа̀лений   отожжённый 
відпа̀лення   о̀тжиг, отжига `ние 
відпа̀лий   отвалѝвшийся, отпа `вший 
відпа̀лювальний   отжига̀тельный, отжига̀ющий 
відпа̀люваний   отжига̀емый, отжига̀ющийся 
відпа̀лювання   о̀тжиг, отжига `ние 
відпа̀лювати, відпалѝти   отжига `ть, отже `чь 
відпа̀лювач   отжига `льщик 
відпа̀льний   отжига `емый, отжига̀ющийся 
ві̀дпар   отпа `рка 
відпа̀рення   отпа̀рка 
відпа̀рник   коло `нна отпа `рная 
відпа̀рювання   выпа `ривание, отпа `рка 
відпасиво̀ваний   пассиви `рованный 
відпасивува̀ння   пассивѝрование, пассива̀ция 
відперфоро̀ваний   перфори `рованный 
відперфорува̀ння   перфори `рование 
відпѝлювання   отпи `ливание 
відпѝлювати, відпиля̀ти   отпѝливать, отпилѝть 
відпѝляний   отпѝленный, пи `леный 
відпильнѝй   пи `леный 
ві̀дплив   отлѝв 
відплива̀ти, відплистѝ, відпливтѝ   уплыва̀ть, 
уплы `ть 

відповіда̀льність   отве `тственность 
відповіда̀ти   соотвѐтствовать 
відпові̀дний   конгруэ `нтный, конфо `рмный, 
отвѐтный, подходя̀щий, соотвѐтственный, 
соотве `тствующий, соразме `рный 

відпові̀дник   эквивале `нт 
відпові̀дність   адеква̀тность, анало `гия, 
конгруэ̀нция, соотвѐтствие, соразмѐрность 

ві̀дповідь   отвѐт 
відполіро̀ваний   отполиро `ванный 
відполіро̀вувати, відполірува̀ти   
отполиро `вывать, отполирова `ть 

відпоро̀шення   обеспы `ление

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 696
відпорошування                                                                                      відсатинування 

відпоро̀шування   обеспы `ление 
відпоро̀шувати, відпорошѝти   обеспы̀ливать, 
обеспы `лить 

відпра̀ва   отправле `ние 
відпра̀влений   отпра `вленный 
відпра̀влення   отпра `вка, отправлѐние 
відправля̀льний   отправля `ющий 
відпра̀вля̀ний   отправля̀емый, отправля̀ющийся 
відправля̀ння   отпра `вка, отправлѐние 
відправля̀ти, відпра̀вити   отправля̀ть, отпра̀вить 
відправнѝй   отправля̀емый, отправля̀ющийся, 
отправно `й 

відправнѝк   адреса̀нт, отправи `тель 
відпрацюва̀ння   отраба̀тывание, отрабо `тка 
відпрацьо̀вувальний   отраба̀тывающий 
відпрацьо̀вування   отраба̀тывание, отрабо̀тка 
відпрацьо̀вувати, відпрацюва̀ти   отраба̀тывать, 
отрабо `тать 

відпресі̀вність   отпрессо `вываемость 
відпресо̀ваний   отпрессо `ванный 
відпресо̀вний   отпрессо `вываемый 
відпресо̀вувальний   отпрессо `вывающий 
відпресо̀вуваний   отпрессо `вываемый 
відпресо̀вувати, відпресува̀ти   отпрессо̀вывать, 
отпрессова `ть 

відпру̀жник   бу̀фер, дета `ндер 
відпружнико̀вий   бу̀ферный 
ві̀дпуск   о̀тпуск 
відпуска̀льний   отпуска `ющий 
відпу̀сканий   отпуска̀емый, отпуска̀ющийся 
відпуска̀ння   о̀тпуск 
відпуска̀ти, відпустѝти   отпуска̀ть, отпустѝть 
відпускнѝй   отпуска `емый, отпуска̀ющийся 
відпу̀щений   отпу `щенный 
відпу̀щення   о̀тпуск 
відрахо̀ваний   отсчѝтанный, отчѝсленный 
відрахо̀вний   отсчётный, отсчи `тываемый, 
отсчи `тывающийся, отчисля `емый 

відрахо̀вувальний   отсчи `тывающий 
відрахо̀вуваний   отсчѝтываемый, 
отсчи `тывающийся, отчисля `емый 

відрахо̀вування   вы̀чет, отсчёт, отсчѝтывание, 
отчисле `ние, отчисле `ния 

відрахо̀вувати, відрахува̀ти   отсчѝтывать, 
отсчита `ть; отчисля `ть, отчи `слить 

відрахува̀ння   вы̀чет, отсчёт, отчисле `ние, 
отчисле `ния, удержа `ние 

відраху̀нок   вы `чет, отсчёт 
відрегульо̀вний   регули `рованный, 
регули `руемый, регули `рующийся 

відрегульо̀вність   регули `руемость 
відремонто̀вний   ремонти `рованный 
відреставро̀ваний   реставри `рованный 
ві̀дрив   отрыва `ние 
відрива̀льний   отрыва `ющий 
відрѝваний   обрыва `емый, отрыва̀емый, 
отрыва `ющийся 

відрива̀ння   отрыва `ние, отщеплѐние 
відрива̀ти, відірва̀ти   отрыва `ть, оторва `ть 
відрива̀ти, зірва̀ти   обрыва `ть, оборва `ть 
відривнѝй   обрыва `емый, отрыва̀емый, 
отрыва `ющийся, отрывно `й 

відріза̀льний   отреза̀ющий 
відрі̀заний   отрѐзанный 
відрі̀зання   отрѐзка 
відріза̀ти   отреза̀ть, отре `зывать 
відрізнѐнний   отлича̀емый, отлича̀ющийся, 
отличи `мый 

відрізнѝй   отреза̀емый, отреза̀ющийся, отрезно̀й 
відрізня̀льний   отлича `ющий 
відрі̀зня̀ний   отлича̀емый, отлича̀ющийся 
відрізня̀ти, відрізнѝти   отлича `ть, отличи `ть 
відрі̀зок   отрѐзок, уча̀сток 
відрі̀зувальний   отреза `ющий 
відрі̀зуваний   отреза̀емый, отреза̀ющийся 
відрі̀зування   отрѐзка 
відрі̀зувати   отреза̀ть, отре `зывать 
відро̀   ведро ` 
відробі̀ток   отрабо̀тка 
відро̀блення   отраба̀тывание, отрабо̀тка 
відро̀блювальний   отраба̀тывающий 
відро̀блюваний   отраба̀тываемый 
відробля̀ння   отраба̀тывание, отрабо̀тка 
відробля̀ти, відробѝти   отраба̀тывать, отрабо̀тать 
відробнѝй   отраба̀тываемый 
ві̀дросток   отро̀сток, па `трубок 
ві̀друх   отда `ча 
відря̀дний   сдѐльный 
відря̀дник   сдѐльщик 
відря̀дність   сдѐльность 
відря̀дно   сдѐльно 
відсатино̀ваний   сатини `рованный 
відсатинува̀ння   сатини `рование
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відсвічування                                                                                                 відтворення 

відсві̀чування   отсве `чивание 
відсегменто̀ваний   сегменти `рованный 
відселекто̀вний   селекти `руемый 
відсепаро̀ваний   сепари `рованный 
відсепарува̀ння   сепара `ция, сепари `рование 
відсила̀ння   отпра̀вка, отправле `ние 
відсила̀ч   адреса̀нт 
відсиметро̀вний   симметри `руемый, 
симметри `рующийся 

відсиса̀льний   отса̀сывающий 
відсиса̀ний   отса̀сывающийся 
відсиса̀ння   отсо̀с 
відсиса̀ти, відісса̀ти   отса `сывать, отсоса `ть 
відсиснѝй   отса `сывающийся 
відсистем(атиз)о̀ваний   систематизѝрованный 
відсистем(атиз)о̀вний   систематизи `руемый 
відсистем(атиз)ува̀ння   систематиза `ция 
ві̀дсі̀в   отсѐв 
відсіва̀ння   отсѐв 
відсі̀к   отсѐк 
відсіка̀льний   отсека `ющий 
відсіка̀ний   отсека̀емый, отсека `ющийся 
відсіка̀ння   отсека̀ние, отсече `ние 
відсіка̀ти, відсіктѝ   отсека̀ть, отсѐчь; усека̀ть, 
усе `чь 

відсіка̀ч   отсека̀тель 
відсі̀чений   отсечённый 
відсі̀чення   отсечѐние 
відсічнѝй   отсека̀емый, отсека `ющийся 
відсі̀яння   отсѐв 
відска̀кування   отска `кивание 
відска̀кувати, відско̀чити   отска̀кивать, отскочѝть 
відсклі̀ння   расстеклова `ние 
відсмокта̀ння   отса̀сывание, отсо̀с 
відсмоктнѝй   отса̀сываемый, отса̀сывающийся 
відсмо̀ктувальний   отса̀сывающий 
відсмо̀ктуваний   отса̀сываемый, 
отса `сывающийся 

відсмо̀ктування   отса̀сывание, отсо̀с 
відсмо̀ктувати, відсмокта̀ти   отса̀сывать, 
отсоса `ть 

відсо̀лювання   отса̀ливание 
відсо̀тковий   проце `нтный 
відсо̀ток   проце `нт 
відстава̀льний   отстаю `щий 
відстава̀ння   отседа̀ние, отстава̀ние 
відстава̀ти, відста̀ти   отстава `ть, отста `ть 

відставля̀ти, відста̀вити   отставля̀ть, отста̀вить 
відстанемі̀р   дальноме `р 
відста̀ння   отстава̀ние 
ві̀дстань   диста̀нция, интерва `л, отдалѐние, 
расстоя `ние 

відстѐжувальний   следя `щий 
відстерилізо̀ваний   стерилизи `рованный 
відстіба̀льний   отстёгивающий 
відстіба̀ння   отстёгивание 
відстіба̀ти, відстібну̀ти   отстёгивать, отстегну̀ть 
відсті̀бнений   отстёгнутый 
відстібнѝй   отстёгиваемый, отстё̀гивающийся 
відсті̀буваний   отстёгиваемый, отстё̀гивающийся 
відсті̀бування   отстёгивание 
відсті̀й   отсто `й 
відсті̀йний   отсто̀йный 
відсті `йник   деканта `тор, отсто `йник, сосу `д 
отсто `йный 

відсто̀ювальний   отста `ивающий 
відсто̀ювання   осветле `ние, отста̀ивание 
відсто̀ювати, відсто̀яти   осветля̀ть, осветлѝть 
відсто̀юватися, відсто̀ятися   отста̀иваться, 
отстоя `ться 

відсто̀яний   устоя `вшийся 
відсто̀яння   осветлѐние 
відстро̀чення   отсро `чка 
ві̀дступ   абза̀ц, отступле `ние, эксце `сс 
відступа̀ння   отступле `ние 
відсту̀плення   отступле `ние 
відсува̀льний   отодвига `ющий 
відсу̀ва̀ний   отодвига̀емый, отодвига̀ющийся 
відсува̀ти, відсо̀вувати; відсу̀нути   отодвига̀ть, 
отодви `нуть 

відсувнѝй   отодвига̀емый, отодвига̀ющийся 
відсу̀нений   отодвѝнутый 
відсу̀тній   отсу̀тствующий 
відсу̀тність   отсу̀тствие 
відтава̀ння   отта̀ивание 
відтава̀ти, відта̀нути   отта `ивать, отта `ять 
відта̀нення   размора̀живание 
відтарифіко̀ваний   тарифици `рованный 
відтарифікува̀ння   тарифика `ция 
відта̀ювання   размора̀живание 
відтво̀рений   воспроизведённый 
відтво̀рення   воспроизведѐние, воспроизво̀дство, 
реконстру `кция, репроду `кция
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відтворний                                                                                              відціджувальний 

відтво̀рний   воспроизводи `мый, 
воспроизводя `щийся 

відтво̀рник   воспроизводи `тель 
відтво̀рність   воспроизводи `мость 
відтво̀рювальний   воспроизводѝтельный, 
воспроизводя `щий 

відтво̀рювальність   воспроизводѝтельность 
відтво̀рюваний   воспроизводи `мый, 
воспроизводя `щийся 

відтво̀рюваність   воспроизводи `мость 
відтво̀рювання   воспроизведе `ние, 
воспроизво `дство 

відтво̀рювати   воспроизводи `ть 
відтво̀рювач   воспроизводи `тель 
відтермінува̀ння   отсро `чка 
відтѐса̀ння   оттёска 
відтика̀ння   откупо `ривание 
відтина̀льний   отсека `ющий 
відтѝна̀ний   отсека̀емый, отсека `ющийся 
відтина̀ння   отрѐзка, отсека `ние, отсечѐние 
відтина̀ти, відтя̀ти   отсека̀ть, отсѐчь; усека̀ть, 
усе `чь 

відтиннѝй   отсека̀емый, отсека `ющийся 
відтѝнок   интерва̀л, отре `зок 
ві̀дтиск   отжим, о̀ттиск 
відтиска̀ння   отжим, о̀ттиск 
відтиска̀ти, відтисну̀ти   оттѝскивать, оттѝснуть 
відтѝснений   отпрессо `ванный, отти `снутый 
відтѝснення   отжа̀тие, отжим, о `ттиск, 
сатини `рование 

відтѝснутий   оттѝснутый 
відтіка̀ння   отто `к 
відті̀нок   оттѐнок 
відті̀сування   оттёска 
відті̀сувати, відтеса̀ти   оттёсывать, оттеса̀ть 
відто̀чення   отто̀чка 
відто̀чування   отто̀чка 
відтранспоно̀ваний   транспони `рованный 
відтранспоно̀вний   транспони `руемый, 
транспони `рующийся 

відтранспонува̀ння   транспони `рование 
відтранспорто̀ваний   транспортѝрованный 
відтранспортува̀ння   транспортиро `вка 
ві̀дтрубок   па̀трубок, шту `цер 
відту̀лина   отве `рстие 
ві̀дтяг   оття `гивание, оття `жка 

відтяга̀льний   оття `гивающий 
відтяга̀ння   оття `гивание, оття `жка 
відтя̀гнений   оття `нутый 
відтя̀гнення   оття `гивание, оття `жка 
відтя̀гнутий   отвлечённый, оття `нутый 
відтя̀гувальний   оття `гивающий 
відтя̀гуваний   оття `гиваемый 
відтя̀гування   оття `гивание, оття `жка 
відтя̀гувати, відтяга̀ти, відтягну̀ти   
оття `гивать, оттяну `ть 

відтяжнѝй   оття `гиваемый, оттяжно `й 
відтя̀тий   отсечённый 
відфільтро̀ваний   отфильтро `ванный 
відфільтро̀вний   отфильтро `вываемый, 
отфильтро `вывающийся 

відфільтро̀вувальний   отфильтро̀вывающий 
відфільтро̀вуваний   отфильтро `вываемый, 
отфильтро `вывающийся 

відфільтро̀вування   отфильтро `вывание 
відфільтро̀вувати, відфільтрува̀ти   
отфильтро `вывать, отфильтрова `ть 

відформо̀ваний   отформо `ванный 
відфутеро̀ваний   футеро `ванный 
ві̀дхил   отклоне `ние, укло `н, уклоне `ние 
відхѝлений   отвлечённый, отклонённый, 
уклони `вшийся 

відхѝлення   абера̀ция, анома `лия, 
отведѐние, отклоне `ние, уклоне `ние 

відхѝлювальний   отклоня `ющий 
відхѝляльний   отклоня `ющий 
відхѝляний   отклоня̀емый, отклоня̀ющийся 
відхиля̀ння   отклоне `ние, уклоне `ние 
відхиля̀ти, відхилѝти   отводи `ть, отвести `; 
отклоня `ть, отклони `ть 

відхиля̀тися, відхилѝтися   уклоня `ться, 
уклони `ться 

відхильнѝй   отклоня̀емый, отклоня̀ющийся 
відхѝльник   дефлѐктор 
відхі̀д   отправле `ние, отхо `д, ухо `д 
відхіднѝй   отправно̀й, отходя̀щий, отходя̀щий 
відхо̀ди   отхо `ды, очёс 
відхо̀дити, відійтѝ   отходи `ть, отойти ` 
відцентро̀вий   центробе `жный 
відцентро̀вість   центробѐжность 
відці̀джений   отфильтро `ванный 
відці̀джувальний   отфильтро `вывающий
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відціджуваний                                                                                             вільнопадний 

відці̀джуваний   отфильтро `вываемый, 
отфильтро `вывающийся 

відці̀джування   отфильтро `вывание 
відці̀джувати, відцідѝти   отфильтро `вывать, 
отфильтрова `ть 

відціднѝй   отфильтро `вываемый, 
отфильтро `вывающийся, фильтра̀тный 

відчѐплення   отцепле `ние 
відчѐплювання   отцепле `ние 
відчѝнений   отво̀ренный, откры `тый 
відчиннѝй   отворя `емый, отворя `ющийся, 
открыва `емый, открыва `ющийся 

відчѝнюваний   открыва `емый 
відчиня̀льний   открыва `ющий 
відчѝня̀ний   отворя `емый, отворя `ющийся, 
открыва `емый, открыва `ющийся 

відчиня̀ння   открыва `ние 
відчиня̀ти, відчинѝти   отворя `ть, отвори `ть; 
открыва `ть, откры̀ть 

відчіпля̀ти, відчі̀плювати, відчепѝти   
отцепля `ть, отцепи `ть 

відчіпнѝй   отцепно `й 
відчу̀ження   отчуждѐние 
відчу̀жувати   отчужда̀ть 
відчу̀тний   ощутѝмый 
відчу̀тність   ощути `мость 
відшаро̀вний   отсла̀иваемый, отсла̀ивающийся 
відшаро̀вувальний   отсла̀ивающий 
відшаро̀вуваний   отсла `иваемый, 
отсла `ивающийся 

відшаро̀вування   отсла `ивание, отсло `йка, 
отслое `ние, слое `ние 

відшаро̀вувати, відшарува̀ти   отсла̀ивать, 
отслои `ть 

відшаро̀вуватися, відшарува̀тися   
отсла `иваться, отслои `ться 

ві̀дшарок   отсло̀йка, отслое `ние 
відшарува̀ння   отсла̀ивание, отсло̀йка, 
отслое `ние, слое `ние 

відшкодо̀ваний   возмещённый 
відшкодо̀вування   возмеще `ние 
відшкодо̀вувати, відшкодува̀ти   возмеща `ть, 
возмести `ть 

відшкодува̀льний   возмести `тельный 
відшкодува̀ння   возмеще `ние 
відшліфо̀ваний   отшлифо `ванный 

відшліфо̀вний   шлифу `ющийся 
відшліфо̀вувати, відшліфува̀ти, вѝшліфувати   
отшлифо `вывать, отшлифова `ть 

відшліфува̀ння   шлифова `ние, шлифо `вка 
ві̀дштовх   отта̀лкивание, самоотта̀лкивание 
відшто̀вхнення   отта `лкивание 
відштовхнѝй   отта̀лкиваемый, 
отта `лкивающийся 

відшто̀вхувальний   отта̀лкивающий 
відшто̀вхуваний   отта `лкиваемый, 
отта `лкивающийся 

відшто̀вхування   отта `лкивание 
відшто̀вхувати, відштовхну̀ти   отта̀лкивать, 
оттолкну `ть 

відщѐпа   отщеплѐние 
відщѐплення   отщепле `ние 
відщѐплювання   отщепле `ние 
відщѐплювати, відщепля̀ти, відщепѝти   
отщепля `ть, отщепи `ть 

відщѐпнутий   отпёртый 
віз   пово `зка, телѐга 
візеру̀нковий   узо̀рный 
візеру̀нок   рису̀нок, узо `р 
візеру̀нчастий   узо `рчатый 
візеру̀нчастість   узо̀рчатость 
візѝр   визи `р 
візирува̀ння   визѝрование 
візковѝй   телѐжечный 
візнѝк   теле `жечник 
візо̀к   телѐжка 
візуа̀льний   визуа̀льный 
візування   визи `рование 
вік   во̀зраст 
вікно̀   люк, окно̀ 
віко̀нний   ста̀венный, ста̀вень 
вілемі̀т   виллемѝт 
ві̀льний   вака̀нтный, свобо `дный, 
факультати `вный 

ві̀льно   сла̀бо 
вільновѝсний   свободновися `щий 
вільнолежа̀чий   свободнолежа `щий 
вільнооберто̀вий   свободновраща̀ющийся 
вільнообіпѐртий   свободноопёртый 
вільноопѐртий   свободноопёртый 
вільнопа̀даючий   свободнопа `дающий 
вільнопаднѝй   свободнопа `дающий
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вільнопідвішений                                                                                             вкручений 

вільнопідві `шений   свободноподвѐшенный 
вільнопідчі `плений   свободноподвѐшенный 
вільнопоста̀влений   свободностоя `щий 
вільнопрохіднѝй   свободнопроходя `щий 
вільнотрима̀льний   свободнонесу̀щий 
вільшѝна   дѐрево ольхо `вое 
віндро̀вер   виндро `уэр 
віндро̀тор   виндро `тор 
вінѐць   венѐц, коро `на, край 
віні̀л   вини `л 
вініпла̀ст   винипла `ст 
ві̀нкель   вѝнкель 
віно̀чок   вѐнчик 
вінцѐвий   венѐчный, венча̀ющий 
ві̀нця   закра `ина 
вірогі̀дний   достове `рный 
вірогі̀дність   достове `рность 
віск   воск 
віско̀за   виско `за 
віскозѝметер   вискози `метр 
ві̀сний   осево `й 
ві̀стря   верши `на, остриё 
вістря̀к   шпиль 
вістряко̀вий   шпилево `й 
вісь   ось, ца̀пфа 
ві̀тер   вѐтер 
вітрѝло   па̀рус 
вітрѝльник   ло `дка па `русная 
вітрѝльник   су̀дно па `русное 
вітровѝй   ветрово `й 
вітрогі̀н   вентиля `тор 
вітродвигу̀н   ветродви `гатель 
вітроенергѐтика   ветроэнерге `тика 
вітромі̀р   анемо `метр 
вітроруші̀й   ветродви `гатель 
вітрості̀йкість   ветроусто `йчивость 
вітря̀к   мѐльница ветряна̀я 
ві̀хоть   клок, моча̀лка, пу̀к 
ві̀чко   глазо̀к, очко̀ 
ві̀шання   подвѐс, подве `ска 
ві̀ялка   вѐялка 
ві̀яло   вѐер 
ві̀яловий   вѐерный 
ві̀яльний   вѐющий 
ві̀яний   вѐянный 
ві̀яння   вѐяние 

ві̀яти   вѐять 
вказі̀вка   ссы̀лка, стре `лка, указа̀ние 
вказівнѝй   указа̀тельный 
вказівнѝк   указа̀тель 
вка̀зник   указа `тель 
вка̀зувальний   ука̀зывающий 
вка̀зувати, вказа̀ти   ука̀зывать, указа̀ть 
вкида̀ти, вкѝнути   вбра̀сывать, вбро̀сить 
вклад   вклад 
вклада̀льний   вкла̀дывающий, вставля̀ющий 
вкла̀даний   вставля `емый, вставля `ющийся 
вклада̀ння   вста̀вка, инвести `ция 
вклада̀ти, вкла̀сти   депонѝровать; вставля̀ть, 
вста `вить; втопля `ть, втопи `ть 

вклада̀тися, вкла̀стися   залега `ть, залѐчь 
вкла̀дення   вложѐние, вста `вка 
вкла̀день   вкла̀дыш, вста `вка 
вкла̀дка   вкла `дыш, прокла `дка 
вкладнѝй   вставля `емый, вставля `ющийся 
вкладнѝк   инве `стор 
вкла̀сти   депонѝровать 
вклѐпаний   вклёпанный 
вко̀вування   уко `вка 
вкоротѝти   поуба̀вить 
вкоро̀чений   поуба̀вленный 
вкоро̀чувати, вкоротѝти   сокраща̀ть, сократѝть 
вкра̀плений   вкра̀пленный 
вкра̀плення   включе `ние, вкраплѐние 
вкра̀пливий   вкра̀пливающийся 
вкра̀плювальний   вкра `пливающий 
вкра̀плюваний   вкра `пливающийся 
вкра̀плювання   включе `ние, вкра̀пливание 
вкра̀плювати, вкра̀пити   вкра `пливать, 
вкрапи `ть 

вкрапнѝй   вкра `пливающийся 
вкрѐслений   вчѐрченный 
вкрѐслювати, вкрѐслити   вчѐрчивать, вчертѝть 
вкрива̀ти   кры̀ть 
вкрѝтися зѐленню   заплесне `ть 
вкрѝтися пля̀мами   заплесне `ть 
вкрѝтися цві̀ллю   заплесне `ть 
вкру̀тень   ввёртыш 
вкру̀тливий   вкру̀чивающийся 
вкрутнѝй   ввёртный, вкру `чивающийся 
вкру̀чений   ввёрнутый, вви `нченный, 
вкру `ченный
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вкручення                                                                                                   вогнестійкість 

вкру̀чення   ввёртка, вви `нчивание 
вкру̀чувальний   вкру `чивающий 
вкру̀чуваний   вкру `чивающийся 
вкру̀чування   ввёртка, ввёртывание, 
вви `нчивание 

вкру̀чувати, вкрутѝти   ввёртывать, ввертѐть; 
ввѝнчивать, ввинтѝть; вкру̀чивать, вкрутѝть 

вла̀днаний   встро `енный 
влаз   лаз 
вла̀сний   со̀бственный 
вла̀сність   со̀бственность 
властѝвий   прису̀щий, со `бственный 
властѝвість   сво `йство 
влѐжаний   вы `лежавшийся, лежа `лый 
влѐжування   вылёживание 
влива̀ння   влива̀ние 
влива̀ти, влѝти   влива `ть, влить 
вло̀ви   уло `в 
вловѝти   улови `ть 
вло̀влювач   лову̀шка, улови `тель 
влого̀вина   вы `ем, вы `емка 
влуча̀ння   поражѐние 
влуча̀ти, влу̀чити   попада `ть, попа `сть 
влу̀чення   поражѐние 
вма̀заний   вма̀занный 
вмика̀льний   включа̀ющий, подключа̀ющий 
вмѝканий   включа̀емый 
вмика̀нний   включа̀емый, включа̀ющийся 
вмика̀ння   включѐние, подключѐние 
вмика̀ти, увімкну̀ти   вруба `ть, врубѝть; 
включа `ть, включѝть; подключа `ть, 
подключи `ть 

вмика̀ч   включа `тель 
вмикнѝй   включа̀емый, включа `ющийся 
вміснѝй   содержа̀щийся 
вміст   содержа `ние, содержи `мое 
вмі̀стище   резервуа `р 
вмі̀щення   включѐние 
вмі̀щуваний   заключа `емый, содержа `щийся 
вмі̀щування   включе `ние 
вмі̀щувати, вмістѝти   содержа̀ть; заключа̀ть, 
заключи `ть 

вмі̀щуватися   содержа̀ться 
вмонто̀ваний   встро `енный 
вмонто̀вання   встро `йка 
вмонто̀вування   встро `йка 

вмонто̀вувати, вмонтува̀ти   встра̀ивать, 
встро `ить 

вмонтува̀ння   встро `йка 
вмуро̀ваний   вдѐланный 
вмуро̀вування, вмурува̀ння   вдѐлывание, вдѐлка 
вмуро̀вувати, вмурува̀ти   вдѐлывать, вдѐлать 
вна̀пуск   внакла `дку, внахлёстку 
вна̀пусток   внакла̀дку, внахлёстку 
внѐсок   взнос, вклад 
вну̀трішній   вну̀тренний, эндоге `нный 
внутрішньостінни `й   внутристе `нный 
внутрішньоцилі̀ндровий   внутрицилѝндровый 
внутрішньошаро̀вий   внутрислоево `й 
внюто̀ваний   вклёпанный 
во̀вна   шерсть 
вовнечеса̀лка   ка̀рда 
во̀вниця   шерстѝна 
вовномѝйниця   шерстомо `йка 
вовномѝйня   шерстомо `йка 
вовномі̀р   шерстемѐр 
вовнообро̀бний   шерстообраба `тывающий 
вовнопрядѝльня   фа̀брика шерстепрядѝльная 
вовнопряді̀ння   шерстопрядѐние 
вовносука̀льний   шерстосучи `льный 
вовносука̀ння   шерстосуче `ние 
вовнотка̀цтво   шерстотка `чество 
вовнотка̀цький   шерстотка `цкий 
вовночеса̀льний   шерсточеса `льный 
вовночухра̀льний   шерсточеса `льный 
вовня̀ний   шерстяно̀й 
вовня̀ність   шерсти `стость 
вовчо̀к   волчо `к 
во̀гкѝй   вла̀жный, сыро `й 
во̀гкість   вла̀жность, сы̀рость 
вогкува̀тий   сырова `тый 
вогкува̀тість   сырова `тость 
вогнѐвий   огнево̀й 
вогневідпі `рність   огнеупо `рность 
вогнега̀сник   огнетуши `тель 
вогнемі̀р   пироско `п 
вогненадтривкѝй   высокоогнеупо `рный 
вогненебезпѐчний   огнеопа `сный 
вогненевідпі̀рний   огнеопа `сный 
вогнѐнний   о̀гненный 
вогнесві̀чення   кале `ние кра `сное 
вогнесті̀йкість   огнесто `йкость

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 702
вогнетриви                                                                                                      водоносний 

вогнетрѝви   огнеупо `ры 
вогнетривкѝй   несгора `емый 
вогнетрѝвкість   жаросто̀йкость, жароупо̀рность, 
огнеупо `рность 

вогнетру̀бний   жаротру `бный 
во̀гнище   костёр, оча̀г 
вогня̀нѝй   о `гненный 
вого̀нь   ого `нь 
вода̀   вода̀ 
во̀день   водоро `д 
во̀ди   во̀ды 
воді̀ння   вождѐние 
воднѐвий   водоро `дный 
водневмі̀сний   водородосодержа̀щий 
во̀дний   водяно̀й 
воднѝстий   водоно `сный, водянѝстый 
воднѝстість   водоно `сность 
водно̀влюваний   восстана `вливаемый 
воднохолоднѝк   водоохлади `тель 
водно̀час   одновреме `нно 
водобоязкѝй   гидрофо `бный 
водовбира̀льний   водопоглоща `ющий 
водовбира̀ння   водопоглоще `ние 
водовбѝрність   водопоглоща `емость 
водовѝведення   водоудалѐние 
водовивіднѝй   водоудали `тельный 
водовиводі̀ння   водоудале `ние 
водоусу̀нення   дегидрата `ция 
водовѝзначення   акваме `трия 
водові̀д   водово `д, водопрово `д 
водовідбира̀льний   водоотнима `ющий 
водовідвѐдення   водоотво `д 
водовідві̀д   водоотво `д 
водовідвіднѝй   водоотво `дный 
водовідводі̀ння   водоотво `д 
водовіддава̀ння   водоотда `ча 
водовідда̀ння   водоотда̀ча 
водовідді̀льник   водоотдели `тель 
водовідлива̀ння   водоотли `в 
водовідокрѐмлювач   водоотделѝтель 
водовідсмо̀ктний   водоотса `сывающий 
водовідсмо̀ктувальний   водоотса̀сывающий 
водовідсті̀йник   водоотсто `йник 
водовідшто̀вхувальний   водоотта̀лкивающий 
водовка̀з   стекло̀ водомѐрное 
водовказівнѝй   водоуказа `тельный 

водовмі̀сний   водоно̀сный, водосодержа̀щий 
водовмі̀сність   водоно `сность 
водовмі̀сткість   водовмести `мость 
водогі̀н   водово `д, водопрово `д 
водоготува̀ння   водоподгото `вка 
вододі̀л   водораздѐл, перева `л 
вододі̀льний   перева `льный 
водозабезпѐченість   водообеспѐченность 
водозабі̀р   водозабо̀р 
водозабі̀рний   водозабо̀рный 
водозапі̀рний   водозапо `рный 
водозасувнѝй   водозапо `рный 
водозбі̀жний   водосто̀чный 
водозбі̀р   водосбо̀р 
водозбі̀рний   водосбо̀рный 
водозбі̀рник   водосбо̀рник, водособира̀тель 
водозбі̀рня   водозабо̀р 
водозлѝв   водосли `в 
водозливнѝй   водосли `вный 
водозм’я̀кшення   водоумягчѐние 
водознѝження   водопониже `ние 
водознѝжувальний   водопонижа `ющий 
водознѝжування   водопониже `ние 
водо̀йма   бассѐйн, водоём 
водо̀ймище   водоём, водохранѝлище 
водокористува̀ння   водопо `льзование 
водомѐт   водомёт 
водомета̀льний   водомётный 
водомѐтний   водомётный 
водомі̀р   водомѐр 
водомі̀рний   водомѐрный 
водомі̀ряльний   водомери `тельный 
водомі̀сткість   водоёмкость 
водонабі̀рний   водонабо `рный 
водонагнітнѝй   водонапо `рный 
водонагріва̀льний   водонагрева `тельный 
водонагріва̀ч   водонагрева `тель 
водонагрівнѝк   водонагрева `тель 
водоналивнѝй   водоналивно `й 
водонапі̀рня   водока `чка 
водонасѝченість   водонасы `щенность 
водонепроника̀льний   водонепропуска̀ющий 
водонепронѝкнѝй   водонепроница `емый 
водонепронѝкність   водонепроница `емость 
водонерозчѝнність   водонераствори `мость 
водоно̀сний   водоно `сный
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водоносність                                                                                                волокнизація 

водоно̀сність   водоно `сность 
водообмі̀нний   водообмѐнный 
водоопрі̀снювач   водоопресни `тель 
водоохоло̀дження   водоохлажде `ние 
водоохоло̀джувальний   водоохладѝтельный, 
водоохлажда̀ющий 

водоохоло̀джуваний   водоохлажда̀емый 
водоохоло̀джування   водоохлаждѐние 
водоохоло̀джувач   водоохладитель 
водоохоло̀дник   водоохладитель 
водоохоло̀дня   гради `рня 
водоочиснѝй   водоочисти `тельный 
водоочѝсник   водоочисти `тель 
водоочища̀ння   водоочи `стка 
водопідготовля̀ння   водоподгото̀вка 
водопідійма̀ч   водоподъёмник 
водопідіймнѝй   водоподъёмный 
водопідніма̀ч   водоподъёмник 
водопіднімнѝй   водоподъёмный 
водопі̀лля   полово `дье 
водопоглина̀льний   водопоглоща̀ющий 
водопоглѝнання   водопоглоще `ние 
водопоглѝнність   водопоглоща `емость 
водопока̀жчик   водоуказа `тель 
водопом’я̀кшення   водоумягчѐние 
водопонѝжувальний   водопонижа̀ющий 
водопостача̀льний   водоснабжа `ющий 
водопостача̀ння   водоснабже `ние 
водоприйма̀ч   водоприёмник 
водопрові̀д   водопрово `д 
водопрові̀днѝй   водопрово `дный 
водопроникнѝй   водопроница `емый 
водопронѝкність   водопроница `емость 
водопрото̀чний   водопрото `чный 
водорѝй   промо `ина, ры `твина 
водорозбі̀р   водоразбо `р 
водорозпѝлювач   водораспыли `тель 
водорозпо̀діл   водораспределе `ние 
водорозподі̀лення   водораспределѐние 
водорозподіля̀ння   водораспределѐние 
водорозподі̀льний   водораспределѝтельный 
водорозподі̀льник   водораспределѝтель 
водоскѝд   водосбро̀с 
водоскида̀ння   водосбро `с 
водоскиднѝй   водосбро `сный 
водоскѝнення   водосбро `с 

водоспа̀д   водопа `д 
водоспожива̀ння   водопотребле `ние 
водоспу̀ск   водоспу `ск 
водоспуска̀ння   водоспу `ск 
водоспускнѝй   водоспускно `й 
водості̀й   водосто̀й 
водостійкѝй   водосто̀йкий, водоусто̀йчивый, 
про `чный к воде ` 

водості̀к   водосто̀к, дрена̀ж, лото̀к ливнево̀й 
водості̀чний   водосто̀чный 
водострумѝнний   водостру `йный 
водосхо̀вище   водохрани `лище 
водоті̀к   водото̀к 
водотічнѝй   водото `чный 
водотривкѝй   водоупо `рный 
водотя̀г   водока `чка 
водотя̀жня   водока `чка 
водохі̀д   водохо `д 
водохі̀дний   водохо `дный 
водянѝй   водяно̀й, многово `дный 
во̀зик   теле `жка 
возовѝй   гужево̀й, телѐжный 
возоро̀б   теле `жник 
воло̀га   вла̀га 
воло̀гий   вла̀жный, мо̀крый, отсырѐлый, сыро̀й 
воло̀гість   вла̀жность, сы `рость 
воло̀гнути   сыре `ть 
вологовбира̀ння   влагопоглоще `ние 
вологовбира̀ч   влагопоглоти `тель 
вологовбѝрність   гигроскопи `чность 
вологовідбі `рник   влагоудали `тель 
вологовідді̀льник   влагоотдели `тель 
вологовідокрѐмлювач   влагоотдели `тель 
вологомі `р   влагомѐр 
вологомі `сткість   влагоёмкость 
вологонепронѝкність   влагонепроница̀емость 
вологопронѝкність   влагопроница `емость 
вологосприйня̀тність   влаговосприѝмчивость 
вологостійкѝй   влагоусто `йчивый 
вологотемперату̀рний   
температу `рно-вла̀жностный 

вологотрѝвкість   влагосто `йкость 
вологоусува̀ч   влагоудали `тель 

володі̀ння   домѐн 
воло̀ка   воло̀ка 
волокниза̀ція   волокниза `ция
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волокнѝнка   волоко `нце 
волокнѝстий   волокнѝстый, волокнообра̀зный 
волокнѝстість   волокни `стость 
волокно̀   волокно ` 
волокновідді̀льник   волокноотдели `тель 
волокновідокрѐмлювач   волокноотделѝтель 
волокнообро̀бний   волокнообраба̀тывающий 
во̀локом   во `локом 
волоктѝ   влечь, тащи `ть, тянуть 
во̀лос   во̀лос 
волосѝна   волосови `на, волосо `к, ни `ть 
волосѝстий   волоси `стый 
волоскова̀тість   капилля `рность 
волоско̀вий   капилля `рный 
волосо̀вина   волосови `на 
волосо̀к   волосо `к, нѝть 
воло̀сся   во̀лос 
волося̀ний   волосяно `й 
волочѝльний   волочи `льный 
волочѝти   буксѝровать 
волочі̀ння   буксиро `вка, волоче `ние 
во̀ля   свобо̀да 
вольт   вольт 
вольта̀ж   вольта̀ж 
вольтододава̀льний   вольтодоба̀вочный 
вольтодода̀тний   вольтодоба `вочный 
вольтодода̀тник   бу̀стер 
вольфра̀м   вольфра̀м 
вольфрама̀т   вольфрама̀т 
ворі̀тний   воро `тный 
ворі̀тниця   створ воро `т 
воронѐний   чернённый 
вороні̀ння   вороне `ние, черне `ние 
воро̀нка   воро `нка 
вороно̀ваний   воронёный 
воронува̀ння   вороне `ние 
воронува̀ти   ворони `ть, черни `ть 
во̀ронь   во̀ронь 
воро̀та   воро `та, порта `л 
вороття̀   возвраще `ние 
во̀рох   во̀рох, ку̀ча 
ворухну̀ти   пошевели `ть 
воскі̀вка   воско `вка 
воскобі̀й   воскобо̀й 
воскобі̀йний   воскобо `йный 
воскобі̀йня   воскобо̀йня 
воско̀вий   восково `й 

восьмигра̀нник   восьмигра `нник 
восьмику̀тник   восьмиуго `льник 
восьмищѐлеповий   восьмичѐлюстный 
во̀хра темночерво̀на   че `рнядь 
воща̀нка   клеёнка 
воща̀тий   воскови `дный 
впада̀ння   впадѐние 
впаді̀ння   впаде `ние 
впѐвнений   увѐренный 
впѐвненість   достове `рность 
вперѐміж   вперемѐжку 
впѝсаний   впи `санный 
вписнѝй   впи `сываемый, впи `сывающийся 
впѝсувальний   впи `сывающий 
впѝсуваний   впѝсываемый, впѝсывающийся 
впѝсуваність   впи `сываемость 
впѝсувати, вписа̀ти   впи `сывать, вписа `ть 
впиха̀ти, впха̀ти, впхну̀ти   вти `скивать, 
вти `скать, втисну̀ть 

впіво̀берта   вполоборо `та 
впіка̀ння   вжига `ние 
вплѐтення   вплета̀ние 
вплив   влия `ние, воздѐйствие, дѐйствие 
вплива̀льний   воздѐйствующий 
вплива̀ти   влия `ть, воздѐйствовать 
вплѝнути   повлия `ть 
впліта̀ння   вплета̀ние 
впліта̀ти, вплестѝ   ввива̀ть, ввить; ввя̀зывать, 
ввяза̀ть; вплета `ть, вплести ` 

впорскнѝй   инжекти `руемый 
впо̀рскува̀льний   инжекти `рующий 
впорскуваний   инжекти `руемый 
впо̀рскування   вбры̀згивание, впры `ск, 
инжекти `рование, инже `кция 

впо̀рскувати, впо̀рснути   инжекти `ровать; 
вбры `згивать, вбры `знуть 

впо̀рскувач   инжѐктор 
впо̀рснутий   вбры̀знутый 
впра̀ва   упражнѐние 
впра̀влений   вдѐланный, задѐланный 
впра̀влення   вправле `ние, задѐлка 
впра̀влювальний   задѐлывающий 
вправля̀ння, впра̀влення   вправлѐние; 
вдѐлывание, вдѐлка 

вправля̀ти, впра̀вити   вдѐлывать, вдѐлать; 
вправля̀ть, впра̀вить; задѐлывать, задѐлать
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вправнѝй   задѐлывающийся 
впра̀вність   пра̀ктика 
впрѝскування   впры `ск 
впритѝр   впритѝрку 
вприту̀л   вприты̀к 
впрова̀дження   внедре `ние 
впрова̀джування   внедре `ние 
впуск   ввод, впуск, впуска `ние 
впуска̀льний   впуска `ющий 
впуска̀ний   впуска̀емый 
впуска̀ння   впуск, впуска `ние 
впуска̀ти, впустѝти   впуска `ть, впусти `ть 
впускнѝй  вво `дный, впуска `емый, впускно `й 
впу̀щений   впу `щенный 
вража̀ння   поражѐние 
вража̀ти, вра̀зити   поража `ть, порази `ть 
вра̀жений   поражённый 
вра̀ження   поражѐние 
вразлѝвість   чувстви `тельность 
врахо̀вувати, врахува̀ти   учѝтывать, учѐсть 
врисо̀ваний   вчѐрченный 
врисо̀вувати, врисува̀ти   вчѐрчивать, вчертѝть 
врі̀вень   заподлицо ` 
вріз   врез 
врі̀заний   вре `занный 
вріза̀ння   врез 
врізнѝй   врезно `й, врѐзываемый, 
вре `зывающийся 

врі̀зувальний   врѐзывающий 
врі̀зуваний   врѐзываемый, вре `зывающийся 
врі̀зування   врез 
врі̀зувати, врі̀зати   вре `зывать, врѐзать 
вро̀блений   вдѐланный 
вробля̀ння, вро̀блення   вдѐлывание, вдѐлка 
вробля̀ти, вробѝти   вдѐлывать, вдѐлать 
вро̀зтяж   врастя `жку 
вруб   врез 
вру̀бування   вруба̀ние 
врятува̀ння   спасѐние 
всебі̀чний   всесторо `нний, обстоя `тельный 
всеося̀жний   всеобъѐмлющий, тота `льный, 
универса `льный 

всеося̀жність   тота̀льность 
всерѐдині   внутри ` 
всѐсвіт   вселѐнная, ко `смос 
всесві̀тній   глоба̀льный 

всесвітозна̀вство   космоло `гия 
всесторо̀нній   всесторо `нний 
всиля̀ти, всилѝти   вдева̀ть, вдеть 
всильнѝй   вдева `льный 
всиса̀ння   вса̀сывание, заса̀сывание 
всиснѝй   вса̀сывательный, заса `сывающий 
всиха̀ння   уса̀дка 
всмо̀ктувати   впѝтывать 
всмо̀ктувач   аспира `тор 
всо̀вуваний   вдвига `емый 
вста̀вка   вста̀вка, прокла `дка 
вста̀влений   вста̀вленный 
вста̀влення   вста̀вка 
вставля̀льний   вставля `ющий 
вста̀вляний   вставля `емый, вставля `ющийся 
вставля̀ння   вста̀вка 
вставля̀ти, вста̀вити   вставля `ть, вста `вить 
вставнѝй   вставля `емый, вставля `ющийся, 
вставно `й 

встряга̀ння   интру `зия 
вступ   введение, вступле `ние 
вступа̀льний   вступа `ющий 
вступа̀ти, вступѝти   вступа `ть, вступи `ть 
вступнѝй   вво̀дный 
вступнѝк   вступа̀ющий 
всува̀ти, всу̀нути   вдвига `ть, вдви `нуть 
всувнѝй   вдвига `емый, вдвижно `й 
всу̀нутий   вдви `нутый 
всюдихі̀д   вездехо `д 
всюдихі̀дний   вездехо̀дный 
втиск   вжима̀ние 
втиска̀льний   вда̀вливающий 
втѝсканий   вда̀вливающийся, вжима̀ющийся 
втиска̀ння   вда̀вливание, вжа̀тие, вжима̀ние, 
втиска `ние 

втиска̀ти, втѝснути   вти `скивать, втисну `ть; 
вда `вливать, вдави `ть; вжима `ть, вжать 

втѝскувальний   вжима `ющий 
втѝскування   вжа̀тие, вжима̀ние, втиска̀ние 
втѝсливий   вда̀вливающийся, вжима̀ющийся 
втѝснений   вжа̀тый, вти `снутый 
втѝсненість   вда̀вленность 
втѝснення   вда̀вливание, вжа̀тие, вжима̀ние, 
втиска `ние 

втиснѝй   вда̀вливающийся, вжима `ющийся 
втѝснутий   втѝснутый
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вті̀лений   воплощённый 
вті̀лення   воплоще `ние 
вті̀лювання   воплоще `ние 
втовка̀ння   набѝвка, трамбова̀ние, трамбо̀вка 
втовка̀ти   трамбова `ть 
вто̀вчення   набѝвка 
втокнѐний   трамбо `ванный 
втоло̀чка   набѝвка 
вто̀плення   вплавле `ние 
вто̀плювання   вплавле `ние 
вто̀плювати, втопѝти   вплавля `ть, впла `вить 
вто̀ргнення   интру `зия 
вторѝнний   вторѝчный 
втра̀та   потѐря, убы̀ток, уро̀н, утѐчка, ущѐрб 
втра̀тити   потеря `ть 
втра̀тний   убы `точный 
втрача̀ти   теря `ть 
втра̀чений   потѐрянный 
втруча̀ння   вмеша `тельство, интру `зия 
вту̀лка   вту̀лка 
вту̀лковий   вту̀лочный 
втяга̀льний   втя `гивающий 
втя̀ганий   втя `гиваемый, втя `гивающийся 
втяга̀ння   втя `гивание 
втяга̀ти, втягну̀ти   втя `гивать, втяну̀ть 
втяга̀ти, втягтѝ   вдева̀ть, вдеть 
втя̀гнений   втя `нутый 
втя̀гнення   втя `гивание 
втя̀гнутий   втя `нутый 
втягтѝ, втягну̀ти   втяну `ть 
втя̀гувальний   втя `гивающий 
втя̀гуваний   втя `гиваемый, втя `гивающийся 
втя̀гування   втя `гивание 
втяжнѝй   втя `гиваемый, втя `гивающийся, 
втяжно `й 

ву̀гілля   у̀голь 
ву̀гі̀льний   у̀гольный 
вуглебето̀н   углебето̀н 
вуглеванта̀ження   углепогру `зка 
вуглевидобувнѝй   угледобыва `ющий 
вуглевѝдобуток   угледобы̀ча 
вуглевипа̀лювальний   углевыжига̀тельный 
вуглевипа̀лювання   углежже `ние 
вуглевідді `льний   углеотдели `тельный 
вуглевідді `льник   углеотдели `тель 
вуглевідокрѐмлювальний   углеотделѝтельный 

вуглевідокрѐмлювач   углеотдели `тель 
вуглевмі̀сний   углесодержа `щий 
вуглево̀д   углево̀д 
вуглево̀ди   углево `ды 
вуглево̀дні   углеводоро `ды 
вуглега̀сний   углетуши `тельный 
вуглега̀сник   углетуши `тель 
вуглегі̀пс   углегѝпс 
вуглеграфі̀т   углеграфи `т 
вугледобувнѝй   угледобыва `ющий 
вугледроба̀рка   угледроби `лка 
вуглезбага̀тня   фа̀брика углеобогатѝтельная 
вуглезбага̀чення   углеобогаще `ние 
вуглезбага̀чувальний   углеобогати `тельный 
вуглезбага̀чувальня   
фа̀брика углеобогати `тельная 

вуглезбага̀чування   углеобогащѐние 
вуглезмі̀шний   углесмеси `тельный 
вуглезмі̀шувальний   углесмесѝтельный 
вуглеко̀п   углеко̀п 
вуглемѐльний   углепомо `льный 
вуглемѝйний   углемо̀ечный 
вугленаванта̀ження   углепогру `зка 
вугленаванта̀жувальний   
угленагружа `тельный, углепогру̀зочный 

вугленаванта̀жувач   угленагружа̀тель 
вуглеочиснѝй   углеочисти `тельный 
вуглеочѝщувальний   углеочистѝтельный 
вуглепетрогра̀фія   углепетрогра `фия 
вуглепідійма̀льний   углеподъёмный 
вуглепідійма̀ч   углеподъёмник 
вуглепідніма̀льний   углеподъёмный 
вуглепідо̀йма   углеподъёмник 
вуглеподава̀льний   углеподаю `щий 
вуглеподава̀ч   углепода `тчик 
вуглепостача̀ння   углеснабже `ние 
вуглепрові̀д   углепрово `д 
вуглепромива̀ч   углепромыва `тель 
вуглепромивнѝй   углепромы `вочный 
вуглецѐвий   углеро `дный 
вуглѐць   углеро `д 
вугля̀рство   углежже `ние 
ву̀дження   копчѐние 
ву̀дити   копти `ть 
ву̀дочка   у̀дочка 
вуж   рука̀в
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вужчати                                                                                                                  газойль 

ву̀жчати   сужа `ться, су̀живаться 
вузлѝстий   узли `стый 
вузлѝстість   узлѝстость 
вузловѝй   узлово̀й 
вузлува̀тий   узлѝстый 
ву̀зол   у̀зел 
вузькѝй   у̀зкий 
вузького̀рлий   узкого `рлый 
вузькодо̀нний   узкодо̀нный 
вузькозахо̀пний   узкозахва `тный 
вузькоколі̀йка   узкоколе `йка 
вузькоплі̀вковий   узкоплёночный 
вузькосму̀говий   узкополо `сный 
вузькошаровѝй   узкосло `йный 
вузькошаро̀вість   узкосло `йность 
вузькошта̀бовий   узкополо `сный 
вулканіза̀ція   вулканиза `ция 
вулканізо̀ваний   вулканизи `рующийся 
вулканізува̀льний   вулканизи `рующий 
вулканізува̀ти   вулканизѝровать, вулканизова̀ть 
вуло̀влювальний   ула `вливающий 
вуло̀влюваний   ула `вливающийся 
вуло̀вний   ула̀вливающийся 
вупорядко̀ваний   упоря `доченный 
ву̀рдити   творо `жить 
ву̀рдитися   творо̀житься 
вурожа̀йність   урожа `йность 
вухна̀ль   ухна̀ль 
ву̀хо   серьга `, у̀хо 
ву̀шко   пѐтля, проу `шина, у̀шко 
вушковѝй   ушко̀вый 
вхід   вступле `ние, вход, порта `л 
вхіднѝй   входно `й, входя `щий 
вхо̀дження   вход, вхожде `ние 
вхо̀дити, увійтѝ   входи `ть, войти ` 
входовѝй   входно `й 
вчѐння   учѐние 
вщерть   до `верху 
в’я̀жучий   вя `жущий 
в’я̀жучі   вя `жущие 
в’яза̀льність   спосо `бность вя `жущая 
в’я̀занка   тюфя `к 
в’яза̀ння   свя `зка, свя `зывание 
в’язѝна   дѐрево вя `зовое 
в’я̀зі   свя `зи 
в’я̀зка   пучо `к, свя `зка 

в’язкѝй   вя `зкий, це `пкий 
в’я̀зкісний   вя `зкостный 
в’я̀зкість   вя `зкость 
в’я̀зко-   вя `зко- 
в’я̀знути   вя `знуть 
в’язь   вязь, свя `зка, связь 

 
Г 

 
габарѝт   габари `т 
габарѝтний   габари `тный 
га̀бітус   га̀битус 
гага̀т   гага `т 
газ   газ 
газа̀ція   фумига `ция 
газго̀льдер   газго̀льдер 
газифіка̀тор   газифика `тор 
газифіка̀ція   газифика `ция 
газифіко̀ваний   газифици `руемый, 
газифици `рующийся 

газифікува̀льний   газифици `рующий 
газифікува̀ти   газифици `ровать 
газлі̀фт   газлѝфт 
газма̀ска   противога `з 
газоадсорбці̀йний   газоадсорбцио̀нный 
газоаналіза̀тор   газоанализа `тор 
газобето̀н   газобето̀н 
газовбира̀ч   газопоглоти `тель 
газовѝділення   газовыделе `ние 
га̀зовий   газовѝдный, газообра̀зный, га̀зовый 
газові̀д   газопрово `д 
газовідбі̀рник   газоотдели `тель 
газовідді̀льник   газоотдели `тель 
газовідокрѐмлювач   газоотдели `тель 
газові̀льний   дегазѝрованный 
газовло̀вний   газоула `вливающий 
газовмі̀сний   газоно `сный 
газогенера̀тор   газогенера̀тор, газообразова̀тель 
газогі̀н   газопрово `д 
газодинамі̀чний   газодинами `ческий 
газожаровѝй   газокали `льный 
газозапальнѝк   газозажига `тель 
газозбі̀рник   газго̀льдер 
газо̀йль   газо̀йль

Г 
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 708
газоліна                                                                                                            гаптований 

газолі̀на   газоли `н 
газомѐтер   газомѐтр 
газомі̀р   газо `мер, часы ` га̀зовые 
газонагніта̀ч   газоду̀вка 
газонапо̀внений   газонапо `лненный 
газонепронѝкний   газонепроница `емый 
газоно̀сний   газоно `сный 
газоо̀бмін   газообмѐн 
газоочиснѝк   газоочисти `тель 
газоперемі̀щення   пневмотра `нспорт 
газопідно̀сник   газли `фт 
газопоглина̀льний   газоадсорбцио̀нный 
газопоглина̀ч   газопоглоти `тель 
газоподі̀бний   газови `дный, газообра `зный 
газополуменѐвий   газопла `менный 
газополум’я̀ний   газопла `менный 
газопостача̀ння   газоснабже `ние 
газопрові̀дний   газопрово `дный 
газопронѝкність   газопроница `емость 
газорозжа̀рювальний   газокали `льный 
газорозпо̀діл   газораспределе `ние 
газорозподі̀лення   газораспределѐние 
газорозподіля̀ння   газораспределѐние 
газосхо̀вище   газохрани `лище 
газотурбі̀на   газотурби `на 
газотурбі̀нний   газотурби `нный 
газотурботя̀г   газотурбово `з 
газоутво̀рювач   газообразова `тель 
газофа̀зний   газофа̀зный 
газохі̀д   газохо `д 
газохі̀дний   газохо `дный 
газува̀ння   выделѐние га `за 
га̀йка   га `йка 
га̀йковий   га `ечный 
гак   гак, крюк 
га̀ковий   крючко̀вый 
гала̀ктика   гала `ктика 
галалі̀т   пла `стики белко `вые 
га̀лас   шум 
галерѐя   галере `я 
гало-   гало- 
галогѐн   галоге `н, гало̀ид 
галогені̀д   галогени `д 
гало̀їд   галоге `н, гало̀ид 
гало̀н   галло `н 
галтѐля   галтѐль 

галу̀жений   ветвя `щийся 
галу̀ження   ветвлѐние 
галузѐвий   отраслево `й 
га̀лузь   о̀бласть, ответвле `ние, о `трасль 
галу̀н   квасцы ` 
галу̀нка   ла̀йка 
галургі̀я   галургѝя 
галюва̀ння   буксиро `вка 
галюва̀ти   буксѝровать 
гальваніза̀ція   гальваниза `ция 
гальванізо̀ваний   гальванизи `рующийся 
гальванізо̀вний   гальванизи `руемый 
гальванізува̀льний   гальванизи `рующий 
гальванізува̀ння   гальваниза `ция 
гальванізува̀ти   гальванизи `ровать 
гальвані̀чний   гальвани `ческий 
гальваномѐтер   гальвано̀метр, сѐканс-буссо̀ль 
гальванопла̀стика   гальванопла `стика, 
электроти `пия 

гальванопокриття `   гальваносте `гия 
гальваностѐгія   гальваносте `гия 
га̀лька   га̀лька 
гальмівнѝй   тормозно `й 
гальмо̀   то̀рмоз 
гальмова̀ний   тормо `женный, тормози `мый 
гальмува̀льний   тормозя `щий 
гальмува̀ння   торможе `ние, замедлѐние 
гальмува̀ти   тормозѝть 
гальмува̀тися   тормози `ться 
га̀ма   га̀мма 
гамівнѝй   демпфиро̀вочный, демпфѝрующий, 
успокои `тельный 

гамівнѝк   успокои `тель 
га̀мір   шум 
гамо̀ваний   демпфири `рующийся, 
демпфиру `емый 

гамува̀льний   успока `ивающий 
гамува̀ння   глуше `ние, демпфи `рование 
гамува̀ти   демпфѝровать 
гаму̀р   раство `р известко `вый 
ганчі̀рка   тря `пка 
ганчі̀рковий   тряпѝчный, тряпьёвый 
ганчі̀р’я   вѐтошь, тряпьё 
ганчір’я̀ний   тряпи `чный, тряпьёвый 
гаплѝк   крюк 
гапто̀ваний   ши `тый
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гаптовання                                                                                                                    гео- 

гапто̀ва̀ння   шитьё 
гаптува̀ти   шить 
гар   уга `р 
гара̀ж   гара̀ж 
гарантівнѝй   гарантиро `вочный 
гара̀нтія   гара `нтия 
гаранто̀ваний   гаранти `руемый 
гарантува̀льний   гарантиро `вочный, 
гаранти `рующий, гарантівни `й 

гарантува̀ти   гаранти `ровать 
гарбнѝк   вещество ` дубѝльное, дубѝтель 
гарбнико̀вий   дубѝльный 
гарбо̀ваний   дублѐный 
гарбува̀ння   дублѐние 
гарбува̀ти   дуби `ть 
гардѝна   гарди `на 
гарма̀та   ору `дие 
гарма̀тний   артиллери `йский 
гарма̀ш   артиллери `ст 
гармонізо̀ваний   гармонизи `руемый, 
гармонизи `рующийся 

гармонізува̀льний   гармонизи `рующий 
гармонізува̀ти   гармонизи `ровать 
гармоні̀йність   модуля `ция 
гармо̀ніка   гармо̀ника 
гармоні̀чний   гармонѝческий, гармонѝчный 
гармоні̀чність   гармони `чность 
гарніту̀р   гарниту̀р 
гарніту̀ра   гарниту `р 
гарт   зака̀л, зака̀лка 
гартівнѝй   зака̀ливающий, кали `льный 
гарто̀ваний   калённый 
гартовѝй   зака̀льный 
гартува̀льний   зака̀ливающий, зака `лочный 
гартува̀ння   зака̀л, зака̀лка, калѐние 
гартува̀ти, загартува̀ти   калѝть; зака̀ливать, 
закали `ть 

гартува̀тися   закаля `ться 
гарячевальцьо̀ваний   горячека̀танный 
гарячела̀мкість   горячело̀мкость 
гарячештампо̀ваний   горячештампо̀ванный 
гаря̀чий   горя `чий, жа̀ркий 
гас   кероси `н 
гасѝльний   гасѝльный, гасѝтельный, гася̀щий 
гасѝльник   тушѝтель 
гасѝльниця   огнетуши `тель 

гасѝти   амортизѝровать, гаси `ть, глуши `ть, 
туши `ть 

гасі̀ння   гаше `ние, задува `ние, туше `ние 
га̀сний   гаси `льный, гаси `тельный 
гаснѝк   гасѝтель 
га̀снути   ту̀хнуть 
гатѝти   пруди `ть 
га̀тка   да̀мба, запру `да, плоти `на 
га̀фній   га `фний 
гачкоподі̀бний   крючкообра `зный 
гачкува̀тий   крючкообра `зный 
гачо̀к   крючо `к 
га̀шення   гаше `ние 
га̀яння   промедлѐние 
гвіздо̀к   гвоздь 
гексагона̀льний   гексагона `льный 
гексо̀д   гексо `д 
гекта̀р   гекта̀р 
гекто-   гекто- 
гектова̀т   гектова̀тт 
гектогра̀м   гектогра `мм 
гектолі̀тер   гектоли `тр 
гѐлій   ге `лий 
гелікоптѐр   вертолёт 
геліотѐхніка   гелиоте `хника 
гель   гель 
гельцемѐнт   гельцемѐнт 
гематѝт   гематѝт 
гѐмбель   руба `нок, фуга `нок 
гемблі̀вка   стру `жка (древѐсная) 
гемблюва̀льний   строга `льный 
гемблюва̀ння   строга `ние 
гембля̀р   строга `льщик 
гемоглобі `н   гемоглоби `н 
гемо̀ліз   гемо̀лиз 
генѐза   генѐзис 
генера̀тор   генера̀тор 
генера̀торний   генера `торный 
генера̀ція   генера̀ция, поколе `ние 
генеро̀ваний   генерѝрованный, генерѝруемый, 
генери `рующийся 

генерува̀льний   генери `рующий 
генерува̀ння   генера `ция, генери `рование 
генерува̀ти   генери `ровать 
генѐтика   гене `тика 
гео-   гео-
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 710
геоакустика                                                                                                      гідромотор 

геоаку̀стика   геоаку `стика 
геогра̀фія   геогра̀фия 
геодезѝчний   геодезѝческий 
геодѐзія   геодѐзия 
геологі̀чний   геологи `ческий 
геоло̀гія   геоло `гия 
геомагнетѝзм   геомагнети `зм 
геомѐтрія   геомѐтрия 
геомеха̀ніка   геомеха `ника 
геопотенція̀л   геопотенциа `л 
геосфѐра   геосфѐра 
геофі̀зика   геофѝзика 
геохѐмія   геохи `мия 
герметиза̀ція   герметиза `ция 
герметѝчність   гермети `чность 
герц   герц 
герцмѐтер   герцмѐтр 
гѐтер   гѐттер 
гетеро-   гетеро- 
гетерогѐнний   гетероге `нный 
гетерогѐнність   разноро `дность 
гетеродѝн   гетероди `н 
гетерополя̀рний   гетерополя `рный 
гетерострукту̀ра   гетерострукту `ра 
гетероциклі̀чний   гетероцикли `ческий 
гетина̀кс   гетина̀кс, пла̀стики сло̀истые, 
фѝбра бакели `товая, текстоли `т 

гинкѝй   гну̀щийся 
гѝрло   жѐрло, у̀стье 
гѝря   ги `ря 
гѝчка   ботва ` 
гичковидаля̀ч   ботвоудали `тель 
гичкорі̀з   ботворѐз 
гичкоскида̀ч   ботвосбра `сыватель 
гібрѝд   гибри `д 
гібрѝдний   гибрѝдный 
гі̀га-   ги `га- 
гігава̀т   гигава `тт 
гігао̀м   гигао `м 
гігро̀метер   влагомѐр, гигро `метр 
гігроскопі̀чний   гигроскопи `ческий 
гігроскопі̀чність   гигроскопи `чность 
гі̀дра-   ги `дра-, гѝдро- 
гідра̀вліка   гидра̀влика 
гідравлі̀чний   гидравли `ческий 
гідра̀нт   гидра̀нт 

гі̀дро-   ги `дра-, гѝдро- 
гідроавтома̀т   гидроавтома `т 
гідроагрега̀т   гидроагрега `т 
гідроакумулюва̀ння   гидроаккумулѝрование 
гідроакумуля̀тор   гидроаккумуля `тор 
гідроапара̀т   гидроаппара `т 
гідровитві̀рник   гидрогенера `тор 
гідровитѝскувач   гидровытесни `тель 
гідрогальмо̀   гидрото `рмоз 
гідрогѐн   водоро̀д 
гідрогенера̀тор   гидрогенера `тор 
гідрогеніза̀ція   гидрогениза `ция 
гідрогенкарбона̀т   двууглеки `слый 
гідрогенсі̀ль   соль кѝслая 
гідро̀граф   гидро̀граф 
гідродвигу̀н   гидродви `гатель 
гідродина̀міка   гидродина `мика 
гідродинамі `чний   гидродинами `ческий 
гідродомкра̀т   гидродомкра `т 
гідроелева̀тор   гидроэлева `тор 
гідроелектростанція   гидроста `нция 
гідроенергѐтика   гидроэнерге `тика 
гідрозамо̀к   гидрозатво `р 
гідрозбірнѝк   гидроба̀к 
гідрозлу̀чнк   гидрому̀фта 
гідрозолоусу̀нення   гидрозолоудалѐние 
гідроізолюва̀льний   гидроизоли `рующий 
гідроізолюва̀ння   гидроизоля `ция 
гідроізоляці̀йний   гидроизоляцио̀нный 
гідроізоля̀ція   гидроизоля `ция 
гідрокарбона̀т   двууглеки `слый 
гідрокомпрѐсор   гидрокомпре `ссор 
гідроксосі̀ль   соль осно `вна `я 
гідроліва̀р   гидродомкра `т 
гідро̀ліз   гидро̀лиз 
гідролі̀нія   гидроли `ния 
гідроло̀гія   гидроло `гия 
гідролока̀ція   гидролока `ция 
гідромагістра̀ль   гидромагистра `ль 
гідромашѝна   гидромаши `на 
гідрометалу̀ргія   гидрометаллу `ргия 
гідро̀метер   гидро `метр 
гідрометрі̀я   гидрометрі `я 
гідромеха̀ніка   гидромеха `ника 
гідромоніто̀р   гидромонито `р, монито `р 
гідромото̀р   гидромото `р
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гідромуфта                                                                                                           гліцерин 

гідрому̀фта   гидрому `фта 
гідронагніта̀ч   гидрокомпре `ссор 
гідрообробі̀ток   гидрообрабо `тка 
гідрообро̀блення   гидрообрабо `тка 
гідрообро̀блювання   гидрообрабо̀тка 
гідрообробля̀ння   гидрообрабо `тка 
гідроочѝщення   гидроочи `стка 
гідропереда̀ча   гидропереда̀ча 
гідропідсѝлювач   гидроусили `тель 
гідропо̀від   гидропри `вод 
гідропові̀дня   гидропри `вод 
гідропо̀мпа   гидронасо `с 
гідропопелеусу̀нення   гидрозолоудале `ние 
гідропосѝлювач   гидроусили `тель 
гідропрѝстрій   гидроустро `йство 
гідророзподі `льник   гидрораспределѝтель 
гідроруші̀й   гидродви `гатель 
гідросі̀ль   соль ки `слая 
гідроста̀нція   гидроста̀нция 
гідроста̀тика   гидроста̀тика 
гідростру̀мниця   гидрогенера `тор 
гідротѐхніка   гидротѐхника 
гідротра̀нспорт   гидротра `нспорт 
гідротрансформа̀тор   гидротрансформа `тор 
гідротурбі̀на   гидротурби `на 
гідрофі̀льний   гидрофи `льный 
гідрофо̀бний   водоотта̀лкивающий, 
гидрофо `бный 

гідрофо̀бність   гидрофо `бность 
гідрохлипа̀к   гидрокла `пан 
гідроцилі `ндер   гидроцили `ндр 
гі̀лка   ветвь 
гілля̀стий   ветвя `щийся 
гі̀льза   гѝльза 
гіпер-   гипер- 
гіпѐрбола   гипе `рбола 
гіперболіза̀ція   гиперболиза `ция 
гіпо̀теза   гипо `теза 
гіпотену̀за   гипотену `за 
гіпотетѝчний   гипотети `ческий 
гіпотрохо̀їда   гипотрохо `ида 
гіпоцѐнтер   гипоце `нтр 
гіпоцикло̀їда   гипоцикло `ида 
гіпс   гипс 
гіпсобето̀н   гипсобето̀н 
гіпсобето̀нний   гипсобето `нный 

гі̀псовий   гѝпсовый 
гіпсовипа̀лювальний   гипсообжига̀тельный 
гіпсомѐтрія   гипсомѐтрия 
гіпсува̀ти   гипсова̀ть 
гірля̀нда   гирля `нда 
гірнѝна   поро `да 
гірнѝцтво   дѐло го̀рное 
гірнѝчий   го̀рный 
гірничозаводськи `й   горнозаводско `й 
гіро-   гиро- 
гіровертика̀ль   гировертика `ль 
гіроско̀п   волчо `к, гироско `п, жироско `п 
гірськѝй   го̀рный 
гістерѐза   гистерѐзис 
гістерѐзис   гистере `зис 
гістерѐзний   гистере `зисный 
гістерѐзовий   гистере `зисный 
гладѐнький   гла `дкий 
гла̀джений   утю `женный 
гла̀дження   утю `жение 
гладѝло   утю `г (доро `жный) 
гладѝльний   утю `жный 
гла̀дити   утю `жить 
гладкѝй   гла̀дкий 
гладнѝк   кала̀ндр 
глазу̀ра   глазу̀рь 
глек   кувши `н 
глибина̀   глубина ` 
глибѝнний   ювени `льный 
глибиномі̀р   глубиноме `р 
глибино̀ю   вглубь 
глибо̀кий   глубо̀кий 
глѝбшати, поглѝбшати   углубля̀ться, углу̀биться 
глѝна   глѝна 
глинѐць   алюми `ний 
глинѝстий   гли `нистый 
глѝнище   карьѐр гли `нистый 
глині̀т-портландцемѐнт   глинѝт-портландцемѐнт 
глѝнка   глинозе `м 
глинобето̀н   глинобето `н 
глинозѐм   глинозѐм 
глинозѐмний   глинозёмистый 
глѝняний   гли `няный 
глиня̀стий   глѝнистый 
глица̀рня   твори `ло 
гліцерѝн   глицери `н
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глобальний                                                                                                      гортальний 

глоба̀льний   глоба̀льный 
гло̀бачка   конопа `тка 
гло̀бити   конопа `тить 
гло̀була   гло̀була 
глобуля̀рний   глобуля `рный 
глухѝй   глухо `й, тупо `й 
глу̀шення   глушѐние 
глушнѝк   глуши `тель, заглу `шка, сурди `на 
глюко̀за   глюко `за 
глюкона̀т   глюкона `т 
гна̀ти   возгоня `ть 
гніздо̀   гнездо̀, карма̀н, паз, по `лость 
гніздовѝй   па̀зовый 
гну̀ти   гну `ть 
гну̀тися   гну `ться 
гнучки `й   ги `бкий, гну `щийся, изги `бистый, 
изгѝбчивый, сгиба̀ющийся, эластѝческий, 
эласти `чный 

гну̀чкість   гѝбкость, изги `бчивость, 
эласти `чность 

гну̀чко   ги `бко 
говірнѝк   ру̀пор 
годѝна   час 
годѝнний   часово̀й 
годѝнник   часы ` 
годиннико̀вий   часово `й 
го̀йдалка   качѐли 
гойдалко̀вий   качѐльный 
гойда̀льний   кача̀тельный, кача̀ющий 
го̀йданий   кача̀емый, кача̀ющийся 
гойда̀ння   кача̀ние, колеба̀ние 
го̀йдати   кача̀ть 
гола̀ндер   ролл 
го̀лий   оголённый 
голівнѝй   букси `рный 
голівнѝк   букси `р 
го̀лка   игла `, иголка̀ 
голкоподі̀бний   иглообра `зный 
го̀ло-   го `ло- 
голо̀вка   голо̀вка, пу `говка, шля `пка 
головнѝй   гла̀вный, капита `льный, лицево̀й, 
магистра `льный, основно `й 

гологра̀фія   гологра `фия 
голоснѝй   гу `лкий, зво̀нкий, зву `чный 
голубѝй   голубо `й 
голча̀стий   иглообра̀зный, иго `льчатый 

голюва̀ння   буксиро `вка 
голюва̀ти   буксѝровать 
го̀льмій   го `льмий 
го̀мін   шум 
го̀мо-   го̀мо- 
гомогеніза̀тор   гомогениза `тор 
гомогеніза̀ція   гомогениза `ция 
гомогенний   гомогѐнный 
гон   хон 
го̀нінг   хо̀нинг 
гонінгува̀ння   хонингова `ние 
гонінгува̀ти   хонингова `ть 
гонко̀вий   шату̀нный 
гонко̀во-   шату `нно- 
гоно̀к   шату̀н 
гонта̀ль   гвоздь го̀нтовый 
гонча̀рний   гонча̀рный 
гонча̀рство   кера̀мика, ремѐсло горше `чное 
го̀пер   хо `ппер 
горб   буго̀р, холм 
горбѝстий   бугрѝстый 
горбкува̀тий   буго̀рчатый, холмѝстый 
горбкува̀тість   бугри `стость 
горбо̀к   буго `р 
горизо̀нт   горизо̀нт 
горизонта̀ль   горизонта `ль 
горизонта̀льний   горизонта `льный 
горизонта̀льно   горизонта `льно 
горѝще   помещѐние черда `чное, потоло `к, 
черда̀к 

горѝщний   черда̀чный 
горі̀лка   во̀дка 
горі̀ння   горе `ние 
горі̀ти   пыла `ть 
горі̀х   орѐх 
горі̀шина   дѐрево оре `ховое, оре `х 
горі̀шний   вѐрхний 
го̀рло   у̀стье 
горловѝна   му̀фта соедини `тельная 
горн   до `мна, печь до̀менная 
горнѝло   горн, до̀мна, печь до̀менная 
горнѝна   поро `да 
го̀рно   вагра `нка, горн 
горня̀   кру `жка 
горо̀дина   о̀вощи 
горта̀льний   листа̀ющий
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гортати                                                                                                           графітизація 

горта̀ти   листа̀ть 
горю̀чий   горю `чий 
господа̀рка   эконо `мика 
господа̀рство   хозя `йство 
господа̀рський   хозя `йственный 
господарюва̀ння   домово̀дство, хозя̀йствование 
госпрозрахунко̀вий   хозрасчётный 
госпрозраху̀нок   расчёт хозя `йственный, 
хозрасчё `т 

го̀стрений   то̀ченный 
го̀стрення   точѐние 
го̀стрий   о̀стрый, ре `зкий 
гострѝло   точи `ло 
гострѝльний   остри `льный, точи `льный 
гострѝльник   точѝльщик 
гострѝти   остри `ть, точи `ть 
гострі̀ння   зато `чка 
го̀стрість   острота̀ 
гостровѐрхий   острове `рхий 
гострогу̀бці   куса̀чки, острогу `бцы 
гострожолобча̀стий   острорифлёный 
гострозу̀бці   куса̀чки, острозу `бцы 
гострокі̀л   кол, ко `лья 
гострокінцѐвий   остроконе `чный 
гостроку̀тник   остроуго `льник 
гостроні̀с   остроно `с 
гостроребро̀вий   остроре `берный 
гострору̀бий   остроре `берный 
гострота̀   острота̀ 
готова̀льня   готова `льня 
гото̀вий   чистово̀й 
гото̀влення   изготовле `ние 
гото̀вність   гото̀вность, подгото `вка 
готува̀ння   изготовлѐние, подгота̀вливание, 
подгото `вка, приготовле `ние 

готува̀ти, приготовля̀ти, приготува̀ти   
приготовля `ть, пригото `вить 

гра   игра̀ 
граб   граб 
грабѝна   граб, дѐрево гра `бовое 
граблі̀   гра̀бли 
гравѐр   гравёр 
гравѐрний   гравёрный 
гравійо̀ваний   тра̀вленный 
гравімѐтер   гравимѐтр, измерѝтель тяжѐния 
гравіта̀ція   гравита `ция 

гравіюва̀льник   гравиро `вщик 
гравіюва̀ння   грави `рование, травле `ние 
гравіюва̀ти   гравирова `ть, трави `ть 
гравіюва̀ч   гравиро `вщик 
грав’ю̀ра   гравю `ра 
град   град 
града̀ція   града̀ция 
градѝрня   градѝрня 
градіє̀нт   градие `нт 
градуйо̀ваний   градуѝруемый, градуѝрующийся 
гра̀дус   гра̀дус 
градуюва̀льний   градуи `рующий 
градуюва̀ння   градуѝрование, градуиро `вка 
градуюва̀ти   градуѝровать 
гра̀йфер   грѐйфер 
гра̀йферний   грѐйферный 
грам   грамм 
гранезцентро̀ваний   гранецентри `рованный 
гранѝця   грани `ца, потоло `к, предѐл, рубѐж, 
черта̀ 

гранѝчний   гранѝчный, предѐльный 
грані̀т   грани `т 
гранкува̀ння   гране `ние 
грання̀   игра ` 
грано̀ваний   гранёный 
гранува̀ння   гране `ние, огра `нка 
гра̀нула   гра̀нула 
грануломѐтрія   грануломе `трия 
гранулюва̀льний   гранули `рующий 
гранулюва̀ння   гранулѝрование, грануля̀ция, 
комкова `ние 

гранулюва̀ти   гранули `ровать 
грануля̀рність   грануля `рность 
грануля̀тор   грануля `тор 
грануля̀ція   грануля `ция 
гранульо̀ваний   гранули `руемый, 
гранули `рующийся 

гранча̀стий   гранча̀тый 
грань   грань, рубѐж 
гра̀ти   бродѝть, игра `ть 
граф   граф 
графѝти   графи `ть 
гра̀фік   гра̀фик 
гра̀фіка   гра `фика 
графі̀т   графи `т 
графітиза̀ція   графитиза̀ция, графитѝрование
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графітний                                                                                                                   гуркіт 

графі̀тний   графѝтный 
графі̀товий   графѝтный 
графітопла̀ст   графитопла `ст 
графітува̀ння   графити `рование 
графітува̀ти   графити `ровать 
графітува̀тий   графитоподо `бный 
графі̀чний   графѝческий 
графі̀чно   графи `чески 
гра̀флений   графлённый 
гра̀флення   графлѐние 
графомѐтер   графомѐтр 
графомехані `чний   графомехани `ческий 
гребѐльний   плоти `нный 
гребенѐвий   коньково `й, хребто `вый 
гребінѐць   гребёнка, гребешо `к, петушо `к 
гребі̀нка   гребёнка 
гребінко̀вий   гребёночный 
гребі̀нчастий   гребѐнчатый, коньково `й 
гребі̀нчатий   гребѐнчатый 
грѐбінь   грѐбень, конёк, хребе `т 
гребкѝ   гра `бли 
греблебудува̀ння   плотиностроѐние 
грѐбля   да̀мба, запру̀да, перепру̀да, плотѝна 
гребо̀к   гребо̀к 
грибоотру̀ти   фунгици `ды 
грійнѝк   грѐлка 
грі̀лка   гре `лка 
грі̀ти до кипі̀ння   кипяти `ть 
гроза̀   гроза ` 
громадськѝй   обще `ственный 
громіздкѝй   громо̀здкий 
громі̀здкість   громо̀здкость 
громозві̀д   громоотво `д, молниеотво `д 
гро̀но   кисть 
грот   грот 
грохо̀чення   грохочѐние 
гру̀ба   пѐчка, печь 
гру̀бер   гру̀ббер 
грубизна̀   толщина ` 
гру̀бий   кру̀пный, мо̀щный, то `лстый 
грубина̀   мо `щность 
грубиномі `р   толщиноме `р 
грубино̀ю   толщино `й 
гру̀бка   пѐчка 
грубоаркушѐвий   толстолистово `й 
грубодиспѐрсний   грубодиспе `рсный 

грубозернѐний   грубозерни `стый 
грубозернѝнний   крупнозерни `стый 
грубозернѝстий   грубозерни `стый, 
крупнозерни `стый 

грубості̀нний   толстосте `нный 
грубошаровѝй   толстосло `йный 
гру̀дка   ком, комо̀к, кусо `к 
гру̀дковий   ко̀лотый, кусково `й 
грудкува̀ння   комкова `ние, окомкова `ние, 
окускова `ние 

грудкува̀тий   комкова `тый 
грудкува̀тість   комкова `тость 
грудочкува̀тий   мелкокомкова `тый 
грузѝло   лот 
грузькѝй   вя `зкий, то̀пкий 
гру̀па   гру `ппа, катего `рия, класс 
групівнѝй   группиру `ющий 
групо̀ваний   группѝрованный, группиру̀емый, 
группиру `ющийся 

груповѝй   группово `й 
групува̀льний   группиру `ющий 
групува̀ння   группи `рование, группиро `вка 
групува̀ти, згрупува̀ти   группи `ровать 
гру̀ша   гру̀ша 
грушоподі̀бний   грушеви `дный 

грюкоті̀ння   стуча̀ние 
грюкоті̀ти   стуча̀ть 
гря̀діль   гря `диль 
гуая̀к   бака̀ут 
губа̀   губа̀ 
губѝти   теря `ть 
гу̀бка   эпо `нж 
губкува̀тий   гу `бчатый 
губча̀стий   губчатый 
гуготі̀ння   гул 
гуді̀ти   гудѐть 
гудро̀н   гудро `н 
гудрона̀тор   гудрона `тор 
гужо̀вище   рум 
гузирѐвий   лобово `й 
гузѝрний   торцево `й 
гу̀пати, гу̀пнути   ударя `ть, уда `рить 
гура̀льництво   спиртопроизво `дство 
гура̀льня   заво̀д во̀дочный, заво̀д спиртово̀й 
гура̀льство   спиртопроизво `дство 
гу̀ркіт   гул, раска̀т
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гуртовий                                                                                                             ґумуватий 

гурто̀вий   ва̀ловый, опто `вый 
гурто̀м   о̀птом 
гу̀сениця   гу `сеница 
гу̀снення   загустева `ние, загусте `ние 
гу̀снути   густе `ть 
густѝй   густо̀й, интенсѝвный, пло̀тный, ча̀стый 
густина̀   пло `тность 
густиномі̀р   плотноме `р 
гу̀стість   густота̀ 
густі̀ти   густѐть 
густі̀ти, гу `снути, згу̀снути   сгуща `ться, 
сгусти `ться 

густі̀ти, густі̀шати, згусті̀ти   уплотня `ться, 
уплотни `ться 

гу̀сто   пло̀тно 
густота̀   густота `, пло `тность 
гу̀та   заво̀д стеко̀льный, стеклозаво `д 
гучнѝй   гу `лкий, зво `нкий, зву `чный 
гучнѝк   ру̀пор 
гу̀чність   гро `мкость, гу̀лкость 
гучномі̀р   измерѝтель гро `мкости 
гучномо̀вець   громкоговорѝтель, репроду̀ктор 
гу̀ща   оса̀док, отсто `й 

 
Ґ 

 
ґадоліні `й   гадолини `й 
ґа̀лій   га̀ллий 
ґандж   дефѐкт, изъя `н, недоста `ток, поро `к 
ґа̀ра   паз, фальц, шпунт 
ґарівнѝй   шпунтова `льный 
ґаровѝй   па `зовый, шпунто `ванный 
ґарува̀ти   пазѝть, пазова `ть, шпунтова `ть 
ґату̀нок   сорт, род, вид 
ґвинт   винт 
ґвинтѝти   винти `ть 
ґвинтовѝй   винтово `й 
ґвинтокрѝл   автожи `р, вертолёт 
ґвинтоподі̀бний   винтообра `зный 
ґвинторі̀з   винторе `з 
ґерма̀ній   герма̀ний 
ґлей   глѝна, каме `дь, клей 
ґлейкѝй   клѐйкий 
ґлѐйта   глазу `рь, глет 

ґлеюва̀тий   глѝнистый 
ґлянс   глянц 
ґлянсува̀ння   кала̀ндрование 
ґлянсува̀ти   глянцева `ть 
ґлянц   глянц, лоск 
ґніт   пресс, светѝльня, фити `ль 
ґно̀товий   фити `льный 
ґофрува̀ння   гофри `рование 
ґофрува̀ти   гофри `ровать 
ґра̀ти   решётка 
ґра̀тка   решётка 
ґратко̀вий   решёточный 
ґра̀тниця   решётка 
ґратча̀стий   решётчатый 
ґрѐйдер   грѐйдер 
ґро̀вер   гро `вер 
ґрунт   грунт, земля `, по̀чва 
ґрунтова̀га   ватерпа `с 
ґрунто̀ваний   грунто̀ванный, осно̀вывающийся 
ґрунтовѝй   грунтово `й, по̀чвенный 
ґрунто̀вний   капита̀льный, монумента̀льный, 
обстоя `тельный, основа `тельный, 
фундамента `льный 

ґрунто̀вність   фундамента `льность 
ґрунтозахиснѝй   почвозащи `тный 
ґрунтозачѐпи   шпо `ры 
ґрунтообро̀бний   почвообраба̀тывающий 
ґрунтотвірнѝй   почвообразова `тельный 
ґрунтува̀льний   грунто `вочный 
ґрунтува̀ння   грунтова `ние, грунто̀вка 
ґрунтува̀ти   грунтова `ть 
ґрунтува̀тися   осно `вываться, поко `иться 
ґу̀дзик   кно̀пка, пу `говица 
ґу̀дзиковий   пу `говичный 
ґу̀дзичок   пу̀говка 
ґу̀ма   резѝна 
ґу̀мі   гу `мми 
ґу̀мі-лак   шелла `к 
ґуміара̀бік   гуммиара `бик 
ґу̀мка   резѝнка 
ґу̀мо̀вий   резѝновый 
ґумомолочко̀   лате `кс 
ґумува̀ти   гуммѝровать, рези `нить 
ґумува̀тий   резѝнистый 
 
 
 

Ґ 
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давати                                                                                                             двоопорний 

 
Д 

 
дава̀ти, да̀ти   дава̀ть, дать 
дава̀ч   да̀тчик 
давѐць   до̀нор 
давѝльний   давѝльный, да̀вящий 
давѝльня   жом 
да̀вній   па̀лео 
далѐкий   да̀льний, отдалённый, удалённый 
далѐкість   да̀льность 
далекогля̀д   труба̀ (зрѝтельная [подзо̀рная]) 
далекоді̀йний   дальнобо `йный, 
дальнодѐйствующий 

далекоді̀йність   дальнодѐйствие 
далекоді̀я   дальнодѐйствие 
далекозо̀рий   дальнозо `ркий 
далекозо̀рість   дальнозо `ркость 
далекомі̀р   телемѐтр 
далекоструменѐвий   дальнестру `йный 
далекострумѝнний   дальнестру `йный 
далекося̀жний   дальнобо̀йный, 
дальнодѐйствующий 

далекося̀жність   дальнодѐйствие, да̀льность 
де `йствия 

дальтоні `зм   дальтони `зм 
да̀льший   после `дующий, сле `дующий 
да̀мба   да̀мба 
да̀ні   да̀нные 
дарѐмний   тще `тный 
дарѐмність   бесполе `зность 
дарѐмно   вхолосту̀ю 
дармовѝй   холосто̀й 
дах   кро̀вля, кры `ша 
даха̀р   кро̀вельщик 
дахі̀вка   черепи `ца 
дахівко̀вий   черепи `чный 
дахна̀ль   гвоздь кро̀вельный 
даховѝй   кро `вельный 
дашко̀вий   абажу̀рный 
дашо̀к   абажу `р, колпа `к 
дбайлѝво   стара `тельно 
дванадцятигра̀нник   додека `эдр 
двѐрі   двѐрка, двѐрца, две `рь 

двернѝй   дверно̀й 
дверця̀та   двѐрка, две `рца 
двѐрчастий   двѐрчатый 
двига̀р   ба̀лка 
двѝгіт   содрога̀ние, сотрясе `ние 
двигті̀й   трясу `чка 
двигті̀ння   содрога `ние 
двигті̀ти, задвигті̀ти   содрога̀ться, содрогну̀ться 
двигу̀н   двѝгатель 
двигу̀нний   дви `гательный 
двійко̀вий   двои `чный 
двійнѝк   двойни `к, дублёр 
двійникува̀ння   двойникова `ние 
двійча̀стий   двойно `й, двухство `рчатый 
двійча̀тий   двуство `рчатый 
двір   двор 
дві̀чі   вдвойне ` 
двоа̀томний   двуха `томный 
двобі̀чний   двусторо `нний, двухсторо `нний 
двовалѐнтний   двухвале `нтный 
двовві̀гнутий   двояково `гнутый 
двовгну̀тий   двояково `гнутый 
двовѝмірний   двумѐрный 
двовінцѐвий   двухвенцо `вый 
двові̀сний   двуо `сный 
двогра̀нний   двугра `нный, двухгра̀нный 
двоексцѐнтриковий   двухэксце `нтриковый 
двожѝльний   двухжи `льный 
двозало̀мний   двоякопреломля `ющий 
двозна̀чний   двузна `чный, двусмы̀сленный 
двої̀стий   бина̀рный, двойно̀й, дво̀йственный 
дво̀їстість   дво̀йственность, дуалѝзм, дуа̀льность 
двокінцѐвий   двухконе `чный 
двокодо̀ловий   двукана `тный 
двоколі̀нчастий   двухколе `нчатый 
двоколі̀рність   дихрои `зм 
двоколі̀сний   двуколёсный 
двоконсо̀льний   двухконсо `льный 
двоко̀рбовий   двухкривоши `пный 
двокоро̀мисловий   двухкоро `мысловый 
двокра̀тний   двукра `тный 
двокрутнѐвий   двухшки `вный 
дволѝнвовий   двукана `тный 
двооксѝд   двуо `кись 
двоопі̀рний   двухопо `рный 
двоопо̀рний   двухопо `рный
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двоопуклий                                                                                                               денце 

двоопу̀клий   двояковы `пуклый 
двоосьовѝй   двуо `сный 
двопі̀льний   двупо `лый, двуство `рчатый, 
двухство `рчатый 

двоплѐчий   двупле `чий 
двопозиці̀йний   двухпозицио `нный 
двопо̀люсник   дѝполь 
двопорожнѝнний   двухпо `лостный 
двопрогі̀нний   двухпроле `тный 
двопро̀фільний   двухпро `фильный 
двопрохіднѝй   двухходово `й 
двопу̀нктовий   двухпозицио `нный 
дворазо̀вий   двукра `тный 
дворазо̀во   двухкра `тно 
дворамѐнний   двупле `чий, двухпле `чий 
дворѐйковий   двухре `льсовый 
дворя̀дний   двухря `дный 
двосмуго̀вий   двухполо `сный 
двоспаднѝй   двухска `тный 
двоста̀лковий   двухжи `льный 
двостві̀рний   двухходово `й 
двосторо̀нній   двусторо̀нний, двухсторо̀нний, 
обоесторо `нний 

двостояко̀вий   двухсто `ечный 
двосту̀лковий   двупо `лый, двуство `рчатый, 
двухство `рчатый 

двосхѝльний   двухска `тный 
двота̀вровий   двухта `вровый 
двотѐтний   двухта̀вровый 
двоходо̀вий   двухходово `й 
двочлѐн   бино `м, двучле `н 
двочлѐнний   двухчле `нный 
двошаро̀вий   двухсло `йный 
двошкі̀вний   двухшки `вный 
двошла̀нговий   двухшла `нговый 
двоя̀к   двойни `к 
де-   де-, дез- 
деактива̀ція   дезактива `ция 
деактиво̀ваний   дезактиви `руемый, 
дезактиви `рующийся 

деактивува̀льний   дезактиви `рующий 
деактивува̀ння   дезактиви `рование 
деактивува̀ти, здеактивува̀ти   дезактивѝровать 
дѐбет   дѐбет, дебѝт 
дебутаніза̀ція бензѝни   стабилиза̀ция бензѝна 
девія̀ція   девиа `ция 

дегаза̀тор   дегаза̀тор 
дегаза̀ція   дегаза̀ция 
дегенера̀ція   старе `ние 
дегенерува̀ння   вырождѐние 
дегідрата̀ція   дегидрата `ция 
дегідра̀тор   дегидра̀тор 
деграда̀ція   деграда̀ция, регре `сс, старе `ние 
дез-   де-, дез- 
дезінтегра̀тор   дезинтегра `тор 
дезінтегра̀ція   дезинтегра `ция 
дезінфѐкція   обеззара̀живание 
дезодора̀ція   дезодора `ция 
дезоксида̀ція   дезоксида `ция 
дейоніза̀ція   деиониза `ция 
дейтѐрій   водоро̀д тяжёлый, дейте `рий 
дѐка   дѐка 
декагра̀м   декагра̀мм 
декалі `тер   декали `тр 
декамѐтер   декамѐтр 
деканта̀тор   деканта `тор 
деканта̀ція   деканта `ция 
декантува̀ти   деканти `ровать 
декапірува̀ння   декапи `рование 
декарбоніза̀ція   декарбониза `ция 
декатирува̀ння   декати `рование 
дѐко   про̀тивень 
декоратѝвний   декорати `вный 
декремѐнт   декремѐнт 
демодуля̀тор   демодуля `тор 
демодуля̀ція   демодуля `ция 
демонта̀ж   демонта `ж 
демонтува̀ти   демонти `ровать 
дѐмпфер   дѐмпфер, успокоѝтель колеба̀ний 
демпфівнѝй   демпфи `рующий 
демпфо̀ваний   демпфири `рующийся, 
демпфиру `емый 

демпфува̀льний   демпфиро `вочный, 
демпфи `рующий 

демпфува̀ння   демпфи `рование 
демпфува̀ти, здемпфува̀ти   демпфи `ровать 
денатура̀ція   денатура `ция 
дендрѝтний   дендри `тный 
деноміна̀ція   деномина `ция 
денсимѐтрія   денсиме `трия 
денситомѐтрія   денситоме `трия 
дѐнце   дни `ще

Д 
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депо                                                                                                                         джаґан 

депо̀   депо ` 
депозѝт   депози `т 
деполяриза̀тор   деполяриза `тор 
деполяриза̀ція   деполяриза `ция 
депонѐнт   депоне `нт 
депонівнѝй   депони `рующий 
депоно̀ваний   депонѝруемый, депонѝрующийся 
депонува̀льний   депони `рующий 
депонува̀ти   депони `ровать 
депреса̀нт   депресса `нт 
депрѐсія   депре `ссия 
депрѐсор   депрѐссор 
деревина̀   дѐрево, древесѝна, лес, лесоматериа̀л 
деревѝнний   древеси `нный, древѐсный 
деревнѝй   древѐсный 
деревноволокнѝстий   древѐсно-волокнѝстый 
деревношаро̀вий   древе `сно-сло `истый 
дѐрево   дѐрево 
деревозаготі̀вля   лесозагото `вка 
деревонаванта̀жувач   лесопогру `зчик 
деревообробі̀ток   деревообрабо `тка 
деревообро̀блення   деревообрабо̀тка 
деревообро̀блювання   деревообрабо̀тка 
деревообробля̀ння   деревообрабо̀тка 
дереворі̀зня   лесозаво `д 
деревцюва̀тий   дендри `тный 
дерев’я̀ний   деревя `нный 
дерев’яні̀ти   деревене `ть 
деренча̀ння   дребезжа̀ние 
дерѐць   ра̀шпиль 
держа̀к   держа `тель, дрѐвко, ла̀па, рукоя̀тка, 
ру `чка, черено `к 

дерива̀т   произво `дный 
дерива̀ція   дерива̀ция 
десенсибіліза̀ція   десенсибилиза̀ция 
десо̀рбція   десо̀рбция 
дестилюва̀ння   отго `н, отго̀нка 
дестилюва̀ти, здестилюва̀ти   дистиллѝровать; 
отгоня `ть, отогна̀ть 

дестиля̀т   дистилля `т 
дестиля̀тор   аппара `т дистилляцио `нный, 
дистилля `тор 

дестиляці̀йний   дистилля `торный 
дестиля̀ція   дистилля̀ция, дестру̀кция, отго̀нка, 
перего `нка, разго̀нка 

дестру̀кція   крѐкинг, распа `д 

десубліма̀ція   десублима `ция 
десульфура̀ція   десульфура `ция 
деся̀тѝна   деся `тѝна 
десятко̀вий   десятѝчный 
деталівнѝй   детализи `рующий 
деталюва̀льний   детализи `рующий 
деталюва̀ти   детализи `ровать 
дета̀ль   дета̀ль, элемѐнт 
дета̀льний   дета `льный, подро `бный 
дета̀льно   подро̀бно 
дета̀ндер   дета̀ндер 
детѐктор   детѐктор 
детѐкторний   детѐкторный 
детектува̀ння   детекти `рование 
детергѐнт   детерге `нт 
детерміна̀нт   детермина `нт, определѝтель 
детерміна̀ція   детермина `ция 
детона̀тор   детона `тор 
детона̀ція   детона `ция 
детонівнѝй   детони `рующий 
детонува̀ння   детони `рование 
детонува̀ти   детони `ровать 
дефека̀ція   дефека̀ция 
дефѐкт   дефѐкт, изъя `н, недоста̀ток, поро `к 
дефѐктний   дефѐктный, поро `чный 
дефѐктність   дефѐктность 
дефектоскопі̀я   дефектоскопи `я 
дефіцѝт   дефицѝт 
дефлѐктор   дефлѐктор 
дефля̀ція   дефля `ция 
деформатѝвність   деформати `вность 
деформаці̀йний   деформацио `нный 
деформа̀ція   деформа `ция 
деформівнѝй   деформиро `вочный 
деформо̀ваний   деформи `руемый, 
деформи `рующийся 

деформува̀льний   деформиро `вочный, 
деформи `рующий 

деформува̀ння   деформа̀ция, деформѝрование 
деформува̀ти, здеформува̀ти   деформѝровать 
деформува̀тися   коро `биться 
дефро̀стер   противообледени `тель 
дѐци-   дѐци- 
децибѐл   децибѐл 
децимѐтер   децимѐтр 
джаґа̀н   молото `к-ки `рка, кѝрка
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джгут                                                                                                              дислокувати 

джгут   жгут 
джерело̀   исто `к, исто `чник, родни `к 
джерѐльний   роднико `вый 
джо̀уль   джо̀уль 
джут   жгут 
дзвені̀ти   звене `ть 
дзвін   ко `локол 
дзвінкѝй   зво `нкий, зву `чный 
дзві̀нкість   зво `нкость 
дзвіно̀к   звоно `к, колоко `льчик 
дзвінча̀к   клѝнкер 
дзво̀ник   звоно `к, колоко `льчик 
дзвоновѝй   колоко `льный 
дзвоноподі̀бний   колоколообра `зный 
дзѐркало   зѐркало 
дзерка̀льний   зерка `льный 
дзѝґа   волчо̀к, юла `; гироско `п 
дзижча̀к   зу `ммер 
дзижча̀ння   жужжа `ние 
дзижча̀ти   жужжа̀ть 
дзюркоті̀ти   журча̀ть 
дзюрча̀ти   журча̀ть 
дзьо̀бик   но̀сик 
дивергѐнція   диверге `нция 
дивѝтися   смотрѐть 
дѝвний   оригина̀льный 
диз-   дис-, диз- 
дѝзель   дѝзель 
дѝзельний   дѝзельный 
диз’ю̀нкція   дизъю̀нкция 
дикт   дикт, фанѐра 
дѝкта   дикт 
дѝктовий   ди `ктовый 
диктофо̀н   диктофо `н 
дилато̀метер   дилато `метр 
дилатомѐтрія   дилатоме `трия 
дим   дым 
дима̀р   дымохо `д, труба ` дымова̀я [печна `я] 
дима̀рний   тру̀бный 
дима̀рник   трубочи `ст 
димѝльний   дымя `щий 
димѝти   дыми `ть 
димѝтися   дымѝться 
димля̀чий   дымя `щий 
димовѐ вікно   ды̀мник 
димові̀д   бо `ров 

диморфі̀зм   диморфи `зм 
димохі̀д   кана̀л дымово `й 
дѝмчастий   ды `мчатый 
дѝна   ди `на 
дина̀мік   дина `мик 
дина̀міка   дина `мика 
динамі̀т   динамѝт 
динамі̀чний   динами `ческий, динами `чный 
динамі̀чність   динами `чность 
дина̀мо-   дина `мо- 
динамогальмо̀   динамото `рмоз 
динамо̀граф   динамо `граф 
динамомашѝна   динамомаши `на 
динамомѐтер   динамо̀метр, силоизмерѝтель 
динамометрѝчний   динамометрѝческий 
дѝнас   дѝнас 
дѝполь   дѝполь 
дѝпольний   ди `польный 
дис-   дис-, диз- 
дисбала̀нс   дисбала̀нс 
дисипатѝвний   диссипати `вный 
дисипа̀ція   диссипа `ция 
диск   диск, ша `йба 
дискѐта   диске `та 
дискѐтка   диске `тка 
диско̀ваний   диско `ванный 
дѝсковий   дѝсковый 
диско̀нт   диско `нт, учёт 
диско̀нтний   учётный 
дисконтува̀ти   учѝтывать, уче `сть 
дископоді̀бний   дискообра `зный 
дискретиза̀ція   дискретиза `ция 
дискретизо̀ваний   дискретизи `руемый, 
дискретизи `рующийся 

дискретизува̀льний   дискретизѝрующий 
дискретизува̀ти   дискретизи `ровать 
дискрѐтний   дискре `тный 
дискрѐтність   дискре `тность 
дискриміна̀нт   дискримина `нт 
дискува̀ння   дискова `ние 
дискува̀ти   дискова `ть 
дислока̀ція   дислока `ция 
дислоко̀ваний   дислоци `руемый, 
дислоци `рующийся 

дислокува̀льний   дислоци `рующий 
дислокува̀ти   дислоци `ровать
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 720
дисонанс                                                                                                                 дістати 

дисона̀нс   диссона `нс 
дисоціюва̀льний   диссоции `рующий 
дисоціюва̀ти   диссоции `ровать 
дисоція̀ція   диссоциа `ция 
дисперга̀тор   дисперга `тор 
диспергува̀ння   дисперги `рование 
диспергува̀ти, здиспергува̀ти   диспергѝровать 
дисперсі̀йний   дисперсио `нный 
диспѐрсія   диспѐрсия 
диспѐрсний   диспе `рсный 
диспѐрсність   диспе `рсность 
диспѐтчер   диспе `тчер 
диспетчериза̀ція   диспетчериза `ция 
дисплѐй   дисплѐй, монито `р 
диспропорці̀йний   несоразме `рный 
диспропорці̀йність   несоразмѐрность 
диспропорціюва̀ння   диспропорционѝрование 
диспропо̀рція   диспропо `рция 
дистанці̀йний   дистанцио `нный 
диста̀нція   диста̀нция 
дистрибутѝвний   дистрибути `вный 
дистрибутѝвність   дистрибути `вность 
дистрибу̀тор   дистрибу `тор 
дисциплі̀на   дисципли `на, предмѐт 
дисципліно̀ваний   дисциплини `руемый 
дисциплінува̀льний   дисциплини `рующий 
дисциплінува̀ти   дисциплини `ровать 
диференці̀йний   дифференциа `льный 
диференційо̀ваний   дифференцѝруемый, 
дифференциру `ющийся 

диференціюва̀льний   дифференци `рующий 
диференціюва̀ння   дифференцирова `ние 
диференціюва̀ти   дифференци `ровать 
диференція̀л   дифференциа `л 
диференція̀льний   дифференциа̀льный 
диференція̀ція   дифференциа `ция 
дифмано̀метер   дифмано `метр 
дифра̀кція   дифра̀кция 
дифузі̀йний   диффузио `нный 
дифу̀зія   диффу `зия 
дифу̀зний   диффу̀зный 
дифузо̀р   диффузо `р 
дифундува̀ти   диффунди `ровать 
диха̀льний   респира `торный 
дѝхання   дыха `ние 
дѝхати   дыша `ть 

дихрої̀зм   дихроѝзм 
дѝша   со `пло 
дѝшевий   соплово `й 
ді̀браний   ото̀бранный 
ді̀готь   дёготь 
діелѐктрик   диэлѐктрик 
діє̀вий   дѐйственный, дѐйствующий 
діє̀вість   актѝвность, дѐйственность 
ді̀жка   ка̀дка, каду̀шка 
діжковѝй   ка̀дочний 
дійовѝй   интенсѝвный 
ді̀йсний   аутентѝчный, веще `ственный, 
действи `тельный, и `стинный, реа `льный, 
факти `ческий 

ді̀йснійсть   действи `тельность 
ді̀лений   делённый 
ді̀лення   деле `ние 
ділѝльний   дели `тельный, деля `щий 
ділѝти, поділѝти   дели `ть 
ділѝтися, поділѝтися   дели `ться, подели `ться 
ді̀ло   дѐло 
діля̀нка   о̀бласть, уча̀сток 
дільнѝк   дели `тель 
дільнѝця   сѐкция, уча̀сток 
дім   дом 
діо̀д   дио `д 
діоксѝд   двуо `кись 
діра̀   дыра ` 
ді̀рка   ды `рка 
дірко̀ваний   продыря `вливаемый 
дірковитиска̀льний   дыродави `льный 
діркува̀льний   продыря `вливающий 
діркува̀ння   перфорѝрование, продыря̀вливание 
діркува̀ти, продіркува̀ти   продыря `вливать, 
продыря `вить 

діркува̀ч   перфора̀тор 
діропробивнѝй   дыропробивно `й 
дірорі̀зний   дыроре `зный 
діросвердлѝльний   дыросверли `льный 
дірча̀стий   дырча̀тый, ноздрева `тый 
діря̀вити, продіря `влювати, продіря̀вити   
продыря `вливать, продыря `вить 

діря̀влений   продыря `вливаемый 
дістава̀ти, діста̀ти   достава̀ть, доста̀ть; извлека̀ть, 
извле `чь; приобрета̀ть, приобрести ` 

діста̀ти   доста `ть
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діючий                                                                                                       довантажувати 

ді̀ючий   дѐйствующий 
ді̀я   влия `ние, воздѐйствие, дѐйствие, 
опера `ция, фу̀нкция 

діягно̀стика   диагно `стика 
діягностѝчний   диагностиро `вочный, 
диагности `ческий 

діягносто̀ваний   диагности `руемый, 
диагности `рующийся 

діягностува̀льний   диагностиро `вочный, 
диагности `рующий 

діягностува̀ння   диагности `рование 
діягностува̀ти   диагности `ровать 
діягона̀ль   диагона `ль 
діягона̀льний   диагона `льный 
діягра̀ма   диагра̀мма 
дія̀ліз   диа̀лиз 
діяліза̀тор   диализа̀тор 
ді̀яльний   воздѐйствующий 
дія̀льність   пра `ктика, фу̀нкция 
діямагнетѝзм   диамагнети `зм 
діямагнѐтний   диамагни `тный 
діяма̀нт   алма̀з, бриллиа `нт, брилья `нт 
діяма̀нтовий   бриллиа̀нтовый, брилья̀нтовый 
дія̀метер   диа̀метр 
діяметра̀льний   диаметра̀льный 
ді̀яння   влия `ние, возде `йствие, дѐйствие, 
опера `ция 

діяпазо̀н   диапазо̀н 
діяпазо̀нний   диапазо `нный 
діяпозитѝв   диапозити `в 
діяпроє̀ктор   диапрое `ктор 
ді̀яти   влия `ть, дѐйствовать, воздѐйствовать 
діяфра̀гма   диафра̀гма 
діяфра̀гмовий   диафра̀гменный, диафра̀гмовый 
діяфрагмува̀ти   диафрагми `ровать 
дму̀хання   дутьё 
днѝще   дни `ще, дно 
дно   дно 
доба̀   су̀тки 
добива̀ння   дого̀нка 
добива̀ти   догоня `ть 
добира̀ння   комплекта `ция, отбо̀р, подбо̀р, 
подбо̀рка 

добира̀ти   комплекти `ровать,  
добира̀ти   сортирова `ть 
добира̀ти, добра̀ти   подбира `ть, подобра `ть 

до̀бі̀р   вы̀бор, комплекта̀ция, подбо̀р, подбо̀рка, 
отбо̀р, селѐкция 

добі̀рка   подбо̀р, подбо `рка 
добірко̀вий   отбо̀рочный 
добі̀рний   отбо̀рный 
добірнѝк   отбо̀рник 
добовѝй   су̀точный 
добрання̀   подбо̀р, подбо̀рка 
до̀бриво   удобрѐние 
добро̀тний   добро `тный, ка `чественный 
добро̀тність   добро̀тность 
доброя̀кісний   доброка `чественный 
добува̀льний, витяга̀льний   добыва `ющий, 
извлека `ющий 

добу̀ваний   извлека `емый, извлека̀ющийся 
добува̀ння   добы̀ча, извлечѐние 
добува̀ти, добу̀ти   добыва `ть, добы̀ть; 
достава `ть, доста `ть; извлека `ть, извлѐчь; 
получа `ть, получѝть 

добувнѝй   добыва̀емый, добывно̀й, 
извлека `емый, извлека `ющийся 

добудо̀ваний   достро `енный 
добудо̀вний   достра `иваемый, 
достра̀ивающийся 

добудо̀вувальний   достра `ивающий 
добудо̀вуваний   достра `иваемый, 
достра̀ивающийся 

добудо̀вування   достра `ивание 
добудо̀вувати, добудува̀ти   достра̀ивать, 
достро `ить 

добудува̀ння   достра `ивание 
добу̀ти   добы̀ть, извле `чь 
добу̀тий   добы̀тый, извлечённый 
добу̀ток   вы `ход 
добу̀ток   произведѐние 
дова̀ження   привѐшивание 
дова̀жка   приве `с 
доважнѝй   привѐшиваемый 
дова̀жок   приве `с 
дова̀жувальний   приве `шивающий 
дова̀жуваний   приве `шиваемый 
дова̀жування   приве `шивание 
дова̀жувати, дова̀жити   приве `шивать, 
приве `сить 

дованта̀жений   догру̀женный, догружённый 
дованта̀жувати, дованта̀жити   догружа `ть, 
догрузи `ть
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 722
довантажувач                                                                                                          дозвіл 

дованта̀жувач   догружа `тель 
довба̀льний   долбёжный 
довба̀ння   долбёж, долбле `ние 
довба̀рка   стано `к долбёжный 
довба̀ти   долби `ть 
до̀вбня   ба̀ба ру̀чная 
до̀вбня   копёр 
довга̀стий   продолгова `тый, удлинённый 
довга̀стість   продолгова `тость 
до̀вгий   дли `нный, до `лгий, протяжённый 
довгові̀чний, довгоча̀сний   долговѐчный 
довгові̀чність   долгове `чность 
довготрива̀лий   длѝтельный, долговрѐменный, 
продолжи `тельный 

довгохвильови `й   длинноволново̀й 
довгоча̀сний   длѝтельный, долговрѐменный, 
продолжи `тельный 

довгоча̀сність   дли `тельность, 
продолжи `тельность 

довѐдений   доведѐнный, дока̀занный 
довѐденість   дово `дка 
довѐдення   доведѐние, дово `дка, 
доказа̀тельство, дока̀зывание 

довжина̀   длина `, протяжённость 
довжиномі̀р   длиноме `р 
до̀від   доказа̀тельство 
довіднѝй   доказу̀емый, дока `зываемый 
дові̀дність   доказа̀тельность, доказу `емость 
довізнѝй   ѝмпортный 
дові̀льний   (само)произво `льный 
дові̀льність   произво `льность 
дові̀льно   произво `льно 
дові̀рчий   доверѝтельный 
довкі̀лля   окружѐние, среда ` окружа `ющая 
довкі̀льний   окру̀жный 
довко̀лишній   окре `стный, окружа̀ющий 
дово̀джуваний   дока̀зываемый 
доводѝльний   дока `зывающий 
дово̀дити до ві̀дома, довестѝ до ві̀дома   
информи `ровать 

дово̀дити, довѐсти   дока `зывать, доказа̀ть 
доводі̀ння   доведѐние, дово̀дка, дока̀зывание 
дово̀лі   доста̀точно 
до̀вшати, подо̀вшати   удлиня̀ться, удлинѝться 
догарто̀вування   дока `ливание 
догарто̀вувати, догартува̀ти   дока̀ливать, 
докали `ть 

догартува̀ння   дока `ливание 
догі̀рний   иду̀щий вве `рх, восходя `щий 
до̀гляд   надзо̀р, надсмо̀тр, присмо̀тр, ухо `д 
догля̀даний   осма̀триваемый 
догляда̀ння   ухо̀д 
догляда̀ти   смотрѐть 
догляда̀ч   смотри `тель 
догля̀дний   осма̀триваемый 
до̀говір   конве `нция, контра `кт 
догорѝ   вверх 
доґвѝнчений   дови `нченный 
додава̀льний   аддити `вный, добавля `ющий, 
прибавля̀ющий, скла̀дывающий, слага̀ющий 

дода̀ваний   добавля `емый, добавля̀ющийся, 
прибавля̀емый, прилага̀емый, скла̀дываемой, 
скла `дывающийся, слага̀емый 

дода̀ваність   аддити `вность 
додава̀ння   добавлѐние, плюсова̀ние, приба̀вка, 
прида̀ча, приложѐние, скла̀дывание, сложѐние 

додава̀ти, дода̀ти   добавля `ть, доба̀вить; 
прибавля̀ть, приба̀вить; придава̀ть, прида̀ть; 
прилага `ть, приложи `ть; слага `ть, сложи `ть 

до̀даний   доба̀вленный, до̀данный, 
при `данный, прило̀женный 

дода̀нний   добавля `емый, прибавля `емый, 
прилага `емый 

додання̀   добавлѐние, приба̀вка, прида̀ча, 
приложе `ние `, сложе `ние 

дода̀нок   слага `емое 
додатко̀вий   дополнѝтельный, приба̀вочный, 
при `быльный, прида̀точный 

дода̀тний   положи `тельный 
дода̀тність   положи `тельность 
дода̀ток   аддѐнд, доба `вка, добавле `ние, 
дополнѐние, приба̀вка, прѝбыль, прида̀ча, 
приложе `ние, приса `дка 

дода̀ча   доба `вка, приба̀вка, прида̀ча 
додека̀едер   додека `эдр 
додѐржання   соблюдѐние 
додѐржування   соблюдѐние 
додѐржувати, додѐржати   сохраня̀ть, сохранѝть 
доді̀льний   иду̀щий вни `з, нисходя `щий 
додрі̀бнювання   додра `бливание 
до̀за   до̀за 
доза̀тор   пита `тель, доза̀тор 
до̀звіл   разреше `ние
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дозвільний                                                                                                                      донор 

дозвільнѝй   разреша̀емый, разреша̀ющийся, 
разреши `тельный 

дозво̀лений   разрешённый 
дозво̀люваний   разреша̀емый, разреша̀ющийся 
дозволя̀ний   разреша̀емый, разреша̀ющийся 
дозволя̀ти, дозво̀лити   разреша̀ть, разрешѝть 
дозѐма   вертика̀ль 
дозѐмний   вертика `льный 
дозѐмно   вертика̀льно 
дозѝметер   дозѝметр 
дозимѐтрія   дозимѐтрия 
дозо̀ваний   дозѝруемый, дозѝрующийся 
дозо̀рець   обхо `дчик 
дозо̀рний   подзо̀рный 
дозріва̀ння   дозрева `ние, созрева̀ние 
дозріва̀ти, дозрі̀ти   дозрева `ть, дозре `ть; 
созрева `ть, созре `ть 

дозрі̀лий   дозре `лый, созре `вший, созре `лый 
дозрі̀лість   дозрѐлость 
дозува̀льний   дози `рующий 
дозува̀ння   дози `рование 
дозува̀ти   дози `ровать 
дозува̀ч   доза̀тор 
до̀каз   доказа `тельство 
доказо̀вий   дока̀зывающий 
доказо̀вість   доказа̀тельность 
докі̀нчуваний   дораба̀тываемый 
доклада̀льний   добавля `ющий, 
прикла `дывающий 

докла̀даний   добавля̀емый, добавля̀ющийся, 
прикла `дывающийся, прилага `емый 

доклада̀ти, докла̀сти   добавля `ть, доба̀вить; 
прикла `дывать, приложи `ть; прилага `ть, 
приложи `ть 

докла̀дений   доба̀вленный, прило̀женный 
докладѐнний   добавля `емый 
докла̀дний   дета̀льный, обстоя `тельный, 
подро̀бный, прикла̀дывающийся, то̀чный 

докладнѝй   прилага `емый 
докла̀дність   то̀чность 
докла̀дно   подро̀бно 
докорі `нний   коренно `й 
докру̀чений   докру `ченный 
докру̀чувати, докрутѝти   докру̀чивать, докрутить 
доктрѝна   учѐние 
докумѐнт   докумѐнт 

документо̀ваний   документи `руемый 
документува̀льний   документи `рующий 
документува̀ти, задокументува̀ти   
документи `ровать 

дола̀льний   преодолева `ющий 
дола̀мання   дола̀мывание 
доламнѝй   дола̀мываемый, дола̀мывающийся 
дола̀мувальний   дола `мывающий 
дола̀муваний   дола `мываемый, 
дола̀мывающийся 

дола̀мування   дола `мывание 
дола̀мувати, долома̀ти, доломѝти   
дола̀мывать, долома̀ть, доломи `ть 

до̀ланий   преодолева̀емый, преодолева̀ющийся 
дола̀ння   преодолева `ние 
дола̀ти, подола̀ти   одолева `ть, одолѐть 
долива̀ти, долѝти   подлива `ть, подли `ть 
долі̀вка   пол (глѝняный) 
долівко̀вий   по̀довый 
долі̀шній   ни `жний 
доломі̀т   доломѝт 
доло̀млення   дола̀мывание 
доло̀млювальний   дола `мывающий 
доло̀млюваний   дола̀мываемый, 
дола̀мывающийся 

доло̀млювання   дола̀мывание 
доломнѝй   дола̀мываемый, дола̀мывающийся 
долото̀   до `лото, стамѐска 
долотча̀стий   доло̀тчатый 
домага̀ння   трѐбования 
дома̀шній   дома̀шний 
домѐн   домѐн 
домінува̀льний   домини `рующий 
домінува̀ти   домини `ровать 
доміша̀ння   легѝрование 
до̀мішка   по̀дмесь, при `месь 
домішко̀вий   прѝмесный 
домі̀шування   леги `рование, примѐшивание 
домкра̀т   домкра̀т 
до̀мна   до̀мна, печь до `менная, 
ша `хта до̀менной пе `чи 

домобудівнѝцтво   домострои `тельство 
домозна̀вство   домово `дство 
доморо̀б   куста̀рь 
доморо̀бний   куста̀рный 
до̀нор   до̀нор
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донорно-                                                                                                            доставний 

до̀норно-   до `норно- 
доопрацюва̀ння   дорабо `тка 
доопрацьо̀вування   дорабо̀тка 
доочѝщення   доочи `стка 
допа̀лення   дожига `ние 
допа̀лювання   дожига `ние 
допа̀лювати, допалѝти   дожига `ть, дожѐчь 
до̀плив (пові̀тря)   поступле `ние (во `здуха) 
доплива̀ння   прито `к 
доповіда̀ти, допові̀стѝ   докла̀дывать, доложѝть 
доповіднѝй   докладно `й, докла `дываемый 
допові̀дник   докла̀дывающий 
допо̀вна   до отка̀за 
допо̀внення   дополне `ние 
допо̀внюваний   дополня `емый 
допо̀внювання   дополне `ние 
доповня̀льний   акцѐссорный, дополнѝтельный 
доповня̀ти, допо̀внювати, допо̀внити   
дополня `ть, допо `лнить 

допомага̀ти   содѐйствовать, спосо̀бствовать 
допомі̀жний   вспомога `тельный 
допомі̀жник   подсо̀бник 
допомо̀га   содѐйствие 
допрацьо̀вувати, допрацюва̀ти   дораба̀тывать, 
дорабо̀тать 

допрова̀дження   пита `ние 
допрова̀джувати, допрова̀дити   пита `ть; 
подводи `ть, подвести ` 

до̀пуск   до `пуск, допуще `ние 
допуска̀льний   допуска `ющий 
допуска̀льник   допуска `ющий 
допуска̀ння   допуще `ние 
допустнѝй   допуска `емый, допусти `мый 
до̀пуст   до̀пуск 
допу̀щений   допу̀щенный 
допу̀щення   допуще `ние 
дорі̀внювати   равня `ть, равня `ться 
дорі̀внює   равно `, равня `ется 
дорі̀жка   доро̀жка 
доро̀блення   дорабо̀тка 
доро̀блюваний   дораба̀тываемый 
доро̀блювання   дорабо̀тка 
доробля̀ння   дорабо̀тка 
доробля̀ти, доробѝти   дораба̀тывать, дорабо̀тать 
доро̀бок   нарабо̀тка, при `быль 
доро̀га   доро `га, путь 

доро̀жній   путево̀й 
дору̀чення   задача 
дору̀чення   мѝссия 
до̀свід   о̀пыт 
до̀свідний   эмпири `ческий 
досві̀дчений   квалифицѝрованный, о̀пытный 
до̀сить   доста `точно 
доскона̀лий   идеа̀льный, соверше `нный, 
чистово `й 

доскона̀ло   идеа̀льно, соверше `нно 
дослі̀вний   буква̀льный 
до̀слід   исслѐдование, но `у-ха `у, о̀пыт, 
эксперимѐнт 

дослі̀джений   испы̀танный, исслѐдованный 
дослі̀дження   ана̀лиз, изучѐние, исслѐдование, 
эксперименти `рование 

дослі̀джувальний   иссле `дующий 
дослі̀джуваний   иссле `дуемый 
дослі̀джування   ана `лиз, исслѐдование 
дослі̀джувати   эксперименти `ровать, 
иссле `довать 

дослі̀джувач   анализа `тор 
дослідѝти   исслѐдовать 
до̀слідний   исслѐдовательский, исслѐдуемый, 

о̀пытный, эксперимента `льный 
дослі̀дник   исслѐдователь, эксперимента̀тор 
дослі̀дницький   иссле `довательский 
до̀слідно-   о̀пытно- 
доспіва̀ння   вызрева `ние, дозрева̀ние, 
созрева `ние 

доспіва̀ти, доспі̀ти   вызрева `ть, вы̀зреть; 
дозрева `ть, дозрѐть; созрева `ть, созре `ть 

доспі̀лий   дозре `лый, созре `вший, созре `лый 
доспі̀лість   дозрѐлость 
доста̀ва   доста `вка, поста `вка 
доста̀влений   доста̀вленный, поста̀вленный 
доста̀влення   доста `вка, доставлѐние 
доста̀влюваний   доставля `емый 
доставля̀льний   поставля `ющий 
доста̀вля̀ний   поставля `емый 
доставля̀ння   доста̀вка, поста `вка 
доставля̀ти, доста̀вити   доставля `ть, 
доста̀вить; поставля `ть, поста `вить 

доставля̀ч   доставля `ющий 
доста̀внѝй   доставля `емый, доста̀вочный, 
поставля `емый, поста `вочный
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достатній                                                                                                         дранкувати 

доста̀тній   доста̀точный 
доста̀тність   доста̀точность 
доста̀тньо   доста̀точно 
доста̀ток   изобѝлие 
достига̀льний   вызревно `й 
достига̀ння   вызрева `ние, дозрева̀ние, 
созрева `ние 

достига̀ти, достѝгнути   вызрева `ть, вы `зреть; 
дозрева `ть, дозрѐть; созрева `ть, созре `ть 

достѝглий   дозрѐлый, созрѐвший, созрѐлый, 
спе `лый 

достѝглість   дозрѐлость 
до̀ступ   до̀ступ, прито `к 
доступа̀тися   приступа `ть 
досту̀пний   досту̀пный 
досяга̀льний   достига `ющий 
дося̀ганий   достига `емый 
досяга̀ння   достиже `ние 
досяга̀ти, досягну̀ти, досягтѝ   достига `ть, 
дости `нуть, достѝчь 

дося̀гнений   дости `гнутый 
дося̀гнення   достиже `ние 
дося̀гнутий   дости `гнутый 
дося̀жний   достига `емый, достижи `мый 
дося̀жність   дости `жность, досяга̀емость 
дотерміно̀вий   досро `чный 
до̀тик   каса̀ние, осяза̀ние, прикоснове `ние, 
соприкаса `ние, соприкоснове `ние 

дотика̀ння   каса̀ние, прикаса̀ние, прикосновѐние, 
соприкаса `ние, соприкоснове `ние 

дотика̀тися, дотикну̀тися   каса̀ться; прикаса̀ться, 
прикосну̀ться; соприкосну̀ться, соприкаса̀ться 

дотикну̀тися   прикосну `ться 
дотира̀ти, дотѐрти   притира `ть, притере `ть 
дотиска̀ти, дотѝскувати, дотисну̀ти   дожима̀ть, 
дожа̀ть 

дотѝчна   каса̀тельная 
дотѝчний   каса `тельный, прикаса̀ющийся, 
соприкаса `тельный, соприкаса `ющийся 

дотѝчник   конта̀ктор 
до̀торк   прикоснове `ние 
доторка̀тися, доторкну̀тися   дотра̀гиваться; 
прикаса `ться, прикосну `ться 

дото̀ркнення   соприкаса `ние 
доторкнѝй   прикаса `ющийся 
доторкну̀тися   прикосну `ться 

дото̀ркуваний   каса̀емый, прикаса̀ющийся 
дото̀ркування   прикосновѐние, соприкаса̀ние 
дото̀чений   дото̀ченный 
дото̀чення   нара̀щивание, прито `чка 
дото̀чина   удлини `тель 
дото̀чка   прито `чка 
дото̀чний   нара̀щиваемый, нара̀щивающийся 
дото̀чувальний   нара `щивающий, 
удлини `тельный 

дото̀чуваний   нара̀щиваемый, нара̀щивающийся 
дото̀чування   нара̀щивание, прито̀чка 
дото̀чувати, доточѝти   дота̀чивать, доточѝть; 
нара̀щивать, нарастѝть; удлиня̀ть, удлинѝть 

дотрѝмання   соблюдѐние 
дотрѝмати   сохрани `ть 
дотрѝмуваний   слѐдуемый 
дотрѝмування   соблюдѐние 
дотрѝмувати   слѐдовать, соблюда̀ть, сохраня̀ть 
дотрѝмуватися   придѐрживаться, соблюда̀ть 
дотяга̀ти, дотягти `; дотя̀гувати, дотягну̀ти   
дотя `гивать, дотяну̀ть 

доцентро̀вий   центростреми `тельный 
доці̀льність   целесообра `зность 
доча̀сний   преждеврѐменный 
до̀шка   доска `, пане `ль, таблѝца 
дощовѝй   плювиа `льный 
дощомі̀р   дождемѐр, омбро `метр 
дощува̀льний   дождева `льный 
драбѝна   лѐстница, ле `сенка 
драбѝнний   ле `стничный 
драбѝнча̀стий   лестницеподо `бный, 
лѐстничный 

драгва̀   трясѝна 
драглеподі̀бний   студневи `дный 
драглѝстий   желеобра̀зный, коллоида̀льный, 
колло̀идный, студенѝстый, студневѝдный 

драглѝстість   студени `стость 
драглі `   гель, желѐ, сту̀день 
драглі `ння   застудева̀ние 
драглі `ти   студене `ть 
драговина̀   топь, тряси `на 
дра̀нка   дра̀нка, дрань, обрешётина 
дранко̀ваний   обреше `ченный 
дранкува̀ння   обреше `чивание, обши `вка 
дранкува̀ти, подранкува̀ти   обшива̀ть дра̀нью; 
обреше `чивать, обреше `чивать
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дрантя                                                                                                               дублювати 

дра̀нтя   рвань 
дрейф   дрейф 
дрейфува̀льний   дрейфу `ющий 
дрейфува̀ти   дрейфова `ть 
дрейфу̀ючий   дрейфу `ющий 
дрена̀ж   дрена̀ж 
дренува̀ння   дрена `ж 
дриль   дрель 
дріб   дробь 
дрі̀бнений   дроблённый 
дрі̀бнення   дроблѐние, измельче `ние 
дрібнѝй   дро̀бный, мѐлкий, некру̀пный, то̀нкий 
дрібнѝти, подрібнѝти   дробѝть; мельчѝть; 
размельча `ть, размѐльчить 

дрібні̀ння   мельча̀ние 
дрі̀бність   тонина̀ 
дрібні̀ти   мельча̀ть 
дрібні̀шати   мельча̀ть 
дрібнобло̀ковий   мелкобло `чный 
дрібноборозѐнний   мелкоборо `здчатый 
дрібноволокнѝстий   мелковолокни `стый 
дрібноволоко̀нний   мелковолокни `стый 
дрібногрудкува̀тий   мелкокомкова̀тый 
дрібнодиспѐрсний   мелкодиспе `рсный 
дрібнозернѐний   мелкозерни `стый 
дрібнозѐрний   тонкозерни `стый 
дрібнозернѝнний   тонкозерни `стый 
дрібнозернѝстий   мелкозерни `стый, 
тонкозерни `стый 

дрібнозмѐлений   мелкомо `лотый 
дрібнозмо̀лотий   мелкомо `лотый 
дрібнозу̀бий   мелкозу `бый 
дрібнозу̀бка   мелкозу `бка 
дрібнозубча̀стий   мелкозу `бчатый 
дрібнокомірко̀вий   мелкоячѐистый 
дрібнокристалі̀чний   мелкокристаллѝческий 
дрібномасшта̀бний   мелкомасшта̀бный 
дрібномѐлений   тонкомо `лотый 
дрібномірѝльний   мелкомасшта `бный 
дрібнопо̀ровий   мелкопо `ристый 
дрібнопорува̀тий   мелкопо `ристый 
дрібнопорува̀тий   микропо `ристый 
дрібнорозпоро̀шений   тонкораспы `ленный 
дрібносері̀йний   мелкосери `йный 
дрібносо̀ртний   мелкосо `ртный 
дрібнотрѝбовий   мелкозу `бчатый 

дрібня̀к   бо̀йка, кро `шка, мѐлочь, му `сор 
дрі̀б’язок   штыб 
дрі̀жджі   дро̀жжи 
дріт   желѐзо прутко̀вое, про̀вод, про̀волока 
дроба̀р   бо `йщик ка̀мня 
дроба̀рка   дробѝлка 
дробѝло   дроби `лка, дроби `ть 
дробѝна   крупи `ца 
дро̀блення   бо̀йка 
дроблі̀ння   бо̀йка 
дробовѝй   дро̀бный 
дрові̀тня   сара̀й 
дроселюва̀ння   дроссели `рование 
дроселюва̀ти   стра̀вливать давлѐние 
дроселюва̀ти   трави `ть 
дро̀сель   дро̀ссель 
дро̀сельний   дро̀ссельный 
дро̀тик   про `волочка, пруто `к 
дротовѝй   про `волочный 
дротянѝй   проводно `й, про `волочный 
другоря̀дний   второсте `пенный, побо `чный 
другоря̀дний   побо̀чный 
друк   печа̀ть 
друка̀р   типо `граф 
друка̀рка   машини `стка, при `нтер 
друка̀рня   типогра̀фия 
друка̀рський   печа̀тный, типогра̀фский 
друко̀ваний   печа̀таемый, печа `танный, 
печа̀тающийся, печа̀тный 

друкува̀льний   печа̀тающий 
друкува̀ння   печа̀тание, печа `ть 
друкува̀ти, вѝдрукувати, надрукува̀ти   
печа̀тать, напеча̀тать; оттѝскивать, оттѝснуть 

дря̀пальний   цара̀пающий 
дря̀пання   цара `пание 
дря̀пати   цара `пать 
дря̀пина   цара̀пина 
дуалі̀зм   дуали `зм 
дуа̀льність   дуа̀льность 
дуб (ко̀рко̀вий)   дуб (ко `рковый) 
дубѝна   дѐрево дубо̀вое, лес дубо̀вый 
дублѐр   дублёр 
дублѐтний   дублѐтный 
дубліка̀тор   дублика `тор 
дублюва̀ння   дублѝрование 
дублюва̀ти   дубли `ровать
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дубняк                                                                                                                      екіпаж 

дубня̀к   лес дубо̀вый 
дуга̀   а̀рка, дуга̀ 
дуговѝй   дугово `й 
дугогасѝльний   дугогася `щий 
ду̀же важлѝвий   капита `льный 
ду̀жий   сѝльный 
ду̀жка   ско `ба, ско `бка 
дуктѝльність   дукти `льность 
ду̀мка   мне `ние 
ду̀мпкар   ду `мпкар 
ду̀плекс   ду̀плекс 
дуро̀метер   дуро̀метр 
ду̀ти   дуть 
ду̀тий   по `лый 
ду̀тлина   свищ 
дутлува̀тий   свищева `тый 
дутлува̀тість   свищева `тость 
дуття̀   дутьё 
дуттьовѝй   дутьево `й 
духмя̀ний   душѝстый 
ду̀чка   лу̀нка 
душнѝк   вы `тяжка, отду̀шина 
дю̀бель   дю `бель 
дюйм   дюйм 
дюймо̀вий   дюймо̀вый 
дю̀кер   дю `кер 
дюралюмі̀ній   дюралюми `ний 
дьо̀готь   дёготь 

 
Е 

 
ебоні̀т   эбони `т 
ебоні̀товий   эбони `товый 
ебуліоско̀п   эбуллиоско `п 
ебуліоскопі̀чний   эбуллиоскопи `ческий 
ебуліоскопі̀я   эбуллиоскопи `я 
евакоприйма̀ч   эвакоприёмник 
евакопу̀нкт   эвакопу `нкт 
евакуа̀тор   эвакуа̀тор 
евакуаці̀йний   эвакуацио `нный 
евакуа̀ція   эвакуа̀ция, эвакуи `рование 
евакуйо̀ваний   эвакуи `рованный, 
эвакуи `рующийся 

евакуйо̀вний   эвакуи `рующийся 

евакуюва̀льний   эвакуи `рующий 
евакуюва̀ння   эвакуа `ция, эвакуѝрование 
евакуюва̀ти   эвакуи `ровать 
евальва̀ція   эвальва̀ция 
евапора̀тор   эвапора `тор 
евапора̀ція   эвапора `ция 
евапоро̀граф   эвапоро `граф 
евапоро̀метер   эвапоро `метр 
евдіалі̀т   эвдиалѝт 
евдіомѐтер   эвдио `метр 
евдіометрі̀я   эвдиометри `я 
евкла̀з   эвкла `з 
еволю̀та   эволю `та 
еволю̀ція   эволю `ция 
евольвѐнта   эвольвѐнта 
евольвѐнтний   червя `чный, эвольвѐнтный 
евро̀пій   евро `пий 
евтѐктика   эвтѐктика 
евтектѝчний   эвтекти `ческий 
евтекто̀їд   эвтекто̀ид 
егаліза̀тор   эгализа̀тор 
егу̀тер   эгутѐр 
ежѐктор   эжѐктор 
ежѐкторний   эжѐкторный 
ежектува̀льний   эжекти `рующий 
ежектува̀ння   эжекти `рование 
ежектува̀ти   эжекти `ровать 
ежѐкція   эжѐкция 
еква̀тор   эква `тор 
екваторія̀л   экваториа `л 
екваторія̀льний   экваториа `льный 
еквівалѐнт   пай, эквивале `нт 
еквівалѐнтний   эквивале `нтный 
еквівалѐнтність   эквивале `нтность 
еквідиста̀нта   эквидиста `нта 
еквідиста̀нтний   эквидиста `нтный 
еквіполѐнтний   эквиполе `нтный 
еквіпотенці̀йний   эквипотенциа `льный 
еквіпотенці̀йність   эквипотенциа̀льность 
еквіфа̀зний   эквифа `зный 
ѐкер   э̀ккер 
екземпля̀р   экземпля `р 
екзогѐнний   экзоге `нный 
екзотермі̀чний   экзотерми `ческий 
екзотермі̀я   экзотерми `я 
екіпа̀ж   экипа `ж

Е 
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екіпажний                                                                                                          екстендер 

екіпа̀жний   экипа̀жный 
екіпо̀ваний   экипиро `ванный 
екіпо̀вання   экипиро `вка 
екіпува̀ти   экипѝровать 
еклімѐтер   экли `метр 
еклі̀птика   экли `птика 
екліптѝчний   эклипти `ческий 
еклогі̀т   эклоги `т 
еколо̀гія   эколо `гия 
економа̀йзер   эконома `йзер 
економѐтрія   эконометри `я 
еконо̀мити   щадѝть, эконо `мить 
еконо̀міка   эконо̀мика 
економі̀ст   экономи `ст 
економі̀чний   экономи `ческий 
економі̀чність   экономи `чность 
еконо̀мія   эконо `мия 
еконо̀мний   эконо `мный 
еконо̀мність   эконо `мность 
екра̀н   экра `н 
екранівнѝй   экрани `рующийся 
екраніза̀ція   экраниза `ция 
екранізува̀ння   экраниза `ция 
екранізува̀ти, зекранізува̀ти   экранизѝровать 
екра̀нний   экра `нный 
екрано̀ваний   экранѝруемый, экранѝрующийся 
екранува̀льний   экрани `рующий 
екранува̀ння   экрани `рование 
екранува̀ти, заекранува̀ти   экрани `ровать 
ексга̀встер   эксга̀устер 
ексика̀тор   эксика `тор 
ексито̀н   эксито `н 
екскава̀тор   экскава `тор 
екскава̀торний   экскава `торный 
екскава̀торник   экскава `торщик 
екскава̀ція   экскава `ция 
експандѐр   экспа̀ндѐр 
експандува̀ння   экспанди `рование труб 
експедиці̀йний   экспедицио `нный 
експедиці̀йно-   экспедицио `нно- 
експедѝція   экспеди `ция 
експѐлер   экспе `ллер, шнекпре `сс 
експеримѐнт   о̀пыт, экспериме `нт 
експеримента̀льний   о̀пытный, 
эксперимента `льный 

експеримента̀льно-   эксперимента `льно- 

експеримента̀тор   эксперимента̀тор 
експериментівнѝй   экспериментѝрующий 
експериментува̀льний   экспериментѝрующий 
експериментува̀ння   эксперименти `рование 
експериментува̀ти   эксперименти `ровать 
експѐрт   экспе `рт 
експертѝза   эксперти `за 
експѐртний   экспе `ртный 
експліка̀ція   эксплика `ция 
експлозѝв   эксплози `в 
експлозѝвний   эксплози `вный 
експлуатаці̀йний   эксплуатацио `нный 
експлуатаці̀йник   эксплуатацио `нник 
експлуата̀ція   эксплуата `ция 
експлуато̀ваний   эксплуати `рованный, 
эксплуати `руемый 

експлуато̀вний   эксплуати `руемый 
експлуатува̀льний   эксплуати `рующий 
експлуатува̀ння   эксплуата `ция 
експлуатува̀ти   эксплуати `ровать 
експльо̀зія   взрыв 
експозѝметер   экспозиме `тр 
експозиці̀йний   экспозицио `нный 
експозѝція   экспози `ция 
експона̀т   экспона `т 
експонѐнта   экспоне `нта 
експонѐнтний   экспоне `нтный 
експоненці̀йний   экспоненциа `льный 
експонівнѝй   экспони `рующий 
експоно̀ваний   экспони `руемый 
експоно̀метер   экспозиме `тр, экспоно `метр 
експонува̀льний   экспони `рующий 
експонува̀ння   экспони `рование 
експонува̀ти, заекспонува̀ти   экспонѝровать 
ѐкспорт   э̀кспорт 
експортѐр   экспорте `р 
експортівнѝй   экспорти `рующий 
ѐкспортний   э̀кспортный 
експорто̀ваний   экспорти `руемый, 
экспорти `рующийся 

експортува̀льний   экспорти `рующий 
експортува̀ння   экспорти `рование 
експортува̀ти, відекспортува̀ти   экспортѝровать 
експрѐс   экспре `сс 
експрѐсний   экспре `ссный 
екстѐндер   экстѐндер
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екстензор                                                                                         електрогідростанція 

екстѐнзор   экстѐнзор 
екстенсѝвний   экстенси `вный 
екстенсѝвність   экстенси `вность 
екстѝнкція   экстѝнкция 
ѐкстра   э̀кстра 
екстрагѐнт   экстраге `нт 
екстраго̀ваний   экстраги `руемый, 
экстраги `рующийся 

екстрагува̀льний   экстраги `рующий 
екстрагува̀ння   экстраги `рование 
екстрагува̀ти, вѝекстрагувати   экстрагѝровать 
екстра̀кт   вы `тяжка, экстра `кт 
екстра̀ктѝвний   экстракти `вный 
екстра̀ктний   экстра `ктный 
екстра̀ктор   экстра `ктор 
екстракці̀йний   экстракцио `нный 
екстра̀кція   экстра `кция 
екстраордина̀рний   экстраордина `рный 
екстраполівнѝй   экстраполи `рующий 
екстраполюва̀льний   экстраполѝрующий 
екстраполюва̀ння   экстраполи `рование 
екстраполюва̀ти   экстраполи `ровать 
екстраполя̀ція   экстраполя `ция 
екстрапольо̀ваний   экстраполи `рованный, 
экстраполѝруемый, экстраполѝрующийся 

екстрапольо̀вний   экстраполи `руемый, 
экстраполи `рующийся 

екстрастру̀м   экстрато `к 
екстрема̀ль   экстрема̀ль 
екстрема̀льний   экстрема̀льный 
екстрѐмум   экстре `мум 
ѐкстрений   э̀кстренный 
екстру̀дер   экстру `дер 
екструзѝвний   экструзи `вный 
екстру̀зія   экстру̀зия 
ексцѐнтрик   экстце `нтрик 
ексцентриситѐт   внеце `нтренность, 
эксцентрисите `т 

ексцентрѝчний   эксцентри `ческий, 
эксцентри `чный 

ексцѐс   эксце `сс 
еластѝчний   эласти `ческий, эласти `чный 
еластѝчність   эласти `чность 
еластомѐр   эластомѐр 
елева̀тор   но `рия, подъёмник, элева `тор 
елева̀торний   элева̀торный 

елева̀торник   элева̀торщик 
електриза̀ція   электриза `ция 
електризівнѝй   электризи `рующий 
електризо̀ваний   электризу `емый 
електризува̀льний   электризи `рующий 
електризува̀ти, наелектризува̀ти   электризова̀ть 
елѐктрика   электри `чество 
електрифіка̀тор   электрифика `тор 
електрифіка̀ція   электрифика `ция 
електрифікува̀ння   электрифицѝрование 
електрифіку̀вати, зелектрифіку̀вати   
электрифици `ровать 

електрѝчний   электри `ческий 
електрі̀вня   ста̀нция электри `ческая 
елѐктро-   элѐктро- 
електроавтома̀тика   электроавтома̀тика 
електроагрега̀т   электроагрега `т 
електроаку̀стика   электроаку `стика 
електроана̀ліз   электроана `лиз 
електроапара̀т   электроаппара `т 
електроармату̀ра   электроармату̀ра 
електробудівнѝцтво   электростроѝтельство 
електровакууммѐтер   электровакууммѐтр 
електрова̀рник   электрокипяти `льник 
електровилива̀нець   электроотлѝвка 
електровилива̀ння   электроотли `вка 
електровилиття̀   электроотли `вка 
електровимика̀ч   электровыключа̀тель 
електровимі̀рювальний   электроизмерѝтельный 
електровитво̀рювач   электрогенера `тор 
електровібра̀тор   электровибра `тор 
електровібра̀ція   электровибра `ция 
електровідокрѐмлювач   электросепара `тор 
електрові̀ялка   электрове `ялка 
електровло̀влювач   электролову `шка 
електроводопостача̀ння   электроводоснабжѐние 
електроволоско̀вий   электрокапилля `рный 
електрогазозва̀рник   электрогазосва `рщик 
електрогартува̀ння   электрозака `лка 
електрогѐмбель   электроруба `нок 
електрогенера̀тор   электрогенера̀тор 
електрогенера̀торний   электрогенера̀торный 
електрогідравлі̀чний   электрогидравлѝческий 
електрогідродинамі̀чний   
электрогидродинами `ческий 

електрогідроста̀нція   электрогидроста̀нция
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електрографітування                                                                                    електроліти 

електрографітува̀ння   электрографитѝрование 
електрогра̀фія   электрогра `фия 
електрогрійнѝк   электрогре `лка 
електроґу̀дзик   электрокно `пка 
електро̀д   электро `д 
електродвигу̀н   электродвѝгатель, электромото̀р 
електродвигу `нний   электродви `гательный, 
электромото `рный 

електродвигу `нчик   электродвижо̀к 
електродегідра̀тор   электродегидра̀тор 
електродержа̀к   электродержа `тель 
електродетона̀тор   электродетона `тор 
електродзво̀ник   электрозвоно `к 
електро̀ди   электро `ды 
електродина̀міка   электродина `мика 
електродинамі `чний   электродинами `ческий 
електродинамо̀метер   электродинамо `метр 
електродія̀ліз   электродиа `лиз 
електродія̀лізатор   электродиализа `тор 
електро̀дний   электро `дный 
електродовба̀ч   электродолбёжник 
електродовбнѝк   электродолбёжник 
електродолото̀   электродолото ` 
електродрена̀ж   электродрена `ж 
електродрижа̀ння   электровибра `ция 
електродрѝль   электродре `ль 
електродуга̀   электродуга ` 
електродуговѝй   электродугово `й 
електроенѐргія   электроэне `ргия 
електроеро̀зія   электроэрро `зия 
електроє̀мний   электроёмкий 
електроє̀мнісний   электроёмкостный 
електроє̀мність   электроёмкость 
електрожѝвлення   электропита `ние 
електрожѝльник   электрока `бель 
електрожу̀жельний   электрошла `ковый 
електрозако̀вка   электрозаклёпка 
електрозапальнѝк   электровоспламенѝтель 
електроза̀скочка   электрозащёлка 
електрозахиснѝй   электрозащи `тный 
електроза̀хист   электрозащи `та 
електроза̀щіпка   электрозащёлка 
електрозбу̀дливість   электровозбудѝмость 
електрозбу̀дний   электровозбудѝтельный 
електрозбу̀дник   электровозбудѝтель 
електрозва̀р   электросва `рка 

електрозва̀рення   электросва `рка 
електрозва̀рник   электросва `рщик 
електрозва̀рювальний   электросва̀рочный 
електрозва̀рювання   электросва `рка 
електроземлесмокта̀льний   электроземлесо̀сный 
електроземлетя̀жний   электроземлесо̀сный 
електрозмі `шувач   электромеша `лка 
електрознево̀дник   электродегидра̀тор 
електроізолюва̀льний   электроизолѝрующий 
електроізоляці̀йний   электроизоляцио `нный 
електроізоля̀ція   электроизоля `ция 
електроі̀мпульс   электрои `мпульс 
електроінтегра̀тор   электроинтегра `тор 
електроінтегрува̀льний   электроинтегрѝрующий 
електроі̀скра   электрои `скра 
електроіскровѝй   электроискрово `й 
електрока̀бель   электрока `бель 
електрокалорѝметер   электрокалори `метр 
електрокалорифѐр   электрокалори `фер 
електрокамерто̀н   электрокамерто `н 
електрокапіля̀рний   электрокапилля `рный 
електрокапіля̀рність   электрокапилля̀рность 
електрока̀р   электрока `р 
електрокардіогра̀ма   электрокардиогра̀мма 
електрокардіо̀граф   электрокардио̀граф 
електрокерува̀ння   электроуправле `ние 
електроклепа̀ння   электроклёпка 
електрокно̀пка   электрокно `пка 
електрокоагуля̀ція   электрокоагуля `ция 
електрококсува̀ння   электрококсова `ние 
електрокопіюва̀льний   электрокопирова̀льный 
електроко̀рба   электролебёдка 
електрокоро̀зія   электрокорро `зия 
електрокору̀нд   электрокору `нд 
електрокристаліза̀ція   электрокристаллиза̀ция 
електрокува̀льний   электроко `вочный 
електрола̀мпа   электрола `мпа 
електрола̀мповий   электрола `мповый 
електролитво̀   электроотли `вка 
електро̀ліз   электро `лиз 
електроліза̀тор   электро `лизёр 
електро̀лізер   электро `лизёр 
електро̀лізний   электро `лизный 
електролізува̀ти   электролизова `ть 
електролі̀т   электроли `т 
електролі̀ти   электроли `ты
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 731
електролітичний                                                                                         електроплита 

електролітѝчний   электролити `ческий 
електролі̀тний   электроли `тный 
електролічѝльник   электросчётчик 
електролобза̀к   электроло `бзик 
електролюмінесцѐнція   электролюминесцѐнция 
електролютівнѝк   электропая `льник 
електролютнѝк   электропая `льник 
електролюто̀ва̀ння   электропа `йка 
електромагнѐт   электромагни `т 
електромагнетѝзм   электромагнети `зм 
електромагнѐтний   электромагни `тный 
електромано̀метер   электромано̀метр 
електромаса̀ж   электромасса `ж 
електромасажѐр   электромассажёр 
електромасажува̀ння   электромассажѝрование 
електромашѝна   электромаши `на 
електромашѝнний   электромашѝнный 
електромашинобудівнѝй   
электромашинострои `тельный 

електромашинобудува̀ння   
электромашинострое `ние 

електромерѐжа   электросе `ть 
електрометаліза̀ція   электрометаллиза `ция 
електрометаловистѐлювання   
электроплакиро `вка 

електрометалургі̀я   электрометаллурги `я 
електро̀метер   электро `метр 
електрометрѝчний   электрометри `ческий 
електрометрі̀я   электрометри `я 
електромеханіза̀ція   электромеханиза `ция 
електромеха̀ніка   электромеха `ника 
електромехані̀чний   электромехани `ческий 
електромісткѝй   электроёмкий 
електромобі̀ль   электромоби `ль 
електромоделюва̀ння   электромоделѝрование 
електромонта̀ж   электромонта `ж 
електромонта̀жний   электромонта̀жный 
електромонтѐр   электромонтёр 
електромотовѝло   электролебёдка 
електромото̀рний   электромото `рный 
електро̀н   электро `н 
електронаванта̀жувач   электрогру `зчик 
електронаграва̀ч   электропрои `грыватель 
електронагрі̀в   электронагре `в 
електронагріва̀льний   электронагрева̀тельный 
електронагріва̀ння   электронагрѐв 

електронагріва̀ч   электрокипятѝльник, 
электронагрева `тель 

електронагрівнѝй   электронагрева̀тельный 
електронапѝлювання   электронапыле `ние 
електро̀ніка   электро `ника 
електро̀нний   электро `нный 
електро̀нно-   электро `нно- 
електроногра̀ма   электроногра `мма 
електроногра̀фія   электроногра `фия 
електроно̀жиці   электроно `жницы 
електроню̀т   электрозаклёпка 
електронюто̀вання   электроклёпка 
електрообвива̀ч   электрообмо̀тчик 
електрообвѝтка   электрообмо̀тка 
електрообі̀ток   электрообрабо `тка 
електрообла̀днання   электрообору `дование 
електрообро̀блення   электрообрабо̀тка 
електрообро̀блювання   электрообрабо̀тка 
електрообробля̀ння   электрообрабо̀тка 
електроо̀пір   электросопротивлѐние 
електроопромі̀нення   электрооблучѐние 
електроо̀птика   электроо `птика 
електрооса̀дження   электроосаждѐние 
електроосві̀тлення   электроосвеще `ние 
електроосві̀тлювач   электроосвети `тель 
електроо̀смос   электроо `смос 
електроосна̀щеність   электровооружённость 
електроохоло̀дник   электрохолодѝльник 
електроочиснѝк   электроочисти `тель 
електроочища̀ння   электроочи `стка 
електроочѝщення   электроочи `стка 
електроперемика̀ч   электропереключа `тель 
електропересила̀ння   электропереда̀ча 
електропересѝльня   электропереда̀ча 
електроперфора̀тор   электроперфора `тор 
електропѝлка   электропила ` 
електропѝлочка   электроло `бзик 
електропідігрі̀в   электроподогре `в 
електропідігрівнѝк   электроподогрева `тель 
електропідійма̀льний   электроподъёмный 
електропідійма̀ч   электроподъёмник 
електропідривнѝй   электровзрывно `й 
електропідста̀нція   электроподста̀нция 
електропі̀ч   электропе `чь 
електроплакува̀ння   электроплакиро `вка 
електроплита̀   электроплита `
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 732
електропневматичний                                                                                  електрофор 

електропневматѝчний   электропневматѝческий 
електропові̀д   электропри `вод 
електропожѐжний   электропожа `рный 
електропозитѝвний   электроположѝтельный 
електропокрива̀ння   электропокры `тие 
електропокриття̀   электропокры `тие 
електрополірува̀ння   электрополиро `вка 
електропо̀мпа   электронасо `с 
електропорохотя `г   электропылесо `с 
електропостача̀ння   электроснабжѐние 
електропо̀тяг   по̀езд электри `ческий, 
электропо `езд 

електропра̀ска   электроутю `г 
електропрѝлад   электроприбо `р 
електропро̀від   электропро `вод 
електропрові `дний   электропрово̀дный 
електропрові `дність   электропроводи `мость, 
электропрово `дность 

електропрові `дня   электропрово `дка 
електропро̀грів   электропрогре `в 
електропрогріва̀ння   электропрогре `в 
електропрогріття `   электропрогрѐв 
електропромисло̀вість   электропромы̀шленность 
електропрофілюва̀ння   электропрофилѝрование 
електропу̀льт   электропу `льт 
електрорі̀зання   электроре `зка 
електроро̀звідка   электроразве `дка 
електророзві̀дування   электроразвѐдка 
електророзмі̀шувач   электросмеси `тель 
електророзподі̀льний   
электрораспредели `тельный 

електророзто̀п   электропла `вка 
електророзто̀плення   электропла̀вка, 
электроплавле `ние 

електрорухівнѝй   электродви `гательный 
електрорухо̀мий   электроподвижно `й 
електроруші̀й   электродви `гатель, 
электродвижо `к 

електроруші̀йний   электродви `жущий 
електросамоскѝд   электросамосва̀л 
електросвердлі̀ння   электробуре `ние 
електросвердло̀   электробу̀р, электросверло̀ 
електросвердлува̀ння   электробуре `ние 
електросвітѝльник   электросветѝльник 
електросві̀чка   электросвеча̀ 
електросепара̀тор   электросепара̀тор 

електросиловѝй   электросилово `й 
електросѝнтез   электроси `нтез 
електросирѐна   электросире `на 
електроско̀п   электроско `п 
електроскопі̀чний   электроскопѝческий 
електрослю̀сар   электросле `сарь 
електросмо̀к   электронасо `с 
електросокѝра   электротопо `р 
електросталетопѝльний   
электросталеплави `льный 

електроста̀ль   электроста `ль 
електроста̀нція   электроста `нция 
електроста̀ртер   электроста `ртѐр 
електроста̀тика   электроста `тика 
електростатѝчний   электростати `ческий 
електростено̀ліз   электростено `лиз 
електросто̀п   электроспла `в 
електрострѝкція   электростри `кция 
електростру̀м   электрото `к 
електростя̀гнення   электростри `кция 
електросуша̀рка   электросуши `лка 
електрота̀ль   электрота `ль 
електротѐльфер   электроте `льфер 
електротермі̀чний   электротермѝческий 
електротермі̀я   электротерми `я 
електротѐхніка   электроте `хника 
електротехні̀чний   электротехнѝческий 
електротѝпія   электроти `пия 
електрото̀пкѝй   электроплави `льный 
електрото̀плений   электропла `вленный 
електрото̀плення   электропла `вка, 
электроплавле `ние 

електроточѝло   электроточи `ло 
електротра̀ктор   электротра `ктор 
електротра̀нспорт   электротра `нспорт 
електротрима̀ч   электродержа `тель 
електротя̀г   электрово `з 
електротя̀га   электротя `га 
електротяга̀ч   электрово `зник 
електроустатко̀вання   электрообору̀дование 
електрофа̀кс   электрофа `кс 
електрофарбува̀ння   электропокра `ска 
електроферосто̀п   электроферроспла `в 
електрофі̀зика   электрофи `зика 
електрофі̀льтер   электрофи `льтр 
електрофо̀р   электрофо `р
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 733
електрофорез                                                                                                    еолітовий 

електрофорѐз   электрофоре `з 
електрофрѐза   электрофре `за 
електрофрѐзер   электрофре `зер 
електрохѐмія   электрохи `мия 
електру̀м   электру `м 
елемѐнт   слага `емое, ца `рга, элемѐнт 
елемента̀рний   элемента `рный 
елемѐнтний   элемѐнтный 
елеро̀н   элеро `н 
еліміна̀тор   элимина `тор 
еліміна̀ція   элимина `ция 
елімінува̀ти   элимини `ровать 
елінва̀р   элинва `р 
ѐлінг   э̀линг 
ѐліпс   э̀ллипс 
ѐліпсис   э̀ллипсис 
еліпсо̀граф   эллипсо `граф 
еліпсо̀їд   эллипсо̀ид 
еліпсо̀їдний   эллипсоида̀льный, эллипсо̀идный 
еліптѝчний   эллипти `ческий 
еліптѝчність   эллипти `чность 
елонга̀ція   элонга̀ция 
елю̀вій   элю `вий 
елювія̀льний   элювиа `льный 
елювія̀ція   элювиа `ция 
елююва̀ння   элюи `рование 
ема̀левий   эма̀левый 
емалюва̀льник   эмалиро `вщик 
емалюва̀ння   эмали `рование 
емалюва̀ти, поемалюва̀ти    эмали `ровать 
ема̀ль   эма̀ль 
еманаці̀йний   эманацио `нный 
емана̀ція   эмана̀ция 
емано̀метер   эмано `метр 
емісі̀йний   испуска̀тельный 
емісі̀йний   эмиссио `нный 
емі̀сія   испуска `ние, эмѝссия 
емітѐнт   эмите `нт 
емі̀тер   эми `ттер 
емітува̀ти, вѝемітувати    эмити `ровать; 
испуска `ть, испусти `ть 

емпірѝчний   эмпири `ческий, эмпири `чный 
емпірѝчність   эмпири `чность 
емульга̀тор   эмульга `тор 
емульга̀ція   эмульга̀ция 
емульгува̀ння   эмульги `рование 

емульгува̀ти   эмульги `ровать 
емульса̀тор   эмульга `тор 
ему̀льсія   эму̀льсия 
емульсо̀їд   эмульсо̀ид 
ена̀нт   эна̀нт 
енантіомо̀рфія   энантиомо `рфия 
енантіотропі̀я   энантиотропи `я 
ендогѐнний   эндоге `нный 
ендоо̀смоз   эндоо `смос 
ендотермі̀чний   эндотерми `ческий 
енергѐтика   энерге `тика 
енергетѝчний   энерге `тический 
енѐргія   эне `ргия 
енергоакумуля̀тор   энергоаккумуля `тор 
енергобережлѝвий   энергосберега̀ющий 
енергобережлѝвість   энергосбереже `ние 
енерговитра̀тний   энергоёмкий 
енерговитра̀тність   энергоёмкость 
енергоє̀мний   энергоёмкий 
енергоє̀мність   энергоёмкость 
енергомашинобудува̀ння   
энергомашинострое `ние 

енергомерѐжа   энергосе `ть 
енергообла̀днання   энергообору̀дование 
енергоосна̀щеність   энерговооружённость 
енергооща̀дження   энергосбережѐние 
енергооща̀дний   энергосберега `ющий 
енергопередава̀ння   энергопереда̀ча 
енергопересила̀ння   энергопереда̀ча 
енергопостача̀ння   энергоснабжѐние 
енергопо̀тяг   энергопо `езд 
енергоресу̀рси   энергоресу `рсы 
енергосиловѝй   энергосилово `й 
енергосистѐма   энергосисте `ма 
енергосі̀тка   энергосе `ть 
енергоспожива̀ння   энергопотреблѐние 
енергоустаткова̀ння   энергообору `дование 
енергоцентра̀ль   энергоцентра `ль 
ензѝм   фермѐнт, энзи `м 
ентальпі̀йний   энтальпи `йный 
ента̀льпія   теплосодержа `ние, энтальпи `я 
ентропі̀я   энтропи `я 
еозѝн   эозѝн 
еозо̀йський   эозо̀йский 
еолі̀т   эоли `т 
еолі̀товий   эоли `товый
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еоцен                                                                                                                          єство 

еоцѐн   эоце `н 
епігенетѝчний   эпигенети `ческий 
епідіяско̀п   эпидиаско `п 
епіско̀п   эписко `п 
епістѝль   эпистѝль 
епітрохо̀їда   эпитрохо `ида 
епіцѐнтер   эпицѐнтр 
епіцѝкл   эпици `кл 
епіцикло̀їда   эпицикло `ида 
епо̀нж   эпо `нж 
епо̀ха   эпо `ха 
епю̀ра   эпю `ра 
епю̀рний   эпю `рный 
ѐра   э̀ра 
ѐрбій   э̀рбий 
ерг   эрг 
ергогра̀ф   эргогра̀ф 
ерго̀метер   эрго̀метр 
ергоно̀міка   эргоно `мика 
ерѐктор   эрѐктор 
ѐркер   э̀ркер 
ерлі̀фт   эрли `фт 
ерозѝвний   эрозѝвный 
ерозі̀йний   эрозио `нный 
ерозіюва̀ти   эродѝровать 
еро̀зія   эро̀зия 
ерстѐд   эрсте `д 
есѐнція   эссе `нция 
еска̀дра   арма `да 
ескала̀тор   эскала̀тор 
ескала̀торний   эскала `торный 
ескала̀ція   эскала̀ция 
ескі̀з   набро̀сок, эскѝз 
ескі̀зний   эски `зный 
естака̀да   эстака̀да 
еста̀мп   эста `мп 
ѐстер   эфѝр 
естѐтика   эстѐтика 
естетѝчний   эстети `ческий 
естрѝх   эстри `х 
естрихгі̀пс   эстрихги `пс 
ѐстровий   эфѝрный 
етало̀н   этало `н 
етало̀нний   этало̀нный 
еталонува̀ння   эталони `рование 
еталонува̀ти   эталони `ровать 

ета̀п   эта̀п 
етѐн   этиле `н 
етѐр   эфи `р 
етерні̀т   этерни `т 
етерні̀товий   этерни `товый 
етѐровий   эфѝрный 
етилѐн   этилѐн 
етиленіза̀ція   этилениза `ция 
етилюва̀ння   этили `рование 
ефѐкт   эффѐкт 
ефектѝвний   эффекти `вный 
ефектѝвність   эффекти `вность 
ефузѝвний   эффузи `вный 
ефузіо̀метер   эффузио `метр 
ефу̀зія   эффу̀зия 
ехолока̀ція   эхолока `ция 
ехоло̀т   эхоло `т 
ешело̀н   эше `лон 
ешело̀нний   эшело `нный 
ешелонува̀ння   эшелони `рование 
ешелонува̀ти, зешелонува̀ти   эшелонѝровать 

 
Є 

 
єдѝний   едѝнственный, еди `ный 
єдѝність   едѝнственность 
єдна̀ння   едине `ние, слия `ние, соедине `ние 
єдна̀ти   едини `ть 
є̀дність   едине `ние 
є̀мкий   ёмкий 
є̀мкісний   ёмностный 
є̀мний   ёмкий 
є̀мнісний   ёмностный 
є̀мність   ёмкость 
є̀мно   ёмко 
єрархі̀чний   иерархи `ческий 
єра̀рхія   иера `рхия 
єру̀нок   еру `нок 
єство̀   приро `да 
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жало                                                                                                        жужелебетонний 

 
Ж 

 
жа̀ло   остриё 
жа̀люзі   жа̀люзи 
жар   жар, кале `ние 
жа̀рити   жа̀рить 
жарівнѝця   жаро̀вня 
жарі̀вня   жаро `вня 
жаркѝй   жа̀ркий 
жа̀рниця   труба̀ жарова `я котла ` 
жаровѝй   калѝльный 
жаровитрива̀лий   жаровыно `сливый 
жаровитрива̀лість   жаровыно `сливость 
жарозба̀вний   жаропонижа `ющий 
жарознѝжний   жаропонижа `ющий 
жароміцнѝй   жаропро `чный 
жаромі̀цність   жаропро `чность 
жаротривкѝй   жаровыно `сливый 
жаротрѝвкість   жаросто̀йкость, жароупо̀рность 
жаротру̀бний   жаротру `бный 
жа̀ти   жать 
жбан   кувши `н 
жва̀вість   жѝвость 
жѐврі̀ння   тлѐние 
жѐвріти   тле `ть 
жѐзло   жезл 
желатѝна   желати `н 
желатиніза̀ція   застудева `ние 
желѐ   желе `, сту `день 
желеподі̀бний   студневѝдный, желеобра̀зный 
жель   гель 
жердѝна   жердь, ла `та, шест 
жѐрдка   жердь, шта `нга 
жѐрло   жѐрло 
живѐць   черено `к 
живѝй   органи `ческий 
живѝльний   пита̀тельный, пита `ющий 
живѝльник   пита̀тель, приспособлѐние 
пита `ющее, фи `дер 

живѝти   пита `ть 
живѝця   камѐдь, смола̀ (древѐсная, сосно̀вая) 
жѝвлений   пита̀ющийся 
жѝвлення   пита `ние 

живоплі̀т   ѝзгородь жива `я 
живосріблѝна   амальга̀ма 
живу̀чий   живу `щий 
живу̀чість   живу `честь 
жигунѐць   скипида̀р, терпенти `н 
жиклѐр   жикле `р 
жѝла   жѝла 
жѝльник   ка̀бель 
жѝльнико̀вий   ка̀бельный 
жир   жир 
жѝрний   жѝрный 
жѝрність   жѝрность 
жироско̀п   жироско `п 
житло̀   жили `ще, жильё, помеще `ние жило `е 
життєзда̀тний   жизнеспосо `бный 
жлуктува̀ння   выщела `чивание 
жмакѝ   жом 
жмѝхи   вы̀жимки, жмыхи ` 
жмут   клок, ком, пу `к, пучо̀к, свя `зка 
жму̀ток   кла̀стер, комо̀к 
жмуто̀к   пучо̀к 
жнива̀   хлебоубо̀рка 
жнива̀рка   жа̀тка 
жнѝвний   хлебоубо̀рочный 
жовтогаря̀чий   ора̀нжевый 
жо̀лоб   жёлоб, кана̀л, ко̀роб, коры̀то, лото̀к 
жоло̀бити, вѝжолобити   продора̀живать, 
продоро `жить 

жоло̀битися   коро `биться 
жолобкува̀ння   рифле `ние 
жолобкува̀тий   жёло `бчатый 
жоло̀блення   жёлоблѐние, короблѐние 
жолобнѝк   галтѐль 
жолобо̀к   жёлобо̀к, кана `вка, каннелю `ра, 
ложби `на, паз 

жолобча̀стий   жёло `бчатый, рифлёный 
жо̀рна   бегуны `, жерно `в, жерно `в, мѐльница 
жернова `я, мѐльница ручна `я 

жорства̀   гра̀вий 
жо̀рствий   гра `вийный 
жорство̀вий   гра̀вийный 
жорсткѝй   жёсткий 
жо̀рсткість   жёсткость 
жорсткомі̀р   измери `тель жёсткости 
жу̀желебетон   шлакобето `н 
жужелебето̀нний   шлакобето `нный

Є 

Ж 
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жужелеблок                                                                                                            забити 

жужелебло̀к   шлакобло `к 
жужелебло̀ковий   шлакобло `чный 
жужелева̀та   шлакова `та 
жужелевѝдалення   шлакоудале `ние 
жужелевидаля̀ння   шлакоудале `ние 
жу̀желевий   шла̀ковый 
жужелевѝк   шлакови `к 
жужелевідді̀льник   шлакоотдели `тель 
жу̀желевідокрѐмлювач   шлакоотделѝтель 
жужелевло̀влювач   шлакоулови `тель 
жужелезбирнѝй   шлакособира `тельный 
жужелезбірнѝк   шлакособира `тель 
жужелезніма̀ч   шлакоснима `тель 
жу̀желення   шлакова `ние 
жужелепортландцемѐнт   шлакопортландцемѐнт 
жужелесита̀л   шлакосита `лл 
жужелеспі̀нювальний   шлаковспѐнивающий 
жужелетві̀рний   шлакообразова `тельный 
жужелеусува̀ння   шлакоудале `ние 
жужелеусува̀ч   шлакоудали `тель 
жужелеусу̀нення   шлакоудале `ние 
жужелеутво̀рення   шлакообразова̀ние 
жужелеутво̀рювальний   шлакообразу̀ющий 
жужелецемѐнт   шлакоцеме `нт 
жу̀желиця   изга̀рь, шлак 
жужелѝще   я `ма шла `ковая 
жужелівнѝй   шлаку `ющий 
жужелюва̀льний   шлаку `ющий 
жу̀желювання   шлакова `ние 
жужелюва̀ти   шлакова `ть 
жужельо̀ваний   шлаку `ющийся 
жу̀жіль   изга `рь, шлак 
журна̀л   журна `л 

 
З 

 
з кло̀ччя   па̀клянный 
з перѐрвами   перебо̀йный 
за годиннико̀вою стрі̀лкою [вказі̀вкою]  
по часово `й стре `лке 

за ра̀діусами   радиа̀льно 
заавансо̀вний   аванси `руемый 
заанексо̀ваний   аннекси `рованный 
заасфальто̀ваний   заасфальти `рованный 

заасфальто̀вний   асфальти `руемый 
заатесто̀вний   аттести `руемый 
заба̀рвлений   окра̀шенный, окра̀шивающийся 
заба̀рвлення   окра `ска, расцве `тка, цвет 
заба̀рвлювальний   окра `шивающий 
заба̀рвлюваний   окра `шиваемый 
заба̀рвлювання   окра `ска, окра `шивание, 
расцве `тка 

заба̀рвлювати, заба̀рвити   кра̀сить; окра̀шивать, 
окра `сить 

забарвнѝй   окра̀шиваемый, окра̀шивающийся 
забарѝтися   промѐдлить 
забезпѐчений   обеспе `ченный 
забезпѐчення   гара `нтия, обеспечѐние, 
обеспѐчивание, предохранѐние, страхова̀ние 

забезпѐчний   обеспѐченный, обеспѐчиваемый, 
обеспе `чивающийся, снабжа `емый 

забезпѐчувальний   обеспѐчивающий, 
снабжа `ющий 

забезпѐчуваний   обеспе `чиваемый, 
обеспе `чивающийся, снабжа `емый 

забезпѐчування   обеспечѐние, обеспѐчивание, 
предохране `ние 

забезпѐчувати, забезпѐчити   обеспѐчивать, 
обеспе `чить; снабжа̀ть, снабди `ть 

забетоно̀ваний   забетони `рованный 
забетоно̀вний   бетонѝрованный, бетонѝруемый, 
бетони `рующийся 

забетонува̀ти   забетони `ровать 
забива̀льний   забива̀ющий 
забѝваний   вкола̀чиваемый, забива̀емый, 
закупо `риваемый, закупо `ривающийся 

забива̀ння   бо `йка, вкола `чивание, заби `вка, 
закупо `ривание, заку `порка 

забива̀ти, забѝти   вбива̀ть, вбить; вкола̀чивать, 
вколотѝть; забива̀ть, забѝть; закупо̀ривать, 
закупо `рить; конопа `тить, законопа `тить 

забива̀ч   копёр 
забивнѝй   вкола̀чиваемый, забива `емый, 
закупо `риваемый, закупо `ривающийся 

забѝраний   забира `емый 
забира̀ння   забо̀р 
забира̀ти, забра̀ти   забира `ть, забра̀ть; 
захва̀тывать, захватѝть; отнима̀ть, отня̀ть 

забирнѝй   забира̀емый 
забѝти   вбить
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забитий                                                                                                       завантажувач 

забѝтий   вбѝтый, вколо̀ченный, закупо̀ренный 
забиття̀   заби `вка, заку `порка 
забійнѝна   забо̀ина 
забі̀лений   забелённый 
забі̀лювальний   забѐливающий 
забі̀люваний   забѐливаемый, забѐливающийся 
забі̀лювання   забѐливание 
забі̀лювати, забілѝти   забѐливать, забели `ть 
забільнѝй   забѐливаемый, забѐливающийся 
заблоко̀ваний   заблоки `рованный 
заблоко̀вання   блокиро `вка 
заблоко̀вний   блокѝруемый, блокѝрующийся 
заблокува̀ння   блоки `рование, блокиро `вка 
заблокува̀ти   блоки `ровать, заблоки `ровать 
забо̀їна   забо̀ина 
заборо̀на   запре `т 
заборо̀нений   запре `тный, запрещённый 
заборо̀нний   запреща `ющий 
заборо̀нюваний   запреща `емый 
забороня̀ти, заборонѝти   запретѝть, запреща̀ть 
за̀браний   за̀бранный, отня `тый 
забра̀ти   отня `ть 
забру̀днений   загрязнённый, испа `чканный 
забру̀дненість   загрязнѐние 
забру̀днення   загрязнѐние 
забруднѝй   загрязня̀емый, загрязня̀ющийся 
забруднѝти   испа `чкать 
забру̀днювальний   загрязня `ющий, 
испа `чкивающий 

забру̀днюваний   загрязня̀емый, загрязня̀ющийся, 
испа `чкиваемый, испа `чкивающийся 

забру̀днювання   загрязнѐние 
забру̀днювати, забруднѝти   загрязня `ть, 
загрязни `ть 

забсорбо̀ваний   абсорби `рованный 
забсорбо̀вний   абсорбѝрованный, 
абсорбѝруемый, абсорби `рующийся 

забсорбува̀ння   абсо̀рбция 
забстраго̀вний   абстраги `руемый 
забудо̀вувати, забудува̀ти   застра `ивать, 
застро `ить 

забуро̀вування   забу̀ривание 
забуро̀вувати, забурува̀ти   забу̀ривать, забурѝть 
забу̀рювання   забу̀ривание 
забу̀рювати, забурѝти   забу̀ривать, забурѝть 
забутино̀ваний   затрамбо̀ванный 

забуто̀ваний   забу̀ченный 
забуто̀вувати, забутува̀ти   забу̀чивать, забу̀чить 
забутува̀ння   забуто̀вка 
зава̀да   осложнѐние, перебо `й, прегра `да, 
препя `тствие 

зава̀дний   меша `ющий 
завадомі̀р   измери `тель шумо `в 
завадості̀йкість   помехоусто `йчивость 
заважа̀льний   меша̀ющий, препя̀тствующий 
заважа̀ти   меша `ть, препя `тствовать 
зава̀л   загромождѐние, обва `л, обруше `ние 
зава̀лений   загромождённый, обру̀шенный 
зава̀леність   загромождённость 
зава̀лення   загромождѐние, обва̀л, обрушѐние 
зава̀листий   громо̀здкий 
зава̀листість   громо̀здкость 
завалѝтися   ру̀хнуть 
зава̀лювальний   загроможда `ющий, 
обру `шивающий 

зава̀люваний   загроможда̀емый, обру̀шиваемый, 
обру `шивающийся 

зава̀лювання   зава̀лка, загромождѐние, обва̀л, 
обруше `ние 

зава̀лювати, завалѝти   загроможда̀ть, 
загромозди `ть; обва̀ливать, обвали `ть; 
обру `шивать, обру `шить 

зава̀люватися   прова `ливаться 
зава̀льний   зава `лочный, обру̀шиваемый, 
обру `шивающийся 

завальцюва̀лка   завальцо `вка 
завальцюва̀ння   завальцо `вка 
завальцьо̀вування   завальцо `вка 
завальцьо̀вувати, завальцюва̀ти   
завальцо `вывать, завольцева `ть 

за̀вантаж   загру `зка 
заванта̀жений   загру̀женный, загружённый 
заванта̀женість   загру̀женность 
заванта̀ження   загру `зка 
заванта̀жний   загружа̀емый, загружа̀ющийся 
заванта̀жувальний   грузя̀щий, загружа̀ющий, 
загру `зочный 

заванта̀жуваний   загружа `емый 
заванта̀жування   загру `зка 
заванта̀жувати, заванта̀жити   загружа `ть, 
загрузи `ть 

заванта̀жувач   загру `зчик

З 
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завбачальний                                                                                         загальмовувати 

завбача̀льний   предска `зывающий 
завбача̀ний   предска̀зываемый 
завбача̀ти, завба̀чити   предска `зывать, 
предсказа̀ть; предусма̀тривать, предусмотрѐть 

завба̀чений   предсказа̀нный, предусмо̀тренный 
завба̀чення   предсказа̀ние 
завба̀чний   предска̀зываемый, 
предусма `триваемый 

завба̀чувальний   предусма `тривающий 
завба̀чуваний   предусма `триваемый 
заввѝшки   высото̀й, вышино `й 
завглѝб   глубино̀й 
завглѝбшки   глубино `й 
завда̀ваний   причиня `емый 
завдава̀ння   нане `сение, причине `ние 
завдава̀ти, завда̀ти   наноси `ть, нанести `; 
причиня `ть, причини `ть 

за̀вданий   за̀данный, причинённый 
завда̀ння̀   зада̀ние, задача, мѝссия, причинѐние 
завда̀ток   зада̀ток 
завдо̀вж   длино `й 
завдо̀вжки   длино `й 
завѐдення   заво `дка 
за̀верт   заворо `т 
заверша̀льний   заключи `тельный 
завѐршеність   зако `нченность 
завѐршення   заключе `ние 
завѐршувальний   венча `ющий 
завѐршуваний   заключа `емый 
завѐршування   заключе `ние 
завѐршувати, звершѝти   сверша̀ть, свершѝть 
завива̀ння   зави `вка 
завива̀ти, завѝти   завива `ть, завѝть 
завѝвка   зави `вка 
зависа̀льний   повиса `ющий 
зависа̀ння   зависа `ние 
зависа̀ти, завѝснути   повиса `ть, пови `снуть 
завѝслий   взве `шенный 
завѝснення   зависа `ние 
за̀вись   взвесь 
за̀витка   улѝтка 
завитко̀вий   улѝтковый 
за̀виток   спира `ль, ули `тка 
завѝхореність   зави `хренность 
завѝхорення   завихре `ние 
завихоро̀вування   завихре `ние 

завихорува̀ння   завихре `ние 
завѝщений   завы̀шенный 
завищѐнний   завыша `ющийся 
завѝщення   завыше `ние 
завѝщувальний   завыша `ющий 
завѝщуваний   завыша `емый 
завѝщування   завыше `ние 
завѝщувати   завыша `ть 
завіва̀ння   задува̀ние 
заві̀са   за̀навес, занавѐска, пелена̀, пѐтля, экра̀н 
заві̀сина   суспѐнзия 
заві̀совий   петлево `й 
заві̀ювання   задува `ние 
заво̀д   заво `д 
заво̀дження   заво `дка 
заво̀дити, завестѝ   заводѝть, завести ` 
заводі̀ння   заво `дка 
заво̀днений   обво `дненный 
заво̀днення   заводнѐние, обводне `ние 
заво̀днювання   заводне `ние, обводнѐние 
заводня̀ти, заводнѝти   обводня̀ть, обводнѝть 
заволіка̀ти, заволіктѝ   зашплинто̀вывать, 
зашплинтова `ть 

заволі̀чка   шплинт 
заволічко̀вий   шплинтово `й 
за̀ворот   излу̀чина, перева `л 
завору̀шити   зашевели `ть 
завто̀вшки   толщино `й 
завтоматизо̀ваний   автоматизи `рованный 
завтоматизо̀вний   автоматизи `руемый 
завча̀сний   преждевре `менный 
завча̀сність   предварѐние 
завча̀сно   заблаговре `менно 
завшѝр   ширино̀й 
завшѝршки   ширино `й 
зага̀дувати, загада̀ти   задава̀ть, зада̀ть 
загальванізо̀ваний   гальванизи `рованный, 
гальванизи `руемый 

загальванізо̀вний   гальванизи `рующийся 
загальмо̀ваний   затормо̀женный 
загальмова̀ний   тормо̀женный 
загальмо̀вний   тормози `мый 
загальмо̀вуваний   тормози `мый 
загальмо̀вування   заторма̀живание, торможѐние 
загальмо̀вувати, загальмува̀ти   заторма̀живать, 
затормозѝть; приторма̀живать, притормозѝть; 
тормози `ть
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загальмовуватися                                                                                              загорода 

загальмо̀вуватися   тормози `ться 
загальмува̀ння   зато̀р, замедлѐние, торможѐние 
зага̀льний   глоба̀льный, коллектѝвный, о̀бщий, 
тота `льный 

зага̀льність   о̀бщность, тота `льность 
загальнобудівѐльний   общестроѝтельный 
загальнозаводськѝй   общезаводско `й 
заганя̀ний   вкола̀чиваемый 
заганя̀ння   вго `нка, вкола `чивание 
заганя̀ти, загна̀ти   вбива `ть, вбить; вгоня `ть, 
вогна `ть; вкола `чивать, вколоти `ть 

загаранто̀ваний   гаранти `рованный 
загаранто̀вний   гаранти `руемый 
загарто̀ваний   закалённый 
загарто̀вний   зака̀ливаемый, зака̀ливающийся, 
калё `ный 

загарто̀вуваний   зака̀ливаемый, зака̀ливающийся 
загарто̀вування   зака̀л, зака `лка, кале `ние 
загарто̀вувати, загартува̀ти   закаля `ть, 
закали `ть; кали `ть; обка̀ливать, обкали `ть 

загарто̀вуватися   закаля `ться 
загартува̀ння   зака̀л, зака̀лка, калѐние 
загартува̀тися   закали `ться 
загаса̀льний   угаса̀ющий 
загаса̀ння   затуха̀ние, погаса̀ние, потуха̀ние, 
угаса `ние, утиха `ние; заглоха `ние 

загаса̀ти, зага̀снути   угаса `ть, уга `снуть 
загасѝти, зага̀снути   затуши `ть; потуши `ть; 
погаси `ть, пога `снуть 

зага̀слий   пога `сший, уга `сший 
зага̀та   запру `да, плоти `на 
загатѝти   запрудѝть 
загаша̀ти   погаша `ть 
зага̀шений   поту̀шенный 
зага̀шення   погаше `ние 
зага̀шування   погаше `ние 
зага̀шувати   погаша `ть 
зага̀ювання   запа̀здывание 
зага̀яння   запа̀здывание, промедлѐние 
загвіздкува̀ти   зачекова `ть 
за̀гвіздок   чека ` 
загѝн   заги `б 
загина̀льний   загиба̀ющий, заги `бочный 
загѝна̀ний   загиба̀емый, загиба̀ющийся 
загина̀ння   заги `б, загиба̀ние, заги `бка 
загина̀ти, загну̀ти   загиба̀ть, загну `ть 

загина̀ч   загиба `тель 
загиннѝй   загиба̀емый 
загѝнний   загиба̀ющийся, загибно `й 
загі̀н   брига `да 
за̀глиб   уто `пка 
заглѝбина   заглублѐние, кра̀тер, углублѐние, 
уто `пка 

заглѝблений   внедрённый, вто `пленный, 
углублённый, уто̀пленный 

заглѝбленість   углублённость 
заглѝблення   внедре `ние, вта `пливание, 
втопле `ние, заглублѐние, углублѐние, 
утопле `ние 

заглѝбливий   внедря `ющийся 
заглѝблювальний   погружа̀ющий, углубля̀ющий 
заглѝблюваний   внедря̀емый, внедря̀ющийся, 
погружа `емый, погружа `ющийся, 
углубля `емый, углубля `ющийся 

заглѝблювання   внедре `ние, вта `пливание, 
заглубле `ние, углублѐние, утоплѐние 

заглѝблювати   внедря̀ть, углубля̀ть, утопля̀ть 
заглѝблювати, заглѝбити   вта̀пливать, втопѝть; 
втопля `ть, втопи `ть; погружа `ть, погрузи `ть 

заглѝблюватися, заглѝбитися   углубля `ться, 
углу `биться 

заглибнѝй   внедря `емый, внедря `ющийся, 
погружа `емый, погружа `ющийся, 
погружно̀й, углубля̀емый, углубля̀ющийся 

заглѝбник   углубѝтель 
заглуша̀льний   заглуша `ющий 
заглуша̀ти, заглушѝти   заглуша̀ть, заглушѝть 
заглу̀шення   подавлѐние 
заглушнѝй   заглуша `емый, заглуша `ющийся 
заглу̀шуваний   заглуша `емый 
заглу̀шування   подавле `ние 
заглу̀шувати, заглушѝти   забива `ть, забѝть 
за̀гнаний   вколо `ченный 
за̀гнений   за̀гнутый 
загнѐнний   загиба̀емый, загиба̀ющийся 
за̀гнутий   за̀гнутый 
загнуття̀   заги `б, загиба̀ние, заги `бка 
заголо̀вковий   тѝтульный 
загора̀ння   возгора `ние 
заго̀рнений   завёрнутый 
заго̀рнутий   завёрнутый, обёрнутый 
загоро̀да   барьѐр, загоро `дка, ограждѐние
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загороджений                                                                                             задаптований 

загоро̀джений   загоро̀женный, заграждённый 
загоро̀дження   загражде `ние, зато̀р 
загоро̀джувальний   загора `живающий, 
загражда `ющий, огражда `ющий 

загоро̀джуваний   загора `живаемый, 
загора `живающийся, загражда `емый, 
огражда `емый, огражда `ющийся 

загоро̀джування   загора̀живание, заграждѐние 
загоро̀джувати, загородѝти   загора `живать, 
загороди `ть; загражда `ть, загради `ть 

загоро̀джувач   загради `тель 
загоро̀дка   заграждѐние 
загоро̀днѝй   барьѐрный, загора `живаемый, 
загора `живающийся, загоро `дный, 
загради `тельный, загражда `емый, 
загражда `ющийся 

загоро̀дний   огражда̀емый, огражда̀ющийся 
загоро̀дник   заградѝтель 
загоро̀жа   загоро̀дка, огра̀да, ограждѐние 
загорта̀льний   завёртывающий, 
завора `чивающий, обёртывающий 

заго̀ртаний   завора `чиваемый, 
завора `чивающийся 

загорта̀ння   обёртывание 
загорта̀ти, загорну̀ти   завёртывать, заверну̀ть; 
завора̀чивать, заверну̀ть; обёртывать, оберну̀ть 

загортко̀вий   завёрточный 
загортнѝй   завёртываемый, завёртывающийся, 
завора `чиваемый, завора `чивающийся 

заго̀ртуваний   завёртываемый, завора̀чиваемый 
заго̀ртування   обёртывание 
загоря̀ння   загора̀ние 
загоря̀тися   загора `ться 
заго̀стрений   зато̀ченный 
загострѐнний   очиня `емый 
заго̀стрення   зато̀чка, очѝнка 
заго̀стрювальний   очиня `ющий 
заго̀стрюваний   очиня `емый 
заго̀стрювання   зато̀чка, очѝнка 
заго̀стрювати   остри `ть, чини `ть 
заго̀стрювати, загострѝти   зата̀чивать, заточѝть; 
очиня `ть, очини `ть 

заготівѐльний   заготови `тельный 
заготівѐльник   заготови `тель, загото `вщик 
заготі̀вля   загото̀вка 
заготівнѝк   заготови `тель, загото̀вщик 

загото̀вень   загото `вка 
загото̀влений   загото `вленный 
загото̀влення   загото `вка, заготовле `ние 
загото̀влювальний   загота̀вливающий 
загото̀влюваний   загота `вливаемый, 
загота `вливающийся 

загото̀влювання   загото `вка, заготовле `ние 
загото̀влювати   загота `вливать 
заготовля̀ння   загото `вка, заготовле `ние 
загото̀вний   загота̀вливаемый, 
загота `вливающийся 

загото̀вчий   заготови `тельный 
заготува̀ч   загото̀вщик 
загро̀жувати   угрожа `ть 
загро̀за   угро `за 
загро̀зливий   угрожа `емый, угрожа̀ющий 
загубѝти   потеря `ть 
загу̀блений   потѐрянный 
загуса̀ння   загустева `ние, загустѐние 
загуса̀ти, загу̀снути   загустева `ть, загусте `ть 
загу̀снення   загустева `ние, загустѐние 
загу̀сний   загустѐлый 
загу̀сник   загустѝтель 
загусті̀лий   загустѐлый 
загу̀щування   загуще `ние 
заґвинтнѝй   завѝнчиваемый, завѝнчивающийся 
заґвѝнчений   зави `нченный 
заґвѝнчувальний   зави `нчивающий 
заґвѝнчуваний   зави `нчиваемый, 
зави `нчивающийся 

заґвѝнчувати, заґвинтѝти   зави `нчивать, 
завинти `ть 

заґрато̀ваний   зарешёченный, решётчатый 
задава̀льний   задаю̀щий 
зада̀ваний   задава̀емый, задаю `щийся 
задава̀ння   зада̀ние 
задава̀ти, зада̀ти   задава `ть, зада̀ть 
задава̀ч   зада̀тчик 
зада̀влення   зада̀вливание 
зада̀влювальний   зада̀вливающий 
зада̀влювання   зада̀вливание 
зада̀влювати, задавѝти   зада̀вливать, задавѝть 
задавнѝй   задава̀емый 
за̀даний   за̀данный 
зада̀нний   задаю `щийся 
задапто̀ваний   адапти `рованный
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задапто̀вний   адапти `руемый 
зада̀тний   задава̀емый 
зада̀ча   задача 
задимѝти   задымѝть 
задимі̀ти   задымѝть 
задѝмленість   зады̀мленность 
задѝмлювати   копти `ть 
задира̀ння   задира `ние 
задира̀ти, задѐрти   задира `ть, задра̀ть 
за̀дирка   задѝр, задо̀рина, зау̀сенец, зау̀сеница 
заді̀ювання   ввод в дѐйствие, пу `ск 
заді̀яння   ввод в дѐйствие 
задові̀льний   удовлетвори `тельный 
задовільня̀ння   удовлетворе `ние 
задовільня̀ти, задовільнѝти   удовлетворя̀ть, 
удовлетвори `ть 

задово̀лення   удовлетворе `ние 
задокументо̀ваний   документи `рованный 
задубі̀ти   задубѐть, задубене `ть 
задува̀ння   задува̀ние 
за̀дум   прое `кт 
заду̀шення   зада̀вливание 
заду̀шливий   ду̀шный, удуша̀ющий, уду̀шливый 
заду̀шливість   уду̀шливость 
заду̀шний   ду̀шный, зада̀вливаемый 
заду̀шувальний   зада̀вливающий 
заду̀шуваний   зада̀вливаемый 
заду̀шування   зада̀вливание 
заду̀шувати, задушѝти   зада̀вливать, задавѝть 
заекрано̀ваний   экрани `рованный 
заекрано̀вний   экранѝруемый, экранѝрующийся 
заекранува̀ння   экрани `рование 
заекспоно̀ваний   экспони `рованный 
заекспоно̀вний   экспони `руемый 
заекспонува̀ння   экспони `рование 
зажада̀ти   затре `бовать 
зажужѐлення   зашлакова `ние 
зажужѐлити   зашлакова `ть 
зажужѐлювання   зашлакова `ние 
зажу̀жлений   ошлако `ванный 
зажу̀жлення   ошлакова `ние 
зажужля̀ння   ошлакова `ние 
заздалегі̀дь   заблаговре `менно 
зазелені̀ти   заплесне `ть 
зазѐма   заземлѐние 
зазѐмлення   заземлѐние 

зазѐмлювальний   заземля `ющий 
зазѐмлюваний   заземля `ющийся 
зазѐмлювання   заземлѐние 
зазѐмний   заземля `ющийся 
зазнава̀ти   подпада̀ть, подверга̀ть 
зазнача̀ти, зазна̀чѝти   отмеча̀ть, отме `тить; 
ука `зывать, указа̀ть 

зазна̀чити   замѐтить 
за̀значка   отмѐтка 
за̀зубень   зазу̀брина, щерби `на 
зазу̀блений   зазу̀бренный 
зазу̀блювати, зазублѝти   зазу̀бривать, зазубрѝть 
заізолю̀вання   изоля `ция 
заізольо̀ваний   изоли `рованный 
заізольо̀внѝй   изолѝруемый, изолѝрующийся 
заіржа̀ві̀лий   заржаве `лый, ржа `вый 
заіржаві̀ння   ржавле `ние 
заіржа̀віти   заржаве `ть 
заіржа̀влений   ржа̀вый 
заїжджа̀ти   заезжа̀ть 
заї̀зд   парк 
заїздѝти   заезжа̀ть 
за̀йвий   избы̀точный, изли `шний 
зайвина̀   балла `ст, избы `ток, изли `шек 
зайвѝнний   балла̀стный 
займа̀ння   возгора `ние, воспламѐнение, 
вспы `хивание, загора `ние 

займа̀ти   занима̀ть 
займа̀тися, зайня̀тися   загора̀ться; вспы̀хивать, 
вспы `хнуть 

займѝстий   воспламеня̀емый, огнеопа̀сный 
займѝстість   возгора̀емость, воспламеня̀емость, 
загора `емость 

за̀йнятість   за̀нятость 
зайняття̀   воспламѐнение 
закамені̀лий   окамене `лый 
закарбо̀ваний   зачека̀ненный, насечённый 
закарбо̀вування   зачека `нивание 
закарбо̀вувати, закарбува̀ти   зачека̀нивать, 
зачека̀нить 

закарбува̀ння   зачека̀нивание 
закача̀ти   засучѝть 
заква̀шений   заква `шенный, солёный 
заква̀шення   заква `ска 
заква̀шування   заква `ска, заква `шивание 
закида̀льний   забра̀сывающий
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закида̀ння   зава̀лка, запроки `дывание 
закида̀ти, закѝнути   забра̀сывать, забро̀сить 
закиднѝй   забра̀сываемый, забра̀сывающийся, 
зава̀лочный 

закѝдуваний   забра̀сываемый, 
забра̀сывающийся 

закѝнутий   забро̀шенный 
закипа̀ння   вскипа `ние, закипа `ние 
закипа̀ти, закипі̀ти   вскипа `ть, вскипе `ть 
закип’ятѝти, скип’ятѝти   вскипяти `ть 
закип’ячѐний   вскипячённый 
закиса̀ти, закѝснути   закиса `ть, заки `снуть 
закі̀нчений   зако̀нченный 
закі̀нченість   зако `нченность 
закі̀нчення   заключе `ние, оконча̀ние 
закі̀нчування   заключе `ние, оконча̀ние 
за̀кіп   ша `хта 
за̀клад   заведѐние 
заклада̀льний   задѐлывающий 
заклада̀ння   задѐлка, закла̀дывание, заложѐние, 
учрежде `ние 

заклада̀ти, закла̀сти   задѐлывать, задѐлать; 
закла `дывать, заложи `ть 

закла̀дений   задѐланный, зало `женный 
закла̀дення   задѐлка, заложѐние, учреждѐние 
закла̀дини   заложѐние 
закладнѝй   задѐлывающийся, закладно `й, 
сдѐльный 

закла̀сти   заложѝть 
заклѐп   заклёпка 
заклѐпаний   заклёпанный 
заклепа̀ння   заклёпывание 
заклепнѝй   заклёпываемый 
заклѐпуваний   заклёпываемый 
заклѐпування   заклёпывание 
заклѐпувати, заклепа̀ти   заклёпывать, заклепа̀ть 
за̀клин   заеда `ние 
заклѝнення   заеда̀ние, закли `нивание 
заклиннѝй   заклѝниваемый 
за̀клинок   расклѝнка 
заклѝнюваний   закли `ниваемый 
заклѝнювання   заеда̀ние, закли `нивание 
заклѝнювати, заклѝнити   заклѝнивать, заклѝнить 
заклѝнюватися   заеда `ть 
закліматизо̀вний   акклиматизи `рующийся 
заклю̀чний   заключи `тельный 

зако̀вка   заклёпка 
зако̀вування   око̀вывание 
зако̀вувати, закува̀ти, заку̀ти   око̀вывать, 
окова `ть 

закодо̀вний   кодѝруемый, коди `рующийся 
закодо̀вувати   кодѝровать 
закомпосто̀ваний   компости `рованный 
закомпосто̀вний   компости `руемый, 
компости `рующийся 

зако̀н   зако `н, пра̀вило 
законода̀вство   пра `во 
закономі̀рний   закономе `рный 
закономі̀рність   закономе `рность 
законопа̀чення   оконопа `чивание 
законопа̀чування   оконопа `чивание 
законопа̀чувати, законопа̀тити   
оконопа `чивать, оконопатить 

законсерво̀ваний   консерви `рованный 
законсерво̀вний   консерви `руемый, 
консерви `рующийся 

зако̀пний   зарыва̀емый, зарыва `ющийся 
закопті̀лий   закопчённый 
зако̀пувальний   зарыва `ющий 
зако̀пуваний   зарыва `емый 
зако̀пування   зарыва `ние 
зако̀пувати, закопа̀ти   зарыва `ть, зары `ть 
зако̀пчений   закопчённый 
закорко̀ваний   закупо `ренный 
закорко̀вний   закупо `риваемый, 
закупо `ривающийся 

закорко̀вувальний   закупо `ривающий 
закорко̀вуваний   закупо `риваемый, 
закупо `ривающийся 

закорко̀вування   заку `порка 
закорко̀вувати, закоркува̀ти   закупо `ривать, 
закупо `рить 

закоркува̀ння   заку `порка 
закоро̀чений   короткоза `мкнутый 
закоро̀чування   закора `чивание 
зако̀тина   зака `тка 
закотнѝй   зака̀тываемый 
зако̀чений   зака̀танный 
зако̀чення   зака̀тка, зака `тывание 
зако̀чуваний   зака̀тываемый 
зако̀чування   зака̀тка, зака `тывание 
закрѐслювання   проче `ркивание
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закривати                                                                                                       заломлення 

закрива̀ти, закрѝти   задвига `ть, задвѝнуть; 
закрыва `ть, закры̀ть 

за̀кривка   запо `р, кла `пан запо `рный 
закривнѝй   запо `рный 
закрѝлок   спѝнка 
закрѝтий   глухо `й 
за̀кріп   задѐлка, закрепле `ние, крепёж, 
крепле `ние, крепь 

за̀кріпка   дю̀бель 
закрі̀плений   задѐланный, закреплённый, 
фикси `рованный 

закрі̀плення   задѐлка, закреплѐние, креплѐние, 
фикса `ция, фиксѝрование 

закрі̀плювальний   заде `лывающий, 
закрепля̀ющий, крепя̀щий, фиксѝрующий 

закрі̀плюваний   закрепля̀емый, закрепля̀ющийся, 
фикси `руемый, фикси `рующийся 

закрі̀плювання   задѐлка, закреплѐние, креплѐние 
закрі̀плювати, закріпля̀ти, закріпѝти   крепѝть; 
закрепля̀ть, закрепѝть; укрепля̀ть, укрепѝть 

закрі̀плювач   закрепи `тель, фикса̀тор 
закріпля̀ння   фикси `рование 
закріпля̀ти, закріпѝти   задѐлывать, задѐлать 
закріпнѝй   задѐлывающийся, закрепѝтельный, 
закрепля̀емый, закрепля̀ющийся, крепёжный, 
крепя̀щий, фиксѝруемый, фиксѝрующийся 

закріпо̀вий   крепёжный 
за̀круг   закруглѐние 
за(о)кру̀глений   закруглённый 
за(о)круглѐнний   закруглённый, закругля̀емый 
закру̀глення   закругле `ние 
закругля̀ний   закругля `емый 
закругля̀ння   закругле `ние 
закругля̀ти, закруглѝти   закругля̀ть, закруглѝть 
за̀крут   заворо̀т, закру̀тка, извѝлина, кру̀тка, 
круче `ние 

за̀крутень   закру̀тка 
закрутнѝй   закру̀чиваемый, закру̀чивающийся 
за̀круток   завито̀к 
закру̀чений   завѝнченный, завито̀й, 
закру `ченный, кру `ченный, кручёный 

закру̀чення   зака̀тка, зака `тывание, кру `тка, 
круче `ние 

закру̀чувальний   закру `чивающий 
закру̀чуваний   закру `чиваемый, 
закру `чивающийся 

закру̀чування   зака̀тка, зака̀тывание, кру̀тка, 
круче `ние 

закру̀чувати, закрутѝти   зави `нчивать, 
завинти `ть; закру̀чивать, закрутѝть 

зактивізо̀ваний   активизи `рованный 
зактивізо̀вний   активизи `руемый, 
активизи `рующийся 

зактиво̀ваний   активи `рованный 
зактиво̀вний   активи `рованный 
зактивува̀ння   актива `ция, активѝрование 
закува̀ння   око̀вывание 
закультиво̀вний   культиви `руемый, 
культиви `рующийся 

закумулюва̀ння   аккумуля `ция 
закумульо̀ваний   аккумули `рованный 
закумульо̀вний   аккумули `руемый, 
аккумули `рующийся 

закурѝти   задымѝть 
заку̀рювати   копти `ть 
закценто̀ваний   акценти `рованный 
залѐжаний   лежа̀лый 
залѐжати   зави `сеть 
залѐжний   зави `симый, зави `сящий 
залѐжність   завѝсимость 
залѝв   заводне `ние, зали `вка, захлёбывание 
залива̀льний   залива `ющий 
залѝваний   залива̀емый, залива `ющийся 
залива̀ння   залива̀ние, зали `вка 
залива̀ти, залѝти   залива `ть, залѝть 
заливнѝй   залива̀емый, залива `ющийся 
залиття̀   зали `вка 
залиша̀ти, залишѝти   оставля `ть, оста `вить 
залѝшення під пар   па̀рение 
залишко̀вий   оста̀точный 
за̀лишок   оста̀ток 
залізнѝця   доро `га желе `зная 
залізня̀к   железня `к 
залі̀зо   желе `зо 
залізобето̀н   железобето `н 
залізобето̀нний   железобето `нный 
залізосто̀п   железоспла `в 
зало̀га   ва̀хта 
зало̀м   излу̀чина 
зало̀млений   преломлённый 
зало̀млення   дифра̀кция, преломлѐние, 
рефра `кция
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заломлювальний                                                                                      заморожувати 

зало̀млювальний   преломля `ющий 
зало̀млюваний   преломля `емый, 
преломля `ющийся 

зало̀млюваність   преломля `емость 
зало̀млювання   преломле `ние 
зало̀млювати, заломѝти   преломля̀ть, преломѝть 
заломля̀ння   преломле `ние 
заломнѝй   преломля̀емый, преломля̀ющийся 
залу̀ча̀ний   приобща̀емый, приобща̀ющийся 
залуча̀ння   приобще `ние 
залуча̀ти, залучѝти   включа `ть, включи `ть; 
приобща `ть, приобщи `ть 

залу̀чений   включённый, приобщённый 
залу̀чення   приобще `ние 
залучнѝй   приобща̀емый, приобща̀ющийся 
залу̀чуваний   включа `емый, приобща `емый, 
приобща `ющийся 

залюто̀ваний   впа̀янный, запа̀янный, опа̀янный 
залюто̀вання   запа `ивание 
залюто̀вування   запа̀ивание 
залюто̀вувати, залютува̀ти   запа̀ивать, запая̀ть 
залютува̀льний   запа̀ивающий 
заляга̀ння   залега̀ние 
заляга̀ти, залягтѝ   залега̀ть, зале `чь 
зама̀заний   зама̀занный 
зама̀зання   зама̀зка 
зама̀зка   зама̀зка 
зама̀зуваний   зама̀зываемый 
зама̀зування   зама̀зка 
зама̀зувати, зама̀зати   зама̀зывать, зама̀зать 
замаско̀вний   маскиру `емый, 
маскиру `ющийся 

зама̀щування   зама̀зка 
замѐрзлий   мёрзлый 
замѐт   зано `с 
замика̀льний   замыка `ющий, запира `ющий, 
запо `рный 

замика̀ний   замыка `ющийся 
замика̀ння   замыка `ние, запира `ние 
замика̀ти, замкну̀ти   заключа̀ть, заключѝть; 
закрыва `ть, закры̀ть; замыка̀ть, замкну `ть; 
запира `ть, заперѐть 

замика̀тися   замыка `ться 
замика̀ч   замыка̀тель 
замикнѝй   запира̀ющийся 
замі̀на   замѐна, конве `рсия, смѐна 

замі̀нений   замещённый 
замі̀нення   замѐна, смѐна 
замі̀нний   заменѝмый, заменя `емый, 
заменя̀ющийся, сменя̀емый, сменя̀ющийся 

замі̀нник   заменѝтель, суррога `т 
замі̀нність   заменя `емость, сменя `емость 
замі̀нювальний   заменя `ющий, сменя `ющий 
замі̀нюваний   заменя `емый, заменя `ющийся, 
сменя `емый, сменя `ющийся 

замі̀нюваність   заменя `емость 
замі̀нювання   замѐна, конвертѝрование, смѐна 
замі̀нювати, замінѝти   сменя `ть, смени `ть 
заміня̀ти, замінѝти   замеща `ть, замести `ть; 
заменя `ть, заменѝть 

за̀мір   замѐр 
замі̀рення   замѐр 
за̀мірка   футшто̀к 
замі̀рювання   замѐр 
замі̀ряний   замѐренный 
заміря̀ти, замі̀рити   замеря `ть, замѐрить 
заміснѝй   замеща `емый 
заміснѝк   замести `тель 
замі̀шування   замѐшивание 
заміща̀ння   замеще `ние 
заміща̀ти, замістѝти   замеща `ть, замести `ть 
замі̀щений   замещённый 
замі̀щення   замеще `ние 
замі̀щувальний   замеща `ющий 
замі̀щуваний   замеща `емый 
замі̀щування   замеще `ние 
за̀мкнѐний   за̀мкнутый 
за̀мкненість   за̀мкнутость 
за̀мкнення   замыка `ние 
замкнѝй   замыка̀ющийся, запира̀ющийся 
замо̀влення   зака̀з 
замовля̀ний   зака̀зываемый 
замовля̀ння   зака̀з 
замовля̀ти, замо̀вити   зака̀зывать, заказа `ть 
замо̀вний   заказно `й, зака `зываемый 
замо̀к   замо̀к, затво `р 
заморо̀жувальний   замора̀живающий 
заморо̀жуваний   замора `живаемый, 
замора `живающийся 

заморо̀жування   замора `живание 
заморо̀жувати, заморо̀зити   замора `живать, 
заморо `зить
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заморозний                                                                                                      запаювати 

заморо̀зний   замора̀живающийся 
замортизо̀вний   амортизи `руемый 
замортизува̀ння   амортиза `ция 
замо̀тка   завѝвка 
замо̀тковий   ко̀конный 
замо̀ток   ко̀кон 
замо̀тування   зави `вка 
замо̀чення   окуна `ние 
замо̀чування   окуна `ние 
за̀мша   за̀мша 
заналізува̀ння   ана `лиз 
занѐпад   деграда̀ция, регре `сс 
занѐсення   зано `с 
занижа̀ти, знѝжувати; занѝзити   занижа `ть, 
зани `зить 

занѝжений   занѝженный 
занѝження   заниже `ние 
занѝжуваний   занижа `емый 
занѝжування   заниже `ние 
занульо̀ваний   аннули `рованный 
зану̀рений   вто̀пленный, погружённый 
зану̀рення   вта `пливание, втопле `ние, 
иммѐрсия, мака̀ние, окуна̀ние, погружѐние 

занурнѝй   окуна̀емый, окуна `ющийся, 
погружа̀емый, погружа̀ющийся, погружно̀й 

зану̀рювальний   окуна̀ющий, погружа̀ющий 
зану̀рюваний   окуна `емый, окуна̀ющийся, 
погружа `емый, погружа `ющийся 

зану̀рювання   вта̀пливание, окуна `ние, 
погруже `ние 

зану̀рювати, зану̀рити   вта̀пливать, втопѝть; 
втопля̀ть, втопѝть; окуна̀ть, окуну̀ть; 
погружа `ть, погрузи `ть 

зануря̀ння   погруже `ние 
занюто̀ваний   заклёпанный 
занюто̀вний   заклёпываемый 
занютува̀ння   заклёпывание 
заокру̀глений   окру `гленный, скру `гленный 
заокру̀гленість   закру `гленность 
за(о)круглѐнний   закругля `ющийся 
заокру̀глення   закругле `ние, округле `ние, 
скругле `ние 

заокру̀глювальний   закругля `ющий 
заокру̀глюваний   закругля `емый, 
закругля `ющийся 

заокру̀глювання   закругле `ние, округле `ние, 
скругле `ние 

заокру̀глювати, заокру̀глити   закругля `ть, 
закругли `ть 

заокругля̀ний   закругля `ющийся 
заокругля̀ти, заокруглѝти   округля̀ть, окру̀глѝть; 
скругля `ть, скругли `ть 

заорендо̀вний   аренду `емый 
заохо̀чення   поощре `ние, стимули `рование 
заохо̀чувальний   поощри `тельный 
заоща̀джений   сэконо `мленный 
заоща̀джування   эконо `мия 
заоща̀джувати   щади `ть, эконо `мить 
заоща̀дити   сберѐчь, сэконо `мить 
запа̀дина   впа̀дина, запа̀дина, ложбѝна, прова̀л 
запа̀дистий   впа̀дистый 
запа̀л   запа `л 
запа̀лений   зажжёный 
запа̀лий   провали `вшийся 
запа̀лювальний   воспламеня `ющий, 
зажига `ющий 

запа̀люваний   зажига `емый, зажига `ющийся 
запа̀лювання   зажига `ние, поджига `ние 
запа̀лювати, запалѝти   воспламеня `ть, 
воспламенѝть; зажига̀ть, зажѐчь; поджига̀ть, 
подже `чь 

запальнѝй   воспламеня̀ющийся, зажига̀емый, 
зажига `ющийся 

запальнѝк   зажига `тель, запа̀л, калориза̀тор, 
свеча̀ 

запальнѝчка   зажигалка 
запам’ятнѝй   запомина̀емый, запомина̀ющийся 
запам’ято̀вувальний   запомина `ющий 
запам’ято̀вуваний   запомина `емый 
запам’ято̀вувати, запам’ята̀ти   запомина̀ть, 
запо `мнить 

запа̀ра   заква̀ска 
запарнѝй   па̀реный 
запа̀с   запа `с, прѝпуск, резѐрв 
запа̀си   фонд 
запаснѝй   запасно `й, запа `сный 
запатенто̀ваний   патенто `ванный 
запатенто̀вний   патенту̀емый, патенту̀ющийся 
запатентува̀ння   патентова `ние 
запашнѝй   душѝстый 
запа̀ювальний   запа `ивающий 
запа̀ювання   запа `ивание 
запа̀ювати, запая̀ти   запа `ивать, запая `ть

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 746
запаяний                                                                                                           запобігати 

запа̀яний   запа̀янный 
запѐвнення   уверѐние 
заперѐчений   опровѐрженный, отвѐргнутый 
заперѐчення   опроверже `ние, отрица `ние 
заперѐчний   опроверга `емый, отверга̀емый, 
отрица `емый, отрица `тельный 

заперѐчник   отрица `тель 
заперѐчувальний   отверга̀ющий, отрица̀ющий 
заперѐчуваний   опроверга̀емый, отверга̀емый, 
отрица `емый 

заперѐчування   опровержѐние, отрица `ние 
заперѐчувати, заперѐчити   опроверга `ть, 
опрове `ргнуть; отверга `ть, отве `ргнуть; 
отрица `ть 

заперѐчувач   отрица `тель 
запеча̀таний   опеча̀танный 
запеча̀тний   опеча̀тываемый 
запеча̀тувальний   опеча `тывающий 
запеча̀туваний   опеча `тываемый 
запеча̀тування   опеча `тывание 
запеча̀тувати, запеча̀тати   опеча `тывать, 
опеча `тать 

запѝлений   запы̀ленный, опы `ленный 
запѝленість   запы `ленность 
запѝлення   запы̀ливание 
запѝлюваний   опы̀ливаемый, опы̀ливающийся 
запѝлювання   запы `ливание, опы̀ливание 
запильнѝй   опы̀ливаемый, опы̀ливающийся 
запира̀льний   запира `ющий, запо `рный 
запира̀ння   запира `ние 
запира̀ти, запѐрти   запира `ть, запере `ть 
запира̀ч   заградѝтель 
запирнѝй   запира̀ющийся 
за̀пис   за̀пись 
запѝсаний   запи `санный 
запѝска   запи `ска 
записнѝй   запѝсываемый, запѝсывающийся 
запѝсувальний   запи `сывающий 
запѝсуваний   запѝсываемый, запѝсывающийся 
запѝсування   за̀пись 
запѝсувати, записа̀ти   запѝсывать, записа̀ть 
за̀пит   запро `с 
запѝтаний   запро̀шенный 
запитнѝй   запра̀шиваемый, запра̀шивающийся 
запѝтувальний   запра `шивающий 
запѝтуваний   запра `шиваемый, 
запра `шивающийся 

запѝтувати   запра̀шивать, спра `шивать 
запі̀знений   запа̀здывающий, запозда̀лый,  
запі̀знення   запа̀здывание, опозда̀ние, 
отстава `ние 

запізні̀лий   запа̀здывающий, запозда̀лый 
запі̀знюваний   запа `здывающий 
запі̀знювання   запа `здывание, опа `здывание, 
отстава `ние 

запі̀знюватися   запа `здывать 
запі̀знюватися, запізнѝтися   отстава̀ть, отста̀ть 
запі̀р   запо `р, про̀бка 
запі̀рний   заградѝтельный 
запірнѝй   запо `рный, про `бковый 
запі̀рник   вѐнтиль 
запітні̀лий   по̀тный 
запла̀ва   по `йма 
запла̀вний   поёмный 
заплано̀ваний   заплани `рованный 
заплано̀вний   планѝрованный, планѝруемый, 
плани `рующийся 

запланува̀ти   заплани `ровать 
заплѐтений   заплетённый 
заплі̀сня̀віти   заплесне `ть 
запліта̀льний   заплета `ющий 
запліта̀ти, заплѐсти   заплета `ть, запле `сть 
заплітнѝй   заплета̀ющийся 
заплі̀шення   закли `нивание 
за̀плішка   закли `нок 
заплі̀шка   клин 
заплішнѝй   заклѝниваемый 
заплі̀шуваний   закли `ниваемый 
заплі̀шування   закли `нивание 
заплі̀шувати, заплі̀шѝти   заклѝнивать, заклѝнить 
заплу̀таний   запу̀танный 
заплу̀тати   запу `тать 
заплутнѝй   запу̀тываемый, запу̀тывающийся 
заплу̀тувальний   запу `тывающий 
заплу̀туваний   запу `тываемый 
запобіга̀льний   предотвраща `ющий, 
предохраня `ющий, предупрежда̀ющий 

запобіга̀ний   предотвраща `емый 
запобіга̀ння   защи `та 
запобіга̀ння   предотвращѐние, предохранѐние, 
предупрежде `ние 

запобіга̀ти, запобі̀гти   предотвраща `ть, 
предотвратѝть; предохраня̀ть, предохранѝть; 
предупрежда `ть, предупреди `ть
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запобі`гнення                                                                                           зарисковування 

запобі̀гнення   предотвращѐние, предупреждѐние 
запобі̀жний   охра̀нный, охрани `тельный 
запобі̀жний   предотвраща `емый, 
предохрани `тельный, профилактѝческий 

запобі̀жник   предохрани `тель, 
про `бка (предохрани `тельная) 

заповзя̀тливий   предприи `мчивый 
запо̀внений   запо̀лненный 
заповнѐнний   заполня `ющийся 
запо̀внення   заполне `ние 
заповнѝй   заполня `ющийся 
запо̀внювальний   загру̀зочный, заполня̀ющий 
запо̀внюваний   заполня̀емый, заполня̀ющийся 
запо̀внювання   заполне `ние 
запо̀внювач   заполни `тель 
заповня̀ти, запо̀внити   заполня̀ть, запо̀лнить 
заподі̀ювальний   причиня `ющий 
заподі̀юваний   причиня `емый 
заподі̀ювання   причине `ние 
заподі̀ювати, заподі̀яти   наноси `ть, нанести ` 
заподі̀ювати, заподі̀яти   причиня̀ть, причинѝть 
заподі̀яний   причинённый 
заподі̀яння   причине `ние 
запозѝчення   заѝмствование 
запозѝчити   позаи `мствовать 
запозѝчування   заѝмствование 
запозѝчувати, запозѝчити   заѝмствовать 
запо̀на   за̀навес, што `ра 
запо̀нка   што̀рка 
запо̀нний   што `рный 
запонощілѝнний   што `рно-щелево̀й 
запо̀ра   запо̀р 
запоро̀шений   запы `ленный 
запоро̀шеність   запы `ленность 
запоро̀шення   запы `ливание 
запоро̀шування   запы `ливание 
запра̀влений   задѐланный, запра̀вленный 
запра̀влення   задѐлка, запра `вка 
запра̀влювальний   заде `лывающий, 
заправля `ющий 

запра̀влюваний   заправля `емый 
запра̀влювання   задѐлка 
заправля̀ння   запра `вка 
заправля̀ти, запра̀вити   задѐлывать, задѐлать; 
заправля `ть, запра `вить 

заправнѝй   задѐлывающийся, заправля̀ющийся, 
запраля `емый 

запра̀вня   ста̀нция запра `вочная 
запресо̀ваний   запрессо `ванный 
запресо̀вувальний   запрессо `вочный 
запресо̀вувати, запресува̀ти   запрессо̀вывать, 
запрессова `ть 

запресува̀льний   запрессо `вывающий 
заприбутко̀вний   прихо `дованный 
запріва̀ти   запотева `ть 
запробо̀ваний   апроби `рованный 
запробо̀вний   апроби `руемый 
запрова̀джений   завѐденный 
запрова̀дження   введение, ввод, заведе `ние 
запрова̀джуваний   вводи `мый 
запрова̀джування   введение, ввод, заведѐние 
запрова̀джувати, запрова̀дити   вводи `ть, 
ввести `; заводѝть, завести ` 

запрова̀джувати, запрова̀дити   проводи `ть, 
провести ` 

запроваднѝй   вводи `мый 
запрограмо̀вний   программи `руемый 
запропонува̀ння   предложе `ние 
за̀пряг   упря `жка 
запряго̀вий   упря `жечный 
за̀пуск   за̀пуск 
запуска̀ння   за̀пуск 
запуска̀ти, запустѝти   запуска `ть, запусти `ть 
запускнѝй   запуска̀емый 
запу̀щення   за̀пуск 
за̀раз же   немѐдленно 
зарахо̀ваний   зачѝсленный 
зарахо̀вний   зачисля `емый, зачисля `ющийся 
зарахо̀вувальний   зачисля `ющий 
зарахо̀вуваний   зачисля̀емый, зачисля̀ющийся 
зарахо̀вування   зачисле `ние 
зарахо̀вувати, зарахува̀ти   зачисля̀ть, зачѝслить; 
относи `ть, отнести ` 

зарахува̀ння   зачисле `ние 
заргументо̀ваний   аргументи `рованный 
зарегламенто̀ваний   регламентѝрованный 
зарегламентува̀ння   регламента̀ция 
зареєстро̀ваний   зарегистри `рованный 
зареєстро̀вний   регистри `рованный, 
регистри `руемый, регистри `рующийся 

зареєструва̀ти   зарегистри `ровать 
зарезерво̀ваний   заброни `рованный 
зариско̀вування   штрихова `ние, штрихо `вка
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зарискування                                                                                                    заслоняти 

зарискува̀ння   штрихова `ние, штрихо `вка 
зарискува̀ти   заштрихова `ть 
заришто̀ваний   арми `рованный 
зарі̀з   засѐчка 
зармо̀ваний   армѝрованный 
зармува̀ння   армѝрование 
заро̀дження   зарожде `ние 
заро̀джування   зарожде `ние 
заро̀джуватися   зарожда `ться 
за̀родок   заро `дыш 
зароста̀ти   зараста̀ть 
зару̀баний   насечённый 
заруба̀ння   насѐчка 
зару̀бина   зару `бка 
за̀рубка   засѐчка, насе `чка 
зарубнѝй   насека̀емый, насека `ющийся 
зару̀бувальний   насека `ющий 
зару̀буваний   насека `емый, насека̀ющийся 
зару̀бування   вруба̀ние, засека `ние, 
насека `ние, насе `чка 

зару̀бувати, заруба̀ти   вруба `ть, вруби `ть; 
насека `ть, насе `чь 

заря̀д   заря `д 
заряджа̀льний   заряжа̀ющий 
заряджа̀ння   заря `дка 
заряджа̀ти, зарядѝти   заряжа `ть, заряди `ть 
заря̀джений   заря `женный, заряжённый 
заря̀дження   заря `дка 
заря̀джуваний   заряжа̀емый 
заря̀дка   заря `дка 
заря̀дний   заряжа̀емый 
заряднѝй   заряжа̀ющийся 
заса̀да   основа `ние, при `нцип 
засвердлѝти   засверли `ть 
засвѐрдлювання   засвѐрливание 
засві̀чувальний   зажига `ющий 
засві̀чування   загора `ние, зажига `ние 
засві̀чувати, засвітѝти   зажига `ть, заже `чь 
засво̀єний   ассимили `рованный 
засво̀ювати   ассимили `ровать 
засигнал(із)о̀ваний   сигнализи `рованный 
засигнал(із)о̀вний   сигнализи `руемый 
засигнал(із)ува̀ння   сигнализа `ция, 
сигнализи `рование 

засѝлювальний   вдева̀льный 
засимільо̀ваний   ассимили `рованный 

за̀сип   засы `пка, сып 
засипа̀льний   загружа `ющий, засыпа `ющий 
засѝпаний   загру̀женный, загружённый, 
засы `панный 

засипа̀ння   загру̀зка, засыпа `ние, засы `пка 
засипа̀ти, засѝпати   загружа `ть, загрузи `ть; 
засыпа `ть, засы `пать 

за̀сипка   засы `пка 
засипнѝй   загружа̀ющийся, загру̀зочный, 
засыпа `емый, засыпа `ющийся, засыпно `й 

засѝпуваний   засыпа `емый, засыпа `ющийся 
засѝпування   засыпа `ние, засы `пка 
за̀сис   засо `с 
засиса̀ння   засо `с 
засѝсування   засо̀с 
за̀сіб   приём, срѐдство 
за̀сік   закро `м 
заска̀кування   защёлкивание 
заскладо̀ваний   склади `рованный 
заскладо̀вний   складѝруемый, складѝрующийся 
засклѐний   остеклённый 
засклѐнний   остекля `ющийся 
за̀склення   остеклѐние 
засклѝти   вста̀вить стекло `, застекли `ть 
засклі̀ння   застеклѐние 
за̀скочка   замы̀чка, защёлка, кулачо̀к, ра̀чка 
в лебёдке, соба̀чка, хлопу `шка 

заскочко̀вий   храпово `й 
заскочнѝй   защёлкивающийся 
заско̀чник   храпови `к, храпово `й механи `зм 
заско̀чувальний   защёлкивающий 
застеля̀̀ти, засла̀ти   застила `ть, засла̀ть 
заслі̀н   затво `р, экра `н, ма̀ска 
за̀слінка   заглу̀шка, засло̀нка, кла̀пан, затво̀р, 
ши `бер 

заслінко̀вий   засло̀ночный, ши `берный 
заслі̀плювальний   слепя `щий 
заслі̀плювати   слепи `ть 
засло̀на   фа̀ртух, щит 
засло̀нений   заслонённый 
засло̀нення   экрани `рование 
засло̀нний   заслоня `емый, заслоня `ющийся 
засло̀нювальний   заслоня `ющий 
засло̀нюваний   заслоня `емый 
засло̀няння   экрани `рование 
заслоня̀ти, заслонѝти   закрыва `ть, закры `ть; 
заслоня `ть, заслони `ть; экрани `ровать
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засмальцьований                                                                                     застосовувати 

засмальцьо̀ваний   са̀льный 
засмітнѝй   засоря `емый, засоря `ющийся 
засмі̀чений   засо̀ренный 
засмі̀ченість   засо̀ренность 
засмі̀чення   засоре `ние 
засмі̀чувальний   засоря `ющий 
засмі̀чуваний   засоря `емый, засоря `ющийся 
засмі̀чування   засоре `ние 
засмі̀чувати, засмітѝти   засоря `ть, засори `ть 
засмі̀чувач   засори `тель 
засмо̀к   засо `с 
засмокта̀ння   засо̀с, присо `с 
засмо̀ктувальний   заса̀сывающий 
засмо̀ктування   заса̀сывание, засо̀с, присо̀с 
засмо̀лення   осмолѐние 
засмо̀лювання   осмоле `ние, просмо̀лка 
засно̀ваний   осно `ванный, осно `вываемый, 
осно `вывающийся 

засно̀вник   учредѝтель 
засно̀вок   лѐмма 
засно̀вувальний   осно `вывающий 
засно̀вуваний   осно̀вываемый, осно̀вывающийся 
засно̀вування   учреждѐние 
засно̀вувати, заснува̀ти   осно̀вывать, основа̀ть 
заснува̀ння   учреждѐние 
за̀соби   обеспечѐние, сре `дства 
засо̀блення   обеспече `ние 
засо̀блювання   обеспече `ние 
заспокі̀йливий   успока `ивающийся, 
успокои `тельный 

заспокі̀йний   успока̀иваемый, успока̀ивающийся 
заспоко̀єння   успоко `ение 
заспоко̀ювальний   успока `ивающий 
заспоко̀юваний   успока `иваемый, 
успока `ивающийся 

заспоко̀ювання   успоко `ение 
заспоко̀ювати, заспоко̀їти   успока̀ивать, 
успоко `ить 

заспоко̀юватися   успока `иваться 
заспоко̀ювач   успокои `тель 
заста̀вити   заложи `ть 
за̀ста̀вка   засло `нка, щит 
заставнѝй   закладно̀й 
застандарто̀вний   стандартизи `руемый 
застѐбнений   застёгнутый 
застебнѝй   застёгиваемый, застёгивающийся 

застѐлення   засти `лка 
застелѝти   засла̀ть, застели `ть 
застеля̀ння   засти `лка 
застерѐжений   предупреждённый 
застерѐження   предостереже `ние, 
предупрежде `ние 

застерѐжний   предостерега `емый, 
предостерега `ющий, предупрежда̀емый 

застерѐжник   сто̀рож 
застерѐжність   предосторо `жность 
застерѐжуваний   предостерега `емый 
застеріга̀льний   предостерега `ющий, 
предупрежда `ющий 

застеріга̀ний   предупрежда `емый 
застеріга̀ння   предупрежде `ние 
застеріга̀ти, застерегтѝ   предостерега `ть, 
предостерѐчь; предупрежда̀ть, предупредѝть 

застига̀льний   застыва `ющий 
застига̀ння   застудева̀ние, застыва `ние 
застига̀ти, застѝгти   застыва `ть, засты `ть, 
засты `нуть 

застига̀ючий   застыва `ющий 
застѝгливість   застыва `емость 
застѝглий   засты̀вший 
за̀стилка   засти `лка 
застіба̀льний   застёгивающий 
застіба̀ти, застібну̀ти   застёгивать, застегну̀ть 
за̀стібка   застёжка 
засті̀буваний   застёгиваемый, застёгивающийся 
засті̀й   засто `й 
засторо̀га   предупрежде `ние 
застосівнѝй   употреби `тельный 
застосо̀ваний   прило̀женный, применённый 
застосо̀ваність   применя `емость 
застосо̀вний   прикла `дываемый, 
прикла `дывающийся; применя `емый, 
применя `ющийся 

застосо̀вність   приложѝмость, применѝмость, 
применя `емость 

застосо̀вувальний   прикла `дывающий 
застосо̀вуваний   прикла `дываемый, 
прикла `дывающийся; применя `емый, 
применя `ющийся 

застосо̀вування   прикла̀дывание, приложѐние, 
примене `ние, употребле `ние 

застосо̀вувати, застосува̀ти   прикла̀дывать, 
приложи `ть; применя `ть, применѝть
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застосування                                                                                                   затичковий 

застосува̀ння   прикла̀дывание, приложѐние, 
примене `ние, употребле `ние 

засто̀яний   за̀тхлый 
засто̀яність   за̀тхлость 
за̀струг   очѝнка 
заструга̀ння   очѝнка 
застру̀гувальний   очиня `ющий 
застру̀гуваний   очиня `емый 
застру̀гування   очи `нка 
застру̀гувати, заструга̀ти   чини `ть; очиня `ть, 
очини `ть 

застружнѝй   очиня `емый 
заступа̀льний   замеща̀ющий, заслоня̀ющий 
заступа̀ння   замеще `ние 
заступа̀ти, заступѝти   загора̀живать, загородѝть; 
замеща̀ть, заместѝть; заслоня̀ть, заслонѝть 

засту̀плений   замещённый 
засту̀плення   замеще `ние 
заступнѝй   заслоня `ющийся 
засту̀пник   замести `тель, субститу̀т 
за̀сув   задви `жка, запо `р, затво̀р, ши `бер 
засува̀льний   задвига `ющий 
засу̀ваний   задвига `емый, задвига̀ющийся 
засува̀ння   запира̀ние 
засува̀ти, засу̀нути   задвига `ть, задвѝнуть; 
запира `ть, заперѐть 

за̀сувка   задвѝжка, замы̀чка, затво̀р, шѝбер 
засувко̀вий   ши `берный 
засувнѝй   задвига̀емый, задвига `ющийся, 
задвижно `й 

засука̀ти   засучѝть 
засу̀нений   задвѝнутый 
засу̀нутий   задвѝнутый 
затаврува̀ти   заклейми `ть 
затвѐрджувач   отверди `тель 
затвѐрдити   утвердѝть 
затверді̀лий   отвердѐвший, отвердѐлый, 
уплотнё `нный 

затверді̀лість   отвердѐлость, 
уплотнённость 

затверді̀ння   отвердѐние, твердѐние 
затвѐрдлий   затвердѐлый, отвердѐвший, 
отверде `лый 

затверднѐння   затвердева `ние, затвердѐние, 
отверде `ние, твердѐние 

затвѐрдник   отвердѝтель 

зателеграфо̀ваний   телеграфи `рованный 
зателеграфува̀ння   телеграфи `рование 
затѐмнений   затемнённый 
затѐмнення   затемнѐние, затме `ние 
затѐмнюваний   затмева̀емый 
затѐмнювання   затемне `ние, затмѐние 
затѐмнювати, затемнѝти   затмева̀ть, затмѝть; 
затеня̀ть, затени `ть, затемни `ть 

затика̀льний   заглуша̀ющий, закупо̀ривающий 
затика̀ний   закупо̀риваемый, закупо̀ривающийся 
затика̀ння   закупо `ривание, заку `порка, 
укупо `рка 

затика̀ти, заткну̀ти   заглуша `ть, заглуши `ть; 
закрыва̀ть, закры̀ть; закупо̀ривать, закупо̀рить; 
зашплинто `вывать, зашплинтова `ть 

затикнѝй   закупо̀риваемый, закупо̀ривающийся 
за̀тин   заеда̀ние 
затина̀ння   заеда̀ние 
затина̀тися   заеда̀ть 
затипізо̀ваний   типизи `рованный 
затипізо̀вний   типизи `руемый 
затипізува̀ння   типизи `рование 
затѝр   су̀сло 
затира̀ння   затира̀ние 
затира̀ти, затѐрти   затира `ть, затере `ть 
за̀тиск   зажа̀тие, зажѝм, защемлѐние, хому̀т 
затиска̀льний   зажима `ющий 
затиска̀ний   зажима̀емый, зажима̀ющийся 
затиска̀ння   зажа̀тие, защемле `ние 
затиска̀ти, затисну̀ти   зажима `ть, зажа̀ть; 
защемля̀ть, защемѝть; ущемля̀ть, ущемѝть 

затиска̀ч   зажи `м, кле `мма, приспособле `ние 
зажимно `е 

затиско̀вий   зажимно `й 
затѝскуваний   зажима̀емый, зажима̀ющийся 
затѝскування   зажа `тие, зажи `м 
затѝснений   зажа̀тый 
затѝснення   зажа̀тие, зажи `м, защемле `ние 
затиснѝй   зажима̀емый, зажима̀ющийся, 
клѐмный, хому `тный 

затѝснутий   зажа̀тый 
затиха̀ння   заглоха̀ние, затиха̀ние, утиха̀ние 
затиха̀ти, затѝхнути   затиха̀ть; утиха̀ть, утѝхнуть 
затѝхнути   загло̀хнуть 
за̀тичка   заглу̀шка, заты̀чка, про̀бка, тампо̀н 
затичко̀вий   про `бковый
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затишок                                                                                                     зафарбований 

за̀тишок   безве `трие 
заті̀нювати, затінѝти   затеня `ть, затени `ть 
затка̀ння   заку `порка 
заткну̀тий   закупо `ренный 
за̀тнення   заеда̀ние 
зато̀ка   бу̀хта 
зато̀плений   пото̀пленный 
зато̀плення   зата̀пливание, захлёбывание, 
наводне `ние 

зато̀плювання   зата̀пливание 
заторцьо̀ваний   заторцо `ванный 
заторцьо̀вувати, заторцюва̀ти   заторцо̀вывать, 
заторцева `ть 

зато̀чений   зато `ченный 
зато̀чувати, заточѝти   зата̀чивать, заточи `ть 
затрамбо̀ваний   затрамбо̀ванный 
затра̀скування   захло `пывание 
затра̀скувати, затра̀снути   захло̀пывать, 
захло `пнуть 

затра̀та   затра̀та 
затра̀тний   затра̀чивающий 
затрача̀ти, затра̀тити   затра̀чивать, затра̀тить 
затра̀чений   затра̀ченный 
затра̀чуваний   затра `чиваемый 
затремті̀ти   задрожа `ть 
затрѝманий   задѐржанный 
затрѝмання   задѐржка, ула `вливание 
затрѝматися   задержа̀ться 
затрѝмка   задѐржка 
затримнѝй   задѐрживаемый, задѐрживающийся, 
удѐрживаемый, уде `рживающийся 

затрѝмник   аррети `р, сто `пор, ула̀вливатель 
затрѝмувальний   задѐрживающий, 
уде `рживающий 

затрѝмуваний   задѐрживаемый, 
заде `рживающийся, удѐрживаемый, 
уде `рживающийся 

затрѝмування   задѐржка, заторма̀живание 
затрѝмувати, затрѝмати   задѐрживать, 
задержа̀ть; замедля `ть, замѐдлить; 
удѐрживать, удержа̀ть; ула̀вливать, уловѝть 

затрѝмувач   удѐрживатель 
затріскота̀ти   затреща `ть 
затріскоті̀ти   затреща `ть 
затріща̀ти   затреща `ть 
затро̀єння   денатура `ция 

затру̀єний   денатури `рованный 
затужа̀вілий   загусте `лый 
затужа̀вілий   отвердѐвший, отвердѐлый 
затужа̀вілість   отвердѐлость 
затужа̀віння   загусте `ние, затвердева̀ние, 
затвердѐние, отвердѐние 

затужа̀влення   загустева̀ние, затвердева̀ние, 
затвердѐние, отвердѐние 

за̀ту̀лка   засло `нка 
затуля̀ння   загора̀живание 
затуля̀ти, затулѝти   заслоня `ть, заслони `ть; 
заслоня `ть, заслони `ть 

за̀туп   притуплѐние 
зату̀плений   зату̀пленный, приту̀пленный 
зату̀пленість   затупле `ние 
зату̀плення   затупле `ние, притупле `ние 
зату̀плювальний   затупля̀ющий, притупля̀ющий 
зату̀плюваний   затупля̀ющийся, притупля̀емый, 
притупля `ющийся 

зату̀плювання   затупле `ние, притупле `ние 
зату̀плювати, затупѝти   притупля̀ть, притупѝть; 
затупля `ть, затупѝть 

затупнѝй   затупля̀ющийся, притупля̀ющийся 
за̀тхлий   за̀тхлый 
за̀тхлість   за̀тхлость 
затяга̀льний   затя `гивающий 
затя̀ганий   стя `гиваемый 
затяга̀ння   затя `жка 
затяга̀ти, засиля̀ти   вдева̀ть, вдеть 
затяга̀ти, затягтѝ   затя `гивать, затяну̀ть 
затя̀гнений   затя `нутый 
затя̀гнення   затя `жка 
затяго̀вий   затяжно `й 
затя̀гувальний   затя `гивающий 
затя̀гуваний   стя `гиваемый 
затя̀гування   затя `жка 
затя̀гувати, затягну̀ти   затя `гивать, затяну̀ть 
затяжнѝй   затя `гивающийся, затяжно̀й, 
тяну̀щийся 

затьма̀рення   затмѐние 
затьма̀рити   затмѝть, затемни `ть 
затьма̀рювання   затмѐние 
затьма̀рювати, затьма̀рити   затеня̀ть, затенѝть 
заува̀га   сно `ска 
заува̀жити   замѐтить 
зафарбо̀ваний   закра `шенный
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зафарбовувальний                                                                                         зашкодити 

зафарбо̀вувальний   закра̀шивающий 
зафарбо̀вуваний   закра `шиваемый 
зафарбо̀вування   закра `ска 
зафарбо̀вувати, зафарбува̀ти   закра̀шивать, 
закра `сить 

зафарбува̀ння   закра `ска 
зафіксо̀ваний   фикси `рованный 
зафіксо̀вний   фиксѝруемый, фиксѝрующийся 
зафіксува̀ння   фикси `рование 
зафіксува̀ти   фикси `ровать 
заформо̀ваний   заформо `ванный 
заформо̀вування   заформо̀вывание 
заформо̀вувати   заформо `вывать 
захара̀щений   загромождённый 
захара̀щеність   загромождённость 
захара̀щення   загроможде `ние 
захара̀щувальний   загроможда `ющий 
захара̀щуваний   загроможда `емый 
захара̀щування   загроможде `ние 
захара̀щувати, захара̀стити   загроможда `ть, 
загромозди `ть 

захиснѝй   защи `тный, защища `емый, 
защища `ющийся, огради `тельный, 
предохрани `тельный, предохраня `емый 

захиснѝк   оградѝтель, проте `ктор 
за̀хист   защи `та, огражде `ние, экра̀н 
за̀хисток   укры `тие 
захища̀льний   защища̀ющий, предохраня̀ющий 
захища̀ний   защища̀емый, предохраня̀емый 
захища̀ння   ограждѐние, экранѝрование 
захища̀ти, захистѝти   защища `ть, защити `ть; 
огражда `ть, оградѝть; предохраня `ть, 
предохрани `ть; экрани `ровать 

захѝщений   защищённый 
захѝщеність   защищённость 
захѝщення   ограждѐние, экранѝрование 
захѝщуваний   защища̀емый, защища̀ющийся 
за̀хід   за̀пад, мѐра, мероприя̀тие, начина̀ние, 
предприя `тие 

захо̀ваний   скры̀тый 
захова̀ння   сохране `ние 
захо̀вування   сохране `ние 
захолода̀вий   застыва `ющий 
захоло̀лий   засты̀вший 
захо̀плений   захва̀ченный 
захо̀плення   захва̀т, уно `с 

захо̀пливий   увлека `тельный, увлека `ющий 
захо̀плювальний   захва `тывающий, 
увлека `тельный, увлека `ющий 

захо̀плюваний   захва `тываемый, 
захва `тывающийся 

захо̀плювання   захва `т 
захо̀плювати, захопѝти   захва̀тывать, захватѝть; 
увлека `ть, увле `чь 

захо̀плювач   захва `т, приспособлѐние 
захва `тывающее, увлека `тель 

захопнѝй   захва `тный, захва `тываемый, 
захва `тывающийся, увлека `тельный, 
увлека `ющий 

захо̀пник   грѐйфер 
зацвістѝ   заплесне `ть 
зацементо̀ваний   цементи `рованный, 
цементи `руемый, цементи `рующийся 

зацементува̀ння   цементи `рование 
зачѐпа   захва̀т, ла̀пка 
зачѐплений   зацѐпленный 
зачѐплення   зацепле `ние 
зачепнѝй   зацепля `емый, зацепля `ющийся, 
зацепно `й 

зачѝн   задѐл 
зачина̀тель   инициа `тор 
зачѝнений   затворённый 
зачинѝти   затвори `ть 
зачиннѝй   затворя `емый, затворя `ющийся 
зачѝнювальний   затворя `ющий 
зачѝнюваний   затворя̀емый, затворя̀ющийся 
зачиня̀ти, зачинѝти   закрыва `ть, закры `ть 
зачища̀ння   зачѝстка, зачище `ние 
зачища̀ти, зачѝстити   зачища `ть, зачи `стить 
зачѝщений   зачѝщенный 
зачѝщення   зачѝстка, зачище `ние 
за̀чіп   зацепле `ние 
зачіпа̀ти, зачепѝти   задева `ть, задѐть 
за̀чіпка   зацѐпка, зацепле `ние, по̀вод 
зачі̀плювальний   зацепля `ющий 
зачі̀плюваний   зацепля `емый 
зачі̀плювання   зацепле `ние 
зачіпля̀ти, зачепѝти   зацепля `ть, зацепи `ть 
зачо̀хлений   зачехлённый 
зачохлѝти   зачехли `ть 
зашифро̀вний   шифро̀ванный, шифру̀емый 
зашко̀дити   повредѝть
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зашламувати                                                                                                  збиральний 

зашламува̀ти   зашламова `ть 
зашмарува̀ння   сма̀щивание 
за̀шморг   захлёстка, пѐтля 
зашмо̀ргнений   нахлёснутый 
зашмо̀ргнення   нахлёстка 
зашмо̀ргнѝй   захлёстывающийся, 
нахлёстываемый, нахлё `стывающийся 

зашмо̀ргувальний   захлёстывающий, 
нахлё `стывающий 

зашмо̀ргуваний   нахлёстываемый, 
нахлё `стывающийся 

зашмо̀ргування   захлёстывание, нахлёстка 
зашмо̀ргувати, зашморгну̀ти   захлёстывать; 
нахлёстывать, нахлестну `ть 

зашпадльо̀вувати, зашпадлюва̀ти   
зашпаклёвывать, зашпаклева `ть 

зашпакльо̀вувати, зашпаклюва̀ти   
зашпаклёвывать, зашпаклева `ть 

зашплінто̀вувати, зашплінтува̀ти   
зашплинто `вывать, зашплинтова `ть 

заштампува̀ти   заштампова `ть 
заштифтува̀ти   заштифтова `ть 
зашто̀вхувати   зата̀лкивать 
заштрихо̀ваний   (за)штрихо `ванный 
заштрихо̀вування   штрихова̀ние, штрихо̀вка 
заштрихо̀вувати   штрихова `ть 
заштрихува̀ння   штрихова `ние, штрихо `вка 
заштрихува̀ти   заштрихова `ть, штрихова `ть 
зашунто̀ваний   шунти `рованный 
зашунто̀вний   шунтѝруемый, шунтѝрующийся 
зашунтува̀ння   шунти `рование 
заща̀ва   протра `ва 
защѐкнення   защемле `ние, ущемлѐние 
защѐмлювач   ущеми `тель 
защѐпа   затра `вка 
защѐплення   затра̀вка 
за̀щик   защемле `ние 
защѝкування   защемле `ние, ущемлѐние 
защѝкувати, защекну̀ти   защемля̀ть, защемѝть; 
ущемля `ть, ущемѝть 

за̀щілка   пли `нтус 
защі̀льнення   сплочѐние, уплотнѐние 
защі̀льник   набѝвка, са `льник, уплотне `ние 
защі̀льнювання   набѝвка, уплотне `ние 
за̀щімок   прихва̀т, прихва `тка 
защіпа̀ння   запира̀ние, защёлкивание 
защіпа̀ти, защіпну̀ти   запира `ть, запере `ть 

за̀щіпка   затво̀р, защёлка, соба̀чка 
защі̀плювальний   защёлкивающий 
защіпнѝй   защёлкивающийся 
заяло̀жений   са̀льный 
збага̀чений   обогащённый 
збага̀чення   обогаще `ние 
збага̀чувальний   обогати `тельный, 
обогаща `ющий 

збага̀чувальник   флота `тор 
збага̀чування   обогаще `ние 
збага̀чувати, збагатѝти   обогатѝть, обогаща̀ть 
збазо̀вний   бази `рованный, базѝруемый, 
базѝрующийся 

збалансо̀ваний   сбаланси `рованный 
збалансо̀ваний   сбаланси `рованный 
збалансо̀вний   баланси `рованный, 
баланси `руемый, баланси `рующийся 

збалансо̀вування   баланси `рование, 
балансиро `вка 

збалансо̀вувати   баланси `ровать 
збалансува̀льний   балансиро `вочный 
збалансува̀ння   балансиро `вка 
зберегтѝ   сбере `чь 
зберѐжений   сохрани `вшийся 
зберѐження   сохране `ние, удержа̀ние 
зберѐжний   сохраня `емый, сохраня `ющийся 
зберѐжність   сохра `нность 
зберіга̀льний   сохраня `ющий 
зберіга̀ний   сохраня `емый, сохраня `ющийся 
зберіга̀ність   сохраня `емость 
зберіга̀ння   консерва `ция, консервѝрование, 
резерва `ция, резерви `рование, сохране `ние, 
хране `ние 

зберіга̀ти, зберегтѝ   сохраня `ть, сохрани `ть 
зберіга̀ч   консерва `нт 
збива̀льний   сбива `ющий, сби `вочный 
збѝваний   сбива̀емый 
збива̀ння   сбива `ние, сби `вка, скола̀чивание, 
спла `чивание 

збива̀ти, збѝти   бить; валя̀ть; сбива̀ть, сбить; 
скола̀чивать, сколотѝть; спла̀чивать, сплотѝть 

збива̀ч   сбива `тель 
збива̀чка   сбива̀лка 
збивнѝй   сбива `емый, сбивно `й 
збира̀льний   накопѝтельный, накопля̀ющий, 
собира̀тельный, собира̀ющий, составля̀ющий, 
убира `ющий, убо̀рочный
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збираний                                                                                                                   збори 

збѝраний   собира̀емый, составля `емый, 
убира `емый 

збира̀ння   накопле `ние, сбор, сбо̀рка, 
собира `ние, составле `ние, убира `ние, 
убо̀рка, ула `вливание 

збира̀ти, зібра̀ти   монтѝровать, смонтѝровать; 
накопля `ть, накопи `ть; слага `ть, сложи `ть; 
снима̀ть, снять; собира̀ть, собра̀ть; составля̀ть, 
соста `вить; убира̀ть, убра `ть 

збира̀ч   сбо̀рщик, собира `тель 
збирнѝй   собира̀емый, составля `емый, 
убира `емый 

збѝти   взби `ть 
збѝтий   сби `тый, сплочённый 
збѝтися   сгрудѝться 
збѝтки   уще `рб 
збитко̀вий   убы `точный 
збѝток   убы `ток, уро `н, уще `рб 
збиття̀   сбѝвка, скола `чивание, сплоче `ние 
збіг   инцидѐнция, сбег, совпадѐние, стечѐние, 
схожде `ние 

збіга̀вий   сбега̀ющий 
збіга̀ння   са̀дка, сбег, сбега̀ние, совпадѐние, 
сседа̀ние, схождѐние, течѐние, уса̀дка 

збіга̀ти, збі̀гти   течь; сбега̀ть, сбежа̀ть 
збіга̀тися   сади `ться, сходѝться, совпада `ть, 
совпада `ть, сседа̀ться 

збіга̀ючий   сбега̀ющий 
збі̀гтися   совпада̀ть, сойти `сь 
збі̀днений   то̀щий 
збі̀жжя   хлеб 
збі̀жний   совпада̀ющий, сседа̀емый, 
сседа̀ющийся, сходя `щийся 

збі̀жність   конверге `нтность, совпадѐние, 
сходи `мость, схождѐние 

збій   сбой 
збі̀йка   сбо̀йка 
збі̀льшений   увели `ченный, укрупнённый 
збільшѐнний   увели `чиваемый, 
увели `чивающийся, укрупня `емый, 
укрупня `ющийся 

збільшѐнність   увеличи `мость 
збі̀льшення   повыше `ние, приба `вка, 
прираще `ние, прира `щивание, прѝрост, 
увеличе `ние, укрупне `ние, усиле `ние 

збі̀льшувальний   увели `чивающий, 
увеличи `тельный, укрупни `тельный, 
укрупня `ющий 

збі̀льшуваний   увелѝчиваемый, укрупня̀емый, 
укрупня `ющийся 

збі̀льшування   повыше `ние, приба̀вка, 
прираще `ние, прира `щивание, прѝрост, 
увеличе `ние, укрупне `ние 

збі̀льшувати, збі̀льшити   прибавля `ть, 
приба `вить; увелѝчивать, увели `чить; 
укрупня̀ть, укрупнѝть; усѝливать, усѝлить 

збі̀льшувач   увеличи `тель, укрупни `тель 
збі̀р   накопле `ние, по `шлина, сбор, сбо `рка, 
собра̀ние 

збі̀рка   сбо `рка, сбо̀рник, собра `ние 
збі̀рний   ко `мплексный, сбо̀рный, сбо̀рный, 
сво `дный 

збірнѝк   бак, коллѐктор, контѐйнер, копѝльник, 
резервуа̀р, сбо̀рник, собра̀ние, ула̀вливатель 

збірнико̀вий   коллѐкторный 
збі̀рність   сбо̀рность 
збі̀рно-   сбо `рно- 
збірча̀стий   сбо `рчатый 
збірча̀стість   сбо̀рчатость 
зближа̀ння   сближе `ние 
зближа̀ти, зблѝжувати, зблѝзити   сближа̀ть, 
сблѝзить 

зблѝженість   конверге `нтность 
зблѝження   конверге `нция, сближѐние 
зблѝжнѝй   конверге `нтный 
зблѝжувальний   сближа `ющий 
зблѝжуваний   сближа `ющийся 
зблѝжування   сближе `ние 
зблизнѝй   сближа̀ющийся 
зблоко̀ваний   сблоки `рованный 
зблокува̀ти   сблоки `ровать 
збля̀клий   вы̀горевший, вы̀цветший, поблёкший 
збля̀кнення   выцвета `ние 
збля̀кнути   поблёкнуть 
збо̀втувати, збо̀втати   болта̀ть; взба̀лтывать, 
взболта̀ть 

збо̀втувач   болту̀шка 
збо̀їна   сбо `ина 
збо̀їни   сбой 
збомбардо̀ваний   бомбардиро `ванный 
збо̀ри   собра̀ние
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збочити                                                                                                          зварнолитий 

збо̀чити   сверну `ть 
збо̀чувати, збо̀чити   уклоня̀ться, уклонѝться 
збрижо̀ваний   гофри `рованный 
збрѝзкання   взбры `згивание 
збрѝзкування   взбры̀згивание 
збрѝзкувати, збрѝзкати   сбры̀згивать, сбры̀згать 
збрѝзкувати, збрѝзнути   взбры `згивать, 
взбры `знуть 

збрикетува̀ння   брикети `рование 
збрикетува̀ти   брикети `ровать 
збро̀джений   сброди `вший 
збро̀джувальний   сбра̀живающий 
збро̀джування   сбра̀живание 
збро̀джувати   ферменти `ровать 
збро̀йниця   арсена `л 
зброшуро̀ваний   (с)брошюро `ванный 
зброшурува̀ти   сброшюрова `ть 
зброшурува̀тися   сброшюрова `ться 
збро̀я   ору̀жие 
збува̀тися, збу̀тися   избавля̀ться, изба̀виться 
збу̀джений   возбуждённый 
збу̀дженість   возбуждѐние 
збу̀дження   возбуждѐние, инду `кция, 
индуци `рование, инициѝрование, ката̀лиз, 
оживле `ние, стимули `рование 

збу̀джувальний   возбужда̀ющий 
збу̀джуваний   возбудѝмый, возбужда̀емый, 
возбужда̀ющийся 

збу̀джування   возбуждѐние, 
иниции `рование, оживле `ние 

збу̀джувати, збудѝти   волнова̀ть; возбужда̀ть, 
возбудѝть; индуцѝровать; стимулѝровать 

збу̀джувач   возбудѝтель, инду `ктор 
збу̀дливий   возбужда̀ющийся 
збу̀дливість   возбудѝмость, возбужда̀емость 
збу̀дний   возбудѝмый, возбужда̀емый, 
возбужда̀ющийся 

збу̀дник   возбудѝтель, инициа̀тор, стимуля̀тор 
збу̀дність   возбудѝмость, возбужда̀емость 
збудо̀ваний   осно `ванный, постро `енный 
збудо̀вний   осно̀вывающийся 
збудува̀ння   конструи `рование, построѐние, 
постро `йка 

збудува̀ти   постро `ить 
збу̀рений   возмущённый 
збу̀реність   возмуще `ние 

збу̀рення   возмуще `ние 
збурнѝй   возмуща `емый, возмуща `ющийся 
збуро̀вування   вскипа `ние 
збуро̀вувати, збуру̀вати   вскипа̀ть, вскипѐть 
збурува̀ння   вскипа `ние 
збу̀рювальний   возмуща `ющий 
збу̀рюваний   возмуща̀емый, возмуща̀ющийся 
збу̀рювання   возмуще `ние 
збу̀рювати, збу̀рити   волнова̀ть; возмуща̀ть, 
возмути `ть 

збу̀рюватися, збу̀ритися   возмуща `ться 
збут   марке `тинг, сбыт 
збутинува̀ння   утрамбо̀вка 
збутовѝй   сбытово `й 
зва̀жений   взвѐшенный 
зва̀жний   взвѐшиваемый, взвѐшивающийся 
зва̀жувальний   взве `шивающий 
зва̀жуваний   взвѐшиваемый, взвѐшивающийся 
зва̀жування   взвѐшивание, отве `шивание 
зва̀жувати, зва̀жити   взвѐшивать, взве `сить; 
переве `шивать, переве `шать 

зва̀лений   пова̀ленный 
зва̀лення   сва̀ливание, сва `лка 
зва̀лище   отва `л, сва̀лка 
зва̀лювальний   сва̀ливающий, сва `лочный, 
сва̀льный 

зва̀люваний   сва̀ливаемый 
зва̀лювання   ва̀лка, сва̀ливание, сва `лка 
зва̀лювати, звалѝти   валѝть; сва̀ливать, свалѝть 
звальнѝй   сва̀ливаемый, сва̀лочный, сва̀льный 
звальцюва̀ння   прока̀т, прока̀тка, прока̀тывание 
звальцьо̀ваний   ка̀таный, прока `танный 
звальцьо̀вний   вальцу̀ющийся, прока̀тываемый, 
прока `тывающийся 

звар   сва̀рка 
зва̀рений   сва `ренный 
зва̀рення   пла̀вка, сва̀ривание, сва `рка 
зва̀рень   сва̀ренный 
зва̀рина   сва `рка 
зварнѝй   сва̀риваемый, сва `ривающийся, 
сварно `й, сва `рный 

зва̀рник   сва `рщик 
зва̀рність   сва̀риваемость 
зварноко̀ваний   сварноко `ванный 
зва̀рноко̀ванолѝтий   сварнокованолито `й 
зварнолѝтий   сварнолито `й
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зваровий                                                                                                              звішений 

зваровѝй   сварно̀й 
зва̀рювальний   сва̀ривающий, сварно `й, 
сва̀рочный 

зва̀рювальник   сва̀рщик 
зва̀рюваний   сва̀риваемый, сва̀ривающийся 
зва̀рюваність   сва̀риваемость 
зва̀рювання   сва̀ривание, сва `рка 
зва̀рювати, зварѝти   сва̀ривать, свари `ть 
зва̀рюватися   свари `ваться 
звѐдений   взведённый, возведённый, 
воздви `гнутый, приведённый, сведённый, 
сво `дный 

звѐдення   взво `д, возведе `ние, приведе `ние, 
сведѐние, свод, сво `дка 

звѐзення   своз 
звѐрнений   обращённый 
звѐрнення   обраще `ние 
звѐрстаний   свёрстанный 
зверта̀льний   обраща `ющий 
зверта̀ння   аппеля `ция 
зверта̀ти, зверну̀ти   уделя̀ть; обраща̀ть, обратѝть 
зверта̀тися   апелли `ровать 
звѐртний   свёртный 
звѐрху   свѐрху 
звива̀льний   извива `ющий 
звѝваний   извива̀ющийся 
звива̀ння   свёртывание, скру `чивание 
звива̀ти, звѝти   извива `ть, изви `ть; крути `ть; 
свива `ть, свить; свора `чивать, сверну `ть; 
скру `чивать, скрути `ть 

звива̀тися   крутѝться 
звива̀тися, вѝтися; звѝтися, скрутѝтися   
извива `ться, извѝться 

звѝвина   изви `лина 
звѝвистий   изви `листый 
звивнѝй   извива `ющийся, изви `листый 
звѝвний   свёртный 
звис   свес 
звиса̀ння   нависа̀ние, свиса `ние 
звиса̀ти, звѝснути   нависа `ть, навѝснуть; 
свиса `ть, сви `снуть 

звѝслий   нависа̀ющий, навѝслый, свѐшенный 
звиснѝй   нависа `ющий 
звѝти   сверну `ть 
звѝтий   вито `й, свёрнутый, све `рченный, 
сви `тый, скру `ченный 

звѝток   сви `вка 
звича̀йний   обыкнове `нный, обы `чный, 
ордина `рный, просто `й, тривиа `льный 

звѝчка   на̀вык 
звід   взво `д, кран, свод, сво `дка, створ 
зві̀днѝй   взводи `мый, взводно `й, взводя `щий, 
взводя̀щийся, возводѝмый, возводя̀щийся, 
воздвига `ющийся, поднима `ющийся, 
подъёмный, приводи `мый, сво `дный, 
сопряга `емый, сопряга `ющийся 

зві̀дність   приводѝмость, своди `мость 
звідо̀млення   отчёт 
зві̀з   своз 
звій   вито `к, свёртка 
зві̀льнений   освобождённый 
зві̀льненість   освобождённость 
зві̀льнення   освобождѐние, увольне `ние 
звільнѝй   освобожда̀емый, освобожда̀ющийся 
звільнѝти   уво̀лить 
зві̀льнювальний   освобожда `ющий 
зві̀льнюваний   освобожда `емый, 
освобожда `ющийся 

зві̀льнювання   освобожде `ние 
звільня̀льний   освобожда `ющий 
зві̀льня̀ний   освобожда̀емый, освобожда̀ющийся 
звільня̀ння   освобождѐние 
звільня̀ти, звільнѝти   освобожда̀ть, освободѝть 
зві̀рення   свѐрка 
звірнѝй   слича̀емый 
зві̀рюваний   слича̀емый 
звіря̀льний   слича̀ющий, сличи `тельный 
звіря̀ння   свѐрка 
звіря̀ти, зві̀рити   слича̀ть, сличи `ть 
зві̀стка   сообще `ние 
звістковѝй   оповести `тельный 
зві̀т   отчёт 
зві̀тний   отчётный 
зві̀тність   отчётность 
звітрѐнний   улету̀чиваемый, улету̀чивающийся 
зві̀трювальний   улету `чивающий 
зві̀трюваний   улету̀чиваемый, улету̀чивающийся 
зві̀трюваність   улету `чиваемость 
зві̀трювання   лету̀честь 
зві̀трюватися, зві̀тритися   улету̀чиваться, 
улету `читься 

зві̀шений   свѐшенный
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звіщати                                                                                                             зв’язківець 

звіща̀ти, звістѝти   оповеща `ть, оповести `ть 
зві̀ювати, звіва̀ти, зві̀яти   све `ивать, свева `ть, 
све `ять 

зво̀дження   конструи `рование 
зво̀джувальний   возводя `щий 
зво̀джуваний   взводи `мый, взводя `щийся, 
возводѝмый, возводя̀щийся, воздвига̀ющийся 

зво̀джуваний   приводи `мый, сопряга̀емый, 
сопряга `ющийся 

зво̀дити, звѐсти   взводѝть, взвестѝ; возводѝть; 
воздвига `ть; приводи `ть, привестѝ 

зводі̀ння   приведѐние, сведѐние, свод, сво̀дка 
зво̀зити, звѐзти   свози `ть, свезти ` 
зволо̀жений   увла̀жненный, увлажнённый 
зволо̀женість   увлажнённость 
зволо̀ження   увлажне `ние 
зволо̀жний   увлажня̀емый, увлажня̀ющийся 
зволо̀жник   овлажни `тель 
зволо̀жувальний   увлажня `ющий 
зволо̀жуваний   увлажня̀емый, увлажня̀ющийся 
зволо̀жування   увлажне `ние 
зволо̀жувати, зволо̀жити   увлажня̀ть, увлажнѝть 
зволо̀жувач   овлажни `тель, увлажни `тель 
зворо̀т   поворо `т 
зворо̀тний   возвра̀тный, оборо̀тный, обра̀тный 
зворо̀тність   обрати `мость 
зворо̀тно   обра̀тно 
звору̀шувати   воро `чать 
звору̀шувач   вороши `тель 
зву̀глення   обу `гливание 
зву̀глювання   обу̀гливание 
зву̀жений   су̀женный, су `зившийся 
зву̀ження   пережи `м, суже `ние, су̀живание 
зву̀жина   сужѐние 
зву̀жність   сужа `емость 
зву̀жувальний   сужа `ющий, су `живающий 
зву̀жуваний   сужа̀емый, сужа `ющийся, 
су̀живаемый, су `живающийся 

зву̀жуваність   сужа `емость 
зву̀жування   пережѝм, сужѐние, су̀живание 
зву̀жувати   сужа̀ть, су `живать 
зву̀зина   суже `ние 
зву̀зити   су̀зить 
звузнѝй   сужа̀емый, сужа̀ющийся, су̀живаемый, 
су̀живающийся 

звук   звук 

звуковбира̀ння   звукопоглоще `ние 
звуковбира̀ч   звукопоглоти `тель 
звуковбирнѝй   звукопоглоти `тельный 
звуковвібра̀ння   звукопоглоще `ние 
звуковѝй   акустѝческий, фони `ческий 
звуковідбива̀ч   звукоотража `тель 
звуковідбивнѝй   звукоотража `тельный 
звуковідтво̀рення   звуковоспроизведѐние 
звуковідтво̀рювання   звуковоспроизведѐние 
звуковло̀влювальний   звукоула `вливающий 
звуковло̀влювач   звукоула `вливатель 
звукоза̀пис   звукоза `пись 
звукозапѝсувальний   звукозапи `сывающий 
звукозніма̀ч   звукоснима `тель 
звукоізолюва̀льний   звукоизоли `рующий 
звукоізолюва̀ння   звукоизоля `ция 
звукоізоля̀ція   звукоизоля `ция 
звуко̀метер   фоно `метр 
звукомѐтрія   фонометри `я 
звуконепроникнѝй   звуконепроница `емый 
звуконепронѝкність   звуконепроница̀емость 
звукопідсѝлення   звукоусиле `ние 
звукопідсѝлювання   звукоусиле `ние 
звукопідсѝлювач   звукоусили `тель 
звукопоглина̀ння   звукопоглощѐние 
звукопоглѝнення   звукопоглощѐние 
звукопровіднѝй   звукопроводя `щий 
звукопрові̀дність   звукопроводи `мость 
звукосигна̀льний   звукосигна `льный 
звулканізо̀ваний   вулканизи `рованный 
звулканізо̀вний   вулканизи `рующийся 
зву̀рдження   створа `живание 
зву̀рджуваність   створа `живаемость 
зву̀рджування   створа `живание 
зву̀рджувати, зву̀рдити   створа `живать, 
створо `жить 

звуча̀ння   звуча `ние 
звуча̀ти   звуча `ть 
зву̀чний   зву `чный 
зву̀чність   зву `чность 
зв’я̀заний   свя `занный 
зв’я̀заність   свя `занность 
зв’яза̀ння   свя̀зка, свя̀зывание, фиксѝрование 
зв’я̀зень   вещество ` вя `жущее, фѐрма 
зв’язкѝ   свя `зи 
зв’язкі̀вець   связѝст
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зв’язнѐ   вещество ` вя `жущее 
зв’язнѝй   вя̀жущий, свя̀зный, свя̀зываемый, 
свя `зывающийся 

зв’я̀зні̀   вя `жущие 
зв’я̀зність   свя `зность 
зв’язо̀к   связь, сообще `ние 
зв’я̀зувальний   свя `зочный, связу̀ющий, 
свя `зывающий 

зв’я̀зуваний   свя̀зываемый, свя̀зывающийся 
зв’язування   фикси `рование 
зв’я̀зувати, зв’яза̀ти   свя `зывать, связа̀ть 
зв’я̀лювання   флегматиза `ция 
зв’я̀лювати   мори `ть 
зга̀дувати, згадати   упомина `ть 
згазифіко̀ваний   газифици `рованный 
згазифіко̀вний   газифици `руемый, 
газифици `рующийся 

згазівнѝк   карбюра `тор 
згазо̀вування   газифика `ция 
зганя̀ння   сгон, сго `нка 
зганя̀ти, зігна̀ти   сгоня `ть, согна `ть 
згар   гарь 
зга̀рище   пожа̀рище 
згармонізо̀ваний   гармонизи `рованный 
згармонізо̀вний   гармонизи `руемый, 
гармонизи `рующийся 

згармонізува̀ти   гармонизи `ровать 
згаса̀ння   затуха̀ние, потуха `ние, угаса `ние 
згаса̀ти, загаса̀ти, зага̀снути   потуха `ть, 
поту `хнуть 

згаса̀ти, зга̀снути   затуха `ть, зату̀хнуть; 
угаса `ть, уга `снуть 

згаса̀ючий   потуха `ющий 
згасѝти   потушѝть 
зга̀сливий   гася `щийся 
зга̀слий   поту̀хший, уга `сший 
зга̀снення   затуха̀ние, потуха `ние 
згаснѝй   гася̀щийся, затуха̀ющий, потуха̀ющий, 
угаса `ющий 

зга̀яти   промѐдлить 
згенеро̀вний   генерѝрованный, генерѝруемый, 
генери `рующийся 

згѝн   изги `б, сгиб 
згина̀льний   ги `бочный, изгиба̀ющий, 
сгиба̀тельный, сгиба̀ющий 

згѝнаний   изгиба̀емый, изгиба `ющийся, 
сгиба `емый, сгиба̀ющийся 

згина̀ння   изгѝб, изгиба̀ние, сгиб, сгиба̀ние, 
склоне `ние 

згина̀ти, зігну̀ти   гну `ть; изгиба `ть, изогну `ть; 
сгиба̀ть, согну `ть; склоня `ть, склони `ть 

згина̀ч   сгиба̀тель 
згиннѝй   изгиба `емый, изгиба `ющийся, 
сгиба̀емый, сгиба̀ющийся 

згі̀дність   согласо̀ванность 
згін   сгон, сго `нка 
згла̀дження   сгла̀живание 
згла̀джувальний   сгла `живающий 
згла̀джування   сгла̀живание 
згла̀джувати, згла̀дити   сгла̀живать, сгла̀дить 
згнива̀ння   сгнива̀ние 
згнива̀ти, згнѝти   сгнива `ть, сгнить 
згниття̀   сгнива `ние 
згної̀ти   сгнои `ть 
зго̀раність   сгора̀емость 
згора̀ння   сгора `ние 
згора̀ти, згоря̀ти, згорі̀ти   сгора `ть, сгоре `ть 
згорѐнний   сгора̀емый 
згорѝ   све `рху 
зго̀рнений   ска̀танный, сло `женный 
зго̀рнення   свёртка, свёртывание 
згорну̀ти   сверну̀ть 
зго̀рнутий   свёрнутый, ска `танный 
згорта̀льний   скребко `вый, скре `перный 
згорта̀льно-   скребко `во- 
згорта̀ний   свёртывающийся 
згорта̀ння   свёртка, свёртывание, скреперова̀ние 
згорта̀ти, згорну̀ти   свёртывать, сверну `ть; 
свора̀чивать, сверну̀ть; сгреба̀ть, сгрестѝ; 
ска̀тывать, ската̀ть 

згорта̀тися, згорну̀тися   свёртываться, 
сверну `ться 

згорта̀ч   скре `пер 
зго̀ртка   свёртка, скла `дка 
зго̀ртний   свёртный, свёртывающийся 
зго̀рток   сви `ток 
згоря̀ння   горе `ние 
згоря̀ти, згорі̀ти   угора `ть, угоре `ть 
зграфіто̀ваний   графити `рованный 
згріба̀ння   сгреба̀ние 
згріба̀ти, згребти `   сгреба̀ть, сгрести ` 
згріба̀ч   сгреба̀тель 
згрома̀джений   нагромождённый
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згрома̀дження   нагромождѐние 
згрома̀джування   нагромождѐние 
згрома̀дити   нагромозди `ть 
згрудкува̀ння   окускова `ние 
згрупо̀ваний   сгруппи `рованный 
згрупо̀ваний   сгруппиро `ванный 
згрупо̀вання   группи `рование, группиро `вка 
згрупо̀вний   группѝрованный, группиру̀емый, 
группиру `ющийся 

згрупо̀вування   группѝрование, группиро̀вка 
згрупо̀вувати, згрупува̀ти   сгруппиро̀вывать, 
сгруппирова `ть 

згурто̀ваний   спа̀янный 
згу̀слий   сгусти `вшийся 
згу̀сток   коагуля `ция, концентра `т, сгу `сток 
згуща̀ння   сгущѐние, уплотне `ние 
згуща̀тися, згустѝтися   сгуща̀ться, сгустѝться; 
уплотня `ться, уплотни `ться 

згу̀щений   сгущённый, уплотнённый 
згу̀щеність   сгущённость 
згу̀щення   коагуля̀ция, сгущѐние, уплотнѐние 
згу̀щувальний   сгустѝтельный, уплотня̀ющий 
згу̀щуваність   сгуща `емость 
згу̀щування   коагуля `ция, сгуще `ние 
згу̀щувати, згуща̀ти, згустѝти   сгуща `ть, 
сгусти `ть; уплотня `ть, уплотни `ть 

згу̀щувач   деканта̀тор, загусти `тель, 
конденса `тор, концентра `тор, сгусти `тель 

зґвинтѝти   сверну `ть 
зґвинтнѝй   свѝнчиваемый, свѝнчивающийся 
зґвѝнчений   сви `нченный 
зґвѝнчення   сви `нчивание 
зґвѝнчувальний   сви `нчивающий 
зґвѝнчуваний   свѝнчиваемый, свѝнчивающийся 
зґвѝнчування   сви `нчивание 
зґвѝнчувати, зґвинтѝти   свѝнчивать, свинтѝть 
зґвѝнчуватися, зґвинтѝтися   сви `нчиваться, 
свинти `ться 

зґофро̀ваний   гофри `рованный 
здава̀льний   сда̀точный 
здава̀ння   сда̀ча 
здава̀ти, зда̀ти   сдава̀ть, сдать 
здава̀тися   каза̀ться 
здава̀ч   сда̀тчик 
зда̀влений   сда̀вленный 
здання̀   сда̀ча 

зда̀тність   спосо̀бность 
здвійко̀ваний   спа `ренный 
здво̀єний   сдво `енный 
здво̀єність   сдво̀енность 
здво̀єння   сдва̀ивание, сдвое `ние 
здво̀ювання   сдва̀ивание 
здво̀ювати, здво̀їти   сдва̀ивать, сдвои `ть 
здеактиво̀ваний   дезактиви `рованный 
здеактиво̀вний   дезактиви `руемый, 
дезактиви `рующийся 

здеактивува̀ння   дезактиви `рование 
здебі̀льш   преиму̀щественно 
здебі̀льшого   преиму `щественно 
здегазо̀ваний   дегази `рованный 
здегенерува̀ння   вырожде `ние 
здемпфо̀ваний   демпфи `рованный 
здемпфо̀вний   демпфири `рующийся, 
демпфиру `емый 

зденатуро̀ваний   денатури `рованный 
здепоно̀ваний   депони `рованный 
здепоно̀вний   депонѝруемый, депонѝрующийся 
здепонува̀ти   депони `ровать 
здереві̀лий   одеревене `лый 
здерев’яні̀лий   одеревене `лый 
здѐртий   со̀дранный 
здертя̀   сдира `ние 
здестилюва̀ння   отго̀н, отго `нка 
здестильо̀ваний   ото `гнанный 
здетальо̀ваний   детализи `рованный 
здеформо̀ваний   деформи `рованный 
здеформо̀вний   деформи `рованный, 
деформи `руемый, деформи `рующийся 

здеформо̀вування   деформа̀ция, 
деформи `рование 

здеформува̀ння   деформа̀ция, деформѝрование 
здима̀ння   вздува̀ние, выпу `чивание, 
выпя `чивание 

здима̀тися   пу `читься 
здира̀льний   сдѝрочный 
здира̀ння   сдира̀ние 
здира̀ти, здѐрти   сдира `ть, содра `ть 
здискретизо̀ваний   дискретизи `рованный 
здискретизо̀вний   дискретизи `руемый, 
дискретизи `рующийся 

здискретизува̀ти   дискретизи `ровать 
здислоко̀ваний   дислоци `рованный
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здислоко̀вний   дислоци `руемый, 
дислоци `рующийся 

здислокува̀ти   дислоци `ровать 
здисоційо̀ваний   диссоции `рованный 
здисоціюва̀ти   диссоции `ровать 
здисперго̀ваний   дисперги `рованный 
здисперго̀вний   дисперги `рованный 
здиспергува̀ння   дисперги `рование 
здисципліно̀ваний   дисциплини `рованный 
здисципліно̀вний   дисциплини `руемый 
здисциплінува̀ти   дисциплини `ровать 
здиференційо̀ваний   дифференциро̀ванный 
здиференційо̀вний   дифференцѝруемый, 
дифференциру `ющийся 

здиференційо̀вувати   дифференци `ровать 
здиференціюва̀ти   дифференци `ровать 
зді̀йснений   вы `полненный, реализо `ванный 
здійснѐнний   выполня̀емый, выполня̀ющийся, 
осуществи `мый, осуществля `емый, 
осуществля `ющийся 

здійснѐнність   осуществи `мость 
зді̀йснення   выполне `ние, осуществле `ние, 
проведе `ние, реализа `ция 

здійснѝй   реализу̀емый, реализу̀ющийся 
здійснѝти   реализова `ть 
зді̀йснювальний   осуществля `ющий, 
реализу `ющий 

зді̀йснюваний   выполня̀емый, выполня̀ющийся, 
осуществля `емый, осуществля `ющийся, 
реализу `ющийся, соверша `емый 

зді̀йснювання   выполнѐние, осуществлѐние, 
проведе `ние, реализа `ция 

зді̀йснювати, здійснѝти   выполня̀ть, вы̀полнить; 
осуществля `ть, осуществи `ть; сверша `ть, 
сверши `ть; соверша `ть, соверши `ть 

здійсня̀льний   реализу `ющий 
здійсня̀ний   реализу `емый, реализу `ющийся 
здійсня̀ння   осуществле `ние, реализа `ция 
здійсня̀ти, зді̀йснювати   реализо̀вывать 
здіря̀влювати   решети `ть 
зді̀снюваний   реализу `емый 
зді̀снювати, здійснѝти   проводѝть, провестѝ 
здіягносто̀ваний   диагности `рованный 
здіягносто̀вний   диагности `руемый, 
диагности `рующийся 

здіягностува̀ти   диагности `ровать 

здобува̀льний   приобрета `ющий 
здобу̀ваний   приобрета `емый 
здобува̀ння   добы̀ча, достижѐние, приобретѐние, 
сниска `ние 

здобува̀ти, здобу̀ти   брать; приобрета̀ть, 
приобрести ` 

здобу̀вний   приобрета̀емый 
здобу̀ти   доста `ть, сниска `ть 
здобу̀тий   полу `ченный 
здобу̀ток   добы̀ча, достиже `ние 
здобуття̀   достижѐние, приобретѐние, 
сниска `ние 

здо̀вжений   удлинённый 
здо̀вжувач   удлини `тель 
здозо̀ваний   дозѝрованный 
здозо̀вний   дозѝруемый, дозѝрующийся 
здозува̀ння   дозѝрование 
здозува̀ти   дози `ровать 
здола̀нний   преодолева `емый, 
преодолева `ющийся, преодоли `мый 

здола̀ння   преодолева `ние 
здола̀ти, подола̀ти   преодолева̀ть, преодолѐть 
здоровѐнний   громо `здкий 
здрига̀ння   содрога `ние 
здрига̀тися, здригну̀тися   содрога̀ться, 
содрогну `ться 

здригну̀тися   дро̀гнуть 
здрі̀бнений   измельчённый 
здрі̀бнення   измельчѐние 
здрі̀бнювальний   измельча̀ющий 
здрі̀бнюваний   измельча̀емый, измельча̀ющийся 
здрі̀бнювання   измельчѐние 
здрі̀бнювати, здрібнѝти   измельча̀ть, измельчѝть 
здува̀ння   вздува̀ние 
зду̀тий   взду̀тый 
здуття̀   вздува̀ние 
зду̀шений   сда̀вленный 
зду̀шувати   травѝть 
зейгерува̀ння   зейгерова `ние 
зеконо̀мити   сбере `чь, сэконо `мить 
зеконо̀млений   сэконо `мленный 
зекранізо̀ваний   экранизи `рованный 
зекранізува̀ння   экраниза `ция 
зелектрифіко̀ваний   электрифицѝрованный 
зелектрифікува̀ння   электрифицѝрование 
зелѐний   зелёный
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зеленѝти   зеленѝть 
зѐлень   зѐлень 
земѐльний   земѐльный 
землевпоря̀джування   землеустро `йство 
землевпорядкува̀ння   землеустро `йство 
землевпоря̀дник   землеустрои `тель 
землезна̀вець   агроно `м 
землезна̀вство   агрономи `я, землеве `дение 
землеко̀п   землеко `п 
землекопа̀ч   земснаря `д 
землекористува̀ння   землепо `льзование 
землекористува̀ч   землепо `льзователь 
землемі `р   землемѐр 
землеро̀б   земледѐлец 
землеро̀бство   земледѐлие 
землеро̀бський   земледѐльческий 
землесмо̀к   землесо `с 
землечерпа̀к   землечерпа `лка 
землечерпа̀чка   землечерпа `лка 
земля̀   земля ` 
землянѝй   земляно̀й 
земнѝй   земно̀й 
земпрѝстрій   земснаря `д 
зензу̀бель   зензу̀бель 
зені̀т   зени `т 
зені̀тний   зени `тный 
зѐнкер   зѐнкер 
зенкі̀вка   зѐнкер, зенко `вка, раззенко `вка 
зенкува̀ння   зенкова `ние, раззенко `вка 
зенкува̀ти   раззенкова `ть 
зѐрнення   гранули `рование, комкова `ние 
зернѝна   зерно ` 
зернѝнний   зернѝстый 
зернѝстий   зернѝстый 
зернѝстість   зерни `стость 
зернѝти   зерни `ть 
зерні̀ння   зерне `ние, зернова `ние 
зерно̀   гра `нула, зерно `, крупи `ца 
зерновѝй   зерново `й 
зерновідбира̀ч   зерноотбо `рник 
зерновідбирнѝк   трѝер 
зернодроба̀рка   зернодроби `лка 
зернодробѝльний   зернодроби `льный 
зерноелева̀тор   зерноэлева `тор 
зернозбира̀льний   зерноубо `рочный 
зернолуща̀рка   зернолущи `лка 

зерномѝйниця   зерномо `йка 
зернонаванта̀жувач   зернопогру̀зчик 
зерноочѝсник   зерноочисти `тель 
зерносортува̀ння   зерносортирова `ние 
зерносуша̀рка   зерносуши `лка 
зерносхо̀вище   зернохрани `лище 
зернотѐрка   зернотёрка 
зерношеретува̀льний   зернообдира `льный 
зернува̀ння   грануля̀ция, зернѐние, зернова̀ние 
зернува̀ти   гранули `ровать 
зерня̀тко   крупѝнка 
зеро̀   зѐро 
зет   зет 
зетоподі̀бний   зетообра `зный 
зешелоно̀ваний   ешелони `рованный 
зешелонува̀ння   эшелони `рование 
з’є̀днаний   свя `занный, сочленённый, 
сплочё `нный 

з’єдна̀нний   соединя̀емый, соединя̀ющийся, 
сочленя `емый, сочленя `ющийся 

з’є̀днання   блок, компау `нд, сочлене `ние, 
сплоче `ние, свя `зка, сѝнтез, соедине `ние 

з’є̀днувальний   свя `зочный, связу̀ющий, 
свя `зывающий, соедини `тельный, 
соединя `ющий, сочленя `ющий 

з’є̀днуваний   соединя̀емый, соединя̀ющийся, 
сочленя `емый, сочленя `ющийся 

з’є̀днування   свя̀зка, соединѐние, сочленѐние, 
спла `чивание 

з’є̀днувати, з’єдна̀ти   соединя̀ть, соединѝть; 
сочленя̀ть, сочленѝть; спла̀чивать, сплотѝть 

з’є̀днувач   му̀фта соединѝтельная, соединѝтель 
зжужельо̀вний   шлаку `ющийся 
ззо̀вні   извне ` 
зиґза̀ґ   зигза `г 
зиґзаґоподі̀бний   зигзагообра `зный 
зиск   вы̀года, при `быль 
зиско̀вий   прѝбыльный 
зиско̀вість   прѝбыльность 
зібга̀ти   ско̀мкать 
зі̀браний   нако `пленный, сло `женный, 
соста `вленный, у `бранный 

зібра̀ння   накоплѐние, сбор, сбо̀рка, собира̀ние, 
собра̀ние, составле `ние 

зі̀во   ха̀йло 
зі̀гнення   изги `б, изгиба̀ние, сгиб, сгиба `ние, 
склоне `ние
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зігнутий                                                                                                               зіткнення 

зі̀гнутий   изогну̀тый, согну̀вшийся, со̀гнутый 
зігну̀тися   согну `ться 
зі̀драний   со̀дранный 
зійтѝ   восходи `ть, взойти `, сходи `ть, сойти ` 
зі̀мкнення   смыка̀ние 
зімкнѝй   смыка `емый 
зімкну̀ти   сомкну̀ть 
зім’я̀ти   ско̀мкать, смять 
зім’я̀тий   мя `тый, помя `тый, ско `мканный, 
смя `тый 

зім’яття̀   смя `тие 
зінвентаризо̀ваний   инвентаризѝрованный 
зінвентаризо̀вний   инвентаризи `руемый 
зінвентаризува̀ти   инвентаризи `ровать 
зінверто̀ваний   инверти `рованный 
зінвертува̀ти   инверти `ровать 
зіндуко̀ваний   индуци `рованный 
зіндуко̀вний   индуцѝруемый, индуцѝрующийся 
зіндукува̀ти   индуци `ровать 
зіндустріялізо̀ваний   индустриализѝрованный 
зінжекто̀вний   инжекти `руемый 
зінѝця   зрачо `к 
зініціюва̀ння   иниции `рование 
зінтегрівнѝй   интегри `рующийся 
зінтегро̀ваний   интегри `рованный, 
интегри `рующийся 

зінтегро̀вний   интегри `руемый, 
интегри `рующийся 

зінтегрува̀ти   интегри `ровать 
зінтерполюва̀ння   интерполя `ция 
зінтерпольо̀ваний   интерполи `рованный 
зінтерпольо̀вний   интерполи `руемый, 
интерполи `рующийся 

зінтерпретува̀ння   интерпрета `ция 
зір   зрѐние 
зірва̀ння   срыв 
зірва̀ти   сорва `ть 
зі̀рка   звезда̀ 
зіркоподі̀бний   звёздообра `зный 
зі̀рочка   звёздка, звёздочка 
зірча̀стий   звёздообра `зный 
зісекційо̀ваний   секциони `рованный 
зісекціюва̀ння   секциони `рование 
зісенсибілізо̀ваний   сенсибилизѝрованный 
зіска̀кувальний   соска̀кивающий 
зіска̀кування   соска̀кивание 

зіска̀кувати, зіско̀чити   соска̀кивать, соскочѝть 
зісклі̀ння   застеклова `ние, стеклова `ние 
зісклографо̀ваний   стеклографи `рованный 
зіско̀блювання   соска `бливание 
зіскобля̀ння   соска̀бливание 
зіско̀взувальний   соска `льзывающий 
зіско̀взування   соска `льзывание 
зіско̀взувати, зісковзну̀ти   соска `льзывать, 
соскользну `ть 

зіскріба̀льний   соскреба `ющий 
зіскріба̀ння   соска̀бливание, соскреба̀ние 
зіскріба̀ти, зіскрібтѝ   соскреба̀ть, соскрести ` 
зіскрібнѝй   соска̀бливаемый, соска̀бливающийся, 
соскреба `ющийся, соскреба `емый 

зіскрі̀бувальний   соска `бливаемый, 
соска `бливающий 

зіскрі̀буваний   соска `бливающийся, 
соскреба `емый, соскреба `ющийся 

зіскрі̀бування   соска `бливание 
зіскрі̀бувати, зіскрібтѝ   соска̀бливать, соскоблѝть 
зіста̀влений   сопоста `вленный 
зіста̀вленість   сопостави `мость 
зіста̀влення   параллели `зм, сопоставле `ние 
зіста̀влювальний   сопоставля `ющий 
зіста̀влюваний   сопоставля `ющийся 
зіставля̀льний   сопоставля `ющий 
зіста̀вля̀ний   сопоставля `емый, 
сопоставля `ющийся 

зіставля̀ння   сопоставле `ние 
зіставля̀ти, зіста̀вити   сопоставля̀ть, сопоста̀вить 
зіставнѝй   сопостави `мый, 
сопоставля `емый, сопоставля `ющийся 

зіста̀вність   сопостави `мость 
зі̀стру̀г   стру̀жка (металли `ческая) 
зістру̀ганий   состро `ганный 
зіструго̀вування   состра `гивание 
зістру̀гувальний   состра `гивающий 
зістру̀гування   состра `гивание 
зістру̀гувати, зіструга̀ти   состра `гивать, 
сострога `ть 

зістру̀жина   стру̀жка 
зі̀ступ   уса̀дка 
зіступа̀ння   уса̀дка 
зісуспендо̀ваний   взве `шенный 
зі̀ткнення   соприкаса̀ние, соприкосновѐние, 
соударе `ние, столкнове `ние
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зітнення                                                                                                               злокалізовний 

зі̀тнення   срез, среза̀ние, срѐзка, срѐзывание 
зітя̀тий   срѐзанный 
зішкребнѝй   ша `бренный 
зішкріба̀льний   шабро `вочный 
зішкрі̀баний   ша̀бренный, шабро `ванный 
зішкріба̀ння   шабрѐние, шабро `вка 
зішкріба̀ти   шабри `ть 
зішкря̀бування   шароше `ние 
зішкря̀бувати, зішкребтѝ   соска `бливать, 
соскобли `ть 

зішто̀вхнений   столкну `вшийся 
зішто̀вхнення   столкнове `ние 
зіштовхну̀тися   столкну `ться 
зішто̀вхування   столкнове `ние 
зішто̀вхувати, зіштовхну̀ти   ста̀лкивать, 
столкну `ть 

зішто̀вхувач   ста̀лкиватель 
зйонізо̀вний   ионизѝруемый, ионизѝрующийся 
зйонізува̀ти   ионизи `ровать 

зла̀гідник   флегматиза̀тор 
злаго̀джений   сла̀женный 
злаго̀дженість   сла̀женность 
злаго̀джування   устрое `ние 
зла̀годжувати, зла̀годити   сла̀живать, сла̀дить 
злам   изло̀м, ло̀мка, перело̀м, поло̀мка, слом 
зла̀маний   изло̀манный, ло̀манный, ло̀маный, 
сло `манный, сло `мленный 

зла̀мання   изло̀м, лома̀ние, ло̀мка, поло̀мка, 
сло `м 

злама̀ти   полома̀ть, слома `ть, сломи `ть 
зла̀мки   бой 
зла̀мний   ло `маный, перело `мный 
зла̀мування   изло̀м, поло `мка, слом 
зла̀мувати, злама̀ти   сла `мывать, слома̀ть 
злегказаба̀рвлений   слабоокра `шенный 
злѐглий   лежа̀лый 
зледенѝти, обледенѝти, заморо̀зити   оледенѝть 
зледені̀ння   оледенѐние 
зледені̀ти, обледені̀ти, обмѐрзнути   оледенѐть 
злѐжень   шпа `ла 
злежнѐвий   шпа `льный 
злежневипробнѝй   шпалоиспыта̀тельный 
злежнепідбі̀йник   шпалоподбо̀йщик 
злежнепідбі̀йниця   шпалоподбо `йка 
злежнепросо̀чувальний   шпалопропѝточный 
злежнепросо̀чування   шпалопропи `тка 

злежнері̀зний   шпалоре `зный 
злежнесвердлува̀льний   шпалосверлѝльный 
злежнеуклада̀льний   шпалоукла `дочный 
злѐжуваність   слёживаемость 
злѐжуватися, злежа̀тися   слёживаться, 
слежа `ться 

злив   ра̀ковина, спуск 
злѝва   ли `вень 
злива̀льний   сливно `й, спуска `ющий 
злѝваний   спуска̀ющийся 
злива̀ння   деканта `ция, слив, слива `ние, 
слия `ние, спуск, спуска `ние 

злива̀ти, злѝти   слива `ть, слить; спуска `ть, 
спусти `ть 

злива̀тися   совпада̀ть 
злѝвковий   слѝтковый, сли `точный 
зливнѝй   сливно̀й, спуска̀ющийся, спускно̀й 
зливнѝк   ра̀ковина, слив 
злѝвок   слѝток 
злиня̀лий   вы `цветший 
злипа̀ння   слипа̀ние 
злѝтий   сли `тый 
злиття̀   аннигиля̀ция, слив, слива̀ние, слия̀ние 
зліквідо̀ваний   ликвиди `рованный 
зліквідо̀вний   ликвиди `руемый, 
ликвиди `рующийся 

злінеаро̀ваний   линеаризи `рованный 
злінеаро̀вний   линеаризи `руемый, 
линеаризи `рующийся 

злінеарува̀ння   линеариза `ция 
злінійо̀ваний   линеаризѝрованный, лино̀ванный 
злініюва̀ння   линеариза `ция 
зліно̀ваний   лино̀ванный 
зліпѝти   слепи `ть 
злі̀плий   слепи `вшийся 
злі̀пок   лепёшка, сле `пок 
зліта̀ти, злеті̀ти   взлета̀ть, взлетѐть 
злітнѝй   взлета `ющий, взлётный 
злічѐнний   счётный 
злогаритмо̀ваний   логарифми `рованный 
злогаритмо̀вний   логарифми `руемый, 
логарифми `рующийся 

злогаритмува̀ння   логарифми `рование 
зло̀жище   за̀лежь 
злокалізо̀ваний   локализи `рованный 
злокалізо̀вний   локализи `руемый, 
локализи `рующийся
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злом                                                                                                             зметалування 

зло̀м   изло̀м, ло̀мка, поло̀мка, слом, фракту̀ра 
зло̀маний   изло̀манный, поло `манный 
злома̀ння   ло̀мка, поло `мка, слом 
злома̀ти   слома `ть, сломи `ть 
зломѝти   полома̀ть 
зло̀млений   ло̀манный, сло̀манный, сло̀мленный 
зло̀млення   изло̀м, лома `ние 
зло̀млювання   изло̀м 
зло̀мування   поло̀мка, слом 
злоя̀кісний   злока̀чественный 
злу̀плювати, злупѝти   слу `пливать, слупи `ть 
злуча̀льний   соединя `ющий 
злуча̀ння   свя `зка, сочлене `ние 
злуча̀ти, злучѝти   свя̀зывать, связа̀ть; сочленя̀ть, 
сочлени `ть 

злу̀чений   свя `занный, сочленённый 
злу̀чення   соединѐние, соединѐние, сочленѐние 
злу̀чний   му `фтовый, соедини `тельный, 
соединя `емый, соединя `ющийся 

злу̀чник   му̀фта соединѝтельная, соединѝтель 
злу̀чуваний   соединя̀емый, соединя̀ющийся 
злу̀чувати, злуча̀ти, злучѝти   соединя `ть, 
соедини `ть 

злу̀щення   шелуше `ние 
злу̀щитися   шелуши `ться 
злют   спай 
злюто̀ваний   спа̀янный 
злюто̀вання   спа̀ивание 
злюто̀вний   спа `иваемый, спа `ивающийся 
злюто̀вувальний   спа `ивающий 
злюто̀вуваний   спа̀иваемый, спа̀ивающийся 
злюто̀вування   спа `ивание 
злюто̀вувати, злютува̀ти   спа `ивать, спая `ть 
злютува̀ння   пая `ние, па̀йка 
змакетівнѝй   макетѝруемый, макетѝрующийся 
змакето̀вувати   макети `ровать 
змаснѝй   сма̀зываемый, сма̀зывающийся 
змасштабо̀ваний   масштаби `рованный 
змасштабо̀вний   масштаби `руемый, 
масштаби `рующийся 

зматеріялізо̀ваний   овеществлённый 
зматеріялізува̀ння   овеществле `ние 
змашинізо̀ваний   машинизи `рованный 
змашинізо̀вний   машинизи `руемый 
змашинізо̀вувати   машинизи `ровать 
зма̀щений   нама̀сленный, сма `занный 

зма̀щення   сма̀зка, сма `щивание 
зма̀щувальний   сма̀зывающий 
зма̀щуваний   сма̀зываемый, сма̀зывающийся 
зма̀щування   сма̀зка, сма̀щивание 
зма̀щувати, змастѝти   сма̀зывать, сма̀зать; 
нама̀сливать, нама̀слить 

змѐлений   мо `лотый 
змѐлювати, змоло̀ти   сма `лывать, смоло `ть 
змѐлюватися, змоло̀тися   сма̀лываться 
змѐншений   пони `женный, поуба̀вленный, 
преуме `ньшенный, преуменьшённый, 
приумѐньшенный, сни `женный, 
уба̀вленный, умѐньшенный 

зменшѐнний   понижа̀ющийся, 
уменьша̀ющийся, уменьша̀емый 

змѐншення   понижѐние, преуменьшѐние, 
приуменьшѐние, сба̀вка, снижѐние, уба̀вка, 
убавлѐние, у̀быль, уменьше `ние 

змѐншина   уменьше `ние 
змѐншити   поуба̀вить 
змѐншитися (у вазі̀)   сба̀вить (в вѐсе) 
зменшнѝй   снижа̀емый, снижа `ющийся 
змѐншувальний   понижа `ющий, сба̀вочный, 
снижа `ющий, убавля `ющий, 
уменьша `ющий, уменьши `тельный 

змѐншуване   уменьша `емое 
змѐншуванець   уменьша `емое 
змѐншуваний   понижа̀ющийся, снижа̀емый, 
снижа `ющийся, убавля̀емый, убыва̀ющий, 
уменьша `емый, уменьша `ющийся 

змѐншування   понижѐние, преуменьшѐние, 
приуменьшѐние, сба̀вка, сниже `ние, 
уба `вка, убавлѐние, уменьше `ние 

змѐншувати, змѐншити   понижа̀ть, понѝзить; 
преуменьша̀ть, преумѐньшить; уменьша̀ть, 
умѐньшить; сбавля `ть, сба `вить; снижа `ть, 
сни `зить; убавля `ть, уба̀вить 

змѐншуватися, змѐншитися   па̀дать, пасть 
змѐншувач   уменьши `тель 
змерза̀ння   смерза̀ние 
змѐрзлий   мёрзлый 
зметал(із)о̀ваний   металлизи `рованный 
зметал(із)о̀вний   металлизи `руемый, 
металлизи `рующийся 

зметал(із)о̀вувати   металлизи `ровать 

зметалува̀ння   металлиза `ция
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змеханізований                                                                                           змішуваність 

змеханізо̀ваний   механизи `рованный 
змеханізо̀вний   механизи `рованный, 
механизи `рующийся 

змеханізо̀ввувати   механизи `ровать 

змив   смыв 
змива̀льний   мо `ющий, смыва `ющий 
змива̀льник   смыва `льщик 
змѝваний   смыва̀емый, смыва `ющийся 
змива̀ння   смыв, смыва `ние 
змива̀ти, змѝти   смыва̀ть, смыть 
змива̀тися, змѝтися   смыва `ться, смы̀ться 
змива̀ч   смыва `тель 
змивнѝй   смыва `емый, смыва `ющийся, 
смывно `й, смы `вочный 

змика̀льний   смыка `ющий 
змика̀ний   смыка̀емый, смыка `ющийся 
змика̀ння   смыка̀ние 
змика̀ти, зімкну̀ти   смыка `ть, сомкну `ть 
змика̀тися, зімкну̀тися   смыка `ться, 
сомкну `ться 

змикнѝй   смыка `ющийся 
змин   смя `тие 
змина̀льний   смина `ющий 
змина̀ний   смина̀емый, смина `ющийся 
змина̀ння   смя `тие 
змина̀ти, зім’я̀ти   смина `ть, смять 
зминнѝй   смина `емый, смина `ющийся 
змѝтий   смы `тый 
змиття̀   смыв, смыва `ние 
змичнѝй   совпада̀ющий, сходя `щийся 
змієподі̀бний   змееви `дный 
змії̀стий   змееви `дный 
змійовѝк   змеевѝк 
змі̀на   вариа `ция, измене `ние, конве `рсия, 
метаболи `зм, перемѐна, смѐна 

змі̀нений   изменённый 
змі̀нення   измене `ние, переме `на, смѐна 
змі̀нна   переме `нная 
змі̀нний   изменя `емый, изменя `ющийся, 
переме `нный, смѐнный, сменя `емый, 
сменя `ющийся 

змі̀нник   смѐнщик 
змі̀нність   изменя `емость, перемѐнность, 
смѐнность, сменя `емость 

змі̀нно-   сме `нно- 
змі̀нювальний   изменя `ющий, сменя `ющий 

змі̀нювальність   вариа̀нтность, изменя̀емость 
змі̀нюваний   изменя `емый, изменя `ющийся, 
сменя `емый, сменя `ющийся 

змі̀нювання   вариа `ция, варьи `рование, 
измене `ние, перемѐна, смѐна 

змі̀нювати, змінѝти   варьѝровать; изменя̀ть, 
изменѝть; переменя̀ть, переменѝть; сменя̀ть, 
смени `ть 

змі̀нювач   вариа `тор 
змі̀рювальний   смеря `ющий 
змі̀рювання   смеря `ние 
змі̀рювати, змі̀ряти   смѐрять, смѐрить 
зміря̀льний   смеря `ющий 
зміря̀ння   смеря `ние 
змісѝтися   смесѝться 
зміст   значе `ние, смысл, содержа̀ние 
змістовѝй   содержа `тельный 
змісто̀вний   содержа `тельный 
змі̀цнений   креплёный, укрепи `вшийся, 
укреплённый, упрочнённый, усѝленный, 
уси `ливающийся, уси `лившийся 

зміцнѐнний   укрепля̀емый, укрепля̀ющийся, 
упрочня `ющийся, уси `ливающийся 

змі̀цнення   окрепле `ние, укрепле `ние, 
упрочне `ние, усиле `ние 

зміцнѝй   креплёный, уси `ливаемый 
зміцнѝти   упро `чить 
зміцні̀лий   окре `пший, упрочни `вшийся, 
уси `лившийся 

змі̀цнювальний   укрепѝтельный, укрепля̀ющий, 
упрочня `ющий, уси `ливающий 

змі̀цнюваний   креплённый, укрепля `емый, 
укрепля `ющийся, упрочня `ющийся, 
уси `ливаемый 

змі̀цнювання   окрепле `ние, укрепле `ние, 
упрочне `ние, усиле `ние 

змі̀цнювати, зміцнѝти   окрепля̀ть, окрепѝть; 
упрочнѝть, упрочня̀ть; укрепля̀ть, укрепѝть 

змі̀цнюватися   крѐпнуть 
змі̀цнювач   укрепи `тель, упрочнѝтель, 
усили `тель 

змі̀шаний   (с)мѐшанный 
зміша̀нний   смѐшиваемый, смѐшивающийся 
зміша̀ння   смешѐние, смѐшивание 
змі̀шувальний   смесѝтельный, смѐшивающий 
змі̀шуваний   смѐшиваемый, смѐшивающийся 
змі̀шуваність   смесѝмость
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змішування                                                                                                  знаходження 

змі̀шування   компаундѝрование, смешѐние, 
смѐшивание 

змі̀шувати, зміша̀ти   компаундѝровать; меша̀ть; 
смѐшивать, смеша `ть 

змі̀шувач   меша `лка, смесѝтель, смеси `тель, 
смѐшиватель 

зміща̀ння   смещѐние, уво `д 
зміща̀ти, змістѝти   смеща `ть, смести `ть 
змі̀щений   смещённый 
зміщѐнний   смеща `ющийся 
змі̀щення   смещѐние, уво `д 
змі̀щувальний   смеща `ющий 
змі̀щуваний   смеща `емый, смеща̀ющийся 
змі̀щування   смеще `ние 
змобілізува̀ння   мобилиза `ция 
змо̀га   спосо `бность 
змоделюва̀ння   моделѝрование 
змодельо̀ваний   модели `рованный 
змодельо̀вний   моделѝруемый, моделѝрующийся 
змодельо̀вування   модели `рование 
змодерн(із)о̀вний   модернизи `руемый, 
модернизи `рованный 

змодерн(із)о̀вувати   модернизи `ровать 

змодерн(із)ува̀ння   модернизи `рование 
змодифіко̀ваний   модифици `рованный 
змодифіко̀вний   модифици `руемый 
змодифіко̀вувати   модифици `ровать 
змодифікува̀ння   модифика `ция, 
модифици `рование 

змодулюва̀ння   модуля `ция 
змодульо̀вний   модули `рованный, 
модули `руемый 

змо̀клий   намо̀кший 
змо̀лотий   мо̀лотый 
змонто̀вний   монтѝрованный, монтѝруемый, 
монтиру `ющийся 

змонтува̀ти   смонти `ровать 
змо̀таний   смо̀танный 
змотнѝй   сма̀тываемый, сма̀тывающийся 
змоторизо̀ваний   моторизи `рованный 
змо̀тувальний   сма̀тывающий 
змо̀туваний   сма̀тываемый, 
сма̀тывающийся 

змо̀тування   сма̀тывание, смо `тка 
змо̀тувати, змота̀ти   вить; сма̀тывать, смота̀ть 
змо̀тувач   сма̀тыватель, смо `тчик 

змо̀чений   смо̀ченный 
змочѝтися   смочѝться 
змочнѝй   сма̀чиваемый, сма̀чиваемый, 
сма̀чивающийся 

змо̀чувальний   сма̀чивающий 
змо̀чувальність   спосо̀бность сма̀чивающая 
змо̀чуваний   сма̀чиваемый, сма̀чивающийся 
змо̀чуваність   сма̀чиваемость 
змо̀чування   сма̀чивание 
змо̀чувати, змочѝти   пропѝтывать, пропита̀ть; 
сма̀чивать, смочѝть 

зму̀лення   взму̀чивание 
зму̀лювання   взму̀чивание 
зму̀лювати, зму̀лити   взму̀чивать, взмути `ть 
змуснѝй   принужда̀емый 
змутні̀ти   помутне `ть 
зму̀шений   вы `нужденный, принуждённый 
зму̀шення   вынуждѐние, принуждѐние 
зму̀шувальний   вынужда̀ющий, принужда̀ющий 
зму̀шуваний   вынужда̀емый, принужда̀емый 
зму̀шування   вынужде `ние, принуждѐние 
зму̀шувати, зму̀сити   вынужда̀ть, вы̀нудить; 
принужда `ть, принуди `ть 

зм’я̀кшення   умягчѐние 
зм’я̀кшувальний   умягча̀ющий 
зм’я̀кшування   умягче `ние 
зм’я̀кшувати, зм’я̀кшити   смягча̀ть, смягчѝть; 
умягча `ть, умягчѝть 

зм’я̀кшуватися   смягча̀ться 
знавѐць   экспе `рт 
зна̀йдений   обнару `женный 
знак   знак, ма̀рка, мѐтка 
знакодода̀тний   знакоположи `тельный 
знакозмі̀нний   знакопереме `нный, 
меня `ющийся по зна̀ку 

знакоперемі̀жний   знакочереду `ющийся 
знакопозитѝвний   знакоположи `тельный 
знакопочерго̀вний   знакочереду̀ющийся 
знакоста̀лий   знакопостоя `нный 
знакува̀ння   марки `рование 
знамѐнний   характеристи `ческий 
знамѐнник   знамена̀тель 
знамѐнність   характери `стика 
знання̀   зна̀ния 
знаря̀ддя   механи `зм, ору `дие 
знахо̀дження   нахожде `ние
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знаходити                                                                                                     знетовщення 

знахо̀дити, знайтѝ   находи `ть, найти `; 
обнару `живать, обнару `жить 

зна̀чення   значѐние, цена ` 
значѝльник   мѐтчик 
зна̀чити   зна `чить, маркирова `ть, мѐтить 
значі̀ння   ме `чение 
значкува̀ння   маркиро `вка 
значнѝй   кру `пный 
значнѝк   ма̀ркер 
зна̀чність   значѝмость 
значо̀к   значо `к 
зна̀чущий   зна `чащий 
значу̀щість   значѝмость 
знеба̀рвлений   вы̀цветший, обесцвѐченный 
знеба̀рвлюваний   обесцве `чивающийся 

знеба̀рвлення   обесцве `чивание 
знеба̀рвлювальний   обесцве `чивающий 
знеба̀рвлюваний   обесцве `чиваемый 
знеба̀рвлювання   выцвета̀ние, обесцвѐчивание 
знеба̀рвлювати, знеба̀рвити   обесцвѐчивать, 
обесцве `тить 

знеба̀рвлюватися, знеба̀рвитися   линя `ть; 
выцвета `ть, вы `цвести 

знеба̀рвний   выцвета̀ющий, обесцвѐчиваемый, 
обесцве `чивающийся 

зневажа̀ння   пренебреже `ние 
зневажа̀ти, знева̀жити   пренебрега̀ть, 
пренебре `чь 

зневажа̀ючи   пренебрега `я 
знева̀ження   пренебреже `ние 
зневла̀снення   отчуждѐние 
знево̀джування   удалѐние воды ` 
знево̀днений   безво `дный, обезво̀женный 
знево̀днення   дегидрата̀ция, обезво̀живание 
знево̀дний   обезво̀живаемый, обезво̀живающийся 
знево̀дник   дегидра̀тор 
знево̀днювальний   водоотнима̀ющий, 
обезво `живающий 

знево̀днюваний   обезво̀живаемый, 
обезво `живающийся 

знево̀днювання   обезво̀живание, удалѐние 
водоро `да 

знево̀днювати, знево̀днити   обезво `живать, 
обезво `дить 

знево̀днювач   дегидра `тор 
зневуглецюва̀ння   декарбониза `ция, 
обезуглеро `живание 

зневуглецьо̀вний   обезуглеро `живаемый 
зневуглецьовува̀льний   обезуглеро̀живающий 
зневуглецьо̀вуваний   обезуглеро `живаемый 
зневуглецьо̀вування   обезуглеро `живание 
зневуглецьо̀вувати, зневуглецюва̀ти   
обезуглеро `живать, обезуглеро `дить 

знегазува̀ння   дегаза̀ция 
знезара̀ження   обеззара̀живание 
знезара̀жування   дезактива `ция 
знелу̀ження   обесщела `чивание 
знелу̀жування   обесщела `чивание 
знема̀щення   обезжи `ривание 
знема̀щування   обезжи `ривание 
знемі̀цнення   разупрочне `ние 
знемі̀цний   разупрочня `ющийся 
знемі̀цнюваний   разупрочня `емый, 
разупрочня `ющийся 

знемі̀цнювати, знеміцнѝти   разупрочня `ть, 
разупрочни `ть 

знеолѝвлення   обезма̀сливание 
знеолі̀єння   обезма̀сливание 
знепѝлення   обеспы `ление 
знепѝлювання   обеспы `ление 
знепѝлювати, знепѝлити   обеспы̀ливать, 
обеспы `лить 

знѐсений   снесённый 
знѐсення   снос, сно `ска 
знесірко̀вування   обессѐривание 
знесірко̀вувати, знесіркува̀ти   обессѐривать, 
обессѐрить 

знесіркува̀ння   обессѐривание 
знесі̀рчення   обессѐривание 
знесі̀рчування   обессѐривание 
знесі̀рчувати, знесірчѝти   обессѐривать, 
обессѐрить 

знесо̀лений   обессо `ленный 
знесо̀лення   обессо `ливание, опресне `ние 
знесо̀лити   обессо̀ливать, обессо̀лить 
знесо̀лювання   обессо̀ливание, опреснѐние, 
отса `ливание 

знесо̀лювати   обессо̀ливать, обессо `лить 
знестру̀млений   обесто̀ченный 
знестру̀млювати, знестру̀мити   обесто̀чивать, 
обесто̀чить 

знето̀вщений   обезжѝренный 
знето̀вщення   обезжѝривание
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знетовщний                                                                                                    зображувач 

знето̀вщний   обезжи `риваемый 
знето̀вщувальний   обезжи `ривающий 
знето̀вщуваний   обезжѝриваемый 
знето̀вщування   обезжѝривание 
знето̀вщувати, знето̀вщити   обезжи `ривать, 
обезжи `рить 

знеурівнова̀ження   разбалансиро̀вка 
знеурівнова̀жування   разбалансиро `вка 
знѐхтування   пренебреже `ние 
знешко̀дження   борьба̀, нейтрализа̀ция, 
обезвре `живание 

знешко̀джувальний   обезвре `живающий 
знешко̀джуваний   обезврѐживаемый 
знешко̀джування   обезврѐживание 
знешко̀джувати, знешко̀дити   обезврѐживать, 
обезвре `дить 

знѝжений   пони `женный, сни `женный 
знѝження   падѐние, пониже `ние, ремисси `я, 
сба̀вка, сниже `ние 

знѝжка   ски `дка 
знижнѝй   понижа̀емый, понижа̀ющийся, 
снижа `емый, снижа̀ющийся 

знѝжувальний   понижа `ющий, сба̀вочный, 
снижа `ющий 

знѝжуваний   понижа̀емый, понижа̀ющийся, 
снижа `емый, снижа̀ющийся 

знѝжування   пониже `ние, сба̀вка, сниже `ние 
знѝжувати, знѝзити   снижа `ть, сни `зить; 
понижа `ть, пони `зить; сбавля `ть, сба̀вить 

знѝжувач   понизѝтель 
знѝзити (вагу̀)   сба̀вить (в вѐсе) 
знизнѝй   понижа̀ющийся 
зника̀ння   исчезнове `ние 
зника̀ти, знѝкнути   исчеза̀ть, исче `знуть 
зника̀ючий   исчеза̀ющий 
знѝкнення   исчезнове `ние 
зникнѝй   исчеза `ющий 
знѝщення   уничтоже `ние 
знѝщування   уничтоже `ние 
знѝщувати, знѝщити   уничтожа̀ть, уничто̀жить 
знівелюва̀ння   нивели `рование 
знівельо̀ваний   нивели `рованный 
знівельо̀вання   нивели `рование 
зніма̀льний   съёмочный 
зніма̀ння   сня `тие, съём, съёмка 
зніма̀ти, зня̀ти   снима `ть, снять 

зніма̀ч   съёмник, съёмщик 
зні̀мка   съёмка, фотогра `фия 
знімнѝй   съёмный 
зні̀мок   снимок 
знормалізо̀ваний   нормализи `рованный 
знормалізо̀вний   нормализи `руемый, 
нормализи `рующийся 

знормалізува̀ння   нормализа `ция 
знормалізува̀ти   нормализи `ровать 
зно̀с   изно `с 
зно̀сити, знѐсти   сноси `ть, снести ` 
зносѝтися   срабо̀таться 
зно̀сний   изна̀шиваемый, изна̀шивающийся, 
сраба `тываемый, сраба `тывающийся 

зносовідпі `рний   износоупо `рный 
зносовідпі `рність   износоупо `рность 
зносостійкѝй   износосто `йкий 
зносості̀йкість   износосто `йкость 
зносотривкѝй   износосто `йкий 
зносотрѝвкість   износосто `йкость 
зно̀шений   износи `вшийся, изно `шенный, 
срабо̀танный 

зно̀шеність   изно̀шенность, срабо̀танность 
зно̀шення   изна̀шивание, изно̀с, сраба̀тывание 
зно̀шувальний   изна `шивающий 
зно̀шуваний   изна̀шиваемый, изна̀шивающийся, 
сносѝмый, сраба̀тываемый, сраба̀тывающийся 

зно̀шуваність   изна̀шиваемость 
зно̀шування   изна `шивание, изно̀с, снос, 
сно `ска, сраба̀тывание, эро `зия 

зно̀шувати, зносѝти   изна `шивать, износѝть; 
сраба̀тывать, срабо̀тать 

знютува̀ння   клёпка 
зняття̀   сня `тие, съёмка, съём 
зобов’я̀зувати, зобов’яза̀ти   предпи `сывать, 
предписа `ть 

зобража̀ння   изображе `ние, представлѐние 
зобража̀ти, зобразѝти   изобража̀ть, 
изобрази `ть; представля `ть, предста̀вить 

зобра̀жений   изображённый, предста̀вленный 
зобра̀ження   изображе `ние, представлѐние 
зобра̀жувальний   изобража `ющий 
зобра̀жуваний   изобража `емый, 
изобража `ющийся, представля `емый 

зобра̀жування   изображе `ние 
зобра̀жувач   отобрази `тель
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зобразний                                                                                             зреконструйований 

зобразнѝй   изобража̀емый, изобража̀ющийся 
зовнівпѝсаний   вневпи `санный 
зо̀внішній   внѐшний, выносно `й, нару `жный 
зо̀внішність   нару `жность 
зо̀всім   абсолю `тно, в чисту `ю, соверше `нно 
зозонува̀ння   озониза `ция, озони `рование 
зоклюдо̀ваний   окклюди `рованный 
зоклюдува̀ння   окклюди `рование 
зоксидо̀ваний   оксиди `рованный 
зоксидо̀вний   оксидѝруемый, оксидѝрующийся 
зоксидува̀ння   оксиди `рование 
зола̀   зола̀, щёлок 
золѝстість   зо̀льность 
золѝти   золи `ть 
золі̀ння   золе `ние, зо `лка, щёлоче `ние 
золовідді̀льник   щёлокоотдели `тель 
зололовнѝк   золоулови `тель 
золота̀р   ювели `р 
золота̀рня   мастерска `я ювели `рная 
зо̀лото   зо̀лото 
золотовмі̀сний   золотоно `сный 
золотоно̀сний   золотоно `сный 
зо̀ль   золь 
зо̀льний   зо `льный 
зо̀льник   зо̀льник, поддува `ло 
зо̀льність   зо `льность 
зо̀на   зо̀на, о̀бласть 
зона̀льність   зона `льность 
зо̀нд   зонд 
зондува̀ння   зондѝрование 
зо̀нний   зо `нный 
зо̀новий   зо̀нный 
зопрі̀лий   сопре `вший 
зо̀раний   вспа `ханный 
зорієнто̀ваний   ориенти `рованный 
зорієнто̀вний   ориенти `руемый, 
ориенти `рующийся 

зорієнтува̀ння   ориента `ция 
зо̀рний   вспа̀хивающийся 
зоровѝй   зрѝтельный, опти `ческий 
зо̀рово-   о `птико- 
зо̀руваний   вспа̀хивающийся 
зо̀рювальний   вспа `хивающий 
зо̀рювати, зора̀ти   вспа `хивать, вспаха `ть 
зоря̀   звезда̀ 
зо̀ряний   звёздный, сидери `ческий 

зосерѐджений   сосредото `ченный 
зосерѐдження   концентра `ция, кумуля `ция, 
сосредото `чение, фокусиро `вка 

зосерѐджувальний   концентри `рующий, 
сосредото `чивающий 

зосерѐджуваний   концентри `рованный, 
концентри `руемый, концентри `рующийся, 
сосредота̀чиваемый, сосредото̀чивающийся 

зосерѐджування   сосредото̀чение, фокусиро̀вка 
зосерѐджувати, зосерѐдити   концентрѝровать, 
сконцентри `ровать; сосредото `чивать, 
сосредото `чить 

зосерѐджувач   концентра `тор 
зосерѐдити   сфокуси `ровать 
зосерѐдний   концентри `рованный, 
концентри `руемый, концентри `рующийся, 
сосредота̀чиваемый, сосредото̀чивающийся 

зразко̀вий   образцо̀вый, отлѝчный, примѐрный, 
ти `повый 

зразко̀во   примѐрно 
зразо̀к   макѐт, модѐль, образѐц, примѐр, 
ско `лок, фасо̀н, этало `н 

зранжо̀ваний   ранжи `рованный 
зранжо̀вний   ранжи `руемый 
зрафіно̀ваний   рафини `рованный 
зрафіно̀вний   рафини `рованный 
зрафінува̀ння   рафина `ция, рафини `рование 
зреагува̀ння   реа̀кция 
зреагува̀ти   среаги `ровать 
зреалізо̀ваний   реализо `ванный 
зреалізо̀вання   реализа `ция 
зреалізо̀вний   осуществля `емый, 
осуществля `ющийся, реализу `емый, 
реализу `ющийся 

зреалізо̀вуваний   реализу̀емый, реализу̀ющийся 
зреалізо̀вування   реализа̀ция, реализова̀ние 
зреалізо̀вувати, реалізува̀ти, зреалізува̀ти   
осуществля `ть, осуществи `ть 

зреалізува̀ння   осуществлѐние, реализа̀ция 
зрегенеро̀ваний   регенери `рованный 
зредуко̀ваний   редуци `рованный 
зредуко̀вний   редуци `рованный 
зредукува̀ння   реду̀кция, редуцѝрование 
зредукува̀ти   редуци `ровать 
зрекомбіно̀ваний   рекомбини `рованный 
зреконструйо̀ваний   реконструѝрованный
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зрекристалізований                                                                                      зрошуваний 

зрекристалізо̀ваний   рекристаллизѝрованный 
зрекристалізува̀ння   рекристаллиза `ция 
зректифіко̀ваний   ректифици `рованный 
зрелаксува̀ння   релакса `ция 
зреставро̀вний   реставри `руемый, 
реставри `рующийся 

зреформо̀вний   реформи `руемый, 
реформи `рующийся 

зреформува̀ння   реформи `рование 
зрешѐчувати   решети `ть 
зрив   срыв 
зрива̀льний   срыва `ющий 
зрива̀ний   срыва̀емый, срыва `ющийся 
зрива̀ння   срыв 
зривкѝй   срыва `ющийся 
зривнѝй   срыва `емый, срыва `ющийся 
зрина̀ння   всплыва `ние 
зрина̀ти, зрѝнути   всплыва `ть, всплы `ть 
зриття̀   сры `тие 
зрихтува̀ння   выправле `ние 
зриштува̀ння   арми `рование 
зрі̀внення   уравне `ние 
зрівнѝй   ура̀вниваемый, ура `внивающийся 
зрівнова̀жений   сбаланси `рованный, 
сбаланси `рованный, уравнове `шенный 

зрівнова̀женість   уравнове `шенность 
зрівнова̀ження   балансиро̀вка, компенса̀ция, 
уравнове `шивание 

зрівнова̀жити, збалансува̀ти   сбалансѝровать 
зрівнова̀жний   баланси `рованный, 
компенсацио `нный 

зрівнова̀жувальний   балансиро `вочный, 
уравнове `шивающий 

зрівнова̀жуваний   баланси `рованный 
зрівнова̀жування   балансѝрование, балансиро̀вка, 
уравнове `шивание 

зрівнова̀жувати, зрівнова̀жити   балансѝровать; 
компенси `ровать; уравнове `шивать, 
уравнове `сить 

зрівнова̀жувач   компенса̀тор, уравновѐшиватель 
зрі̀внюваний   ура̀вниваемый, ура̀внивающийся 
зрі̀внювання   ура̀внивание, уравне `ние 
зрі̀внювати, зрівня̀ти   сра̀внивать, сравнѝть; 
ура `внивать, уровня `ть 

зрівня̀льний   ура̀внивающий, уравнѝтельный 
зрівня̀ння   сравне `ние 

зрівня̀ти   поравня `ть 
зрі̀джений   ожижѐнный, сжи `женный 
зрі̀дження   конденса̀ция, ожижѐние, сжижѐние 
зрі̀джуваний   сжижа `емый 
зрі̀джування   ожиже `ние, сжижѐние 
зрі̀джувач   ожижи `тель 
зрідѝнений   сжѝженный 
зрідѝнення   сжижѐние 
зрідѝнювати, зрі̀джувати, зрідѝнити   сжижа̀ть, 
сжи `дить 

зріднѝй   сжижа `емый 
зрі̀днювання   сжиже `ние 
зріз   засе `чка, срез 
зріза̀льний   скрѐперный, среза `ющий 
зрі̀заний   сре `занный, усечённый 
зріза̀ння   срез, среза̀ние, срѐзка, срѐзывание 
зріза̀ти   среза̀ть 
зрізнѝй   среза̀емый, среза̀ющийся, срезно̀й, 
сре `зывающийся 

зрі̀зувальний   срѐзывающий 
зрі̀зуваний   среза̀емый, среза `ющийся, 
сре `зывающийся 

зрі̀зування   срез, среза̀ние, срѐзка, срѐзывание 
зрі̀зувати, зрі̀зати   усека̀ть, усѐчь; срѐзывать, 
сре `зать 

зрі̀зувач   среза̀льщик 
зріст   возраста `ние, рост, увеличе `ние 
зробѝти   сдѐлать 
зро̀блений   изгото̀вленный, сдѐланный 
зроботизо̀ваний   роботизи `рованный 
зрогові̀лий   орогове `лый 
зрогові̀ння   орогове `ние 
зро̀слий   возро `сший 
зроснѝй   ороша `емый, ороша `ющийся 
зроста̀льний   нараста `ющий 
зроста̀ння   возраста̀ние, конкрѐция, нараста̀ние, 
повыше `ние, рост, сраста `ние 

зроста̀ти, зростѝ   возраста `ть, возрасти `; 
нараста `ть, нарасти ` 

зростѝ   увели `читься 
зростнѝй   возраста̀ющий 
зро̀сток   сро `сток 
зро̀шений   оро `шенный 
зро̀шення   иррига̀ция, ороше `ние 
зро̀шувальний   оросѝтельный, ороша̀ющий 
зро̀шуваний   ороша `емый, ороша̀ющийся

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 771
зрошування                                                                                                 зубовимірний 

зро̀шування   ороше `ние 
зро̀шувати, зросѝти   обры̀згивать, обры̀згать; 
ороша `ть, ороси `ть 

зро̀шувач   оросѝтель 
зрощѐнний   сра̀щиваемый, сра̀щивающийся 
зро̀щення   сра̀щивание 
зро̀щувальний   сра `щивающий 
зро̀щуваний   сра̀щиваемый, сра̀щивающийся 
зро̀щування   сра̀щивание 
зруб   вы̀руб, о̀бруб, сруб 
зру̀баний   снесённый, сру `бленный 
зру̀бання   сруб 
зру̀бування   сруб 
зру̀бувати, зруба̀ти   сруба `ть, срубѝть 
зруйно̀ваний   разва̀ленный, разру̀шенный 
зруйно̀вний   разруша̀емый, разруша̀ющийся 
зруйно̀вність   разруши `мость 
зруйно̀вування   разруше `ние 
зруйнува̀вшись   разруши `вшись 
зруйнува̀ння   разруше `ние 
зруйнува̀тися   ру̀хнуть 
зрух   сдвиг, сдвѝжка 
зручнозамі̀нний   удобозаменя `емый 
зруша̀ння   сдвиг, сдви `жка 
зруша̀тися   тро `гаться 
зру̀шений   сдви `нутый 
зру̀шення   пу̀ск, сдвиг, сдви `жка 
зрушнѝй   пусково̀й, сдвига̀емый, сдвига̀ющийся 
зру̀шувальний   сдвига `ющий 
зру̀шуваний   сдвига `емый, сдвига̀ющийся 
зру̀шування   сдвиг, сдви `жка 
зру̀шувати, зру̀шити   сдвига `ть, сдвѝнуть 
зру̀шуватися, зру̀шитися   сдвига̀ться, сдвѝнуться 
зсерѐдини   изнутри ` 
зсинтезо̀ваний   синтези `рованный 
зсинтезо̀вний   синтези `руемый, 
синтези `рующийся 

зсинтезува̀ння   синтези `рование 
зсинхрон(із)о̀ваний   синхронизѝрованный 
зсинхрон(із)о̀вний   синхронизи `руемый, 
синхронизи `рующийся 

зсинхрон(із)ува̀ння   синхрониза `ция 
зсипа̀льний   ссыпа `ющий 
зсипа̀ний   ссыпа̀емый, ссыпа `ющийся 
зсипа̀ння   ссыпа̀ние 
зсипа̀ти, зсѝпати   ссыпа `ть, ссы `пать 

зсипнѝй   ссыпа `емый, ссыпа `ющийся 
зсѝпуваний   ссыпа `емый, ссыпа `ющийся 
зсѝпування   ссыпа `ние 
зсиха̀ння   ссыха̀ние 
зсиха̀тися, зсо̀хнутися   ссыха̀ться, ссо̀хнуться 
зсіда̀ння   вскиса̀ние, коагуля `ция, са̀дка, 
свёртывание, сседа̀ние, уса `дка 

зсіда̀ти, зсі̀сти   вскиса `ть, вски `снуть 
зсіда̀тися, зсі̀стися   сседа̀ться; садѝться, сесть; 
свёртываться, сверну `ться; творо̀житься 

зсіднѝй   сседа̀емый, сседа̀ющийся, уса̀дочный 
зсіка̀ти, зсіктѝ   ссека `ть, ссечь 
зсі̀лий   сверну `вшийся, створо `женный 
зсо̀вувальний   смеща `ющий 
зсо̀вуваний   смеща `емый, смеща `ющийся 
зсо̀вування   сдвиг, сдвѝжка, смеще `ние 
зсу̀в   о̀ползень, сдвиг, сдвѝжка, смеще `ние, 
уво `д 

зсува̀льний   сдвига `ющий, смеща̀ющий 
зсува̀ний   сдвига̀емый, сдвига `ющийся, 
смеща `емый, смеща `ющийся 

зсува̀ння   ополза̀ние, сдвиг, сдвѝжка, смещѐние, 
уво `д 

зсува̀ти, зсу̀нути   сдвига̀ть, сдвѝнуть; смеща̀ть, 
смести `ть 

зсува̀тися   ополза̀ть 
зсува̀тися, зсо̀вуватися, зсу̀нутися   сдвига̀ться, 
сдвѝнуться 

зсувнѝй   оползнѐвый, сдвига `емый, 
сдвига `ющийся, сдвижно `й, смеща `емый, 
смеща `ющийся 

зсу̀каний   сви `тый, скру `ченный, ссу `ченный 
зсука̀ти   свить 
зсу̀кування   свѝвка 
зсу̀кувати, зсука̀ти   ссу̀чивать, ссучи `ть 
зсу̀кувач   свива `льник 
зсу̀нений   сдвѝнутый, смещённый 
зсу̀нення   сдвиг, сдви `жка,смещѐние, уво `д 
зуб   зуб 
зубѐць   зубѐц 
зу̀би   зу̀бья 
зубѝло   зубѝло 
зубѝльний   зубѝльный 
зубѝти, назубѝти   зубрѝть 
зубовигла̀джування   зубохонингова `ние 
зубовимірнѝй   зубоизмери `тельный
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зубогонінгування                                                                                                  зчитний 

зубогонінгува̀ння   зубохонингова̀ние 
зубодовба̀льний   зубодолбёжный 
зубодовба̀ння   зубодолблѐние 
зуболичкува̀ння   зубошлифова `ние 
зубомі̀рчий   зубоизмери `тельный 
зубонарі̀зування   зубонареза `ние 
зубообро̀бний   зубообраба̀тывающий, 
зубоотдѐлочный 

зубоподі̀бний   зубови `дный 
зуборі̀зний   зуборе `зный 
зубоструга̀льний   зубострога `льный 
зубоструга̀ння   зубострога `ние 
зубофрѐзерний   зубофрѐзерный 
зубошліфува̀ння   зубошлифова `ние 
зубцѐвий   зубцо̀вый, зубча `тый 
зубцюва̀тий   зубча̀тый 
зубча̀к   зубча `тка 
зубча̀стий   зубча `тый 
зуда̀р   соударѐние 
зуда̀рення   соударѐние 
зударнѝй   соударя `емый, соударя `ющийся 
зударя̀ний   соударя `емый, соударя `ющийся 
зударя̀ння   соударѐние 
зударя̀ти   соударя `ть 
зударя̀тися   соударя `ться 
зужѝтий   отрабо̀танный 
зу̀мер   зу̀ммер, пи `щик 
зумо̀влений   вы `званный, обусло̀вленный 
зумо̀влення   обусла `вливание 
зумо̀влювальний   обусла `вливающий, 
определя `ющий 

зумо̀влюваний   вызыва̀емый, обусла̀вливаемый, 
обусла `вливающийся, определя `ющийся 

зумо̀влювання   обусла `вливание 
зумо̀влювати, зумо̀вити   вызыва̀ть, вы̀звать; 
обусла `вливать, обусло `вить; определя `ть, 
определи `ть 

зумо̀вний   вызыва̀емый, вызыва `ющий, 
обусла `вливаемый, обусла `вливающийся, 
определя `ющийся 

зу̀мпф   зу̀мпф 
зуніфіко̀ваний   унифици `рованный 
зуніфікува̀ти   унифици `ровать 
зупѝн   остано `вка, приостано `вка, стоя `нка 
зупѝнений   остано̀вленный, приостано̀вленный 
зупѝнення   остано̀в, остано̀вка, приостано̀вка, 
приостановле `ние, сто `порение 

зупинѝти   останови `ть 
зупинѝтися   останови `ться 
зупѝнка   остано `в, остано `вка, па̀уза, 
приостано `вка, ста̀нция, стоя `нка 

зупиннѝй   остана̀вливаемый, 
остана̀вливающийся, приостана̀вливающийся 

зупѝнник   остано̀в 
зупиня̀льний   остана `вливающий 
зупиня̀льний   приостана `вливающий 
зупѝняний   остана `вливающийся, 
приостана `вливаемый 

зупиня̀ння   остано̀в, остано̀вка, приостано̀вка, 
приостановле `ние 

зупиня̀ти, зупинѝти   остана̀вливать, остановѝть; 
приостана `вливать, приостанови `ть; 
стопори `ть 

зупиня̀тися   стопори `ться 
зусѝлля   интенсифика `ция, уси `лие 
зу̀стрі̀чний   встрѐчный 
зутилізо̀ваний   утилизи `рованный 
зутилізува̀ння   утилиза `ция 
зферменто̀ваний   сбродѝвший 
зферментува̀ння   сбра̀живание 
зцементо̀ваний   сцементи `рованный 
зцементува̀ння   цемента `ция 
зцементува̀ти   сцементи `ровать 
зцентро̀ваний   центри `рованный 
зцентро̀вання   центро `вка 
зцентро̀вний   центрѝруемый, центрѝрующийся 
зцентро̀вування   центрѝрование, центрова̀ние, 
центро `вка 

зцентрува̀ння   центрѝрование, центрова̀ние, 
центро `вка 

зцентрува̀ти   центри `ровать 
зці̀джений   сце `женный 
зці̀джування   деканта `ция, сцѐживание 
зці̀джувати, зцідѝти   сцѐживать, сцедѝть 
зчеп   сцеп, сце `пка 
зчѐпа   сцеп, сцѐпка 
зчѐплений   сцѐпленный 
зчѐплення   когерѐнтность, сцеп, сце `пка, 
сцепле `ние, сцеплѐние 

зчепнѝй   сцепля `ющийся 
зчѐпність   коге `зия, сцепле `ние 
зчинѝти о̀пір   сопротивля `ться 
зчитнѝй   счѝтываемый, счи `тывающийся
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зчитувальний                                                                                                 ізотропність 

зчѝтувальний   счѝтывающий 
зчѝтуваний   счѝтываемый, счѝтывающийся 
зчѝтування   счѝтывание 
зчѝтувач   счѝтыватель 
зчища̀ння   счище `ние 
зчища̀ти, зчѝстити   счища `ть, счѝстить 
зчища̀тися, зчѝститися   счища `ться 
зчѝщений   счѝщенный 
зчѝщення   счище `ние 
зчѝщування   счище `ние 
зчі̀плювальний   сцепля `ющий 
зчі̀плюваний   зчепни `й, сцепля `емый, 
сцепля `ющийся 

зчі̀плюваність   сцепля `емость 
зчі̀плювання   сцеп, сце `пка, сцеплѐние 
зчіпля̀ти, зчі̀плювати, зчепѝти   сцепля̀ть, сцепѝть 
зчіпнѝй   му̀фтовый, сцепно `й 
зчіпнѝк   сцепи `тель 
зчлено̀ваний   сочленённый 
зчлено̀вний   сочленя̀емый, сочленя̀ющийся 
зчлено̀вуваний   сочленя̀емый, сочленя̀ющийся 
зчлено̀вування   сочлене `ние 
зчлено̀вувати, зчленува̀ти   сочленя̀ть, сочленѝть 
зчленува̀льний   сочленя `ющий 
зчленува̀ння   секционѝрование, сочленѐние 
зшива̀льний   сшива `льный 
зшѝваний   сшива `емый 
зшива̀ння   сши `вка 
зшива̀ти, зшѝти   сшива `ть, сшить 
зшивнѝй   сшива̀емый, сшивно `й 
зшѝтий   сши `тый, ши `тый 
зшиття̀   сши `вка 
зшумо̀вувальність   вспе `ниваемость 
зшумо̀вування   хальмова `ние 
з’я̀ва   появлѐние 
з’я̀влення   появлѐние 
з’явля̀тися, з’явѝтися   появля̀ться, появѝться 
з’ясо̀ваний   вы̀ясненный 
з’ясо̀вування   выясне `ние 
з’ясо̀вувати, з’ясувати   выясня̀ть, вы̀яснить 
з’ясува̀ння   выясне `ние 

 
 
 

 
і 

 
і̀вер   торѐц 
іверо̀вий   торцево `й 
ідеа̀льний   идеа̀льный 
ідеа̀льно   идеа̀льно 
ідентифіка̀ція   идентифика `ция 
ідентѝчний   иденти `ческий, тождѐственный 
ідіоморфі̀зм   идиоморфи `зм 
із-, ізо-   из-, изо- 
ізалоба̀ра   изаллоба̀ра 
ізалотѐрма   изаллоте `рма 
ізанома̀ла   изанома̀ла 
ізмара̀гд   изумру̀д 
ізоба̀ри   изоба̀ры 
ізогі̀пси   изоги `псы 
ізогона̀льний   изогона `льный 
ізого̀нив   изого `ны 
ізодро̀м   изодро `м 
ізоклі̀на   изокли `на 
ізокліна̀льний   изоклина `льный 
ізолюва̀льний   изолиро̀вочный, изолѝрующий 
ізолюва̀льність   спосо̀бность изолѝрующая 
ізолюва̀ння   изоля `ция 
ізолюва̀ти, заізолюва̀ти   изоли `ровать 
ізоля̀тор   диэлѐктрик, изоля `тор 
ізоляці̀йний   изоляцио `нный 
ізоля̀ція   изоля `ция 
ізольо̀ваний   изолѝруемый, изолѝрующийся 
ізомѐри   изомѐры 
ізомериза̀ція   изомериза `ция 
ізомѐрі̀я   изомери `я 
ізоморфі̀зм   изоморфи `зм 
ізомо̀рфний   изомо̀рфный 
ізопериметрѝчний   изопериметри `ческий 
ізотѐрми   изотѐрмы 
ізотермі̀чний   изотерми `ческий 
ізотоні̀чний   изотони `ческий 
ізото̀п радіоактѝвний   радиоизото̀п 
ізото̀пи   изото `пы 
ізотропі̀я   изотропи `я, изотро `пность 
ізотро̀пний   изотро `пный 
ізотро̀пність   изотропи `я, изотро `пность

і 
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ізохори                                                                                                                інспектор 

ізохо̀ри   изохо̀ры 
ізохроматѝчний   изохромати `ческий 
ізохроні̀зм   изохрони `зм 
ілюзі̀йний   фанто̀мный 
ілюміна̀тор   иллюмина `тор 
ілюстратѝвний   иллюстрати `вный 
ілюстраці̀йний   иллюстрацио `нный 
ілюстра̀ція   иллюстра `ция 
ілюструва̀ти   иллюстри `ровать 
іменнѝй   номина̀льный 
імѐрсія   иммѐрсия 
імітаці̀йний   имитацио `нный 
іміта̀ція   имита̀ция 
імітува̀ти   имитѝровать 
імла̀   тума̀н 
імові̀рний   вероя `тный 
імові̀рність   вероя `тность 
імпеда̀нс   импеда̀нс 
імпѐлер   импѐллер 
і̀мпорт   ѝмпорт 
і̀мпортний   ѝмпортный 
імпрегнува̀ння   импрегни `рование 
імпрегнува̀ти   импрегни `ровать 
і̀мпульс   ѝмпульс, толчо `к 
імпульса̀тор   импульса `тор 
і̀мпульсний   ѝмпульсный 
інва̀р   инва `р 
інваріантний   нонвариа `нтный 
інварія̀нт   инвариа `нт 
інварія̀нтність   инвариа `нтность 
інвента̀р   инвента̀рь 
інвентариза̀ція   инвентариза `ция 
інвентаризо̀ваний   инвентаризи `руемый 
інвентаризува̀льний   инвентаризѝрующий 
інвентаризува̀ти   инвентаризи `ровать 
інверсі̀йний   инверсио `нный 
інвѐрсія   инве `рсия 
інвѐртор   инве `ртор 
інвертува̀ння   инверти `рование 
інвертува̀ти   инверти `ровать 
інвестѝція   инвести `ция, капиталовложе `ние 
інвѐстор   инве `стор 
інгібі̀тор   замедлѝтель, ингибѝтор, катализа̀тор 
отрица `тельный 

інгредіє̀нт   ингредиѐнт 
і̀ндекс   ѝндекс 

індексо̀ваний   индекси `руемый, 
индекси `рующийся 

індексува̀льний   индекси `рующий 
індексува̀ння   индекса̀ция, индексѝрование 
індѐнтор   индѐнтор 
індивідуа̀льний   индивидуа `льный 
індика̀тор   индика̀тор 
індика̀торний   индика `торный 
індиферѐнтний   индиффере `нтный 
індиферѐнтність   безразли `чие 
і̀ндій   ѝндий 
індуко̀ваний   индуцѝрованный, индуцѝруемый, 
индуци `рующийся 

індуко̀ваний   наведённый 
індуктѝвність   индукти `вность 
інду̀ктор   инду̀ктор 
індукува̀льний   индуци `рующий 
індукува̀ння   индуци `рование 
індукува̀ти   индукти `ровать, индуци `ровать 
інду̀кція   инду̀кция 
індустрі̀я   индустри `я 
індустріяліза̀ція   индустриализа `ция 
індустрія̀льний   индустриа `льный 
інѐртність   ине `ртность 
інѐрція   ине `рция 
інжекто̀ваний   инжекти `руемый 
інжѐктор   инже `ктор 
інжѐкторний   инжѐкторный 
інжектува̀льний   инжекти `рующий 
інжектува̀ння   инжекти `рование 
інжектува̀ти   инжекти `ровать 
інжѐкція   инже `кция 
інженѐр   инженѐр 
інженері̀я   инженери `я 
інженѐрний   инжене `рный 
ініціюва̀ння   затра̀вка, иниции `рование 
ініція̀тор   инициа̀тор 
інкліна̀тор   инклина `тор 
інкліно̀метер   инклино `метр 
інкогруѐнтний   инкогруэ `нтный 
інкуба̀тор   инкуба̀тор 
інкуба̀торний   инкуба `торный 
інкуба̀ція   инкуба̀ция 
іноро̀дний   посторо `нний 
інсектицѝд   инсектици `д 
інспѐктор   проверя `ющий
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інспектування                                                                                                        їстівний 

інспектува̀ння   инспекти `рование 
інспектува̀ти   инспекти `ровать 
інспѐкція   инспе `кция 
інститу̀ція   учреждѐние 
інстру̀кція   инстру `кция 
інструмѐнт   инструме `нт 
інструмента̀льний   инструмента `льный 
інструмента̀рій   инструмента `рий 
інтегра̀л   интегра̀л 
інтегра̀льний   интегра `льный 
інтегра̀тор   интегра `тор 
інтегра̀ф   интегра̀ф 
інтегра̀ція   интегра `ция 
інтегро̀ваний   интегри `руемый, 
интегри `рующийся 

інтегрува̀льний   интегри `рующий 
інтегрува̀ння   интегри `рование 
інтегрува̀ти   интегри `ровать 
інтелѐкт   интеллѐкт 
інтенсѝвний   интенси `вный 
інтенсѝвність   интенси `вность 
інтенсифіка̀тор   интенсифика `тор 
інтенсифіка̀ція   интенсифика `ция 
інтенсифікува̀ти   интенсифици `ровать 
і`нтер-   интер- 
інтерва̀л   интерва̀л, промежу `ток 
інтерва̀льний   интерва `льный 
інтерметалі `чний   интерметалли `ческий 
інтерполюва̀льний   интерполи `рующий 
інтерполюва̀ння   интерполя `ция 
інтерполюва̀ти, зінтерполюва̀ти   
интерполи `ровать 

інтерполя̀тор   интерполя `тор 
інтерполя̀ція   интерполя `ция 
інтерпольо̀ваний   интерполи `руемый, 
интерполи `рующийся 

інтерпрета̀ція   интерпрета `ция 
інтерпретува̀ти   интерпрети `ровать 
інтерфѐйс   интерфѐйс 
інтерферѐнція   интерфере `нция 
інтерферомѐтер   интерферо `метр 
інтерферува̀ти   интерфери `ровать 
інтоксика̀ція   интоксика `ция 
інтру̀зія   интру `зия 
інфільтра̀ція   инфильтра `ция 
інформаці̀йний   информацио `нный 

інформа̀ція   информа `ция 
інформівнѝй   информи `рующий 
інформо̀ваний   информи `руемый 
інформува̀льний   информи `рующий 
інформува̀ти, п(р)оінформува̀ти   информѝровать 
інфразвуковѝй   инфразвуково `й 
інфрачерво̀ний   ифракра `сный 
інцидѐнція   инцидѐнция 
іржа̀   заржа `вина, ржа `вчина 
іржа̀вий   заржавѐлый 
іржа̀вий   ржа̀вый 
іржа̀вити   ржа `вить 
іржа̀віння   ржавлѐние 
іржа̀віти   ржаве `ть 
іржавкѝй   ржавѐющий 
ірига̀тор   ороси `тель 
ірига̀ція   иррига `ция 
ірѝдій   ири `дий 
і̀скра   искра ` 
іскрѝльний   искря `щий 
іскрѝнець мі̀дний   халькопири `т 
іскрѝстий   искря `щийся 
іскрѝш   колчеда̀н 
іскрі̀ння   искрѐние 
існува̀ння   существова `ние 
і̀стинний   ѝстинный, по `длинный 
і̀стинність   ѝстинность 
істо̀тний   суще `ственный 
ітераці̀йний   итерацио `нный 
ітера̀ція   итера `ция 
ітѐрбій   иттѐрбий 
ітѝ   идти ` 
і̀трій   ѝттрий 

 
Ї 

 
їдкѝй   ѐдкий 
ї̀дкість   ѐдкость 
їжачо̀к   ёрш 
їстівнѝй   съестно̀й 
 
 
 

Ї 
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йменований                                                                                                     калькувати 

 
Й 

 
ймено̀ваний   имено `ванный 
йменува̀льний   имену `ющий 
йменува̀ти   именова `ть 
ймові̀рність   вероя `тность 
йод   иод 
йодѝд   иодѝд 
йон   ион 
йоніза̀ція   иониза̀ция 
йонізо̀ваний   ионизѝруемый, ионизѝрующийся 
йонізува̀льний   ионизи `рующий 
йонізува̀ти   ионизи `ровать 
йоні̀ти   иони `ты 
йорж   ёрш 
йти   идтѝ 

 
К 

 
ка̀бель   ка̀бель 
кабі̀на   кабѝна 
ка̀блевий   ка̀бельный 
каблу̀к   каблу `к, подпя `точник 
каблу̀чка   кольцо ` 
кавѐрна   каве `рна 
кавіта̀ція   кавита̀ция 
кавстобіолі̀т   сапропели `т 
кавчу̀к   каучу `к 
кавчу̀ковий   каучу̀ковый 
каганѐць   пло̀шка 
кага̀т   кага `т, ку `ча 
кага̀тний   кага̀тный 
кагла̀   ды `мник, заты `чка 
када̀стер   када̀стр 
када̀стровий   када̀стровый 
ка̀діб   бадья `, ка̀дка, кадь, чан 
ка̀дка   ва̀нна 
ка̀дмій   ка̀дмий 
кадміюва̀ння   кадми `рование 
кадміюва̀ти   кадмѝровать 

кадр   кадр 
кадрува̀ння   кадри `рование 
кадрува̀ти   кадрѝровать 
каза̀н   каза̀н, котёл 
каза̀нний   коте `льный 
казаноагрега̀т   котлоагрега `т 
каза̀новий   котѐльный 
казано̀к   чугуно `к 
ка̀йло   кайло `, кѝрка, молото `к-кѝрка 
кайма̀   каёмка, кайма ` 
каймува̀ти   каймѝть 
калама̀р   черни `льница 
каламутѝльний   возмуща `ющий 
каламу̀тити, скаламу̀тити   мутѝть; возмуща̀ть, 
возмути `ть 

каламу̀тний   му̀тный 
каламу̀тність   му̀тность 
каламутні̀ти   мутне `ть 
каламу̀ть   муть, суспе `нзия 
каламу̀чення   взму̀чивание 
кала̀ндер   кала `ндр 
каландрува̀ння   кала̀ндрование 
кала̀ниця   я `щик гасѝльный 
календа̀р   календа̀рь 
калі̀бер   кали `бр 
калібра̀тор   калибра̀тор 
калібро̀ваний   калибро̀ванный, калибру̀емый, 
калибру `ющийся 

калібромѐтер   калиброме `тр 
калібрува̀льний   калибру `ющий 
калібрува̀ння   калиброва `ние 
калібрува̀ти   калиброва `ть 
ка̀лієва салі̀тра   ка̀лий азотноки `слый 
ка̀лій   ка̀лий 
ка̀лія   краси `тель ку̀бовой 
калориза̀тор   калориза `тор 
калорѝметер   калори `метр 
калоримѐтрія   калориметри `я 
калорѝфер   калори `фер 
калорі̀йність   калори `йность, спосо̀бность 
теплотво `рная 

калорі̀йність   теплотво `рность 
кало̀рія   кало `рия 
ка̀лька   ка̀лька 
калькува̀ння   кальки `рование 
калькува̀ти   кальки `ровать
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калькулювати                                                                                                   карборунд 

калькулюва̀ти   калькули `ровать 
калькуля̀тор   калькуля `тор 
калькуля̀ція   калькуля `ция 
калькульо̀ваний   калькули `рованный 
кальцина̀ція   кальцина̀ция, кальцинѝрование 
кальцино̀ваний   кальцини `руемый, 
кальцини `рующийся 

кальцинува̀льний   кальцини `рующий 
кальцинува̀ння   кальцина̀ция, кальцинѝрование 
кальцинува̀ти, скальцинува̀ти   кальцинѝровать 
ка̀льцій   ка̀льций 
камѐдь   гу `мми, камѐдь, клей 
каменедроба̀рка   камнедроби `лка 
каменедробѝльний   камнедроби `льний 
каменезна̀вство   петроло `гия 
каменело̀мня   карьѐр ка `менный 
каменеобробі̀ток   камнеобрабо `тка 
каменеобро̀блення   камнеобрабо̀тка 
каменеобро̀блювання   камнеобрабо̀тка 
каменеобробля̀ння   камнеобрабо̀тка 
каменеобро̀бний   камнеобраба `тывающий 
каменеподрі̀блення   камнедроблѐние 
каменері̀з   камнере `з 
каменері̀зальний   камнере `зальный 
каменері̀зний   камнере `зный 
каменоло̀м   камнетёс 
каменя̀р   ка̀менщик, камнетёс 
ка̀мера   бокс, ка̀мера 
камерто̀н   камерто `н 
камі̀нний   ка̀менный 
камі̀ння   ка̀мень 
ка̀мінь   ка̀мень 
кам’янѝй   ка `менный 
кам’яні̀ти   камене `ть 
кам’янову̀гільний   каменноу `гольный 
кана̀ва   кана̀ва 
кана̀вка   кана `вка, руче `й 
кана̀л   кана `л 
каналіза̀тор   канализа `тор 
каналізаці̀йний   канализацио `нный 
каналіза̀ція   канализа `ция 
кана̀ловий   кана̀ловый, кана `льный 
каналюва̀ння   канали `рование 
кана̀льний   кана̀ловый, кана `льный 
кана̀т   кана̀т, трос 
канатовклада̀ч   канатоукла `дчик 

канва̀   канва ` 
канелю̀ра   каннелю `ра 
кані̀стра   кани `стра 
каніфо̀ль   канифо̀ль 
кант   бро̀вка, кант 
канто̀ваний   канто̀ванный 
кантува̀льний   кантова `льный 
кантува̀ння   кантова `ние, накре `нивание 
кантува̀ти, скантува̀ти   кантова̀ть; накрѐнять, 
накрени `ть 

кантува̀ч   кантова̀тель 
ка̀па   колпа `к дымово `й трубы ` 
ка̀пати   ка̀пать 
капелю̀х   шля `па 
капелю̀шник   шля `пник 
капіля̀р   капилля `р 
капіля̀рний   волосяно `й, капилля `рный 
капіля̀рність   капилля `рность 
капіта̀л   капита `л 
капіталовкла̀дення   капиталовложе `ние 
капіта̀льний   капита `льный 
капітѐль   капитѐль 
капка̀н   лову̀шка 
каплетво̀рення   каплеобразова `ние 
каплеутво̀рювання   каплеобразова̀ние 
капо̀т   капо `т 
капро̀н   капро `н, перло `н 
капту̀р   капюшо `н 
капшу̀к   чехо̀л 
капюшо̀н   капюшо `н 
карава̀н   карава `н 
карамѐль   ку̀лёр са̀харный 
кара̀т   кара̀т 
карб   вырез, насѐчка, рубѐц 
карбамі̀д   карбамѝд 
карбі̀вка   чека̀н, чека `нка 
карбівнѝк   чека̀нщик 
карбі̀д   карби `д, углеро `дистый 
карбіра̀тор   карбюра `тор 
карбо̀ваний   насека `емый, насека̀ющийся, 
чека̀ненный, чека̀нный 

карбо̀вання   чека̀нка 
карбона̀т   карбона `т, соль углеки `слая 
карбоніза̀ція   карбониза `ция 
карбоні̀л   карбони `л 
карбору̀нд   карбору `нд

К 

Й 
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карботермія                                                                                                  кваліфікація 

карботермі̀я   карботермия ` 
карбува̀льний   вая `льный, насека `ющий, 
чека̀ночный 

карбува̀льник   чека̀нщик 
карбува̀ння   вая `ние, насека `ние, насе `чка, 
чека̀нка 

карбува̀ти, вѝкарбувати   вая̀ть; отчека̀нивать, 
отчека `нить; насека `ть, насе `чь; отмеча `ть, 
отмѐтить; чека̀нить 

карбюра̀тор   карбюра `тор 
карбюра̀ція   карбюра `ция 
ка̀рда   ка̀рда 
карда̀н   карда̀н 
карда̀нний   карда̀нный 
карда̀новий   карда̀нный 
кардина̀льний   кардина `льный 
кардіогра̀ма   кардиогра `мма 
кардіо̀їда   кардио `ида 
карѐтка   карѐтка 
кар’є̀р   карьѐр 
кар’є̀рний   карьѐрный 
карка̀с   карка `с, скеле `т 
карка̀сний   скелѐтный 
карка̀сно-   карка̀сно- 
карлю̀чити, скарлю̀чувати, скарлю̀чити   
скрю `чивать, скрю `чить 

кармазѝн   сукно̀ кра `сное 
карнѝз   карни `з 
карнѝзний   карни `зный 
каросѐрія   ку̀зов 
карст   карст 
ка̀рта   ка̀рта 
карт-бла̀нш   карт-бла̀нш 
ка̀ртер   ка̀ртер 
картѝна   карти `на 
ка̀ртка   ка̀рточка, лист, листо `к 
ка̀ртковий   ка̀рточный 
картогра̀ма   картогра `мма 
картогра̀фія   картогра `фия 
картографува̀ння   картографи `рование 
карто̀н   карто `н 
картона̀ж   картона `ж 
картона̀жний   картона `жный 
карто̀нка   карто `нка 
карто̀нний   карто̀нный 
картува̀ння   карти `рование 

карту̀ш   ка̀ртуш 
кару̀к   клей столя `рный 
кару̀нка   карни `з 
карусѐль   карусѐль 
ка̀са   ка̀сса 
каса̀ція   касса `ция 
касѐта   кассѐта 
касѐтний   кассѐтный 
каска̀д   каска̀д 
каска̀дний   каска̀дный 
ката̀ліз   ката `лиз 
каталіза̀тор   катализа `тор 
каталізува̀ти, скаталізува̀ти   катализѝровать 
каталітѝчний   каталити `ческий 
катало̀г   катало `г 
катапу̀льта   катапу `льта 
категорѝчний   категори `ческий 
категорійні̀сть   категори `йность 
катего̀рія   катего̀рия, ранг 
катерѝнка   лебёдка 
катерѝнковий   лебёдочный 
ка̀тет   ка̀тет 
катйо̀н   катио `н 
катйонува̀ння̀   катиони `рование ` 
като̀д   като `д 
ка̀хель   изразе `ц, ка `фель 
ка̀хля   изразе `ц, ка̀фель 
кача̀льний   ката̀ющий 
кача̀льня   като̀к 
ка̀чаний   ка̀танный, катаю `щийся 
кача̀ння   ката̀ние 
кача̀ти   ката̀ть 
каюва̀ння   вруба̀ние 
кая̀к   ло̀дка распашна `я 
квадра̀нт   квадра̀нт 
квадра̀т   квадра̀т 
квадрату̀ра   квадрату̀ра 
квадрильйо̀н   квадрильо `н 
ква̀зі-   ква `зи- 
квазікристалі̀чний   квазикристалли `ческий 
квазіпру̀жнѝй   квазиупру `гий 
квазістатѝчний   квазистати `ческий 
квазічастѝнки   квазичасти `цы 
квалімѐтрія   квалимѐтрия 
квалітатѝвний   квалитати `вный 
кваліфіка̀ція   квалифика `ция
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кваліфікований                                                                                          кількаразовий 

кваліфіко̀ваний   квалифици `рованный 
квант   квант 
квантитатѝвний   квантитати `вный 
квантува̀ння   квантова `ние 
ква̀пити   торопѝть 
ква̀рта   ква̀рта 
квартува̀ння   квартова `ние 
кварц   кварц 
квас   кислота ` 
ква̀снути   броди `ть 
кватѝрка віко̀нна   фо `рточка 
квач   подма̀зок 
ква̀шений   со̀ленный, солёный 
ква̀шення   соле `ние 
квита̀нція   по `лис 
кѐльма   кѐльма, мастеро `к 
кѐльня   кѐльма, лопа̀тка штукату̀рная, мастеро̀к 
кенотро̀н   кенотро `н 
керамзѝт   керамзѝт 
керамзитобето̀н   керамзитобето `н 
кера̀міка   кера̀мика 
керамі̀чний   керамѝческий 
керівнѝй   управля `ющий 
керівнѝк   управля `ющий 
кері̀вність   управля `емость 
керма̀ництво   шту̀рманство 
керма̀нич   шту `рман 
керма̀ничний   шту̀рманский 
кермо̀   пра `вило, руль, штурва `л 
кермовѝй   правѝльный, рулево̀й, штурва̀льный 
кермува̀ння   рулѐние 
кермува̀ти   рулева̀ть, рули `ть 
керн   керн 
кѐрнер   кѐрнер 
керно̀   керн 
кернува̀ти   кернѝровать 
керо̀ваний   управля `емый 
керо̀ваність   управля `емость 
керува̀льний   управля `ющий 
керува̀ння   управле `ние 
керува̀ти   администри `ровать, управля `ть 
кесо̀н   кессо `н 
кѐтгут   кѐтгут 
кѝдальний   броса̀тельный 
кѝда̀ння   броса `ние, мета̀ние 
кѝда̀ти, кѝнути   броса̀ть, бро `сить; мета̀ть 

кѝда̀тися, кѝнутися   броса̀ться, бро `ситься 
кидо̀к   бросо̀к 
кийо̀к   па̀лка 
кѝнутий   бро `совый, бро̀шенный 
кипі̀льник   кипяти `льник 
кипі̀ння   кипе `ние 
кипля̀чий   кипя `щий 
кипу̀н   кипятѝльник 
кѝсень   кислоро̀д 
кѝслий   кѝслый 
кислостійкѝй   кислотосто `йкий 
кислості̀йкість   кислосто `йкость 
кислота̀   кислота̀ 
кисло̀тний   кисло̀тный 
кисло̀тність   кисло̀тность 
кислототрѝви   кислотоупо `ры 
кислототривкѝй   кислотоупо `рный 
киснѐвий   кислоро `дный 
кисневмі̀сний   кислородосодержа̀щий 
кѝснути   бродѝть 
кит   зама̀зка (о̀кон) 
китѝця   гирля `нда, кисть 
кито̀ваний   зама̀зываемый 
китува̀ння   зама `зка 
китува̀ти, закитува̀ти   зама̀зывать, зама̀зать 
кишѐня   карма̀н 
кѝшка   рука `в 
кия̀нка   мушке `ль 
кібернѐтика   киберне `тика 
кібернетѝчний   кибернети `ческий 
ківш   ковш, лото̀к 
ківшѐвий   ковшо̀вый 
ківшовѝй   ковшо̀вый 
кі̀гті   ко `гти 
кігтьовѝй   когтево `й 
кіл   кол, прико `л 
кілкѝ   ко `лья 
кі̀ло-   ки `ло- 
кілова̀т   килова `тт 
кілово̀льт   килово `льт 
кілогѐрц   килогѐрц 
кіло̀к   кол, штырь 
кілокало̀рія   килокало `рия 
кіло̀чок   прико `л 
кіль   киль 
кількаразо̀вий   неоднокра `тный
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 780
кількаразовість                                                                                               клинчастий 

кількаразо̀вість   неоднокра `тность 
кі̀лькісний   квантитатѝвный, колѝчественный, 
чѝсленный 

кі̀лькість   колѝчество, содержа̀ние, чѝсленность, 
число ` 

кільцѐ   звено `, кольцо ` 
кільцевѝдний   кольцеобра `зный 

кільцѐвий   кольцево `й 
кільцюва̀тий   кольцеобра `зный 
кі̀льця   ко̀льца 
кільча̀стий   кольцеобра `зный 
кінема̀тика   кинема̀тика 
кінемато̀граф   кинемато `граф 
кінематогра̀фія   кинематогра `фия, кино ` 
кінеско̀п   кинеско `п 
кінѐтика   кине `тика 
кінетѝчний   кинети `ческий 
кінѐць   конѐц, оконѐчность, оконча̀ние, предѐл 
кіно̀   кино ` 
кінозніма̀ння   киносъёмки 
кіномистѐцтво   кино `, кинематогра̀фия 
кінцѐвий   заключѝтельный, конѐчный, 
оконе `чный, термина `льный, хвостово `й 

кінцевѝк   термина `л 
кі̀поть   ко̀поть 
кі̀птява   ко̀поть 
кіптя̀вий   коптя `щий, коптя `щий 
кі̀рка   ко̀рка 
кістковѝй   ко̀стный, костяно `й 
кістя̀к   карка `с, о̀стов, скеле `т 
кістянѝй   костяно `й 
кіт   шпаклёвка 
кітва̀   я `корь 
кітвѝця   я `корь 
кі̀тво̀вий   я `корный 
кіш   бу `нкер, воро `нка 
кі̀шка   ёрш 
кла̀віша   кла `виша 
клавіяту̀ра   клавиату `ра 
кла̀день   ша̀шка 
кладь   покла `жа 
кла̀поть   клок, лоску `т 
кла̀птик   кусо `чек 
кла̀птики   хло̀пья 
кла̀пті   хло `пья 
клас   класс, тип 

класифіка̀тор   классифика `тор 
класифіка̀ція   классифика `ция 
класифіко̀ваний   классифици `руемый, 
классифици `рующийся 

класифікува̀льний   классифици `рующий 
класифікува̀ти, прокласифікува̀ти   
классифици `ровать 

кла̀сний   кла̀ссный 
кла̀стер   кла `стер 
кла̀сти, покла̀сти   класть; укла̀дывать, уложѝть 
клеєварі̀ння   клееваре `ние 
клѐєння   клѐение 
клѐїти   кле `ить 
клей   клей 
клейкѝй   клѐйкий, лѝпкий, склѐивающийся 
клѐйкість   клѐйкость 
клейковина̀   клейкови `на 
клеймѝти   штемпелева `ть 
клеймлѐний   штемпелёванный 
клеймо̀   клеймо `, ма̀рка 
клеймо̀вий   штѐмпельный 
клеймува̀ння   клеймле `ние 
клеймува̀ти   клейми `ть 
клѐйстер   кле `йстер 
клѐйтух   пыж 
клѐкітний   бурля `щий 
клекоті̀ння   бурлѐние 
клекоті̀ти   бурлѝть 
клѐма   клѐмма 
клѐмний   кле `мный 
клѐпаний   клёпанный 
клепа̀ння   клепа̀ние, клёпка 
клепа̀ти   клепа `ть 
клѐпка   клёпка 
клепсѝдра   часы̀ водяны `е 
клин   клин, шпо̀нка 
клинѐць   клѝнышек 
клинко̀вий   клино `чный 
клѝновий   клѝновый 
клиномѐтер   клиноме `тр 
клинопа̀с   клинореме `нь 
клинопа̀совий   клинореме `нный 
клинцюва̀ння   клинцева `ние 
клинцюва̀ти   клинцева `ть, набива `ть, наби `ть 
клинцюва̀тий   клинови `дный 
клинча̀стий   клинови `дный
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 781
клімат                                                                                                                   колектор 

клі̀мат   кли `мат 
клі̀нкер   клѝнкер 
кліп   клип 
клі̀ренс   клѝренс 
клі̀ринг   кли `ринг 
клістро̀н   клистро `н 
клі̀тка   клѐтка 
клітковѝна   клетча̀тка, целлюло `за 
клітковѝнний   целлюло `зный 
клітковѝнно-   целлюло `зно- 
кліть   клеть 
клішѐ   клише ` 
кліщі̀   клѐщи, ца̀нга, щипцы ` 
кло̀пфер   кло̀пфер 
кло̀ччя   па̀кля 
кло̀ччяний   па̀клянный 
клубо̀к   клубо̀к, ком 
клуп   клупп 
клюва̀ти   клева `ть 
клюз   клюз 
клю̀ка   клюка ` 
ключ   ключ 
клю̀чка   клюка ` 
ключовѝй   ключево `й 
кля̀віш   та̀стер 
кля̀мка   защёлка, щеко `лда 
кля̀мра   ско `ба, хому `т 
кля̀мровий   ско `бочный, скобяно̀й 
книгосхо̀вище   библиоте `ка 
кно̀пка   кно̀пка 
кно̀пковий   кно̀почный 
коагулюва̀ння   коагуля `ция 
коагуля̀ція   коагуля `ция, свёртывание 
коагульо̀ваність   свёртываемость 
коаксія̀льний   коаксиа̀льный, концентрѝческий, 
соо `сный 

коаксія̀льність   соо `сность 
ко̀бальт   ко̀бальт 
кова̀дло   накова̀льня 
кова̀ль   кузне `ц 
кова̀льство   ремесло ` кузне `чное 
кова̀льський   кузнѐчный 
ко̀ваний   ко̀ванный, ко `ваный 
ко̀вання   ко `вка 
ковба̀ня   ры̀твина 
ко̀взальний   скользя `щий 

ко̀взанець   ползу̀н 
ко̀взання   скольжѐние 
ко̀взати   скользѝть 
ко̀взатися   скользѝть 
ко̀взаючи   ю̀зом 
ковзькѝй   ско̀льзкий 
ковкѝй   ко `вкий 
ко̀вкість   ко̀вкость 
ко̀внір   воротни `к 
ковпа̀к   ко `локол, колпа `к 
ковпачо̀к   колпачо̀к 
ковша̀   ковш 
когѐзія   когѐзия 
когерѐнтний   когере `нтный 
когерѐнтність   когере `нтность 
код   код 
коді̀льний   кана `тный 
кодо̀ваний   кодѝруемый, коди `рующийся 
кодо̀ла   бечева `, кана `т, трос, фалрѐп 
кодо̀ловий   кана̀тный 
кодува̀льний   кодѝрующий 
кодува̀ння   кодѝрование 
кодува̀ти, закодува̀ти   кодѝровать 
коерцитѝвність   коэрцити `вность 
коефіціє̀нт   коэффицие `нт 
коефіціє̀нтний   коэффицие `нтный 
кожу̀х   ко `жух, руба̀шка, футля `р, чехо `л 
кожухо̀вий   ко̀жуховый 
козиро̀к   козырёк 
ко̀зуб   ко̀роб 
ко̀кіль   ко̀киль 
коко̀н   ко̀кон 
ко̀коновий   ко̀конный 
коко̀ра   коко̀ра 
кокс   кокс 
коксо̀ваний   коксо̀ванный, коксу̀емый, 
коксу `ющийся 

коксува̀ння   коксова `ние 
коксува̀ти   коксова `ть 
кола   кол 
кола̀ндер для мі̀шанок   регс-кола̀ндр 
кола̀ндер сатинува̀льний   сатинёр 
ко̀лба   ко `лба 
колективіза̀ція   коллективиза `ция 
колектѝвний   коллекти `вный 
колѐктор   колле `ктор, собира `тель
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 782
колекторний                                                                                           кольчугалюміній 

колѐкторний   коллѐкторный 
колѐса   колёса 
ко̀лесо   колесо ` 
колесовальцюва̀льний   колесопрока `тный 
колива̀льний   кача̀тельный, кача `ющий, 
колеба `тельный, коле `блющий 

колива̀льник   ма̀ятник, пульса `тор 
колѝваний   кача̀ющийся 
колива̀ння   кача̀ние, колеба̀ние, осцилля̀ция, 
сотрясѐние, шиммѝрование 

колива̀ти   кача̀ть, колеба `ть, сотряса̀ть 
коливнѝй   кача̀ющийся, колеба `тельный, 
коле `блющийся 

коливнѝк   осцилля `тор 
колѝвність   колѐблемость 
колѝска   лю `лька 
колієобхіднѝк   путеобхо `дчик 
колієпідійма̀ч   путеподье `мник 
колієуклада̀ч   путеукла `дчик 
колі̀йний   путево̀й 
коліма̀тор   коллима̀тор 
колімаці̀йний   коллимацио `нный 
колі̀но   извѝлина, коле `но 
колі̀нчастий   колѐнчатый 
ко̀лір   окра `ска, цвет 
колі̀рний   цветово `й 
ко̀лірність   расцвѐтка 
колішнѝця   скат колёсной 
колі̀шня   скат 
коліща̀   звёздка, звёздочка 
коліща̀ти   ро `лик 
коліща̀тко, коліща̀   колёсико 
коліща̀тковий   ро̀ликовый 
ко̀лія   колея `, путь 
ко̀ло   близ, круг, о̀бласть, о̀коло, окру̀жность, 
це `пь, цикл 

коловѝй   кругово̀й, окру̀жный, циркуляцио̀нный 
коло̀ворот   во `рот, коловоро `т, лебёдка 
коловоро̀товий   во `ротный 
коло̀да   бревно̀, коло̀да, кругля̀к, пла̀ха, чурба̀н 
коло̀диця   ступѝца 
коло̀дій   колло `дий 
коло̀дка   замо̀к вися `чий, коло `дка 
коло̀дково-підбо̀рний   коло̀дочно-каблу̀чный 
коло̀дний   коло `дный 

коло̀дочка   черено `к 
колодочко̀вий   черенко `вый 
коло̀дязь   коло `дец 
коло̀дяний   бревѐнчатый 
коло̀їд   колло `ид 
коло̀їдний   коллоида̀льный, колло̀идный 
коло̀на   коло `нна 
колона̀да   колонна `да 
коло̀нка   коло `нка 
коло̀нний   коло̀нный 
коло̀нчастий   коло̀нчатый 
колоо̀біг   круговоро `т, рециркуля `ция, 
циркуля `ция 

колопо̀люсний   близпо `люсный 
колорѝметер   колори `метр 
колоримѐтрія   колоримѐтрия 
колорѝс   цѝркуль 
колоснѝк   колосни `к 
колоснико̀вий   колоснико `вый 
коло̀ти   щепа `ть 
ко̀лотий   ко `лотый 
коло̀тися   тре `скаться 
колотѝти   болта̀ть, меша `ть 
колоті̀вка   сбива̀лка 
коло̀ша   коло `ша 
колошнѝк   колошни `к 
колу̀н   топо `р 
колчеда̀н   колчеда̀н 
колю̀ба   коко `ра 
колю̀чка   шип 
колю̀чковий   шипово `й 
колючкорі̀з   шипоре `з 
кольорѝ   цвета 
кольоро̀вий   цветно `й 
кольоровимірнѝй   цветоизмери `тельный 
кольоро̀вість   цвѐтность 
кольорозна̀вство   цветове `дение 
кольоромі `р   цветомѐр 
кольоропо̀діл   цветоделе `ние 
кольоропронѝкність   цветопроница `емость 
кольоророзсі `ювання   цветорассѐяние 
кольоророзсі `яння   цветорассе `яние 
кольорості̀йкість   цветосто `йкость 
кольорочутлѝвий   цветочувствѝтельный 
кольорочутлѝвість   цветочувствѝтельность 
кольчугалюмі̀ній   кольчугалюми `ний
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 783
команда                                                                                                        комутований 

кома̀нда   кома̀нда, экипа `ж 
комахоотру̀та   инсектици `д 
комба̀йн   комба̀йн 
комба̀йнер   комбайнёр 
комбайнобудува̀ння   комбайнострое `ние 
комба̀йновий   комба̀йновый 
комбіна̀т   комбина `т 
комбінато̀рика   комбинато `рика 
комбінато̀рний   комбинато `рный 
комбінаці̀йний   комбинацио `нный 
комбіна̀ція   комбина `ция, сочета `ние 
комбінезо̀н   комбинезо `н 
комбіно̀ваний   комбини `рованный, 
комбини `руемый, комбини `рующийся 

комбінува̀ти, скомбіно̀вувати, скомбінува̀ти    
комбинѝровать, скомбини `ровать 

комерці̀йний   коммѐрческий 
ко̀мин   труба̀ вытяжна `я, труба̀ дымова `я 
комѝняр   трубочѝст 
ко̀мір   воротни `к 
комірѐць   воротни `к, фла `нец 
комі̀рка   ячѐйка 
коміркува̀тий   ячѐистый 
комо̀ра   закро `м, магази `н 
компа̀ктний   компа̀ктный, пло `тный 
компа̀ктність   компа `ктность, пло̀тность 
компа̀ктно   пло `тно 
компаньйо̀н   партнёр 
компара̀тор   компара `тор 
ко̀мпас   ко̀мпас 
компа̀унд   компау̀нд 
компаундува̀ння   компаунди `рование 
компаундува̀ти, скомпаундува̀ти   
компаунди `ровать 

компенса̀тор   компенса `тор 
компенсаці̀йний   компенсацио `нный 
компенса̀ція   возмеще `ние, компенса `ция 
компенсо̀ваний   компенси `руемый, 
компенси `рующийся 

компенсува̀льний   компенси `рующий 
компенсува̀ти, скомпенсува̀ти   компенсѝровать 
компілюва̀ння   компили `рование 
компілюва̀ти   компилирова `ть 
компіля̀ція   компиля `ция 
ко̀мплекс   ко̀мплекс 
ко̀мплексний   ко̀мплексный 

ко̀мплексність   ко `мплексность 
комплѐкт   комплѐкт, набо̀р 
комплекта̀ція   комплекта `ция 
комплекто̀ваний   комплектиро `ванный, 
комплекти `руемый 

комплекто̀вний   комплектируе `мый 
комплектува̀льний   комплекти `рующий 
комплектува̀ння   комплекта `ция 
комплектува̀ти   комплекти `ровать 
комплемента̀рний   комплемента̀рный 
композѝт   компози `т 
компо̀зитний   компози `тный 
композиці̀йний   композицио `нный 
композиці̀йність   композицио `нность 
композѝція   компози `ция 
компонѐнт   ингредие `нт, компоне `нт 
компоно̀ваний   компониро `ванный, 
компони `руемый, компони `рующийся 

компонува̀льний   компони `рующий, 
компоно `вочный 

компонува̀ння   агрегатѝрование, компоно̀вка 
компонува̀ти, скомпонува̀ти   компонѝровать; 
скомпоно `вывать, скомпонова `ть 

компо̀стер   компо `стер 
компосто̀ваний   компости `руемый, 
компости `рующийся 

компостува̀льний   компости `рующий 
компостува̀ти, закомпосто̀вувати, 

закомпостува̀ти   компостѝровать 
компресі̀йний   компрессио `нный 
компрѐсія   компре `ссия, сжа `тие 
компрѐсор   компре `ссор 
компрѐсорний   компре `ссорный 
компрѐсорня   коммпре `ссорная устано `вка 
компресува̀ння   компрессирова `ние 
компресува̀ти   компресси `ровать, 
компресси `ровать 

комп’ю̀тер   компью `тер 
комп’ю̀терний   компью `терный 
комуніка̀ція   коммуника `ция 
комутатѝвний   коммутати `вный 
комута̀тор   коммута̀тор 
комутаці̀йний   коммутацио `нный 
комута̀ція   коммута̀ция 
комуто̀ваний   коммути `руемый, 
коммути `рующийся
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комутува̀льний   коммути `рующий 
конвѐєр   конве `йер, транспортёр 
конвеєриза̀ція   конвейериза `ция 
конвеєризо̀ваний   конвейеризи `руемый, 
конвейеризи `рующийся 

конвеєризува̀льний   конвейеризѝрующий 
конвеєризува̀ти, сконвеєризо̀вувати, 
сконвеєризува̀ти   конвейеризи `ровать 

конвѐєрний   конве `йерный 
конвекці̀йний   конвекцио `нный 
конвѐнція   конвѐнция 
конвергѐнтний   конверге `нтный 
конвергѐнтність   конверге `нтность 
конвергѐнція   конверге `нция 
конвѐрсія   конвѐрсия 
конвѐртор   конвѐртор 
конвертува̀ння, відконвертува̀ння   
конверти `рование 

конвертува̀ти, відконвертува̀ти   конвертѝровать 
конґруѐнтний   конгруэ̀нтный, сравни `мый 
конґруѐнція   конгруэ `нция, сравне `ние 
конґломера̀т   конгломера `т 
конґломера̀ція   конгломера `ция 
конденса̀т   конденса̀т 
конденса̀тний   конденса `тный 
конденса̀тор   конденса `тор 
конденса̀торний   конденса `торный 
конденса̀ція   конденса `ция, сжижѐние 
конденсува̀ти, сконденсува̀ти   сжижа̀ть, сжѝдить 
кондиціонѐр   кондиционе `р 
кондиціонува̀ння   кондициони `рование 
кондиціонува̀ти   кондициони `ровать 
кондиціюва̀ння   кондициони `рование 
кондиціюва̀ти   кондициони `ровать 
кондуктометрі̀я   кондуктометри `я 
конду̀ктор   конду̀ктор 
коні̀чний   кони `ческий 
конкрѐтний   конкре `тный 
конкрѐція   конкрѐция 
конопа̀тити   конопа `тить 
конопа̀тка   конопа `тка 
конопа̀чення   оконопа `чивание 
коно̀пельний   пенько `вый 
коно̀плі   пенька ` 
коно̀пля̀ний   пенько `вый 
консекутѝвний   консекути `вный 

консерва̀нт   консерва `нт, срѐдство 
консерви `рующее 

консерва̀ція   консерва `ция 
консерво̀ваний   консерви `руемый, 
консерви `рующийся 

консервува̀льний   консерви `рующий 
консервува̀ння   консерви `рование 
консервува̀ти, законсервува̀ти   консервѝровать 
консистѐнтний   консисте `нтный 
консистѐнція   консисте `нция 
консо̀ль   консо `ль 
консо̀льний   консо `льный 
конста̀нта   конста̀нта, постоя `нная 
константа̀н   константа `н 
конста̀нтний   конста `нтный 
конструйо̀ваний   конструи `рованный, 
конструи `руемый, конструи `рующийся 

констру̀ктор   констру `ктор 
конструкці̀йний   конструкцио `нный 
констру̀кція   констру `кция 
конструюва̀льний   конструи `рующий 
конструюва̀ння   конструи `рование 
конструюва̀ти, сконструюва̀ти   конструѝровать, 
сконструи `ровать 

конта̀кт   конта `кт 
конта̀ктно-   конта̀ктно- 
контакто̀ваний   контакти `рующийся 
конта̀ктор   конта̀ктор 
контактува̀льний   контакти `рующий 
контактува̀ння   контакти `рование 
контактува̀ти   контакти `ровать 
контѐйнер   контѐйнер 
контѐйнерний   конте `йнерный 
континѐнт   контине `нт 
континента̀льний   континента `льный 
контѝнуум   конти `нуум 
контра̀кт   контра̀кт, подря `д 
контра̀кція   контра̀кция 
контра̀ст   контра̀ст 
контра̀стний   контра `стный 
контрастува̀ння   контрасти `рование 
контрастува̀ти   контрасти `ровать 
контрбалансѝр   контрбаланси `р 
контрга̀йка   контрга `йка 
контро̀лер   контро `ллер 
контролівнѝй   контроли `рующий
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контролюва̀льний   контроли `рующий 
контролюва̀ння   контроли `рование 
контролюва̀ти, проконтролюва̀ти   
контроли `ровать, проконтроли `ровать 

контро̀ль   контро̀ль 
контро̀льний   контроли `руемый, 
контроли `рующийся, контро `льный 

контро̀льник   контро `ллер 
контро̀льно-   контро `льно- 
контрольо̀ваний   контроли `рованный, 
контроли `руемый, контроли `рующийся 

контрпа̀ра   контрпа `р 
контрфо̀рс   контрфо `рс 
контрцѐнтер   контрце `нтр 
ко̀нтур   ко̀нтур, о̀черк, очерта `ние 
ко̀нтурний   ко `нтурный 
ко̀нус   ко̀нус 
ко̀нусний   ко̀нусный 
ко̀нусність   ко̀нусность 
конусоподі̀бний   конусообра `зный 
конусоподі̀бність   конусообра `зность 
конфігура̀ція   конфигура `ция 
конфо̀рка   конфо̀рка 
конфо̀рмний   конфо `рмный 
концентра̀т   концентра `т 
концентра̀тор   концентра `тор 
концентра̀ція   концентра `ция 
концентра̀ція   содержа `ние 
концентрѝчний   концентри `ческий 
концентрѝчність   концентри `чность 
концентрівнѝй   концентри `рующий 
концентро̀ваний   концентри `рованный, 
концентри `руемый, концентри `рующийся 

концентрува̀льний   концентри `рующий 
концентрува̀ти, сконцентро̀вувати, 
сконцентрува̀ти   концентри `ровать, 
сконцентри `ровать; 

концептуа̀льний   концептуа `льный 
концѐпція   концѐпция 
кооператѝвний   кооперати `вный 
координа̀ти   координа `ты 
координа̀тний   координа `тный 
координа̀ція   координа `ция 
координо̀ваний   координи `руемый, 
координи `рующийся 

координува̀льний   координи `рующий 

координува̀ння, скоординува̀ння   
координи `рование 

координува̀ти, скоординува̀ти   координѝровать 
копа̀   копна ` 
копа̀лина   ископа `емое 
копальнебудівнѝк   шахтострои `тель 
копа̀льневий   прииско `вый 
копа̀льневий   руднико `вый, рудни `чный, 
ша `хтенный 

копальнепідійма̀ч   шахтоподёмник 
копа̀льний   копа̀ющий 
копа̀льня   ко `пь, при `иск, руднѝк, сква `жина, 
ша `хта, шурф 

ко̀паний   ко̀панный, ры̀тый, рытьё, экскава̀ция 
копа̀ння   ко̀пка 
ко̀пань   котлова `н 
копа̀р   копёр 
копа̀ти   копа `ть, ры `ть 
копа̀ч   копа `ч, копёр 
копѝстка   меша `лка, ры `ро 
копѝця   копна ` 
копѝчення   копне `ние 
копѝчити   копнѝть 
копійо̀ваний   копи `руемый, копи `рующийся 
копіюва̀лка   копѝрка 
копіюва̀льний   копи `рующий 
копіюва̀льник   копиро `вщик 
копіюва̀ння   копѝрование 
копіюва̀ти, скопіюва̀ти   копѝровать, скопѝровать 
копіюва̀ч   копиро `вщик 
ко̀пія   воспроизведѐние, ко `пия 
копнѐвий   карье `рный 
копнува̀ння   копне `ние 
ко̀пня   карьѐр 
кополімѐр   сополимѐр 
коптѝти   копти `ть 
ко̀пчення   копчѐние 
кора̀   кора ` 
корабѐль   кора̀бль 
корабѐльний   корабѐльный 
корабѐльня   верфь, судове `рфь 
ко̀рба   кривошѝп, лебёдка, моты̀ль, рукоя̀тка, 
ру `чка 

ко̀рбовий   кривоши `пный, лебёдочный 
корбові̀д   шату̀н 
ко̀рбово-   кривоши `пно-
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корд   корд 
ко̀рда   ко̀рда 
кордо̀н   грани `ца 
коректівнѝй   корректи `рующий 
коректо̀ваний   корректи `рованный, 
корректи `руемый 

коректува̀льний   корректи `рующий 
коректува̀ння   корректи `рование 
коректува̀ти, скоректува̀ти   корректѝровать, 
откорректи `ровать 

коректу̀рний   пра̀вочный 
корѐкція   корре `кция 
кореляці̀йний   корреляцио `нный 
кореля̀ція   корреля `ция 
коренѐвий   корнево `й 
коренедроба̀рка   корнедроби `лка 
корѐць   черпа `к 
коригівнѝй   корректи `рующий 
кориго̀ваний   корректи `рованный, 
корректи `руемый 

коригува̀льний   корректи `рующий 
коригува̀ння   корректѝрование, корригѝрование 
коригува̀ти, відкоригува̀ти   корректи `ровать, 
откорректи `ровать 

коридо̀р   пасса `ж 
корѝна   на̀кипь 
корѝсний   поле `зный 
користува̀тися   по `льзоваться 
користува̀ч   по `льзователь 
ко̀ристь   при `быль 
коритковѐць   швѐллер 
корѝтковий   швѐллерный 
кориткува̀тий   шве `ллерный 
корѝто   коры `то, лото̀к 
коритоподі̀бний   корытообра `зный 
корѝчний   кори `чный 
корінѐць   корешо `к 
коріннѝй   коренно `й 
ко̀рінь   ко `рень, радѝкал 
ко̀рко̀вий   ко̀рковый, про `бковый 
корком’я̀лка   пробкообжима `тель 
корконатиска̀ч   пробкодави `тель 
коркотя̀г   про `бочник, што `пор 
коркотягоподі `бний   штопорообра̀зный 
коркотя̀жний   што̀порный, штопорообра̀зный 
коркува̀ння   укупо `рка 

корм   корм 
кормоподрі̀бнювач   кормоизмельчѝтель 
ко̀роб   ко̀роб, ку̀зов, труба ` вытяжна̀я 
коро̀бка   бокс, коро `бка 
ко̀робовий   ко̀робовый 
коро̀бчастий   коро `бчатый 
кородівнѝй   корроди `рующий 
кородува̀льний   корроди `рующий 
кородува̀ти, скородува̀ти   корродѝровать 
корозієстійкѝй   коррозиеусто `йчивый 
корозіюва̀льний   корроди `рующий 
корозіюва̀ти, скорозіюва̀ти   корродѝровать 
коро̀зія   корро `зия, я `звина 
ко̀рок   кран про `бковый, про `бка 
коро̀мѝсло   баланси `р, коромы `сло 
коро̀на   коро `на 
коронівнѝй   корони `рующий 
коро̀нка   коро `нка 
коронува̀льний   корони `рующий 
коронува̀ння   корони `рование 
коронува̀ти   корони `ровать 
коро̀нчастий   коро `нчатый 
коро̀ткий   коро `ткий, кра `ткий 
коротковѝмірний   короткоме `рный 
короткоді̀йний   короткодѐйствующий 
короткодія̀   короткоде `йствие 
короткозамика̀ч   короткозамыка̀тель 
короткоза̀мкнений   короткоза `мкнутый 
короткозо̀рий   близору `кий 
короткоплѐчий   короткопле `чий 
короткопо̀люсний   короткопо `люсный 
короткострумѝнний   короткостру `йный 
короткофо̀кусний   короткофо `кусный 
короткохвильовѝй   коротковолно `вый 
короткоча̀сний   кратковре `менный 
короткочѝнний   короткодѐйствующий 
коро̀тшати   укора̀чиваться 
ко̀рпус   ко `рпус 
корпу̀скула   корпу `скула 
корпускуля̀рний   корпускуля `рный 
корпуснѝй   корпусно `й 
кору̀нд   кору `нд 
кору̀ндовий   кору `ндовый 
коса̀   коса ` 
коса̀р   коса `рь 
коса̀рка   коси `лка
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косий                                                                                                                      кратний 

косѝй   косо `й 
косѝльний   косѝльный 
косина̀   диагона `ль, раско `с 
косѝнець   науго `льник, раско `с, уго̀льник 
косѝнний   диагона `льный 
ко̀синус   ко̀синус 
косинусо̀їда   косинусои `да 
косинусо̀їдний   косинусоида̀льный 
космі̀чний, всесві̀тній   косми `ческий 
космого̀нія   космого `ния 
космодро̀м   космодро̀м 
космоло̀гія   космоло `гия 
космона̀вт   астрона `вт, космона `вт 
космона̀втика   космона `втика 
ко̀смос   ко̀смос 
косовѝк   ходо̀к 
косовѝця   поко̀с 
косозу̀бчастий   косозу `бчатый 
косоку̀тник   косоуго `льник 
кососиметрѝчний   кососимметрѝческий 
кострѝця   костра̀ 
ко̀стур   клюка ` 
кося̀к   отко `с, подко̀с 
косяко̀вий   отко̀сный, подко `сный 
котѐл   каза̀н, котёл 
котѐльня   коте `льная 
котѝти   катѝть 
коті̀ння   ката̀ние, каче `ние 
коткѝй   катя `щийся, самокатя `щийся 
коткува̀ння   прика̀тывание, ука̀тка, ука̀тывание 
коткува̀ти, закоткува̀ти, покоткува̀ти   
прика `тывать, прикати `ть 

котлобудува̀ння   котлострое `ние 
котлова̀н   котлова̀н 
котло̀вий   котѐльный 
котловѝна   котлови `на 
котлона̀гляд   котлонадзо `р 
котлотурбі̀нний   котлотурби `нный 
кото̀к   като̀к 
коту̀шка   кату̀шка 
ко̀тячий   котя `щий 
кочега̀р   исто `пник, кочега `р 
ко̀чений   ка̀танный, катаю `щийся 
ко̀чення   ката̀ние 
ко̀чет   уклю `чина 
ко̀шик   корзи `на 

кошовѝй   бу̀нкерный 
кошт   счёт 
ко̀шти   срѐдства, счёт 
кошто̀вний   драгоце `нный 
кошто̀рис   смѐта 
кравѐць   сшива `льщик 
кравѐцький   поши `вочный 
краді̀жка   компиля `ция 
край   бѐрег, бордю̀р, борт, край, кро̀мка, 
обо̀чина, оконе `чность, ребро̀, фланг 

кра̀йній   гранѝчный, оконѐчный, предѐльный 
крайовѝй   краево̀й 
кра̀ма̀р   ла̀вочник 
крамнѝця   ла̀вка, магази `н 
кран   вѐнтиль, кран 
кра̀нний   кра `нный 
кра̀новий   кра `нный 
кра̀пати   ка̀пать 
кра̀пельний   ка̀пельный 
кра̀пельниця   ка̀пельница 
кра̀пельничка   пипе `тка 
кра̀пка   то `чка 
крапківнѝй   пункти `рующий 
крапко̀ваний   пункти `руемый 
крапко̀вий   то̀чечный 
крапкува̀льний   пунктирова `льный 
крапкува̀ння   пунктиро `вка 
крапкува̀ти, покрапкува̀ти   пункти `ровать 
краплевідбірнѝк   брызгоотдели `тель 
краплевіддільнѝк   каплеотдели `тель 
краплевідокрѐмлювач   каплеотделѝтель 
краплезбира̀ч   каплеулови `тель 
краплеутво̀рення   каплеобразова̀ние 
краплѝна   ка̀пля 
краплѝнний   ка̀пельный 
краплѝнник   ка̀пельница 
краплиннорідѝнний   капельножѝдкий 
краплѝстий   каплеви `дный 
кра̀плі   бры `зги 
краплі̀вка   ка̀пельница 
краплі̀ння   ожижѐние 
кра̀пля   ка̀пля 
крапча̀стий   пункти `рный 
кра̀тер   кра `тер 
кра̀тне   кра `тное 
кра̀тний   кра̀тный
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кратність                                                                                                               кришити 

кра̀тність   кра̀тность 
крафт-папі̀р   крафт-бума̀га 
кра̀щий   предпочтѝтельный 
кра̀яльник   закро̀йщик 
кра̀яний   ре `занный, ре `заный 
кра̀яння   рѐзание, ре `зка 
кра̀яти, розкро̀ювати, розкра̀яти   ре `зать; 
разреза `ть, разре `зать 

края̀чка   маши `на рѐзальная 
кредѝт   креди `т 
крѐйда   ка̀льций углеки `слый, мѐл 
крѐйдище   карьѐр мелово `й 
крейдо̀вня   карьѐр мелово `й 
крейдя̀ний   мѐловой 
крѐйцкопф   ползу̀н 
крѐкінг   крѐкинг 
крѐмінь   кре `мень 
кремнезѐм   кремнезём 
крѐмній   крѐмний, сили `ций 
крѐмнійоргані `чний   крѐмнийоргани `ческий 
крѐмпіль   консо `ль, кронште `йн 
крен   крен 
крѐнзель   кре `нзель 
креса̀ло   зажига̀лка 
крѐсленик   а̀брис, диагра̀мма, чертёж, эпю̀ра 
крѐслення   вычѐрчивание, зачѐрчивание, 
чертёж, черчѐние 

крѐслити   вычѐрчивать, черти `ть 
кресля̀р   чертёжник 
кресля̀рка   готова̀льня 
кресля̀рня   мастерска̀я чертёжная, чертёжная 
кресля̀рський   чертёжный 
крива̀   крива `я 
кривѝй   криво `й 
кривина̀   кривизна̀ 
крѝвка   лека̀ло 
криволіні̀йний   криволине `йный 
кривосторо̀нній   кривосторо `нний 
крѝга   лёд 
кригола̀м   ледоко `л 
кригопла̀в   ледохо `д 
криготво̀рення   льодообразова `ние 
кригоутво̀рення   льодообразова `ние 
кригоутво̀рювання   льодообразова `ние 
крижанѝй   ледяно `й 
крижѝна   льди `на 

крило̀   крыло `, лопа `тка 
крѝльце   ло̀пасть 
крильча̀стий   крильча̀тый, ло `пастный 
крильча̀тка   крыльча̀тка 
кринѝця   коло̀дец 
крипто̀н   крипто̀н 
крѝси   губа̀ 
крѝсѝс   фла̀нец 
крѝсовий   фла `нцевый 
криста̀л   криста `лл 
кристалѐвий   кристалли `ческий 
кристалѐвість   кристалли `чность 
кристаліза̀тор   сосу `д кристаллизацио `нный 
кристаліза̀ція   кристаллиза `ция 
кристал(із)івнѝй   кристаллизи `рующий 
кристал(із)о̀ваний   кристаллизи `рующийся 
кристал(із)ува̀льний   кристаллизѝрующий 
кристалі̀чний   кристалли `ческий 
кристалі̀чність   кристалли `чность 
кристалогідра̀ти   кристаллогидра̀ты 
кристалогра̀фія   кристаллогра `фия 
кристалоо̀птика   кристаллоо `птика 
кристалува̀ння   кристаллиза `ция 
кристал(із)ува̀ти, скристалізо̀вувати, 
скристал(із)ува̀ти   кристаллизи `ровать 

кристалѝстий   кристаллови `дный 
крисува̀ння   фланцева `ние 
крисува̀ти   фланцева `ть 
критѐрій   крите `рий 
крѝти   кры̀ть 
критѝчний   критѝческий 
критѝчність   крити `чность 
крихкѝй   кро `хкий, рассы `пчатый, хру `пкий, 
хрупколо `мкий 

крѝхкість   рассы̀пчатость, хру `пкость 
крихкокристалі̀чний   хрупкокристаллѝческий 
крѝхта   кро `шка 
крѝцевий   стально `й 
крицюва̀ння   томлѐние 
крицюва̀ти   томѝть 
крѝця   сталь 
крицьо̀ваний   томлённый 
крѝшення   измельчѐние 
кришѝльний   кроши `льный 
кришѝти, покришѝти   измельча̀ть, измельчѝть; 
кроши `ть; мельчѝть
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кришіння                                                                                                                    кулон 

криші̀ння   кро̀шка 
крѝшник   дроби `лка 
кришта̀ль   хруста̀ль 
крі̀о-   кри `о- 
кріомѐтер   криомѐтр 
кріоста̀т   криоста̀т 
кріотро̀н   криотро `н 
кріпѝльний   крепи `тельный 
кріпѝльні дета̀лі   крепёж 
кріпѝти   крепи `ть 
крі̀плений   креплённый 
крі̀плення   крепёж, крепле `ние, крепь 
кріт   крот 
кро̀йцкопф   крейцко `пф 
кройцма̀йсель   крейцмѐйсель, у̀зкое зубѝло 
крок   градиѐнт, шаг 
кро̀ква   стропи `ло 
кро̀квина   нога ` стропи `льная 
кро̀квити   стропили `ть 
кроквува̀ння   остропи `ливание 
кроквува̀ти, обкроквува̀ти   остропи `ливать, 
остропи `лить 

кро̀ковий   ша̀говый 
крокомѐтер   шагомѐтр 
крокомі̀р   педо̀метр, шагоме `р 
крокува̀льний   шага `ющий 
крокува̀ння   шага̀ние 
кроку̀ючий   шага̀ющий 
крон   кронгла `с 
кронгла̀с   кронгла̀с 
кро̀ни   кро̀ны 
кронцѝркуль   кронци `ркуль 
кроншта̀йн   кронште `йн 
кропѝти   бры `згать, бры `знуть 
кро̀плення   на̀брызг, набры `згивание 
кро̀синг   кро `ссинг 
кро̀сна   пя `льцы 
крохма̀ль   крахма̀л 
круг   круг 
кру̀глий   кру̀глый 
кругло-довга̀стий   ова `льный 
круглодо̀нний   круглодо `нный 
круглозу̀бці   круглогу `бцы 
кругля̀к   кругля `к, лес кру̀глый 
круговѝй   кругово `й 
кругооберта̀ння   круговраще `ние 

кругоо̀біг   круговоро `т, циркуля `ция 
кружа̀ло   диск, круг 
кружа̀льний   дѝсковый 
кружѐць   кату̀шка 
кружѝти   кружи `ть 
кружільнѝця   подпя `тник 
кружлі̀вка   центрифу `га 
кружля̀ти   кружѝть 
крупѝнка   гра̀нула 
крутенѐвий   махово `й 
крутенѐць   махови `к, колесо ` махово `е 
кру̀тень   маховѝк, колесо ` махово `е 
кру̀тень   шкив 
крутѝй   круто `й, обры `вистый 
крутѝлка   карусѐль 
крутѝльний   вертя `щий 
крутѝльний   крути `льный, крутя `щий 
крутѝти   вертѐть, кружи `ть, крути `ть 
крутѝтися   вертѐться, крути `ться 
круті̀ння   верчѐние, кру `тка, кручѐние 
кру̀тість   крутизна ` 
круткѝй   крутя `щийся 
крутоспаднѝй   крутопа `дающий 
крутоя̀р   обры `в 
кру̀чений   верчёный 
кру̀чений   крутя `щийся, кру `ченный 
кру̀чення   кру̀тка, круче `ние 
кряж   кряж 
ксено̀н   ксено `н 
ксерогра̀фія   ксерогра `фия 
куб   куб 
ку̀бовий   ку̀бовый 
кубомѐтер   кубомѐтр 
кува̀лда   кува `лда 
кува̀льний   ко `вочный 
кува̀ння   ко̀вка, поко `вка, проко `вка 
ку̀вати   кова `ть 
ку̀зня   ку̀зница 
ку̀зов   ку̀зов 
кула̀к   кула̀к 
кулачко̀вий   кулачко̀вый 
кулачо̀к   кулачо̀к 
кулевальцюва̀льний   шаропрока `тный 
кулевѝдний   сфероида `льный 
кулі̀са   кули `са 
куло̀н   куло `н
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кулонометрія                                                                                                  лагодження 

кулономѐтрія   кулонометри `я 
ку̀ля   балло `н, пу̀ля, сфѐра, шар, ядро̀ 
куля̀стий   глобуля `рный, сфероида̀льный, 
шарови `дный, шарообра `зный 

куля̀стість   шаровѝдность, шарообра̀зность 
ку̀лька   гло̀була, королёк, ша `рик 
кульковальницѐвий   шарикоподшѝпниковый 
кульковальнѝця   шарикоподши `пник 
ку̀льковий   ша̀риковый 
кульовѝй   шарово `й 
культива̀тор   культива `тор 
культива̀ція   культива `ция 
культиво̀ваний   культиви `руемый, 
культиви `рующийся 

культивува̀льний   культиви `рующий 
культивува̀ння   культиви `рование 
культивува̀ти, закультиво̀вувати, 
закультивува̀ти   культивѝровать, 
закультиви `ровать 

кумулятѝвний   кумуляти `вный 
кумуля̀ція   кумуля `ция, накопле `ние 
кумульо̀ваний   кумулѝрованный, кумулѝруемый 
ку̀па   во̀рох, ку `ча 
купелю̀вання   купелѝрование, трейбова̀ние 
купеля̀ція   купеля `ция 
ку̀піль   ва̀нна 
ку̀пільниця   ва̀нна 
ку̀пільниця   помеще `ние ва `нное 
купі̀льня   ва̀нная 
ку̀порос   ку̀порос 
купча̀стий   ку̀чный 
купча̀стість   ку̀чность 
курѝти   кури `ть 
курѝти   пыли `ть 
курѝтися   дыми `ться 
курі̀ння   куре `ние 
курс   курс 
курсовѝй   курсово `й 
курсо̀граф   курсо̀граф 
курсо̀рний   курсо̀рный 
ку̀рява   по̀рох, пыль 
ку̀рявий   пы `льный 
ку̀сень   кусо `к 
кусковѝй   кусково `й 
куста̀р   куста̀рь 
куста̀рний   куста̀рный 

кут   у̀гол 
ку̀ти, вѝкути   отко `вывать, откова̀ть 
ку̀тий   ко `ваный 
кутівнѝця   э̀ккер 
ку̀тник   ви `нкель, око `вка уго `льная, уголо `к, 
уго `льник 

кутнико̀вий   уголко `вый 
ку̀тній   углово `й 
кутовѝй   науго `льный, углово `й, уго `льный 
куто̀к   уголо `к 
кутомі̀р   секста̀нт, транспорти `р, угломе `р 
кутомі̀рний   угломѐрный 
куто̀чок   уголо `к 
кухова̀рський   пова `ренный 
ку̀холь   ква̀рта, кру `жка, ча̀шка 
кухо̀нний   пова `ренный, пова `ренный 
кучугу̀ра   сугро `б 
кушні̀р   скорня `к 
кушні̀рство   ремесло̀ скорня̀жное, скорня̀чество 
кушні̀рський   скорня `жий, скорня `жный 
кушнірува̀ти   скорня `жничать 
кшталт   штыб 
кювѐт   кюве `т 
кювѐта   кюве `та 
кюрі̀   кюри ` 
кю̀рій   кю̀рий 

 
Л 

 
лабі̀льний   лабѝльный 
лабі̀льність   лабѝльность 
лабірѝнт   лабирѝнт 
лаборато̀рія   лаборато `рия 
лаборато̀рний   лаборато `рный 
ла̀ва   ла̀ва, ла̀вка, по̀лка, скамья̀, строй, шерѐнга 
лавѝна   лави `на 
лавѝнний   лави `нный 
лавинотво̀рення   лавинообразова̀ние 
лавиноу̀твір   лавинообразова `ние 
лавиноутво̀рення   лавинообразова `ние 
лавиноутво̀рювання   лавинообразова `ние 
лавса̀н   лавса `н 
ла̀годження   исправлѐние, нала̀дка, нала̀живание, 
ремонти `рование, чи `нка, почи `нка
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ла̀годити, пола̀годити   исправля̀ть, испра̀вить; 
починя `ть, почини `ть; ремонти `ровать, 
отремонти `ровать; чини `ть, почини `ть 

ладівнѝця   патронта `ш 
ладна̀ння   настро `йка 
ладо̀ваний   заряжа̀емый 
ладува̀льний   заряжа̀ющий 
ладува̀ння   заря `дка 
ладува̀ти, наладува̀ти   заряжа̀ть, зарядѝть 
ладу̀нок   снаря `д 
ла̀зер   ла̀зер 
ла̀зерний   ла `зерный 
ла̀зня   ба̀ня 
лазурѝт   лазури `т 
лак   лак 
ла̀кмус   ла̀кмус 
лако̀ваний   лакиро `ванный, лакиру `емый, 
лакиру `ющийся 

лакрима̀тор   вещество ` слезоточѝвое, 
лакрима `тор 

лактомѐтер   лактомѐтр 
лакува̀льний   лакиро `вочный, лакиру `ющий 
лакува̀ння   лакирова `ние, нане `сение ла `ка 
лакува̀ти   лакирова `ть, покрыва `ть ла̀ком 
лаку̀на   лаку `на 
лама̀льний   лома̀ющий 
ла̀мана   ло `маная 
ла̀маний   лома̀емый 
зла̀мання   изло `м 
лама̀ння   лома̀ние, ло̀мка, поло `мка, слом 
ла̀мань   лом 
лама̀ти   лома̀ть 
лама̀ч   лома̀тель 
ламѐль   ламѐль 
ламіна̀рний   ламина `рный 
ламіна̀т   материа̀л слои `стый 
ламкѝй   лома̀ющийся, ло̀мкий, хру `пкий 
ла̀мкість   ло̀мкость 
ла̀мний   лома̀емый 
ла̀мпа   ла̀мпа 
ла̀мповий   ла̀мповый 
ла̀мпочка спиртова̀   спирто `вка 
ла̀нка   звено ` 
ланкосклада̀льний   звеносбо `рочный 
ланолін   воск шерстяно `й, ланолѝн 
ланта̀н   ланта `н 

лантанѝды   лантано `иды 
лантані̀ди   лантани `ды, лантано `иды 
лантано̀їд   мета̀лл редкоземѐльный 
лантано̀їди   лантани `ды, лантано̀иды 
ла̀нтух   мешо `к 
ланцю̀г   цепь, чал 
ланцюгов’яза̀льний   цеповяза̀льный 
ланцюго̀вий   цепно `й 
ланцюжко̀вий   цепо `чный 
ланцю̀жний   цепно `й 
ланцюжо̀к   цепо `чка 
ла̀па   ла̀па 
лапінгува̀ння   лапингова `ние 
ла̀пка   ла̀пка 
ла̀пковий   ла̀пковый 
ла̀та   ла̀та, обрешётина, подрешѐтина, 
реше `тина, слѐга 

лата̀ти   чини `ть 
латѐкс   лате `кс 
латѐнтний   лате `нтный 
ла̀тка   запла `та, рѐечка 
лато̀ваний   латиро `ванный, латиру `емый, 
латиру `ющийся, обреше `ченный 

латува̀льний   латиро `вочный, латиру `ющий 
латува̀ння   латирова `ние, обрешётка, 
обреше `чивание, решече `ние 

латува̀ти, полатува̀ти   латирова̀ть; обрешѐчивать, 
обреше `чивать; решети `ть 

лату̀нь   лату̀нь, цинк-мѐдный сплав 
лаштунко̀вий   устано `вочный 
лашту̀нок   устано `вка 
лѐгер   лѐгер, ри `гель 
легкѝй   лёгкий, легково `й 
лѐгкість   лёгкость 
легкова̀гий   малове `сный 
легкова̀гість   легкове `сность 
легковідно̀влюваний   легковосстана̀вливаемый 
легковідно̀вний   легковосстана `вливаемый 
легкозаймѝстий   легковозгора `емый, 
легковоспламеня `ющийся 

легкозакипа̀льний   низкокипя `щий 
легкозамі̀нюваний   легкосменя `емый 
легкозапа̀люваний   легковозгора̀емый 
легкозапа̀льний   легковоспламеня `ющийся 
легкозмі̀нний   легкосменя `емый 
легкообѐртаний   легковраща `ющийся

Л 
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легкооберто̀вий   легковраща `ющийся 
легкопальнѝй   легкогорю̀чий, огнеопа̀сный 
легкопопра̀вний   легкоисправи `мый 
легкопроникнѝй   легкопроница `емый 
легкопрохі̀дність   удобопроходи `мость 
легкорозщіпнѝй   легкорасщепля `ющий 
легкорухлѝвий   легкоподви `жный 
легкорухлѝвість   удобоподви `жность 
легкорухо̀мий   легкоподви `жный 
легкоспа̀д   парашю `т 
легкото̀пкий   низкопла `вкий 
легкото̀пний   эвтекти `ческий 
легкоуклада̀льність   удобоукла `дываемость 
легкохі̀дний   легкохо `дный 
лего̀ваний   легѝруемый 
легува̀льний   легиро `вочный, леги `рующий 
легува̀ння   леги `рование 
легува̀ти, пролегува̀ти   леги `ровать 
ледені̀ти   леденѐть 
ледь   сла̀бо 
лежа̀к   бо̀ров, лѐгель 
лежа̀ти   лежа `ть, поко `иться 
лежа̀чий   лежа̀щий 
лежачо̀к   борово̀к 
лѐжво   подши `пник 
лежі̀нь   лежа `щий, лѐжень 
лежкѝй   лежа̀чий 
лѐжма   плашмя ` 
лежу̀н   лежа̀щий 
лѐзо   лѐзвие, остриё 
лѐзовий   лезви `йный 
лѐйка   лѐйка 
лека̀ло   лека̀ло 
лѐма   лѐмма 
лемі̀ш   лѐмех 
лен   лён 
лер   лер 
лѐрка   лѐрка 
леркотрима̀ч   леркодержа `тель 
лес   лёсс 
леткѝй   лету̀чий, улету `чиваемый, 
улету `чивающийся 

лѐткість   лету̀честь, улету `чиваемость, 
фугити `вность 

лето̀вище   аэродро̀м, аэропо `рт 
лето̀вищний   аэродро `мный 

лету̀н   авиа̀тор, лётчик 
лету̀нство   авиа `ция 
лету̀нський двигу̀н   авиадви `гатель 
лету̀нський руші̀й   авиадви `гатель 
лету̀чість   лету `честь 
летю̀чий   лету̀чий 
леща̀та   жом, тиски ` 
леща̀тний   тиско̀вый 
лива̀рний   литѐйный 
лива̀рник   лите `йщик 
лива̀рня   заво̀д лите `йный, лите `йная 
ливнѝк   литни `к 
лѝко   луб, моча̀ло 
лѝмар   шо̀рник 
лима̀рний   шо̀рный 
лима̀рство   ремесло ` шо `рное 
лима̀рський   шо `рный 
лимпа̀ч   сама `н 
лѝнва   кана̀т, трос, фалрѐп 
лѝнвовий   кана̀тный 
линвопрядѝльний   канатопрядѝльный 
линвопряді̀ння   канатопрядѐние 
линвопря̀дний   канатопрядѝльный 
линвоуклада̀ч   канатоукла `дчик 
линвохо̀дець   канатохо `дец 
лѝнка   тро̀сик 
линя̀вий   выцвета̀ющий 
линя̀ння   выцвета̀ние 
линя̀ти, злиня̀ти   линя̀ть; выцвета̀ть, вы̀цвести 
лѝпкий   адгези `вный, вя `зкий, ли `пкий 
лѝпкість   клѐйкость, лѝпкость 
липкомі̀р   вискозѝметр 
лисѝчка   струбци `на 
лисковѐць   я `шма 
лист   лист, письмо̀, про `тивень 
листовальцівнѝй   листопрока `тный 
листовѝй   листово `й 
листозгина̀льний   листоги `бочный 
листо̀к   лист, листо̀к 
листоправѝльний   листоправи `льный 
листоштампува̀льний   листоштампо̀вочный 
листоподі̀бний   листовѝдный, листообра̀зный 
листянѝй   ли `ственный 
литво̀   литьё, отли `вка 
лѝти   лить 
лѝтий   вы `литый, лито `й
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литтє̀вий   литьево `й 
лиття̀   литьё 
лицьовѝй   лицево `й, фронта `льный 
личинкоотру̀тѝт   ларвици `ды 
личко̀вання   облицо `вка 
личкува̀льний   облицо `вочный 
личкува̀ння   облицо `вка, расши `вка (шво `в) 
личкува̀ти   светлова `ть 
личо̀к   мелкозу `бка 
лиша̀ти, лишѝти   оставля `ть, оста `вить 
лѝшок   вы `чет, оста̀ток 
лѝштва   багѐт, нали `чник, пла `нка 
лѝштвовий   пла `нковый 
лища̀к   слюда ` 
лищако̀вий   слюдяно̀й 
лищако̀вистий   слюдяни `стый 
лищаковѝтість   слюдяни `стость 
лищаконо̀сний   слюдоно `сный 
лі̀вар   домкра̀т, подъёмник 
лі̀вий   лѐвый 
лівоґвинтовѝй   левовинтово `й 
лівооберта̀льний   левовраща `ющий 
лівооберто̀вий   левовраща `ющий 
ліво̀руч   влѐво 
ліґату̀ра   лигату̀ра 
лігні̀н   лигни `н 
лігні̀т   у̀голь бу̀рый 
лігрої̀н   лигрои `н 
лід   лёд 
лій   жир, са̀ло (бара̀нье, ове `чье) 
лі̀йка   воро̀нка, лѐйка 
ліква̀ція   ликва `ция 
ліквіда̀ція   ликвида̀ция 
лікві̀дність   ликви `дность 
ліквідо̀ваний   ликвидѝруемый, ликвидѝрующийся 
ліквідува̀льний   ликвиди `рующий 
ліквідува̀ти, зліквідо̀вувати, зліквідува̀ти   
ликвиди `ровать 

лікві̀дус   ликви `дус 
лікопо̀дій   ликопо `дий 
лімб   лимб 
лімі̀т   лими `т 
ліміта̀ція   лимита̀ция 
лімі̀тер   лимѝтер 
лінеариза̀ція   линеариза `ция 
лінеаро̀ваний   линеаризи `руемый 

лінеарува̀льний   линеаризи `ровочный, 
линеаризу `ющий 

лінеарува̀ння   линеариза `ция 
лінеарува̀ти, злінеарува̀ти   линеаризѝровать 
лі̀нза   ли `нза, стекло ` 
лі̀нзовий   ли `нзовый 
лінзоподі̀бний   линзообра `зный 
лі̀нії   лѝнии 
ліні̀йка   лине `йка 
ліні̀йний   лине `йный, пого `нный 
ліні̀йність   лине `йность 
лінійо̀вий   линеаризи `рованный 
ліні̀йчастий   линѐйчатый 
лініюва̀льний   линеаризи `ровочный, 
линеаризу `ющий 

лініюва̀ння   графлѐние, линеариза̀ция 
лініюва̀ти, злініюва̀ти   линова̀ть; линеаризѝровать 
лі̀нія   ли `ния, прово `дка 
ліно̀ваний   графлённый 
ліно̀леум   лино `леум 
лінува̀ти   линова̀ть 
ліофі̀льність   лиофи `льность 
ліофо̀бність   лиофо `бность 
ліс   лес 
ліснѝй   лесно `й 
лісовѝй   лесно `й 
лісозахиснѝй   лесозащи `тный 
лісоматерія̀л   лесоматериа `л 
лісопѝльня   заво̀д лесопи `льный 
лісору̀бний   лесова `лочный 
лісоскла̀д   склад лесно `й 
літа̀к   аэропла `н, самолёт 
літакобудівнѝй   самолётострои `тельный 
літакобудува̀ння   авиастрои `тельство, 
самолётострое `ние 

літако̀вий   самолётный 
літа̀льний   лета `тельный, лета̀ющий 
літа̀ння   лета `ние 
літа̀ти   лета `ть 
лі̀тера   бу̀ква 
лі̀терний   бу̀квенный 
лі̀тій   лѝтий 
літогра̀фія   литогра `фия 
літописа̀ння   хроноло `гия 
літосфѐра   литосфѐра 
лі̀тра   литр
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літра̀ж   литра `ж 
ліфт   лифт, подъёмник 
лі̀фтовий   лифтово `й 
ліхта̀р   свети `льник, фона `рь 
ліцѐнзія   лице `нзия 
лічба̀   счёт 
лі̀чений   счѝтанный 
лічѝльний   вычисли `тельный, счётный 
лічѝльник   счётчик 
лічѝльно-   счётно- 
лічѝти   исчисля `ть, исчи `слить; счита `ть, 
сосчи `тывать 

ллянѝй   льняно̀й 
лоб   лоб 
лоба̀к   га `лька кру `пная 
ло̀бзик   ло̀бзик 
лобовѝй   лобово̀й 
ловѝльний   ловѝльный 
ловѝти   лови `ть 
ловнѝк   лову `шка 
логарѝтм   логарѝфм 
логаритмівнѝй   логарифми `рующий 
логаритмо̀ваний   логарифми `руемый, 
логарифми `рующийся 

логаритмува̀льний   логарифми `рующий 
логаритмува̀ння   логарифми `рование 
логаритмува̀ти, злогаритмува̀ти   
логарифми `ровать 

логарѝфм   логари `фм 
ло̀гіка   ло `гика 
логі̀чний   логи `ческий, логи `чный 
логомѐтер   логомѐтр 
ло̀жа   ло `жа 
ло̀же   ло `же, постѐль, флю `тбет 
ло̀жище   ло̀же 
ло̀жка   ло̀жка 
ложковѝй   ло̀жечный 
лозѝна   пру `т 
лойовѝй   са̀льный 
лойовѝк   тальк 
лока̀вт   лока `ут 
локаліза̀ція   локализа `ция 
локалізо̀ваний   локализи `руемый, 
локализи `рующийся 

локалізува̀льний   локализи `рующий 
локалізува̀ти, злокалізо̀вувати, злокалізува̀ти   
локализѝровать 

локалізува̀тися, злокалізува̀тися   
локализи `роваться 

лока̀льний   лока̀льный 
лока̀тор   лока̀тор 
лока̀ція   лока̀ция 
локомобі̀ль   локомобѝль 
локомотѝв   локомоти `в 
лом   лом 
лома̀ння   ло̀мка, поло `мка, слом 
ломѐць   лом 
ломѝти   лома `ть 
ломкѝй   хру `пкий 
ло̀млений   лома̀емый 
ло̀млення   изло `м, лома̀ние 
ло̀мний   лома̀емый 
лонжеро̀н   лонжеро `н 
ло̀павка   хлопу `шка 
ло̀пання   ло̀пание 
лопа̀та   за̀ступ, лопа `та 
лопатѐвий   ло `пастный 
ло̀пати   ло̀пать 
лопа̀тка   ло̀пасть, лопа `тка, сово̀к, шпа `тель, 
шпа `хтель 

лопа̀тковий   лопа `точный 
лопа̀точка   сово̀к, шпа `тель, шпа `хтель 
лопатоподі̀бний   лопатообра `зный 
ло̀пать   ло̀пасть, лопа `тка 
лорнѐт   лорне `т 
лосня̀к   слюда̀ 
лот   лот 
лоті̀к   лото `к 
ло̀тка   лото̀к 
ло̀як   тальк 
лубрика̀тор   лубрика `тор 
луг   щёлок, щёлочь 
лугова̀тий   щёлочно `й 
луговѝй   щёлоковый 
луговідді̀льник   щёлокоотдели `тель 
лугості̀йкість   щёлочесто `йкость 
луготрѝвкість   щёлочеупо `рность 
лугува̀ння   защёла̀чивание, щёлочѐние 
лугува̀тий   щёлочно `й 
лу̀джений   лу `жённый 
лудѝти   луди `ть 
луді̀ння   лужѐние 
лу̀ження   золѐние, зо̀лка
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лужити                                                                                                                       магма 

лу̀жити   золи `ть, подщела `чивать 
лу̀жний   щёлочно `й 
лу̀жність   щёлочность 
лузга̀   шелуха ` 
лук   а̀рка, дуга ` 
луна̀   э̀хо 
лункѝй   гу `лкий, зво̀нкий 
лунолока̀ція   эхолока `ция 
лупа̀   лупа ` 
лупа̀к   сла̀нец 
лупако̀вий   сла `нцевый 
лупакоперегі̀нний   сланцеперего `нный 
лупакува̀ння   сланцева `ние 
лупакува̀тий   сланцева `тый 
лу̀пець   сла̀нец 
луска̀   чешу `йка 
луска̀тий   чешуеви `дный, чешуйчатый 
лу̀скатися   тре `скаться 
луска̀тий   чешуевѝдный, чешуеобра̀зный, 
чешу `йчатый 

лу̀сочка   чешу `йка 
лу̀тка   кося `к око̀нный 
лу̀чення   соедине `ние 
лушпа̀йка   шелуха ` 
лушпѝна   скорлупа `, шелуха ` 
лушпѝння   скорлупа ` 
лу̀щення   луще `ние, шелуше `ние 
лущѝльний   шелуши `льный 
лу̀щити   шелушѝть 
лу̀щитися   шелуши `ться 
людѝна-опера̀тор   челове `к-опера̀тор 
людинодѐнь   челове `ко-день 
люз   зазо `р 
люк   люк 
люкс   люкс 
люмінесцѐнтний   люминесце `нтный 
люмінесцѐнція   люминесце `нция 
люміногра̀фія   люминогра̀фия, фосфорогра̀фия 
люміно̀метер   люмино `метр 
люмінофо̀р   люминофо `р 
лю̀стро   зѐркало 
люсува̀ти   гаси `ть 
лют   па̀йка, припо `й, спой 
люта̀р   пая `льщик 
лютѐцій   лютѐций 
лютівнѝк   пая `льник 

лютнѝк   пая `льник 
люто̀ваний   па̀яный 
люто̀вання   па̀йка, пая `ние, спа `ивание 
лютува̀льний   пая `льный 
лютува̀льник   пая `льщик 
лютува̀ння   па̀йка, пая `ние 
лютува̀ти   пая `ть 
люфт   люфт 
ля̀да   кры̀шка, люк, ля `да 
лямі̀вка   оторо `чка 
ля̀мка   ля `мка 
ля̀піс   ля `пис 
ляск   хлопо `к 
ля̀скіт   хлопо `к 
льнянѝй   льняно̀й 
льодѝна   льдѝна 
льоді̀вня   ледни `к 
льодовѝй   ледово `й 
льодовѝк   леднѝк 
льодовико̀вий   леднико `вый 
льодозапобі `жник   противообледени `тель 
льодорі̀з   лёдорѐз 
льодоскѝд   ледосбро `с 
льодоспу̀ск   ледоспу `ск 
льодосхо̀вище   льодохрани `лище 
льодотво̀рення   льодообразова `ние 
льодоутво̀рення   льодообразова `ние 
льодоутво̀рювання   льодообразова `ние 
льодянѝй   ледяно `й 
льон   лён 
льоноволокно̀   льноволокно ` 
льонообро̀бний   льнообраба̀тывающий 
льонопряді̀ння   льнопрядѐние 
льох   подва̀л 
льоховѝй   подва̀льный 

 
М 

 
ма̀буть   по-ви `димому 
магазѝн   магази `н 
магазѝнний   магази `нный 
магістра̀ль   магистра `ль 
магістра̀льний   магистра `льный 
ма̀гма   ма `гма

М 
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магналій                                                                                                         малозвійний 

магна̀лій   магна `лий 
магнезѝт   магнезѝт 
магнезі̀йний   магнезиа `льный 
магнѐзія   магне `зия 
магнезія̀льний   магнезиа `льный 
магнесѝн   магнеси `н 
магнѐт   магни `т 
магнетѝзм   магнети `зм 
магнетизо̀ваний   магнетизи `рованный 
магнѐтик   магне `тик 
магнетѝт   магнети `т 
магнѐтити, намагнѐтити   магни `тить; 
намагни `чивать, намагни `тить 

магнетѝтовий   магнети `товый 
магнетѝчний   магнети `ческий, магни `тный 
магнѐтний   магни `тный 
магнѐто   магнѐто 
магнето̀ваний   намагни `чиваемый, 
намагни `чивающийся 

магнѐтовий   магни `тный 
магнѐтогідродинамі̀чний   
магнитогидродинами `ческий, МГД 

магнетогра̀ма   магнитогра `мма 
магнетодіелѐктрик   магнетодиэлѐктрик 
магнето̀метер   магнито `метр 
магнето̀н   магнето̀н 
магнетоо̀птика   магнитоо `птика 
магнетопру̀жність   магнитоупру `гость 
магнеторуші̀йний   магнитодви `жущий 
магнетострѝкція   магнитостри `кция 
магнетосфѐра   магнитосфе `ра 
магнетро̀н   магнетро `н 
магнетува̀льний   намагни `чивающий 
магнетува̀ння   намагни `чивание 
магнет(из)ува̀ти, намагнето̀вувати, 
намагнет(из)ува̀ти   магнетизи `ровать, 
намагнетизи `ровать; намагни `чивать, 
намагни `тить 

ма̀гнієвий   ма̀гниевый 
ма̀гній   ма̀гний 
магнето̀граф   магнито `граф 
магнето̀ла   магнито `ла 
магнетофо̀н   магнитофо `н 
мажора̀нтний   мажора `нтный 
мажорита̀рний   мажорита `рный 
ма̀зання   ма̀зка 

ма̀зати   ма̀зать 
мазевѝдний   мазеобра̀зный 
ма̀зель   ма̀зель, стамѐска 
мазеподі̀бний   мазеобра̀зный 
мазѝло   сма̀зка 
мазнѝця   лубрикатор, маслёнка 
мазу̀т   мазу `т 
мазь   мазь, подма̀зка 
майбу̀тній   предстоя `щий 
майда̀н   пло `щадь 
майда̀нний   площа `дочный 
майда̀нчик   площа `дка 
майда̀нчиковий   площа `дочный 
ма̀йже   почти ` 
ма̀йзель   зуби `ло 
майно̀   иму `щество, состоя `ние 
майо̀ліка   майо `лика 
майстѐрня   мастерска `я 
макѐт   макѐт 
макето̀ваний   макетѝруемый, макетѝрующийся 
макетува̀льний   макети `рующий 
макетува̀ння   макети `рование 
макетува̀ти   макети `ровать 
ма̀клер   ма̀клер 
макогі̀н   пест 
ма̀кро-   ма̀кро- 
макромолекуля̀рний   высокомолекуля̀рный 
максвѐл   максвѐлл 
максима̀льний   максима `льный 
ма̀ксимум   ма̀ксимум 
маку̀ха   вы̀жимки, жмыхи ` 
малахі̀т   малахи `т 
малахі̀товий   малахи `товый 
малѐсенький   миниатю `рный 
малѝзна   ма `лость 
малѝй   ма̀лый, небольшо `й, некру `пный 
ма̀ло   сла̀бо 
малоактѝвний   малоакти `вный 
малова̀гий   малове `сный 
малова̀жний   малозначи `тельный 
маловжѝваний   малоупотреби `тельный 
маловитко̀вий   маловитко `вый 
маловуглецѐвий   малоуглеро `дистый 
малогабарѝтний   компа̀ктный, малогабарѝтный 
малоефектѝвний   малоэффекти `вный 
малозві̀йний   маловитко `вый
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 797
малозначний                                                                                                    масообмін 

малозна̀чний   малозначи `тельный 
малозо̀льний   малозо `льный 
малоймові̀рний   маловероя `тный 
малолітражі̀вка   малолитра `жка 
малолу̀жний   слабощёлочно `й 
маломісткѝй   малое `мкостный 
малонаванта̀жений   слабонагру̀женный 
малоосві `тлений   слабоосвещённый 
малоповерхо̀вий   малоэта̀жный 
малопо̀пільний   малозо `льный 
малопоту̀жний   маломо̀щный 
малопродуктѝвний   малопроизводѝтельный 
малорозчѝнний   малораствори `мый, 
слабораствори `мый 

малорухлѝвий   малоподви `жный 
малорухо̀мий   малоподви `жный 
малосвітнѝй   слабосветя̀щий, слабосветя̀щийся 
малосері̀йний   мелкосери `йный 
малоформа̀тний   малоформа `тный 
малочислѐнний   малочи `сленный 
малюва̀льний   рисова `льный 
малюва̀ння   рисова `ние, ро `спись 
малюва̀ти   рисова̀ть 
малю̀нок   рису `нок 
маля̀рний   маля `рный 
мальо̀ваний   пѝсанный, рисо `ванный 
ма̀льта   ма̀льта 
мальтѐни   мальтѐны 
мамму̀т   мамму `т 
манґа̀н   ма̀рганец 
манґана̀т   мангана `т 
манґані̀н   мангани `н 
манґані̀т   мангани `т 
манга̀новий   ма̀рганцевый 
манѐвр   манёвр 
манѐвреність   мане `вренность 
манѐври   манёвр 
маневрівнѝй   маневри `рующий 
маневро̀вий   мане `вренный 
маневрува̀льність   мане `вренность 
маневрува̀ння   маневри `рование 
маневрува̀ти   маневри `ровать 
манжѐт(а)   манжѐт 
маніпулівнѝй   манипули `рующий 
маніпулюва̀ння   манипули `рование 
маніпулюва̀ти   манипули `ровать 

маніпуля̀тор   манипуля `тор 
маніпуля̀ція   манипуля `ция 
маніфо̀льд   манифо `льд 
мано̀метер   мано̀метр 
ма̀па   ка `рта 
мапографува̀ння   картографи `рование 
ма̀рево   мира `ж 
ма̀рка   ма̀рка 
ма̀ркер   ма̀ркер 
маркеро̀ваний   маркиро̀ванный, маркиру̀емый 
маркерува̀льний   маркиро `вочный 
маркерува̀ння   марки `рование, маркиро `вка 
маркерува̀ти   маркирова `ть 
маркѐтинг   маркѐтинг 
маркува̀льний   маркиру `ющий 
маркша̀йдер   маркше `йдер 
ма̀рмур   ка `льций углеки `слый, мра̀мор 
ма̀рмурний   мра `морный 
мармуро̀вий   мра̀морный 
ма̀рний   тще `тный 
ма̀рно   вхолосту̀ю 
мартѐн   марте `н 
мартенсѝт   мартенси `т 
ма̀рш   марш (ле `стницы) 
маршру̀т   маршру `т 
мас-   ма̀сс- 
ма̀са   ма̀сса 
масѝвний   массѝвный 
масѝвність   масси `вность 
ма̀ска   ма̀ска 
масківнѝй   маскиро `вочный, маскиру `ющий 
маско̀ваний   маскиру̀емый, маскиру̀ющийся 
маскува̀льний   маскиро̀вочный, маскиру̀ющий 
маскува̀ння   маскирова `ние, маскиро `вка 
маскува̀ти   маскирова `ть 
ма̀слити   ма̀слить 
ма̀сло   жир, ма `сло 
ма̀сляний   ма̀сляный 
масля̀рня   заво `д маслодѐлательный 
маснѝй   жѝрный, ма̀сляный 
ма̀сність   жѝрность 
ма̀совий   ма̀ссовый 
масовіддава̀ння   массоотда `ча 
масовіддання̀   массоотда̀ча 
масовідда̀ча   массоотда `ча 
масоо̀бмін   массообмѐн
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масопередавання                                                                                               мелення 

масопередава̀ння   массопереда `ча 
мастѝво   мастѝка 
мастѝло   мазь, ма̀сло, материа̀л сма̀зочный, 
подма `зка, сма̀зка 

мастилові `д   маслопро `вод 
мастилопрові̀д   маслопро `вод 
мастѝльний   нама̀зочный, сма `зочный, 
сма̀зывающий 

мастѝльник   ма̀слёнщик 
мастѝльниця   маслёнка, шта `уфер 
мастѝльня   лубрикатор 
мастѝти   ма̀зать, ма̀слить 
масті̀ння   ма̀зка, сма̀щивание 
масть   мазь 
масшта̀б   масшта̀б 
масштабівнѝй   масштаби `рующий 
масшта̀бний   масшта `бный 
масштабо̀ваний   масштаби `руемый, 
масштаби `рующийся 

масштабува̀льний   масштаби `рующий 
масштабува̀ти, змасштабува̀ти   масштабѝровать 
матема̀тика   матема̀тика 
математѝчний   математѝческий 
матерѝк   контине `нт 
материко̀вий   континента `льный 
матерія̀л   лесоматериа `л, материа̀л 
матеріялізува̀ння   овеществле `ние 
матерія̀льний   вещѐственный, материа̀льный 
матерія̀льність   веще `ственность 
ма̀ти   располага `ть, расположи `ть 
ма̀тка   ма̀тка 
ма̀товий   ма̀товый 
ма̀товість   ма̀товость 
ма̀точина   вту `лка, ступи `ца 
матра̀ц   тюфя `к 
ма̀триця   ма̀трица, штамп 
ма̀тричний   ма̀тричный 
матува̀ння   матирова `ние 
маховѝй   махово̀й 
маховѝк   маховѝк, колесо ` махово `е 
ма̀цати   щу `пать 
мача̀ння   мака̀ние 
мачу̀ла   моча̀ло 
мачу̀льний   моча̀льный 
машѝна   маши `на 
машина̀льний   механи `ческий, механи `чный 

машиніза̀ція   машиниза `ция 
машинізо̀ваний   машинизи `руемый 
машинізува̀льний   машинизи `рующий 
машинізува̀ти, змашинізува̀ти   машинизѝровать 
машѝнка   маши `нка 
машѝнний   машѝнный 
машѝно-   маши `нно- 
машинобудівнѝй   машинострои `тельный 
машинобудівнѝк   машинострои `тель 
машинобудува̀ння   машиностроѐние 
машиновальцівни `й   машинопрока̀тный 
машѝновий   маши `нный 
машиновипро̀бний   машиноиспыта̀тельный 
машинозна̀вство   машинове `дение 
машиноремо̀нтний   машиноремо̀нтный 
ма̀щення   ма̀зка, сма̀зка, сма̀щивание 
мая̀к   мая `к 
ма̀ятник   ма̀ятник 
ма̀ятниковий   ма̀ятниковый 
М-Д-Н-структу̀ра   МДП-структу̀ра 
мебля̀рня   фа̀брика мѐбельная 
мѐга-   мѐга- 
мегава̀т   мегава `тт 
мегагѐрц   мегагѐрц 
мегафо̀н   мегафо̀н 
мего̀м   мего `м 
медита̀ція   медита `ция 
медія̀на   медиа̀на 
медія̀нний   медиа `нный 
медія̀ція   медиа `ция 
межа̀   гранѝца, лимѝт, предѐл, разграничение, 
размежева `ние, фѝниш, черта ` 

межигі̀р’я   расщѐлина 
межівнѝй   гранѝчащий, примыка̀ющий 
межовѝй   грани `чный, пограни `чный, 
преде `льный 

межува̀ння   граниче `ние, прилега̀ние, 
примыка `ние 

межува̀ти   гранѝчить, прилега `ть 
мез(о)-   мѐз-, мезо- 
мезомѐрія   мезомери `я 
мезомо̀рфний   мезомо̀рфный 
мезо̀ни   мезо̀ны 
мезоні̀н   мезонѝн 
мезосфѐра  мезосфе `ра 
мѐлення   помо `л, размо `л
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меліорація                                                                                                          метровий 

меліора̀ція   мелиора `ция 
меля̀са   па `тока, у̀тфель 
меля̀сний   па̀точный 
мелясоутво̀рювач   патокообразова̀тель 
мельхіо̀р   мельхио `р 
мельхіо̀ровий   мельхио `ровый 
мембра̀на   мембра̀на 
мембра̀нний   мембра `нный 
мемі̀стор   меми `стор 
мѐнзула   мѐнзула 
мензу̀рка   мензу̀рка 
мені `ск   мѐниск 
менша̀вий   снижа̀ющийся 
мѐншаний   уменьша̀емый, уменьша̀ющийся 
мѐншати   снижа̀ться, убыва̀ть, уменьша̀ться 
мѐншенець   уменьша `емое 
мѐншення   убыва̀ние, уменьше `ние 
мѐргель   мѐргель 
мерѐжа   прово `дка, сеть 
мерѐживо   кру `жево 
мерѐжка   кру `жево 
мерѐжчатий   ажу̀рный 
мерехті̀ння   дрожа̀ние, мелька̀ние, мерца̀ние 
мерехті̀ти   мелька̀ть 
мерехтлѝвий   мерца `ющий 
мерзлота̀   мерзлота ` 
меридія̀н   меридиа̀н 
мерку̀рій   рту `ть 
мета̀   цель 
метаболі̀зм   метаболи `зм 
мета̀л   мета̀лл 
металѐвий   металли `ческий 
металівнѝй   металлизи `рующий 
металі `ди   металли `ды 
металіза̀ція   металлиза `ция 
метал(із)о̀ваний   металлизи `руемый, 
металлизи `рующийся 

метал(із)ува̀ння   металлиза `ция 
метал(із)ува̀ти, зметал(із)ува̀ти   металлизѝровать 
металі `чний   металли `ческий 
металобру̀хт   металлоло `м 
металовальцівни `й   металлопрока̀тный 
метало̀вання   металлиза `ция 
металовѝдний   металлообра `зный 
металовѝріб   металлоизде `лие 
металографі̀чний   металлографѝческий 

металогра̀фія   металлогра `фия 
металозна̀вство   металлове `дение 
металозна̀вчий   металлове `дческий 
метало̀їд   металло̀ид 
металокера̀міка   металлокера `мика 
металоконстру `кція   металлоконстру `кция 
металомі̀сткість   металлоёмкость 
металообробі̀ток   металлообрабо̀тка, 
суперфиниши `рование 

металообро̀блення   металлообрабо̀тка 
металообро̀блювальний   
металлообраба `тывающий 

металообро̀блювання   металлообрабо̀тка 
металообробля̀ння   металлообрабо̀тка 
металообро̀бний   металлообраба̀тывающий 
металоо̀птика   металлоо `птика 
металопла̀ст   металлопла `ст 
металоподі̀бний   металлообра `зный 
металопо̀крив   металлопокры `тие 
металопокрива̀ння   металлопокры `тие 
металопокриття̀   металлопокры `тие 
металоремо̀нтний   металлоремо `нтный 
металорі̀зальний   металлоре `жущий 
металорі̀зний   металлоре `жущий 
металотермі̀я   металлотерми `я 
металото̀пний   металлоплави `льный 
металофі `зика   металлофи `зика 
металохѐмія   металлохи `мия 
метал(із)ува̀льний   металлизи `рующий 
металу̀ргія   металлурги `я 
металюва̀ння   плакирова `ние 
мета̀н   мета̀н 
мета̀ння   броса `ние 
метантѐнк   метанте `нк 
мета̀ти   мета̀ть 
метеорѝт   метеори `т 
мѐтер   метр 
мѐтод   мѐтод, спо `соб 
мето̀да   мѐтод 
мето̀дика   мето̀дика 
методѝчний   методѝческий 
метра̀ж   метра̀ж 
мѐтрика   мѐтрика 
метрѝчний   метри `ческий 
метро̀   метро `, метрополите `н 
метро̀вий   метро̀вый
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метрологія                                                                                                міжповерховий 

метроло̀гія   метроло `гия 
метрополітѐн   метро `, метрополитѐн 
механіза̀торський   механиза `торский 
механіза̀ція   машиниза `ция, механиза `ция 
механізівнѝй   механизи `рующий 
механі̀зм   механи `зм 
механізо̀ваний   механизи `руемый, 
механизи `рующийся 

механізува̀льний   механизи `рующий 
механізува̀ти   механизи `руемый 
механізува̀ти, змеханізува̀ти   механизѝровать 
меха̀нік   меха̀ник 
меха̀ніка   меха `ника 
меха̀ніко-   меха `нико- 
механі̀чний   механи `ческий, механи `чный 
механовѝріб   механоиздѐлие 
механогра̀фіка   механогра `фика 
механозаготівѐльний   механозаготовѝтельный 
механообробі̀ток   механообрабо̀тка 
механообро̀блення   механообрабо̀тка 
механообро̀блювання   механообрабо̀тка 
механообробля̀ння   механообрабо̀тка 
механообро̀бний   механообраба `тывающий 
механосклада̀льний   механосбо `рочный 
механосклада̀льник   механосбо `рщик 
механосклада̀ч   механосбо `рщик 
механостиска̀ння   механостри `кция 
механострѝкція   механостри `кция 
механотро̀н   механотро `н 
механоформува̀льний   механоформо̀вочный 
меч   меч 
мечеподі̀бний   мечевѝдный 
мѐчик   руби `льник 
мѐчиковий   рубѝльный 
мига̀льний   мелька̀ющий, мига̀ющий 
мига̀ння   мига̀ние 
мѝгати   мига `ть 
мигну̀ти   мигну `ть 
миготі̀ння   дрожа̀ние, мелька `ние, мига `ние 
миготі̀ти   мелька̀ть, мерца `ть, мига̀ть 
миготлѝвий   мерца `ющий, мига `ющий 
мигті̀ння   мига `ние 
мигті̀ти   мерца `ть, мига `ть 
мѝйний   мо̀ечный, мо̀ющий 
мѝйник   детерге `нт 
мѝйниця   мо̀йка, промыва `лка 

мѝйня   мо `йка 
мѝлиця   косты `ль, глуха `рь 
мѝло   мы `ло, стеара `т на `трия 
мѝля   ми `ля 
мѝльний   мы `льный 
мимові̀льний   самопроизво `льный 
мина̀ти, мину̀ти   пропуска `ть, пропусти `ть 
мистѐцький   худо̀жественный 
мѝти   мыть, шва̀брить 
мѝтний   тамо̀женный 
мѝтниця   тамо `жня 
мѝто   по `шлина, сбор тамо `женный 
миттє̀вий   мгновѐнный, момента̀льный, 
момѐнтный 

миттє̀вість   мгнове `ние 
миттєводі̀йний   мгновенноде `йствующий 
миттєвочѝнний   мгновенноде `йствующий 
миття̀   мо̀йка, мытьё 
мить   мгнове `ние 
мѝчка   пря `дь 
миша̀к   мышья `к 
миша̀стий   пѐпельный 
мігра̀ція   мигра `ция 
мігрівнѝй   мигрѝрующий 
мігро̀ваний   мигри `ровавший 
мігрува̀ти   мигрѝровать 
мі̀днення   меднѐние, омедне `ние 
мі̀дний   мѐдный 
міднѝти, поміднѝти   омедня `ть, омедни `ть 
мідя̀нка   зѐлень ме `дная 
мі̀дь   мѐдь 
міжа̀томний   межа̀томный, междуа̀томный 
міжба̀лковий   межба̀лочный 
міжвитко̀вий   междувитко `вый 
міжгалузѐвий   межотраслево `й 
міжгі̀р’я   расще `лина, уще `лье 
міжзерѐнний   межзерённый 
міжзернѝнний   межзерённый 
міжкаска̀дний   межкаска `дный 
міжкристалі̀чний   межкристалли `ческий 
міжкриста̀ловий   межкристалли `ческий 
міжметалѐвий   интерметалли `ческий 
міжміськѝй   междугоро `дний 
міжмолекуля̀рний   межмолекуля `рный 
міжосьовѝй   межосево `й 
міжповерхо̀вий   межэта̀жный, междуэта̀жный
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 801
міжремонтний                                                                                                   мірильний 

міжремо̀нтний   межремо `нтный 
міжступенѐвий   межкаска `дный 
міжшаровѝй   межслоево `й 
мізѐрний   ничто `жный 
мікалѐкс   микалѐкс 
мікані̀т   микани `т 
мі̀кро-   мѝкро- 
мікроампѐр   микроампе `р 
мікроампермѐтер   микроампермѐтр 
мікроана̀ліз   микроана `лиз 
мікро̀б   бактѐрия 
мікроба̀р   микроба̀р 
мікробіоло̀гія   микробиоло `гия 
мікровага̀   микровесы ` 
мікровібра̀тор   микровибра `тор 
мікроґвѝнт   микрови `нт 
мікродвигу̀н   микродви `гатель 
мікроелектро̀ніка   микроэлектро̀ника 
мікроелектронно-   микроэлектронно- 
мікроелемѐнти   микроэлеме `нты 
мікрозніма̀ння   микросьёмка 
мікроіндика̀тор   микроиндика `тор 
мікроінтерферо̀метер   микроинтерферо̀метр 
мікрокоро̀зія   микрокорро `зия 
мікрокриста̀л   микрокриста `лл 
мікрокристалі̀чний   микрокристалли `ческий 
мікроманіпуля̀тор   микроманипуля `тор 
мікромѐтер   микроме `тр 
мікромі̀р   микромѐр 
мікромо̀дуль   микромо `дуль 
мікро̀н   микро `н 
мікронапру̀га   микронапряжѐние 
мікроперемика̀ч   микропереключа̀тель 
мікропо̀від   микропри `вод 
мікроповідня̀   микропри `вод 
мікропо̀ристий   микропо `ристый 
мікрорельє̀ф   микрорелье `ф 
мікрорентґѐн   микрорентге `н 
мікроруші̀й   микродви `гатель 
мікроско̀п   микроско `п 
мікроскопі̀чний   микроскопи `ческий 
мікроскопі̀я   микроскопи `я 
мікроскопува̀ти   микроскопи `ровать 
мікрострукту̀ра   микрострукту̀ра, структу̀ра 
то̀нкая 

мікросхѐма   микросхе `ма 

мікротвѐрдість   микротвёрдость 
мікротерезѝ   микровесы ` 
мікрофо̀н   микрофо `н 
мікрофото̀метер   микрофото `метр 
мікрочастѝнка   микрочасти `ца 
мі̀ксер   ми `ксер 
мілѝзна   о̀тмель 
мілина̀   о `тмель 
мі̀лі- -   мѝлли- 
мілігра̀м   миллигра `мм, мг 
мілілі̀тер   миллили `тр, мл 
мілімѐтер   миллимѐтр, мм 
мілімікро̀н   миллимикро `н, нм 
мілкѝй   мѐлкий 
мільйо̀н   миллио̀н 
мілья̀рд   биллио̀н, миллиа `рд 
мі̀на   мѝна 
мінера̀л   минера̀л 
мінераліза̀ція   минерализа `ция 
мінералі̀т   минерали `т 
мінералогі̀я   минерало `гия 
мінера̀льний   минера `льный 
мінѝтися   игра̀ть 
мі̀нієвий   су `риковый 
мініма̀льний   минима `льный 
мінімѐтер   минимѐтр 
мініміза̀ція   минимиза `ция 
мі̀німум   ми `нимум 
мі̀нія   су̀рик 
мініятю̀рний   миниатю `рный 
мінлѝвий   измѐнчивый, меня `ющийся, 
непостоя̀нный, перелѝвчатый, перемѐнный, 
побежа̀лый, самоизменя̀ющийся, теку̀чий 

мінли `вість   измѐнчивость, непостоя `нство, 
перемѐнность, перемѐнчивость, побежа̀лость, 
теку `честь 

мі̀нус   мѝнус 
мі̀нусний   ми `нусный 
мінусо̀вий   минусо `вый 
міну̀та   мину `та 
міну̀тний   мину `тный 
міня̀тися   игра `ть 
мі̀ра   кали `бр, мѐра, стѐпень 
міра̀ж   мира `ж 
мірѝло   критѐрий, масшта `б 
мірѝльний   масшта `бный, мери `тельный
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 802
міркування                                                                                                 модернізувати 

міркува̀ння   медита `ция 
мі̀рний   мѐрный 
мірнѝк   измери `тель 
мірничкува̀ння   титрова `ние 
мірничкува̀ти, вѝмірничкувати   титрова `ть 
мі̀ряльний   мерѝтельный, мѐрный 
мі̀ряльник   смѐрщик 
мі̀ряння   измере `ние 
мі̀ряти   мѐрить 
мі̀сиво   пу `льпа 
мі̀сія   ми `ссия 
міст   мост 
містѝти   содержа̀ть 
містѝтися   содержа `ться 
місткѝй   вместѝтельный, ёмкий, объёмистый, 
помести `тельный 

мі̀сткісний   ёмностный 
мі̀сткість   вместѝмость, вмести `тельность, 
ёмкость, содержи `мость 

мі̀стко   ёмко 
місто̀к   мо̀стик 
мі̀сце   ме `сто, положе `ние, уча `сток 
місцѐвий   лока̀льный, мѐстный 
місцѐвість   мѐстность 
місцепризна̀чення   а̀дрес 
мі̀сяць   мѐсяц 
мі̀тити   ме `тить 
мі̀тка   ме `тка, размѐтка, ре `пер, тавро ` 
міто̀к   мото `к 
міх   мех 
міцѐла   мице `лла 
міцеля̀рний   мицелля `рный 
міцнѝй   крѐпкий, мо̀щный, про̀чный, сѝльный 
мі̀цнісний   про̀чностный 
мі̀цність   кре `пость, про `чность 
міцні̀ти   крѐпнуть, прочне `ть, укрепля `ться 
міцні̀шати   кре `пнуть, укрепля `ться 
мі̀цно   крѐпко, про `чно 
міць   мо̀щность, мощь 
мі̀чення   ме `тка, мѐчение, нане `сение ме `ток 
міша̀ло   меша `лка 
мі̀шаний   смѐшанный, смѐшиваемый, 
смѐшивающийся 

мішанѝна   по `месь 
міша̀ння   смеше `ние, смѐшивание 
міша̀ти   меша `ть 

мішѐчний   мешо̀чный 
мішко̀вий   мешо̀чный 
мішо̀к   мешо `к 
млѝво   помо `л, размо̀л 
млин   аппарату `ра размо̀льная, мѐльница 
млино̀вий   мѐльничный 
млино̀к   ве `ялка 
мнемо̀ніка   мнемо̀ника 
многогра̀нник   полиэ `др 
многоку̀тний   многоуго̀льный, полигона̀льный 
многоку̀тник   многоуго `льник 
многочлѐн   многочлѐн, полино `м, полино `м 
многочлѐнний   многочле `нный 
мно̀жене   мно `жимое 
мно̀жений   мно `жимый 
мно̀ження   мультиплика `ция, умноже `ние 
множина̀   мно `жество 
множѝнний   мно̀жественный 
множѝнність   мно `жественность 
мно̀жити   мно `жить 
мно̀жний   мно̀жительный 
мно̀жник   мно `житель, умножи `тель 
мобіліза̀ція   мобилиза `ция 
мобілізува̀ння   мобилиза `ция 
мобі̀льний   мобѝльный, передвижно `й 
мобі̀льність   мобѝльность 
мо̀ва   язы `к 
мо̀влення   веща `ние, речь 
мо̀да   мо `да 
моделівнѝй   моделирово̀чный, моделѝрующий 
моделюва̀льний   моделирово `чный, 
моделѝрующий 

моделюва̀ння   моделѝрование 
моделюва̀ти, змодельо̀вувати; змоделюва̀ти   
моделѝровать 

модѐль   макѐт, модѐль, фасо `н 
модѐльний   модѐльный 
модельо̀ваний   моделѝруемый, 
моделѝрующийся 

модернівнѝй   модернизи `рующий 
модерніза̀ція   модерниза `ция 
модернізо̀ваний   модернизи `руемый 
модернізува̀льний   модернизи `рующий 
модерн(із)ува̀ння   модернизи `рование 
модернізува̀ти, змодернізува̀ти   
модернизи `ровать
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 803
модифікатор                                                                                                     монтувати 

модифіка̀тор   модифика `тор 
модифіка̀ція   модифика̀ция, разновѝдность 
модифіко̀ваний   модифици `руемый 
модифікува̀льний   модифици `рующий 
модифікува̀ння   модифика `ция, 
модифици `рование 

модифікува̀ти, змодифікува̀ти   модифицѝровать 
мо̀дло   шабло̀н 
мо̀дловѝй   шабло̀нный 
модля̀р   шабло `нщик 
модрѝна   лѝственница 
модулівнѝй   модули `рующий 
модулюва̀льний   модули `рующий 
модулюва̀ння   модули `рование, модуля `ция 
модулюва̀ти   модули `ровать 
модуля̀тор   модуля `тор 
модуля̀ція   модуля `ция 
мо̀дуль   мо̀дуль 
модульо̀ваний   модули `рованный, 
модули `руемый 

можлѝвий   вероя `тный, потенциа̀льный 
можлѝвість   вероя `тность 
мо̀здір   сту `пка 
мо̀кнення   намока̀ние 
мо̀крий   мо̀крый 
мокрі̀ти   сыре `ть 
мокрува̀тий   сырова `тый 
мо̀л   мо `л 
молѐкула   моле `кула 
молекуля̀рний   молекуля `рный 
молібдѐн   молибдѐн 
молоко̀   молоко ` 
молоколічѝльник   молокосчётчик 
молокомі̀р   лактомѐтр 
молокопереро̀бний   молокоперераба̀тывающий 
молокоприйма̀льня   молокоприёмник 
мо̀лот   мо̀лот 
молота̀рка   молоти `лка 
моло̀ти   моло̀ть 
молотѝло   крыльча̀тка 
молотѝльний   молоти `льный 
молотѝти   молоти `ть 
молоті̀ння   молочѐние 
молотко̀вий   молотко `вый 
молоткоподі̀бний   молоткообра `зный 
молото̀к   молото̀к 

молото̀чок   молото `чек 
молоття̀   помо̀л 
молотьба̀   молотьба̀ 
моло̀чений   моло̀ченный 
моло̀чення   молочѐние 
моло̀чний   млѐчный, моло `чный 
моля̀рний   моля `рный 
моль   моль 
момѐнт   момѐнт 
момента̀льний   момента `льный 
момѐнтний   момѐнтный 
моменто̀метер   моментоме `тр 
монѐль   Моне `ль-мета `лл 
монжу̀с   монжю `с 
моніто̀р   диспле `й, монито `р 
моніто̀ринг   монито `ринг 
мо̀но-   мо̀но- 
монобло̀к   монобло̀к 
моновака̀нсія   моновака `нсия 
моноварія̀нтний   моновариа `нтный 
моногідра̀т   моногидра `т 
моноклі̀нний   монокли `нный 
монокриста̀л   монокриста `лл 
монолі `т   монолѝт 
монолі `тний   моноли `тный 
монолі `тність   моноли `тность 
мономѐри   мономѐры 
монометалѐвий   монометалли `ческий 
монопла̀н   монопла `н 
монопо̀лія   монопо `лия 
монорѐйка   моноре `льс 
моносиметрѝчний   моносимметри `ческий 
моноско̀п   моноско `п 
моното̀нний   моното `нный 
монохроматѝчний   монохромати `ческий 
монохрома̀тор   монохрома `тор 
монта̀ж   монта `ж, сбо `рка 
монта̀жний   монта `жный 
монта̀жник   монта̀жник 
монтѐр   монтёр 
монтівнѝй   монтиро̀вочный, монтиру̀ющий 
монто̀ваний   монтѝрованный, монтѝруемый, 
монтиру `ющийся 

монтува̀льний   монтиро̀вочный, монтиру̀ющий 
монтува̀ння   монти `рование 
монтува̀ти, змонтува̀ти   монти `ровать, 
смонти `ровать
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 804
монумент                                                                                                            мурувати 

монумѐнт   монумѐнт 
монумента̀льний   монумента `льный 
мопѐд   мопе `д 
морато̀рій   морато̀рий 
мо̀рений   томлённый 
морепла̀вство   морехо `дство 
морѝти   мори `ть, томи `ть 
морі `ння   томлѐние 
морозѝльня   морози `лка 
моро̀зний   моро `зный 
морозостійкѝй   морозосто `йкий, 
морозоусто `йчивый 

морозотривкѝй   морозоупо `рный 
мостѝна   половѝца 
мостѝнець   мостова `я 
мості̀ння   моще `ние, насти `л 
мостобудува̀ння   мостострое `ние 
мостовипро̀бник   мостоиспыта `тель 
мостовипро̀бувач   мостоиспыта `тель 
мося̀ж   лату `нь, цинк-мѐдный сплав 
мосяжівнѝй   латуниро̀вочный, латунѝрующийся 
мося̀жний   лату̀нный 
мосяжо̀ваний   латуни `руемый 
мосяжува̀льний   латуниро `вочный, 
латуни `рующий 

мосяжува̀ння   латуни `рование 
мосяжува̀ти, помосяжува̀ти   латуни `ровать 
мота̀льний   мота̀льный, мо̀точный 
мота̀ти   вить, мота̀ть 
мотѝка   моты̀га 
мотѝль   кривошѝп 
мотко̀вий   витко̀вый 
мотовелосипѐд   мопе `д 
мотовѝло   лебёдка (ручна `я), мотови `ло 
мотодина̀мо   мотодина `мо 
мото̀к   вито `к, мото `к, намо `тка 
мотокомпрѐсор   мотокомпре `ссор 
мотопѐд   мопе `д 
мотоперфора̀тор   мотоперфора `тор 
мотопо̀мпа   мотонасо `с 
мотопросвѐрдлювач   мотоперфора `тор 
мото̀р   мото `р 
моторемо̀нтний   моторемо `нтный 
моторизува̀льний   моторизи `рующий 
моторизува̀ння   моторизи `рование 
моторизува̀ти, змоторизува̀ти   моторизѝровать 

мото̀рний   мото `рный 
мото̀рно-   мото̀рно- 
моторобудівнѝй   моторострои `тельный 
моторобудува̀ння   моторострое `ние 
моторосклада̀льний   моторосбо `рочный 
мотосвердло̀   мотобу `р 
мотосмо̀к   мотонасо `с 
мотоцѝкл   мотоци `кл 
моту̀зка   верёвка, ко `рда 
мотузко̀вий   верёвочный 
мотузо̀к   верёвка, шпага `т 
моча̀льний   мака̀льный, моча̀льный 
мо̀чар   топь, трясѝна 
мо̀чення   разма̀чивание 
мочѝти   мочи `ть 
мо̀щений   мо̀щенный 
мря̀ка   тума̀н 
МТД-генера̀тор   МТД-генера `тор 
мука̀   мука ` 
мул   ил, шлам 
муловѝдалення   шламоудале `ние 
му̀ловий   шла̀мовый 
муловідокрѐмлювач   шламоотдели `тель 
муловідсті̀йник   шламоотсто `йник 
мулоподі̀бний   шламобра `зный 
мулопрові̀д   шламопро `вод 
му̀ляр   ка̀менщик 
му̀лярська запра̀ва   извёстка 
му̀льда   му̀льда 
му̀льти-   му̀льти- 
мультивібра̀тор   мультивибра `тор 
мультигенера̀тор   мультигенера̀тор 
мультигра̀ф   мультигра `ф 
мультипліка̀тор   мультиплика `тор 
мультипліка̀ція   мультиплика `ция 
мультипо̀ль   мультипо `ль 
мультипо̀льність   мультипо `льность 
мультипрограмува̀ння   мультипрограммѝрование 
мундшту̀к   мундшту `к 
мунц-мета̀л   мунц-мета `лл, свинцо `вистая 
лату `нь 

мур   кла̀дка, стена ` (ка̀менная, кирпи `чная) 
муробо̀єць   шля `мбур 
муро̀вання   кла̀дка, возведе `ние, кла̀дка 
мурува̀ти   возводѝть, класть, стро `ить 
мурува̀ти, змурува̀ти   сооружа̀ть, соорудѝть
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 805
муруватися                                                                                                   набувальний 

мурува̀тися   стро̀иться 
му̀тра   га̀йка 
му̀тровий   га̀ечный 
мутрорі̀з   мѐтчик (га̀ечный) 
му̀фель   му̀фель 
му̀фта   му̀фта (соедини `тельная) 
му̀фтовий   му̀фтовый 
му̀шкель   мушкѐль 
му̀шля   ра̀ковина 
м’якѝй   мя `гкий 
м’яку̀ш   мя `коть 
м’я̀кшати   смягча̀ться 
м’я̀кшення   мягчѐние, смягчѐние 
м’я̀льний   размина `ющий 
м’я̀льниця   мя `лка 
м’ясорі̀зка   мясору `бка 
м’я̀ти   мя `ть 
м’я̀тий   мя `тый 
м’яття `   мятьё 

 
Н 

 
на вѝбір   факультати `вный 
на ві̀дповідь   отвѐтный 
на хо̀лоді   на холоду̀ 
набива̀льний   вы̀бойный, заряжа̀ющий, 
набивно̀й, набѝвочный, накола̀чивающий 

набѝваний   набива `емый, накола̀чиваемый, 
накола `чивающийся 

набива̀ння   набива̀ние, набѝвка, накола̀чивание, 
печа̀тание 

набива̀ти, набѝти   заряжа̀ть, зарядѝть; 
набива̀ть, набѝть; накола̀чивать, наколотѝть 

набивнѝй   заряжа̀ющийся, набива `емый, 
набивно `й, накола̀чиваемый, 
накола `чивающийся 

набира̀льний   набира `ющий 
набѝраний   набира `емый 
набира̀ння   набира `ние, набо `р, набо̀рка, 
приобрете `ние 

набира̀ти, набра̀ти   заправля `ть, запра `вить; 
набира̀ть, набра̀ть; принима̀ть; приобрета̀ть 

набира̀ч   набо `рщик 
набирнѝй   набира̀емый 

набиття̀   набива `ние, наби `вка̀ 
набіга̀ння   взбега̀ние, набега `ние 
набіга̀ти, набі̀гти   взбега̀ть, взбежа̀ть; набега̀ть, 
набежа `ть 

набі̀глий   набежа̀вший 
набіжнѝй   взбега̀ющий, набега̀ющий 
набі̀й   заря `д, патро `н 
набі̀йник   патро `нник 
набі̀р   набо̀р 
набі̀рний   набо̀рный 
на̀бла   на̀бла 
наближа̀льний   приближа `ющий 
наближа̀ний   приближа̀емый, приближа̀ющийся 
наближа̀ння   приближе `ние 
наблѝжання   придвига `ние 
наближа̀ти, наблѝзити   придвига̀ть, придвѝнуть 
наближа̀тися   стреми `ться 
наблѝжений   приближённый 
наблѝження   аппроксима̀ция, приближѐние 
наближнѝй   приближа `ющийся 
наближнѝний   приближа `емый 
наблѝжуваний   приближа `емый, 
приближа `ющийся 

наблѝжування   приближе `ние 
наблѝжувати, наближа̀ти; наблѝзити   
приближа `ть, прибли `зить 

наблѝзитися   прибли `зиться 
наблѝзний   приближа̀емый, приближа̀ющийся 
набрання̀   набо `р 
набра̀ти   принима̀ть 
на̀бризк   на̀брызг 
набрѝзкувальний   набры `згивающий 
набрѝзкуваний   набры `згиваемый, 
набры `згивающийся 

набрѝзкування   на `брызг, набры `згивание 
набрѝзкувати, набрѝзкати   набры̀згивать, 
набры `знуть 

набриз(к)нѝй   набры `згиваемый, 
набры `згивающийся 

набряка̀ння   набуха̀ние, разбуха̀ние 
набряка̀ти, набря̀кнути   взбуха̀ть, взбухну̀ть; 
набуха̀ть, набу̀хнуть; разбуха̀ть, разбу̀хнуть 

набря̀клий   набу̀хший, разбу `хший 
набрякнѝй   набуха `ющий 
набубня̀вілий   набу̀хший, разбу `хший 
набува̀льний   приобрета `ющий

Н 
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 806
набуваний                                                                                                         навішений 

набу̀ваний   приобрета̀емый 
набува̀ння   достиже `ние, приобретѐние 
набува̀ти   принима̀ть, приобрета `ть 
набу̀вний   приобрета̀емый 
набудо̀вний   настра `иваемый 
набудо̀вувальний   настра `ивающий 
набудо̀вуваний   настра `иваемый 
набудо̀вування   настра `ивание 
набудо̀вувати, набудува̀ти   настра̀ивать, 
настро `ить 

набудува̀ння   настра `ивание 
набу̀ти   принима̀ть 
набу̀тий   приобретённый 
набу̀ток   достижѐние, принадлѐжность 
набуття̀   достижѐние, приобретѐние 
набуча̀вілий   разбу̀хший 
нава̀жка   навѐска 
нава̀жувати, нава̀жити   навѐшивать, навѐшать 
нава̀лювати   нагроможда `ть 
навальцюва̀ння   навальцо `вка 
навальцьо̀вний   навальцо `вываемый 
навальцьо̀вувальний   навальцо `вывающий 
навальцьо̀вуваний   навальцо `вываемый 
навальцьо̀вувати, навальцюва̀ти   
навальцо `вывать, навальцева `ть 

наванта̀га   нагру̀зка 
наванта̀говий   нагру `зочный 
наванта̀жений   гру `женый, нагру̀женный, 
нагружё `нный 

наванта̀ження   нагружѐние, нагру̀зка, погру̀зка 
наванта̀жний   нагружа̀емый, нагружа̀ющийся 
наванта̀жувальний   нагружа `ющий, 
нагру `зочный, погру `зочный 

наванта̀жуваний   грузи `мый, нагружа `емый, 
нагружа `ющийся 

наванта̀жуваність   нагружа `емость 
наванта̀жування   нагруже `ние, нагру `зка 
наванта̀жувати, наванта̀жити   грузи `ть; 
нагружа̀ть, нагрузѝть; погружа̀ть, погрузѝть 

наванта̀жувач   погру `зчик 
нава̀р   нава̀рка 
нава̀рений   нава̀ренный, наварно `й 
нава̀рення   нава̀ривание, нава `рка 
наварнѝй   нава̀ривающийся, наварно `й 
нава̀рювальний   нава `ривающий 
нава̀рюваний   нава̀ривающийся 

нава̀рювання   нава̀ривание, нава̀рка 
нава̀рювати, наварѝти   нава̀ривать, наварѝть 
навѐдений   наведённый, предста̀вленный, 
приведё `нный 

навѐдення   наведѐние, наво̀дка, представлѐние, 
приведе `ние 

навѐрствлення   напластова `ние 
наверство̀ваний   напла `станный 
наверсто̀вування   напластова `ние 
наверстува̀ння   напластова `ние 
на̀верт   навёртка 
навѐрх   вверх 
наверху̀   вверху 
навѐрчення   навёртка, навёртывание 
навестѝ   навестѝ 
навѝв   навива `ние, нави `вка 
навива̀льний   мота̀льный, навива̀ющий 
навѝваний   навива `емый, навива̀ющийся 
навѝвання   навива `ние, нави `вка, намо `тка 
навива̀ти, навину̀ти   мота̀ть; нама `тывать, 
намота `ть 

навива̀ти, навѝти   навива `ть, нави `ть 
навива̀ч   нама̀тыватель 
навѝвка   намо `тка 
навивнѝй   навива̀емый, навива `ющийся 
навѝворіт   наизна `нку 
навѝліт   навы `лет 
нависа̀ння   нависа `ние 
нависа̀ти, навѝснути   нависа `ть, нави `снуть; 
свиса `ть, сви `снуть 

навѝслий   нави `слый 
нависнѝй   навесно `й, нависа `ющий 
навѝтка   кату̀шка, обмо `тка 
навитко̀вий   намо̀точный 
навиття̀   намо̀тка 
на̀вичка   на̀вык 
навіга̀ція   навига̀ция 
наві̀д   наво `дка 
навіднѝй   наводѝмый, наводя `щийся 
навіднѝк   наводя `щий 
наві̀й   бараба̀н, бобѝна, кату `шка, шпу `ля 
наві̀рчування   навёртка, навёртывание 
наві̀рчувати, навертѝти   навёртывать, наверну̀ть 
наві̀с   наве `с, навѐска, тент 
навіснѝй   наве `шивающийся 
наві̀шений   навѐшенный
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навішувальний                                                                                         нагострюваний 

наві̀шувальний   наве `шивающий 
наві̀шуваний   навѐшивающийся 
наві̀шування   навѐска 
наві̀шувати, наві̀сити   навѐшивать, навѐсить 
наві̀шувати, наві̀шати   навѐшивать, навѐшать 
наві̀яний   нанесённый 
навко̀лишній   окружа `ющий, окру̀жный 
навко̀лишність   окруже `ние 
навмѝсний   преднамѐренный 
наво̀дження   наво `дка 
наво̀джуваний   наводи `мый, насыща `емый 
водо̀й 

наво̀джуваність   наводи `мость 
наво̀дити   наводѝть 
наводі̀ння   наведѐние, представлѐние, 
приведѐние 

наво̀днений   обво `дненный 
наводнѐнний   обводня `емый 
наво̀днення   обводне `ние 
наво̀днювальний   наводня̀ющий, обводня̀ющий 
наво̀днюваний   наводня `ющийся, 
насыща `емый водоро `дом, обводня `емый 

наво̀днюваність   наводня `емость 
наво̀днювання   наводне `ние, обводнѐние 
наво̀днювати   наводня `ть 
наводня̀ти, наводнѝти   обводня̀ть, обводнѝть 
наволо̀жувач   увлажни `тель 
наворо̀тка   га `йка 
навпакѝ   обра `тно 
навперемі̀нний   попереме `нный 
на̀впіл   вполови `ну, попола `м 
навпілкоксува̀ння   швелева `ние 
навскі̀с   наѝскось 
навскі̀сний   диагона `льный, косо̀й 
навскосѝ   наи `скось 
навсто̀рч   отве `сно 
навуглецюва̀ння   науглеро `живание 
навуглецьо̀ваний   науглеро `женный 
навуглецьо̀вувальний   науглеро̀живающий 
навуглецьо̀вування   науглеро `живание 
навуглецьо̀вувати, навуглецюва̀ти   
науглеро `живать, науглеро `дить 

навхрѐсний   перекрёстный 
на̀вхрест   крестообра̀зно, на̀крест, перекрёсно 
навча̀льний   обуча̀ющий, учѐбный 
навча̀ний   обуча̀емый 

навча̀ння   обучѐние, учёба, учѐние 
навча̀ти, навчѝти   обуча̀ть, обучѝть 
на̀вчений   обучѐнный 
нав’я̀зувати, нав’яза̀ти   навя̀зывать, навя̀зать 
нагазо̀вувати   газѝровать 
нагазува̀ння   аэра̀ция 
нага̀льний   э̀кстренный 
наганя̀ти, нагна̀ти   нагоня `ть, нагна `ть 
нага̀р   нага̀р 
нага̀рний   нага̀рный 
нага̀ровий   нага̀рный 
нагѐль   на̀гель 
нагина̀льний   нагиба̀ющий 
нагѝнаний   нагиба̀емый, нагиба `ющийся 
нагина̀ння   нагиба̀ние 
нагина̀ти, нагну̀ти   нагиба `ть, нагну `ть 
нагиннѝй   нагиба̀емый, нагиба `ющийся 
нагі̀рний   наго̀рный 
на̀глухо   вглуху `ю, на̀глухо, на `мертво 
на̀гляд   инспѐкция, надзо̀р, надсмо̀тр, присмо̀тр 
нагляда̀льний   следя `щий 
нагляда̀ння   инспекти `рование 
нагляда̀ти   инспектѝровать, следѝть, смотрѐть 
нагляда̀ч   надсмо̀трщик 
нагніта̀льний   инже `кторный 
нагніта̀льний   нагнета̀тельный, нагнета̀ющий 
нагні̀таний   нагнета `емый 
нагніта̀ння   нагнета `ние, нака `чка 
нагніта̀ти   нагнета̀ть 
нагніта̀ч   нагнета̀тель 
нагнітнѝй   нагнета̀емый 
нагні̀чений   нагнетённый 
нагні̀чування   нагнета `ние 
нагнуття̀   нагиба̀ние 
на̀голос   акце `нт 
наголо̀шений   акценти `рованный 
наголо̀шувати   акценти `ровать, акцентова̀ть 
нагорі̀   вверху 
нагоро̀да   пла̀та 
наго̀стрений   нао̀стренный, нато̀ченный, 
точё `ный 

нагострѐнний   ната̀чиваемый, точёный 
наго̀стрення   нато̀чка 
нагострѝти   наостри `ть 
наго̀стрювальний   ната `чивающий 
наго̀стрюваний   ната `чиваемый
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нагострювання                                                                                                   надзвіззя 

наго̀стрювання   нато `чка 
наго̀стрювати, нагострѝти   ната̀чивать, наточѝть 
наготува̀ти   нагото `вить 
награвіюва̀ти   награвирова `ть 
награфѝти   награфи `ть 
нагрі̀в   нагрѐв, обогре `в 
нагріва̀льний   нагрева̀тельный, нагрева̀ющий, 
обогрева `тельный 

нагрі̀ваний   нагрева `емый, нагрева̀ющийся 
нагріва̀ння   нагрѐв, нагрева̀ние, обогревание 
нагріва̀ти, нагрі̀ти   нагрева `ть, нагре `ть 
нагріва̀ч   нагрева̀тель, обогрева `тель, 
подогрева `тель 

нагрівнѝй   нагрева̀емый, нагрева̀ющийся 
нагрівнѝк   нагрева̀тель, обогрева̀тель 
нагрі̀тий   нагре `тый 
нагріття̀   нагре `в, нагрева `ние 
нагрома̀джений   кумулѝрованный, нако̀пленный 
нагрома̀дження   аккумуля̀ция, конгломера̀ция, 
кумуля `ция, нагроможде `ние, накопле `ние, 
фо̀нд 

нагрома̀джувальний   нака̀пливающий, 
накопи `тельный, накопля `ющий 

нагрома̀джувальність   
спосо `бность аккумули `рующая 

нагрома̀джуваний   нака `пливаемый, 
нака `пливающийся, накопля `емый, 
накопля `ющийся 

нагрома̀джування   аккумуля `ция, 
аккумули `рование, нагромождѐние, 
накопле `ние 

нагрома̀джувати   аккумули `ровать, копи `ть, 
нагроможда̀ть 

нагрома̀джувати, нагрома̀дити   нака̀пливать, 
накопля `ть, накопи `ть 

нагрома̀джувач   аккумуля `тор, копи `льник, 
накопи `тель, ресѝвер 

нагрома̀дити   нагромозди `ть 
нагрома̀дний   нака̀пливаемый, 
нака `пливающийся, накопля `емый, 
накопля `ющийся 

наґвинтнѝй   навѝнчиваемый, навѝнчивающийся 
наґвѝнчений   нави `нченный 
наґвѝнчення   нави `нчивание 
наґвѝнчувальний   нави `нчивающий 
наґвѝнчуваний   нави `нчиваемый, 
нави `нчивающийся 

наґвѝнчування   нави `нчивание 
наґвѝнчувати, наґвинтѝти   нави `нчивать, 
навинти `ть 

наґлянсо̀ваний   наглянцо `ванный 
наґлянсува̀ти   наглянцева `ть 
наґофрува̀ти   нагофрирова `ть 
над   сверх 
надава̀ння   приведѐние, прида̀ние, прида̀ча, 
сообще `ние 

надава̀ти   уделя `ть 
надава̀ти, нада̀ти   предоставля̀ть, предоста̀вить; 
приводѝть, привестѝ; придава̀ть, прида̀ть 

на̀дане   сообщённое 
на̀даний   при `данный 
надання̀   приведѐние, прида `ние, прида̀ча, 
сообще `ние 

надатмосфѐрний   сверхатмосфѐрный 
надбагаточасови `й   сверхмноговременно `й 
надба̀ння   принадлѐжность, приобрете `ние 
надбудо̀ва   надстро `йка 
надбудо̀ваний   надстро `енный 
надбудо̀вний   надстра̀иваемый, 
надстра `ивающийся 

надбудо̀вувальний   надстра̀ивающий 
надбудо̀вуваний   надстра `иваемый, 
надстра `ивающийся 

надбудо̀вування   надстра `ивание 
надбудо̀вувати, надбудува̀ти   надстра̀ивать, 
надстро `ить 

надбудува̀ння   надстра `ивание 
надважкѝй   сверхтяжёлый 
надва̀ртість   сверхсто `имость 
надвибірнѝй   ультраселекти `вный 
надвисо̀кий   сверхвысо̀кий, ультравысо̀кий 
надвисоково̀льтний   сверхвысоково̀льтный 
надвисокочасто̀тний   сверхвысокочасто̀тный, 
ультравысокочасто̀тный 

надві̀рний   внѐшний, нару `жный 
надгіга̀нт   сверхгига `нт 
наддалѐкий   сверхда̀льний 
наддо̀вгий   сверхдли `нный 
наддозво̀лений   сверхразрешённый 
наддува̀ння   надду `в 
надзало̀млення   сверхпреломле `ние 
надзвича̀йний   исключи `тельный 
надзві̀ззя   ку̀зов
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надзвуковий                                                                                                  надрукувати 

надзвуковѝй   сверхзвуково̀й, ультразвуково̀й 
наді̀йний   доверѝтельный, надёжный 
наді̀йність   надёжность 
наділя̀ти   уделя `ть 
надірва̀ння   надры `в 
надіскровѝй   сверхискрово `й 
надко̀лений   надко̀лотый 
надко̀лення   надко̀л 
надко̀лина   надко `л 
надко̀лотий   надко̀лотый 
надко̀лювальний   надка̀лывающий 
надко̀люваний   надка̀лываемый, 
надка̀лывающийся 

надко̀лювання   надко `л 
надко̀лювати, надколо̀ти   надка `лывать, 
надколо `ть 

надко̀льний   надка̀лываемый, надка̀лывающийся 
надконтра̀стний   сверхконтра `стный 
надкоро̀ткий   сверхкоро̀ткий, ультракоро̀ткий 
надкошто̀рисний   сверхсме `тный 
надкритѝчний   сверхкрити `ческий 
надкрутѝти   надверну `ть 
надкру̀чений   надвёрнутый 
надла̀маний   надло̀мленный 
надла̀маність   надло̀мленность 
надлама̀ння   надло̀м 
надлама̀ти, надломѝти   надло̀мать, надло̀мить 
надламнѝй   надла̀мываемый, надла̀мывающийся 
надла̀муваний   надла̀мываемый, 
надла̀мывающийся 

надла̀мування   надло `м 
надла̀мувати, надлама̀ти   надла̀мывать, 
надлома `ть 

надлегкѝй   сверхлёгкий 
надлива̀ння   отли `в 
надлива̀ти, надлѝти   отлива `ть, отли `ть 
надлишко̀вий   избы̀точный 
на̀длишок   избы̀ток, изли `шек 
надло̀м   надло̀м 
надло̀млений   надло̀мленный, надло̀мленный 
надло̀мленість   надло `мленность 
надло̀млення   надло̀м 
надло̀млювальний   надла̀мывающий 
надло̀млюваний   надла `мываемый, 
надла̀мывающийся 

надло̀млювання   надло `м 

надло̀млювати, надломѝти   надла̀мывать, 
надломи `ть 

надло̀мний   надла̀мываемый, надла̀мывающийся 
надмікромѐтер   сверхмикро `метр 
на̀дмір   избы `ток, избы̀точность, изли `шек, 
изоби `лие 

надмі̀рний   избы̀точный, излѝшний, чрезмѐрный 
надмі̀рність   избы̀точность 
надміцнѝй   сверхпро `чный 
наднапру̀га   сверхнапряже `ние 
наднорматѝвний   сверхнормати `вный 
наднормо̀вий   сверхуро `чный 
надолу̀жний   нагоня `емый 
надолу̀жуваний   нагоня `емый 
надолу̀жування   дого `нка 
надолу̀жувати   догоня `ть 
надолу̀жувати, надолу̀жити   нагоня̀ть, нагна̀ть 
надпароміцнѝй   сверхпаропро `чный 
надпѝл   надпи `л 
надпѝлення   надпи `л, надпи `ливание 
надпѝлювання   надпи `л, надпи `ливание 
надпѝлювати, надпиля̀ти   надпи `ливать, 
надпили `ть 

надпѝляний   надпи `ленный 
надплѝнний   сверхтеку `чий 
надплѝнність   сверхтеку `честь 
надпористий   ультрапо `ристый 
надпо̀ристість   ультрапо `ристость 
надпорува̀тість   ультрапо `ристость 
надпоту̀жний   сверхмо̀щный, сверхсѝльный 
надпрові̀дний   сверхпроводи `мый, 
сверхпроводя `щий 

надпровіднѝк   сверхпроводни `к 
надпрові̀дність   сверхпроводи `мость 
надрѝв   надры̀в 
надрива̀ння   надры̀в 
надрі̀бок   болва `нка 
надрі̀з   надре `з, надре `зка 
надріза̀ння   надрѐз, надрѐзка 
надріза̀ти, надрі̀зувати, надрі̀зати   надреза̀ть, 
надрѐзать 

надрі̀зування   надрѐз, надре `зка 
надрозрі̀дження   ультраразреже `ние 
надруко̀ваний   отпеча `танный, отти `снутый 
надрукува̀ння   напеча `тание 
надрукува̀ти   напеча̀тать
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надсвітловий                                                                                                  накладення 

надсвітловѝй   сверхсветово `й 
надсила̀ч   отправи `тель 
надсѝльний   сверхси `льный 
надсіка̀ння   надсѐчка 
надсі̀чений   надсѐченный 
надсі̀чення   надсѐчка 
надсі̀чина   надсѐчка 
надскладнѝй   сверхсло `жный 
надста̀вка   алло̀нж 
надструкту̀ра   сверхструкту `ра 
надструкту̀рний   сверхструкту `рный 
надстру̀м   сверхто `к 
надтвердѝй   сверхтвёрдый 
надтеку̀чий   сверхтеку `чий 
надтерміно̀вий   сверхсро `чный 
надтѐчкість   сверхтеку `честь 
надтипо̀вий   сверхтипово `й 
надтѝск   сверхдавле `ние 
надтѝснення   сверхдавле `ние 
надтонкѝй   сверхто `нкий 
надто̀чний   сверхто `чный 
надуда̀рний   сверхуда `рный 
на̀дфіль   на̀дфиль 
надхіднѝй   поступа `ющий 
надхо̀дження   пита `ние 
надхо̀дження   поступле `ние 
надхо̀дити, надійтѝ   поступа `ть, поступи `ть 
надцентрифу̀га   сверхцентрифу `га 
надчутлѝвий   сверхчувстви `тельный 
надшвидкѝй   ультрабы̀стрый 
надшвѝдкісний   высокоскоростно̀й 
надшвѝдкісний   сверхскоростно `й 
надшвидкорі̀зний   сверхбыстрорѐжущий 
надшвидкохі̀дний   сверхбыстрохо `дный 
надшпарѝстий   ультрапо `ристый 
надяга̀льний   надева̀ющий 
надя̀ганий   надева̀емый 
надяга̀ння   надева̀ние 
надяга̀ти, надягну̀ти   надева `ть, наде `ть 
надяга̀ч   надева̀тель 
надягнѝй   надева̀емый 
наелектризо̀ваний   электризо `ванный 
наелектризо̀вний   электризу `емый 
наза̀д   обра̀тно 
назбирнѝй   накопля `емый, накопля `ющийся 
назбѝруваний   накопля̀емый, накопля̀ющийся 

назѐмний   напо `льный 
назѝмно   на холоду̀ 
назо̀вні   нару `жу 
найбі̀льший   максима `льный 
найблѝжчий   ближа `йший 
найважливі̀ший   кардина `льный 
найвѝгідніший   оптима `льный 
найвѝщий   вы `сший 
найголовні̀ший   кардина `льный 
найкра̀щий   предпочти `тельный 
на̀ймання   прока̀т 
найма̀ти корабѐль   фрахтова `ть 
наймѐнше   наимѐньшее 
наймѐнший   минима `льный 
нака̀з   кома̀нда, предписа `ние, указа̀ние 
нака̀заний   ука̀занный 
нака̀зувати, наказа̀ти   предпѝсывать, предписа̀ть 
накарбо̀ваний   начека `ненный 
накарбо̀вувати, накарбува̀ти   начека̀нивать, 
начека `нить 

наква̀шування   нама̀чивание 
на̀кид   набро `ска 
накида̀льний   набра̀сывающий 
накида̀ний   набра̀сываемый, набра̀сывающийся 
накида̀ння   набра̀сывание, набро̀ска, 
намётывание, нане `сение, спры `скивание 

накида̀ти, накѝнути   набра̀сывать, набро̀сить 
накиднѝй   набра̀сываемый, набра̀сывающийся 
накѝдуваний   набра̀сываемый, набра̀сывающийся 
на̀кидь   на̀брызг, намёт, спрыск 
на̀кип   на̀кипь 
на̀кіт   нака̀т 
накітнѝй   нака `тываемый 
накла̀д   тира `ж 
наклада̀льний   накла̀дывающий, налага̀ющий, 
нанося `щий 

накла̀даний   накла̀дываемый, накла̀дывающийся, 
налага `емый, наноси `мый, нанося `щийся 

наклада̀ння   накла̀дка, накла `дывание, 
наложе `ние, нанесѐние, суперпозѝция 

наклада̀ти, накла̀сти   накла̀дывать, наложѝть; 
налага `ть, наложѝть; наноси `ть, нанести ` 

накла̀дений   нагромождённый, нало̀женный, 
нанесё `нный 

накла̀дення   накла̀дка, накла `дывание, 
наложе `ние, нанесѐние, суперпозѝция
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накладина                                                                                                      накручувати 

накла̀дина   суперпози `ция 
накла̀дистість   громо `здкость 
на̀кладка   накла̀дка 
накладна̀   накла̀дная 
накладнѝй   накладно `й, накла `дываемый, 
накла̀дывающийся, налага̀емый, наносѝмый, 
нанося `щийся 

наклѐєний   наклѐенный 
наклѐєння   наклѐивание, накле `йка 
наклѐйка   накле `йка 
наклейнѝй   наклѐиваемый, наклѐивающийся 
на̀клеп   наклёп 
наклѐпаний   наклёпанный 
наклепа̀ння   наклёп, наклёпка 
на̀клепка   наклёпка 
наклѐпний   наклёпываемый 
наклѐпувальний   наклёпывающий 
наклѐпуваний   наклёпываемый 
наклѐпування   наклёп, наклёпка 
наклѐпувати, наклепа̀ти   наклёпывать, наклепа̀ть 
наклѐювальний   накле `ивающий 
наклѐюваний   наклѐиваемый, наклѐивающийся 
наклѐювання   накле `ивание, наклѐйка 
наклѐювати, наклѐїти   наклѐивать, наклѐить 
нако̀ваний   нако̀ванный 
нако̀вання   нако̀вка 
нако̀вування   нако `вка 
нако̀лення   нако̀лка 
нако̀лина   нако `лка 
нако̀лювання   нако `лка 
наконѐчник   наконе `чник 
накопѝчений   нагромождённый, нако̀пленный 
накопѝчення   накопле `ние 
накопѝчити   нагромозди `ть 
накопѝчувальний   накопѝтельный, накопля̀ющий 
накопѝчування   аккумулѝрование, накоплѐние 
накопѝчувати   аккумули `ровать 
накопѝчувати, накопѝчити   нагроможда̀ть; 
накопля `ть, накопи `ть 

накопѝчувач   накопи `тель 
нако̀тина   нака̀т 
нако̀чений   ука `танный 
нако̀чення   нака̀т, нака̀тка, ука̀тка, ука̀тывание 
нако̀чувальний   нака `тывающий 
нако̀чуваний   нака̀тываемый 
нако̀чування   нака̀т, нака `тка, нака̀тывание, 
прика `тывание, ука `тка, ука `тывание 

нако̀чувати, накотѝти   нака̀тывать, наката̀ть; 
прика̀тывать, прикатѝть; ука̀тывать, уката̀ть 

накрѐслений   вы̀черченный, зачѐрченный, 
отчѐрченный 

накрѐслювання   зачѐрчивание, отчѐрчивание 
накрѐслювати, накрѐслити   зачѐрчивать, 
зачертѝть; намеча̀ть, намѐтить; начѐрчивать, 
начерти `ть 

накрива̀ння   покры `тие 
накрива̀ти   накрыва `ть, покрыва `ть 
накрива̀ти, накрѝти   укрыва `ть, укры `ть 
на̀кривка   колпа̀к, кры `шка, покры `шка 
накривнѝй   покро `вный 
накрѝтий   покры̀тый, укры `тый 
накриття̀   тент, футля `р 
накро̀п   на̀брызг 
накро̀плювати, накропѝти   набры̀згивать, 
набры `знуть 

на̀крут   заведѐние, заво̀дка, навёртка, 
накру `чивание 

на̀крутка   га̀йка 
накрутковѐрт   гайковёрт 
накрутковиса̀джувальний   гайковыса̀живающий 
накрутковисадни `й   гайковы `садочный 
накрутконарізнѝй   гайконарезно `й 
накрутконарі̀зувальний   гайконарѐзывающий 
накруткорі̀з   гайкоре `з 
накруткорі̀зний   гайкоре `зный 
накру̀тливий   заводя `щийся 
накрутнѝй   заводѝмый, заводно̀й, заводя̀щийся, 
навёртывающийся, навива `ющийся, 
накру `чиваемый, накру `чивающийся 

накру̀чений   завѐденный, заведѐние, навѝтый, 
накру `ченный 

накру̀чення   заво̀дка, навёртка, навёртывание, 
накру `чивание 

накру̀чувальний   заводя̀щий, навёртывающий, 
накру `чивающий 

накру̀чуваний   заводѝмый, навёртывающийся, 
навива `ющийся, накру `чиваемый, 
накру `чивающийся 

накру̀чування   заведѐние, заво̀дка, навёртка, 
навёртывание, навива `ние, нави `вка, 
накру `чивание 

накру̀чувати, накрутѝти   заводи `ть, завести `; 
навёртывать, наверну̀ть; навива̀ть, навѝть; 
накру `чивать, накрути `ть
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накування                                                                                                    намокливість 

накува̀ння   нако `вка 
нала̀года   настро̀йка 
нала̀годжений   нала `женный 
нала̀годженість   нала̀женность 
нала̀годження   нала `дка, нала `живание, 
настро `йка, отла `дка, устрое `ние 

нала̀годжувальний   нала̀дочный, нала̀живающий 
налаго̀джуваний   нала `живаемый, 
нала `живающийся 

налаго̀джування   нала `дка, нала `живание, 
настро `йка 

нала̀годжувати, нала̀годити   нала̀живать, 
нала `дить; настра̀ивать, настро `ить; 
устана `вливать, установи `ть 

нала̀годити   нала̀дить 
налаго̀дний   нала̀живаемый, нала̀живающийся 
наладна̀ння   настра `ивание, настро `йка 
нала̀днування   настра `ивание 
наладо̀ваний   заря `женный, заряжённый 
наладо̀вний   заряжа̀емый 
нала̀зити   наполза̀ть 
налашто̀вний   настра̀иваемый, настра̀ивающийся 
налашто̀вувальний   настра `ивающий 
налашто̀вуваний   настра `иваемый, 
настра `ивающийся 

налашто̀вування   настра `ивание, настро `йка 
налашто̀вувати, налаштува̀ти   настра `ивать, 
настро `ить; снаряжа̀ть, снаряди `ть 

налаштува̀ння   настра `ивание, настро `йка 
налѐжати   принадлежа `ть 
налѐжний   поло `женный, принадлежа `щий, 
слѐдуемый 

налѐжність   принадлѐжность 
налива̀льний   налива `ющий 
налѝваний   налива `емый, налива̀ющийся 
налива̀ння   налива `ние 
налива̀ти, налѝти   налива `ть, нали `ть 
наливнѝй   налива̀емый, налива `ющийся 
налипа̀льний   налипа `ющий 
налипа̀ння   налипа `ние 
налипа̀ти, лѝпнути, налѝпнути   налипа `ть, 
нали `пнуть 

на̀липень   наро `ст 
налѝплий   нали `пший 
налѝтий   нали `тый 
наліза̀ти   наполза̀ть 

налі̀чення   начислѐние 
налі̀чувальний   насчи `тывающий 
налі̀чування   начисле `ние 
налі̀чувати, налічѝти   насчѝтывать, насчита̀ть 
налу̀жнення   защела `чивание 
налюто̀вання   напа `йка 
налюто̀вний   напа̀иваемый, напа̀ивающийся 
налюто̀вуваний   напа̀иваемый, напа̀ивающийся 
налюто̀вування   напа `йка 
налюто̀вувати, налютува̀ти   напа̀ивать, напая̀ть 
налютува̀льний   напа `ивающий 
налютува̀ння   напа `йка 
наляга̀ння   налега̀ние, попы `тка 
намагнет(из)о̀ваний   намагнетизѝрованный 
намагнет(из)о̀вний   магнетизи `рованный 
намагнѐтити   намагни `тить 
намагнетнѝй   намагни `чиваемый, 
намагни `чивающийся 

намагнето̀ваний   намагни `ченный 
намагнето̀ваність   намагни `ченность 
намагнето̀вний   намагни `чиваемый, 
намагни `чивающийся 

намагнето̀вність   намагни `ченность 
намагнето̀вування   намагни `чивание 
намагнетува̀ння   намагни `чивание 
намагнетува̀ти   намагни `тить 
нама̀зувальний   нама̀зочный 
нама̀зування   нама̀зка 
намальо̀ваний   рисо `ванный 
нама̀цаний   нащу `панный 
нама̀цування   нащу `пывание 
нама̀цувати, нама̀цати   нащу̀пывать, нащу̀пать 
нама̀щений   нама̀сленный 
нама̀щувальний   нама̀зочный, прома̀зочный 
нама̀щування   нама̀зка 
нама̀щувати, намастѝти   нама̀сливать, 
нама̀слить; нама̀щивать, намасти `ть 

намѐт   наве `с, пала̀тка, шатёр 
намѐтовий   пала̀точный 
намі̀рений   преднамѐренный 
намока̀льний   намока̀ющий 
намока̀ння   намока `ние 
намока̀ти, мо̀кнути; намо̀кнути,   намока `ть, 
намо `кнуть 

намо̀кливий   намока̀ющий 
намо̀кливість   намока̀емость
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намоклий                                                                                                       напіврозпад 

намо̀клий   намо̀кший 
намокнѝй   намока̀ющий 
намо̀таний   навѝтый 
намота̀ння   намо̀тка 
намотнѝй   навива̀емый, навива `ющийся 
намо̀тувальний   навива `ющий, намо̀точный 
намо̀туваний   навива `емый, навива `ющийся 
намо̀тування   навива̀ние, навѝвка, нама̀тывание, 
намо `тка 

намо̀тувати, намота̀ти   навёртывать, наверну̀ть; 
навива `ть, нави `ть; нама `тывать, намота `ть 

намо̀тувач   нама̀тыватель 
намо̀чуваний   намока̀емый 
намо̀чування   нама̀чивание 
намо̀щувати, намостѝти   нама̀щивать, намостѝть 
наму̀л   грязь, нано `с 
наму̀лений   нанесённый 
наму̀льний   грязево `й 
наму̀льник   грязеви `к 
нанѐсений   нанесённый, нано `сный 
нанѐсення   нанесѐние, нано `с 
наномѐтер   миллимикро `н, нм 
нано̀сити, нанестѝ   наноси `ть, нанести ` 
наноснѝй   наносѝмый, нано̀сный, нанося̀щийся 
нано̀шувальний   нанося `щий 
нано̀шуваний   наноси `мый, нанося `щийся 
нано̀шування   нанесе `ние 
наолі̀єний   нама̀сленный 
наолі̀їти   нама̀слить 
наолі̀ювання   прома̀сливание 
наоліюва̀ти   нама̀слить 
наолі̀ювати, наолі̀їти   нама̀сливать, намастѝть 
нао̀сліп   вслепу `ю 
напа̀дний   агресси `вный 
напа̀льник   наса̀дка сва̀йная 
напарафіно̀ваний   парафини `рованный 
напарафіно̀вний   парафини `руемый 
напарафінува̀ння   парафини `рование 
напередпла̀та   ава̀нс 
напѝлений   напѝленный 
напѝлення   напыле `ние 
напѝлок   напи `льник, напи `лок 
напѝлювальний   напыли `тельный 
напѝлюваний   напи `ливаемый 
напѝлювання   напыле `ние 
напѝлювати, напилѝти   напѝливать, напилѝть 

напильнѝй   напѝливаемый 
напина̀ння   распя `ливание 
напина̀ти, напну̀ти   распя̀ливать, распя̀лить 
напів-   полу- 
напівавтома̀т   полуавтома̀т 
напівавтоматѝчний   полуавтомати `ческий 
напівасфа̀льт   полуасфа `льт 
напіввѝпалений   полуобожжённый 
напівво̀дний   полуво `дный 
напівгнучкѝй   полуги `бкий 
напівгру̀бий   полужи `рный 
напівжорсткѝй   полужёсткий 
напівзавтоматизо̀ваний   
полуавтоматизи `рованный 

напівзага̀та   полузапру `да 
напівзакрѝтий   полузакры `тый 
напівза̀мкнений   полуза `мкнутый 
напівзбі̀жний   полусходя `щийся 
напівзмеханізо̀ваний   полумеханизѝрованный 
напівко̀кс   полуко `кс, швелько `кс 
напівкоксува̀ння   полукоксова `ние 
напівко̀ло   полуокру `жность 
напівкрихкѝй   полухру `пкий 
напівллянѝй   полульняно `й 
напівльнянѝй   полульняно `й 
напівмазу̀т   полумазу̀т 
напівметалі̀чний   полуметалли `ческий 
напівнавіснѝй   полунавесно `й 
напівнатура̀льний   полунатура `льный 
напівнепроникнѝй   полунепроница `емый 
напівобмѐжений   полуограни `ченный 
напівпочіпнѝй   полунавесно `й 
напівпрѝчіп   полуприце `п 
напівпровіднѝй   полупроводя `щий 
напівпровіднѝк   полупроводни `к 
напівпровіднико̀вий   полупроводнико `вый 
напівпроду̀кт   полупроду `кт 
напівпрозо̀рий   полупрозра `чный 
напівпро̀міжок   полузазо `р 
напівпронѝкливий   полупроница `емый 
напівпроникнѝй   полупроница `емый 
напівпронѝкність   полупроница `емость 
напівпро̀стір   полупростра `нство 
напівпру̀жнѝй   полуупру `гий 
напіврідѝнний   полужи `дкий 
напівро̀зпад   полураспа `д
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напіврозчѝнний   полураствори `мый 
напівстійкѝй   полуусто `йчивый 
напівтвердѝй   полужёсткий, полутвёрдый 
напівтѐплий   полутёплый 
напівтечкѝй   полужи `дкий 
напівтяга̀ч   полутяга̀ч 
напівфабрика̀т   полуфабрика `т 
напівхвѝля   полуволна ` 
напі̀й   напи `ток 
напі̀р   напо `р 
напі̀рний   напо `рный 
напла̀в   напла `вка 
напла̀влений   напла `вленный 
напла̀влення   напла `вка 
напла̀влювання   напла `вка, напла̀вливание 
напла̀влювати, напла̀вити   напла̀вливать, 
напла `вить 

напласто̀вання   напластова `ние 
напласто̀вування   напластова `ние 
напластува̀ння   напластова `ние 
напластува̀ти   напластова `ть 
на̀плив   натёк 
напліта̀ти, наплестѝ   навя `зывать, навя `зать 
наповза̀ти   наполза `ть 
напові̀трювання   аэра `ция 
напові̀трювач   аэра̀тор 
напо̀внений   напо `лненный 
напо̀вненість   наполне `ние 
напо̀вненний   наполни `мый 
напо̀внення   импрегнѝрование, наполнѐние 
напо̀вний   наполня `емый, наполня `ющийся 
напо̀внювальний   наполня `ющий 
напо̀внюваний   наполня̀емый, наполня̀ющийся 
напо̀внювання   наполне `ние 
напо̀внювати, напо̀внити   загружа̀ть, загрузѝть; 
наполня `ть, напо `лнить 

напо̀внювач   наполни `тель, сатура̀тор 
наполовѝну   вполови `ну, попола̀м 
напомпо̀вний   нака̀чиваемый 
напомпо̀вувальний   нака `чивающий 
напомпо̀вуваний   нака `чиваемый 
напомпо̀вування   нака `чивание, нака `чка 
напомпува̀ння   нака `чивание 
напо̀ристий   напо `ристый 
напоро̀шування   напыле `ние 
напра̀вленість   напра `вленность 

напра̀влення   направле `ние 
направля̀ння   направле `ние 
напрацюва̀ння   нарабо `тка 
напрацюва̀ти   нарабо̀тать 
напрацьо̀вання   нарабо `тка 
напресо̀ваний   напрессо `ванный 
напресува̀ти   напрессова `ть 
напрѝскування   на `брызг, набры `згивание 
напрѝскувати, напрѝскати   набры̀згивать, 
набры `знуть 

напру̀га   вольта `ж, напряже `ние 
напру̀жений   интенси `вный, напряжённый 
напру̀женість   напряжённость 
напру̀ження   напряже `ние 
напру̀жено   напряжённо 
напру̀жний   напряга̀емый, напряга̀ющийся 
напру̀жувальний   напряга `ющий 
напру̀жуваний   напряга̀емый, напряга̀ющийся 
напру̀жування   напряже `ние 
напру̀жувати, напру̀жити   напряга̀ть, напря̀чь 
на̀прям   курс, направле `ние, ориента `ция 
напря̀млений   напра `вленный 
напря̀мленість   напра `вленность 
напря̀млення   направле `ние, ориента `ция 
напрямля̀льний   направля `ющий 
напря̀мля̀ний   направля̀емый, направля̀ющийся 
напрямля̀ння   направле `ние, ориента `ция 
напрямля̀ти, напрямѝти   наводѝть; направля̀ть, 
напра `вить 

напрямна̀   направля `ющая 
напрямнѝй   направля̀емый, направля̀ющийся 
на̀прямок   направле `ние, ориента̀ция 
на̀пуск   на̀пуск, нахлёстка 
напуска̀льний   напуска `ющий 
напуска̀ний   напуска `емый 
напуска̀ння   на̀пуск 
напуска̀ти, напустѝти   напуска̀ть, напустѝть 
напускнѝй   напуска `емый 
на̀пусток   нахлёстка 
напу̀щення   на̀пуск 
наража̀ти, наразѝти   подверга̀ть, подвѐргнуть 
нара̀жуваний   подверга `емый 
нара̀зний   подверга `емый 
нарахівнѝй   начисля `ющий 
нарахо̀ваний   начѝсленный 
нарахо̀вання   начисле `ние
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нарахо̀вний   начисля `емый 
нараховувальний   насчи `тывающий 
нарахо̀вуваний   начисля `емый 
нарахо̀вування   начисле `ние 
нарахо̀вувати, нарахува̀ти   насчѝтывать, 
насчита `ть; начисля `ть, начи `слить 

нарахува̀льний   начисля `ющий 
нарахува̀ння   начисле `ние 
на̀рис   набро̀сок, начерта̀ние 
нариснѝй   начерта̀тельный 
нарисо̀ваний   рисо `ванный 
наритува̀ти   награвирова `ть 
нарі̀жний   науго `льный, углово `й 
нарі̀жник   наро `жник, нога ` насло̀нная 
на̀ріжок   око̀вка уго̀льная, уго̀льник внѐшний 
наріза̀льний   нареза̀ющий 
наріза̀льний   резьбово `й 
наріза̀льник   нарѐзчик 
нарі̀заний   напѝленный, нарѐзанный, рѐзаный 
нарі̀зання   нареза̀ние, наре `зка 
наріза̀ння   резьба̀ 
нарізѐвий   резьбово̀й 
нарізері̀з   резьборе `з 
нарізері̀зний   резьбонареза̀ющий, резьбонарезно̀й 
нарізетока̀рний   резьботока `рный 
нарізефрѐзерний   резьбофрѐзерный 
нарізефрезерува̀льник   резьбофрезеро̀вщик 
нарізешліфува̀ння   резьбошлифова `ние 
нарізівнѝк   резьбо̀вщик 
нарі̀зка   наре `зка, пла `шка 
нарізнѝй   напи `ливаемый, нареза̀емый, 
нареза `ющийся, нарезно `й, ре `зальный 

нарізнѝк   ме `тчик, резьборе `з 
на̀різно   вразби `вку 
на̀різонако̀тування   резьбонака `тка 
нарі̀зувальний   нареза `ющий 
нарі̀зуваний   напи `ливаемый, нареза̀емый, 
нареза `ющийся 

нарізува̀ння   нареза̀ние резьбы̀, наре `зка 
нарі̀зування   резьба ` 
нарі̀зувати, нарі̀зати   напѝливать, напилѝть; 
нареза `ть, наре `зать 

нарі̀зувач   нарѐзчик 
на̀різь   нарѐзка, резьба ` 
нарінко̀вий   гра `вийный 
нарінко̀во-   гра̀вийно- 

на̀рінок   га̀лька, гра̀вий 
на̀ріст   нара `щивание, наро `ст 
наро̀бок   нарабо̀тка 
нароснѝй   нара̀щиваемый, нара̀щивающийся 
нароста̀льний   нараста `ющий 
нароста̀ння   нараста̀ние 
нароста̀ти, наростѝ   нараста `ть, нарасти ` 
на̀ростень   наро̀ст 
наро̀щення   нара̀щивание 
наро̀щувальний   нара `щивающий 
наро̀щуваний   нара̀щиваемый, нара̀щивающийся 
наро̀щування   нара `щивание 
наро̀щувати, наростѝти   нара̀щивать, нарастѝть 
на̀сад   наса̀дка, поса `дка 
наса̀джений   наса̀женный, поса `женный 
наса̀дження   наса̀дка, насаждѐние, поса̀дка 
наса̀джувальний   наса `живающий 
наса̀джуваний   наса̀живаемый, наса̀живающийся 
наса̀джування   наса̀дка, насаждѐние, поса̀дка 
наса̀джувати, насадѝти   наса̀живать, насадѝть 
насадѝти   надвѝнуть,наде `ть, насадѝть 
насаднѝй   наса̀живаемый, наса̀живающийся 
насадо̀вий   наса̀дочный, поса `дочный 
насвердлѝти   набура̀вить 
насилікато̀ваний   силикати `рованный 
насилікатува̀ння   силикатиза `ция, 
силикати `рование 

насѝльний   принужда `емый 
на̀сип   мо `л 
насипа̀льний   насыпа `ющий 
насѝпаний   насы̀панный 
насипа̀ння   насыпа `ние 
насипа̀ти, насѝпати   насыпа `ть, насы `пать 
насипнѝй   насыпа `емый, насыпно̀й 
насѝпуваний   насыпа `емый 
наситнѝй   напѝтываемый, напѝтывающийся, 
насыща `емый, насыща `ющийся 

насѝтник   сатура̀тор 
насѝтність   насыща `емость 
насѝчений   напѝтанный, насы `щенный, 
пропи `танный 

насѝченість   насы `щенность 
насѝчення   напѝтывание, насыще `ние, 
пропи `тка 

насѝчувальний   напѝтывающий, насыща̀ющий, 
пропи `точный, пропи `тывающий
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насѝчуваний   напѝтываемый, напѝтывающийся, 
насыща `емый, насыща `ющийся 

насѝчуваність   насыща `емость 
насѝчування   напи `тывание, насыще `ние, 
пропи `тка, пропѝтывание 

насѝчувати, наситѝти   напѝтывать, напита̀ть; 
насыща̀ть, насы̀тить; пропѝтывать, пропита̀ть 

насіка̀льний   насека `ющий 
насіка̀ний   насека̀ющийся 
насіка̀ння   насека̀ние, насе `чка 
насіка̀ти, насіктѝ   насека `ть, насе `чь 
насі̀ння   сѐмя 
насі̀рчений   осернённый 
насі̀рчення   осерне `ние, сульфура̀ция 
насі̀чений   насечённый 
насі̀чення   насѐчка 
на̀січка   насе `чка 
насічнѝй   насека̀ющийся 
наска̀кування   набега̀ние 
наска̀кувати, наско̀чити   набега̀ть, набежа̀ть 
на̀скрізний   сквозно `й 
на̀слідок   исхо `д, после `дствие, результа `т, 
слѐдствие 

наслі̀дуваний   слѐдуемый 
наслі̀дувати   слѐдовать 
наслі̀по   на̀глухо 
насмо̀лений   просмо̀ленный 
насмо̀лювання   просмо `лка 
насна̀жений   заря `женный, заряжённый 
насна̀жувальний   заряжа̀ющий 
насна̀жувати, насна̀жити   заряжа̀ть, зарядѝть 
насо̀чений   напѝтанный 
насо̀чення   напѝтывание 
насочнѝй   напѝтываемый, напѝтывающийся, 
пропи `тываемый, пропи `тывающийся 

насо̀чувальний   напи `тывающий 
насо̀чуваний   напѝтываемый, напѝтывающийся, 
пропи `тываемый, пропи `тывающийся 

насо̀чування   напи `тывание 
насо̀чувати, насочѝти   напѝтывать, напита̀ть 
настава̀ння   наступле `ние 
настава̀ти, наста̀ти   наступа `ть, наступи `ть 
наста̀лений   наста̀ленный 
наста̀лення   нава̀рка ста `лью, наста̀ливание 
наста̀лювальний   наста `ливающий 
наста̀люваний   наста̀ливаемый, наста̀ливающийся 

наста̀лювання   нава̀рка ста̀лью, наста̀ливание 
наста̀лювати, наста̀лити   нава̀ривать ста̀лью; 
наста `ливать, настали `ть 

настальнѝй   наста̀ливаемый, наста̀ливающийся 
настальо̀вання   нава `рка ста̀лью 
настання̀   наступле `ние 
настано̀ва   инстру̀кция, указа̀ние, устано̀вка 
наста̀чити   нагото̀вить 
настѐлений   настѐленный, на `стланый 
настѐлення   насти `л 
настѐлювальний   настила `ющий 
настѐлюваний   настила `емый 
настеля̀ння   насти `л, настила `ние 
на̀стил   насти `л, обрешётка, перекрыва `ние, 
перекры `тие 

настила̀ння   настила `ние, обрешётка 
настила̀ти, настеля̀ти, настелѝти, насла̀ти   
настила `ть, насла̀ть 

насті̀й   насто `й, насто `йка 
насті̀нний   настѐнный 
насто̀янка   насто̀йка 
насто̀янковий   насто `ечный 
на̀стрій   настро `йка 
настрійнѝй   настра̀иваемый, настра̀ивающийся 
настро̀єння   настра̀ивание, настро `йка 
настромѝти   надвѝнуть, наде `ть, насади `ть 
настро̀млення   наса `дка, насаждѐние 
настро̀млювання   наса `дка, насаждѐние 
настро̀ювальний   настра `ивающий 
настро̀юваний   настра `иваемый, 
настра `ивающийся 

настро̀ювання   настра `ивание, настро `йка 
настро̀ювати, настро̀їти   настра̀ивать, настро̀ить 
на̀ступ   наступлѐние 
наступа̀ти, наступѝти   наступа̀ть, наступѝть 
насту̀пний   послѐдующий, сле `дующий 
насту̀пність   преѐмственность 
на̀сув   на̀двиг, надвига `ние 
насува̀льний   надвига `ющий 
насу̀ваний   надвига `емый, надвига `ющийся 
насува̀ння   надвига `ние 
насува̀ти, насо̀вувати, насу̀нути   надвига `ть, 
надви `нуть 

насувнѝй   надвига `емый, надвига̀ющийся, 
надвижно `й 

насу̀нений   надви `нутый, надвига̀ние
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насухо                                                                                                                         націл 

на̀сухо   в суху `ю 
насуці̀ль   на̀глухо 
натѝвний   натѝвный 
натика̀тися, наткну̀тися   ната̀лкиваться, 
натолкну `ться 

натира̀ч підло̀ги   полотёр 
на̀тиск   нада̀вливание, нажа̀тие, нажѝм, напо̀р 
натиска̀льний   нажима̀тельный, нажима̀ющий 
натѝсканий   нажима `емый 
натиска̀ння   нагнета `ние, нада̀вливание, 
нажа `тие, нажима̀ние 

натиска̀ти, натѝснути   нада̀вливать, надавѝть; 
нажима `ть, нажа `ть 

натиска̀ч   кно `пка, кно `пка нажимна̀я 
натиско̀вий   нажима `тельный, напо `рный 
натѝскувальний   нада̀вливающий, напо̀ристый 
натѝскуваний   нада̀вливаемый 
натѝскування   нажа `тие, нажима `ние 
натѝснений   нада̀вленный, нажа̀тый 
натѝснення   нада̀вливание, нажа̀тие 
натиснѝй   кно `почный, нада `вливаемый, 
нажима `емый, нажимно `й 

натиснѝк   та̀стер 
натѝснутий   нажа̀тый 
на̀топ   напла `вка 
нато̀плений   напла `вленный 
нато̀плення   напла `вка 
нато̀плювання   напла `вка, напла `вливание 
нато̀плювати, натопѝти   напла̀вливать, напла̀вить 
нато̀чений   нао̀стренный, нато `ченный 
нато̀чення   нато `чка 
наточѝти   наостри `ть 
наточнѝй   ната `чиваемый 
нато̀чувальний   ната `чивающий 
нато̀чуваний   ната̀чиваемый 
нато̀чування   нато̀чка 
нато̀чувати, наточѝти   ната̀чивать, наточѝть 
натрапля̀ти, натра̀пити   ната̀лкиваться, 
натолкну `ться 

на̀трій   на̀трий 
нату̀ра   приро `да 
натура̀льний   естѐственный, натура `льный 
на̀тяг   натяжѐние 
натяга̀льний   натя `гивающий 
натя̀га̀ний   натя `гиваемый 
натяга̀ння   натя̀гивание, натяжѐние, натя̀жка 

натяга̀ти, натя̀гувати; натягну̀ти   натя̀гивать, 
натяну `ть 

натяга̀ч   натя `жка 
натя̀гнений   натя `нутый 
натя̀гненість   натяжённость 
натя̀гнення   натя̀гивание, натяжѐние, натя̀жка 
натяго̀вий   натя `гивающий, натяжно `й 
натя̀гувальний   натя `гивающий 
натя̀гуваний   натя̀гиваемый, натя̀гивающийся 
натя̀гування   натя̀гивание, натяжѐние, натя̀жка 
натяжнѝй   натя̀гиваемый, натя̀гивающийся, 
натяжно `й 

нау̀ка   предмѐт, учѐние 
нау̀ки   нау̀ки 
науко̀вий   нау `чный 
науко̀во-   нау̀чно- 
науча̀ний   обуча̀емый 
научѐнний   обуча̀емый 
нафосфато̀ваний   фосфати `рованный 
на̀фта   нѐфть 
нафтовѝдобуток   нефтедобы `ча 
нафто̀вий   нефтяно̀й 
нафто̀вище   месторожде `ние не `фти 
нафтогі̀н   нефтепро `вод 
нафтодестиля̀рня   завод нефтеперего `нный 
нафтодобува̀ння   нефтедобы `ча 
нафтопереробі̀ток   нефтеперерабо̀тка 
нафтопереро̀блення   нефтеперерабо̀тка 
нафтопрові̀д   нефтепро `вод 
нафтосхо̀вище   нефтехрани `лище 
нафтотя̀жня   нефтека `чка 
нафточерпа̀к   жело `нка 
нафтя̀рня   заво `д нефтеперераба̀тывающий 
на̀хил   накло `н, наклоне `ние, укло̀н 
нахѝлений   накло̀ненный, накрѐненный 
нахѝлення   наклоне `ние, накре `нивание, 
склоне `ние 

нахилѝти, нахиля `ти   склоня `ть, склони `ть 
нахѝлювальний   наклоня `ющий 
нахѝлюваний   наклоня̀емый, наклоня̀ющийся 
нахиля̀ння   наклоне `ние, склоне `ние 
нахиля̀ти, нахилѝти   наклоня `ть, наклони `ть; 
накре `нять, накрени `ть 

нахильнѝй   наклоня `емый, наклоня `ющийся 
на̀холодно   вхоло̀дную 
наці̀л   наво `дка
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націлення                                                                                              невідновлюваний 

наці̀лення   наво `дка 
націля̀ння   наво `дка 
націля̀ти   наводѝть 
нача̀ло   при `нцип 
начѐплений   навѐшенный 
начепнѝй   наве `шивающийся 
на̀черк   набро̀сок, прое `кт 
на̀чиння   посу `да 
начѝння   у̀тварь 
начі̀плювальний   наве `шивающий 
начі̀пля̀ний   навѐшивающийся 
начі̀пляти, начепѝти   наве `шивать, наве `сить 
начіпнѝй   навесно `й 
начорнѝти   начерни `ть 
на̀чорно   вчернѐ 
нашаро̀ваний   напла `станный 
нашаро̀вання   напластова `ние 
нашаро̀вування   напластова̀ние, насла̀ивание 
нашаро̀вувати   насла `ивать 
нашарува̀ння   напластова `ние, насла̀ивание 
нашарува̀ти   напластова `ть 
нашко̀дити   навредѝть 
нашпѝлення   нако `лка 
нашпѝлювання   нако `лка 
нашто̀вхуватися, наштовхну̀тися   ната̀лкиваться, 
натолкну `ться 

ная̀вний   налѝчный, располага `емый, 
факти `ческий 

ная̀вність   нали `чие, прису `тствие 
не га̀ючи ча̀су   немѐдленно 
не ді̀яти   бездѐйствовать 
не оберта̀ючись   ю `зом 
не раз   неоднокра̀тно 
неадеква̀тний   неадеква `тный 
неадитѝвний   неаддити `вный 
неадитѝвність   неаддити `вность 
неактѝвний   неакти `вный 
небезпѐка   опа `сность 
небезпѐчний   опа `сный 
небиткѝй   небью `щийся 
небитнѝй   небью `щийся 
небозві̀д   сфѐра небѐсная 
неваговѝй   невѐский, нетяже `лый 
неваго̀мий   невесо `мый 
неваго̀мість   невесо `мость 
неважкѝй   неве `ский, нетяже `лый 

неважлѝвий   незначи `тельный 
невгі̀ддя   земля ` бросова `я 
невелѝкий   некру `пный 
невзаємнозв’я̀заний   некогере `нтный 
невзѝльбер   нейзи `льбер 
невибірко̀вий   неселекти `вный 
невѝдимий   невѝдимый 
невѝдний   неви `димый 
невидозмі̀нений   немодифици `рованный 
невидозмі̀нний   немодифици `рованный 
невизнача̀льний   неопределя `ющий 
невизнача̀нний   неопредели `мый 
невѝзначений   неопределённый 
невѝзначеність   неопределённость 
невизна̀чний   неопределѝмый, неопределя̀емый, 
неопределя `ющийся 

невизна̀чуваний   неопределя `емый, 
неопределя `ющийся 

невикона̀нний   невыполни `мый 
невимика̀льний   невыключа `ющий 
невимика̀ний   невыключа `емый 
невимі̀рний   неизмери `мый 
невимкнѐнний   невыключа `емый, 
невыключа `ющийся 

невимкнѝй   невыключа `емый, 
невыключа `ющийся 

невѝпалений   необожжённый, неотожжённый 
невипарнѝй   неиспаря `ющийся 
невѝпробуваний   неиспы `танный, 
неопро `бованный 

невира̀зний   безразли `чный, нея `сный 
невѝтрачений   неизрасхо `дованный 
невихровѝй   безвихрово `й 
невичѐрпний   неиссяка̀емый, неисчерпа̀емый 
невѝчищений   неочи `щенный 
невѝявлений   необнару `женный 
невідді̀льний   неотдели `мый 
невіді̀мкнений   неотключённый 
невідімкнѝй   неотключа `емый, 
неотключа `ющийся 

невідкла̀дний   безотлага̀тельный, э̀кстренный 
невідкрѝтий   необнару `женный 
невідмика̀льний   неотключа `ющий 
невідмика̀ний   неотключа `емый, 
неотключа `ющийся 

невідно̀влюваний   невосстана̀вливающийся
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невідновний                                                                                                     недооцінка 

невідно̀вний   невосстана `вливающийся 
невідо̀ме   неизвѐстное 
невідо̀мий   неизвѐданный 
невідпа̀лений   неотожжённый 
невідпові̀дний   инкогруэ̀нтный, неадеква̀тный, 
несоо `тветствующий 

невідпові̀дність   несоо `тветствие 
невідтво̀рений   невоспроизводи `мый 
невідтво̀рний   невоспроизводи `мый 
неві̀льний   несвобо̀дный 
невкеро̀вний   неуправля `емый 
невкеро̀вність   неуправля `емость 
невкла̀дистий   громо `здкий 
невкла̀дистість   громо `здкость 
невластѝвий   несво `йственный 
нево̀дний   безво̀дный 
невпорядко̀ваний   неупоря `доченный 
невпорядко̀ваність   неблагоустро̀енность, 
неупоря `доченность 

неврегульо̀вний   нерегули `руемый, 
нерегули `рующийся 

невтрѝмний   безу̀держный, неудѐрживающий, 
неудержи `мый 

невтрѝмувальний   неудѐрживающий 
невтруча̀ння   невмеша `тельство 
нев’я̀зка   невя `зка 
нев’язкѝй   невя `зкий 
негабарѝтний   негабари `тный 
негазува̀льний   негазя `щий 
нега̀йний   безотлага̀тельный, незамедлѝтельный, 
спе `шный, сро `чный, э `кстренный 

нега̀йно   немѐдленно, сро `чно 
негармоні̀йний   негармони `ческий 
негармоні̀чний   негармони `ческий 
негатѝвний   отрица `тельный 
негинкѝй   неги `бкий 
негладкѝй   негла̀дкий 
негнучкѝй   негѝбкий, негну̀щийся, несгиба̀емый, 
неэласти `чный 

негорю̀чий   невоспламеня̀ющийся, негорю̀чий 
негорю̀чість   негорю `честь 
негроміздкѝй   компа `ктный, портати `вный 
негромі̀здкість   портати `вность 
негустѝй   непло `тный 
негучнѝй   бесшу̀мный 
недалѐко   поблѝзости 

неді̀йсний   фиктѝвный 
недія̀льний   недѐйствующий, пасси `вный 
недія̀льність   инѐртность 
недія̀ння   бездѐйствие, ине `рция 
недобі̀р   дефицѝт 
недоброя̀кісний   недоброка `чественный 
недобудо̀ваний   недостро `енный 
недова `га   недовѐс, недовѐшивание, провѐс 
недова̀жений   недовѐшенный 
недова̀ження   недовѐс, недове `шивание 
недова̀жуваний   недовѐшиваемый 
недова̀жування   недовѐс, недовѐшивание 
недова̀жувати, недова̀жити   недове `шивать, 
недове `сить 

недованта̀га   недогру `живание, недогру `зка 
недованта̀жений   недогру `женный 
недованта̀ження   недогру̀живание, недогру̀зка 
недованта̀жний   недогру `живаемый 
недованта̀жувальний   недогружа̀ющий 
недованта̀жуваний   недогру `живаемый 
недованта̀жування   недогру̀живание, недогру̀зка 
недованта̀жувати, недованта̀жити   
недогру `жать, недогрузи `ть 

недовгоча̀сний   непродолжи `тельный 
недовѐдений   недока̀занный 
недовѐденість   недока `занность 
недовѝпал   недожо `г 
недовіднѝй   недоказа̀тельный, недоказу̀емый 
недові̀дність   недоказу̀емость 
недога̀рковий   ога̀рочный 
недога̀рок   ога̀рок 
недогрі̀в   недогрѐв 
недогріва̀ння   недогре `в 
недогрі̀ти   недогре `ть 
недогрі̀тий   недогре `тый 
недогріття̀   недогре `в 
недода̀ваний   неаддити `вный 
недода̀ваність   неаддити `вность 
недожа̀р   недока̀л 
недожа̀рення   недока̀л 
недожа̀рювання   недока `л, недока̀ливание 
недоказо̀вий   недоказа̀тельный 
недоказо̀вість   недоказу `емость 
недокла̀дний   нето̀чный 
недооці̀нення   недооце `нка 
недооці̀нка   недооце `нка
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недооцінювання                                                                                              незмивний 

недооці̀нювання   недооце `нка 
недо̀па̀л   недожо̀г 
недопа̀лок   ога̀рок, оку `рок 
недопла̀та   недои `мка 
недопустнѝй   недопусти `мый 
недопустѝмий   недопусти `мый 
недоро̀блений   недодѐланный 
недоро̀блення   недодѐлка 
недоро̀блювання   недодѐлка 
недоробля̀ння   недодѐлка 
недоро̀бок   недодѐлка 
недоскона̀лий   несоверше `нный 
недоскона̀лий   примити `вный 
недоскона̀лість   несоверше `нство 
недослі̀джений   неизве `данный, 
неиссле `дованный 

недослі̀дний   неиссле `дованный 
недоста̀тній   недоста̀точный 
недоста̀тність   недоста̀точность 
недоста̀ча   дефицѝт, недоста̀ток, недоста̀ча 
недосту̀пний   недосту̀пный 
недося̀жний   недосту̀пный, недосяга̀емый 
недося̀жність   недостижи `мость 
недоторка̀нний   неприкоснове `нный 
недоторкнѝй   неприкоснове `нный 
недотрѝманий   недодѐржанный 
недоці̀льний   нецелесообра `зный 
неекрано̀ваний   неэкрани `рованный 
нееластѝчний   неэласти `чный 
незаба̀рвлений   неокра `шенный 
незаванта̀жений   незагру `женный 
незаванта̀жний   незагружа `емый 
незаванта̀жуваний   незагружа `емый 
незавѐршений   незавершённый 
незагарто̀ваний   незакалённый 
неза̀йманий   неприкоснове `нный 
незаймѝстий   невоспламеня̀ющийся, негорю̀чий 
незаймѝстість   невозгора `емость, 
невоспламеня `емость 

незакі̀нчений   незако `нченный 
незактиво̀ваний   неактиви `рованный 
незалѐжний   незави `симый, нейтра̀льный, 
субстанти `вный 

незалѐжність   автоно `мия, незавѝсимость 
незамерза̀льний   незамерза `ющий 
незапа̀лювальний   невоспламеняю̀щий 

незапа̀люваність   невоспламеня `емость 
незапальнѝй   невоспламеня `ющийся 
незапа̀льність   невоспламеня `емость 
незаперѐчний   неопровержи `мый 
незастосо̀вність   непримени `мость 
незахѝщений   незащищённый 
незбалансо̀ваність   несбаланси `рованность 
незбѝраний   це `льный 
незбитко̀вий   безубы̀точный 
нѐзбіг   несовпадѐние 
незбіга̀ння   несовпаде `ние 
незбі̀жний   несовпада `ющий 
незбі̀жність   несовпаде `ние 
незбу̀джений   невозбужде `нный 
незварнѝй   несва̀ривающийся 
незва̀рюваний   несва `ривающийся 
незвича̀йний   осо̀бый, эксцентрѝческий, 
эксцентри `чный 

незві̀льнений   неосвобождённый 
незв’я̀заний   несвя `занный 
незв’я̀зність   невя `зка, несвя `зность 
незгаслѝвий   незатуха `ющий 
незгаснѝй   незатуха `ющий 
незгина̀льний   несгиба `ющий 
незгѝнаний   несгиба̀емый 
незгѝнний   несгиба̀емый, несгиба̀ющийся 
незгѝнність   несгиба̀емость 
незгі̀дний   несовмести `мый 
незгі̀дність   несогла `сие 
незго̀да   несогла̀сие 
незгорта̀нний   несвёртывающийся 
незгортнѝй   несвёртывающийся 
нездеформо̀ваний   недеформи `рованный 
нездійснѐнний   невыполни `мый 
нездійснѐнність   неисполни `мость 
нездола̀нний   непреодоли `мый 
незіпсо̀ваний   неиспо `рченный 
незйонізо̀ваний   неионизи `рованный 
незла̀мний   незы̀блемый 
незлічѐнний   бессчётный, бесчи `сленный, 
неисчисли `мый 

незлічѐнність   неисчисли `мость 
незлокалізо̀ваний   нелокализи `рованный 
незлокалізо̀вний   нелокализи `рованный 
незмѝваний   несмыва `емый 
незмивнѝй   несмыва `емый
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незминальність                                                                                         ненапружений 

незмина̀льність   несмина `емость 
незмѝнність   несмина `емость 
незмі̀нний   конста̀нтный, неизмѐнный, 
неизменя `емый, неизменя `ющийся, 
неменя `ющийся, нонвариа `нтный, 
постоя `нный, стациона `рный 

незмі̀нність   инвариа `нт, инвариа̀нтность, 
неизме `нность, нестабѝльность, 
пермане `нтность, стати `чность 

незмі̀нювальний   неизменя `ющий 
незмі̀нюваний   неизменя̀емый, неизменя̀ющийся 
незмі̀нюваність   неизмѐнность 
незмі̀цнений   неукреплённый 
незмішнѝй   несмѐшивающийся 
незмі̀шуваний   несме `шивающийся 
незмі̀шуваність   несмѐшиваемость 
незміщѐнний   несмеща `емый 
незміщѐнність   несмеща `емость 
незмі̀щуваний   несмеща `емый 
незмодифіко̀ваний   немодифицѝрованный, 
немодифици `рованный 

незмочнѝй   несма̀чивающийся 
незмо̀чуваний   несма `чивающийся 
незначнѝй   незначи `тельный, сла̀бый 
незнищѐнність   неуничтожи `мость 
незнѝщуваність   неуничтожа `емость 
незні̀мнѝй   несьёмный 
незрівнова̀жений   неуравнове `шенный 
незрівнова̀женість   несбаланси `рованность, 
неуравнове `шенность 

незрозумі̀лий   нея `сный 
незруйно̀ваний   неразру `шенный 
незру̀чний   неудо̀бный 
незсіднѝй   безуса̀дочный, несвёртывающийся 
незчислѐнний   бессчётный, бесчѝсленный, 
неисчисли `мый 

незчислѐнність   неисчисли `мость 
неізотермі̀чний   неизотерми `ческий 
неізотро̀пний   неизотро `пный 
неізохро̀нний   неизохро `нный 
неіржавкѝй   нержаве `ющий 
неіскрянѝй   неискря `щийся 
неісто̀тний   безразли `чный 
нейонізаці̀йний   неионизи `рующий 
нейонізівнѝй   неионизи `рующий 
нейонізува̀льний   неионизи `рующий 

нейтраліза̀тор   нейтрализа `тор 
нейтраліза̀ція   нейтрализация 
нейтралізо̀ваний   нейтрализо `ванный 
нейтра̀ль   нейтра `ль 
нейтра̀льний   нейтра `льный 
нейтро̀н   нейтро̀н 
нейтроногра̀фія   нейтроногра `фия 
некеро̀ваний   неуправля `емый 
некеро̀ваність   неуправля `емость 
нековзнѝй   нескользя `щий 
нековкѝй   неко `вкий 
некогерѐнтний   некогере `нтный 
неколивнѝй   неколе `блющийся 
некомплѐктність   некомпле `ктность 
некорѝсність   бесполе `зность 
некородівнѝй   некорроди `рующий 
некородува̀льний   некорроди `рующий 
некорозі̀йний   некорроди `рованный 
некорозіюва̀льний   некорроди `рующий 
некристалѐвий   некриста `лли `ческий 
некристалі̀чний   амо̀рфный, некриста̀ллѝческий 
некрѝтий   наго̀льный 
некрихкѝй   нехру̀пкий 
некру̀чений   некру `ченый 
неламкѝй   нело `мкий 
нелеткѝй   нелету̀чий 
нелѐткість   нелету̀честь 
нелікві̀дний   неликви `дный 
неліні̀йність   нелине `йность 
немагнѐтний   немагни `тный 
немета̀л   металло̀ид, немета̀лл 
неметалѐвий   неметалли `ческий 
неметалі̀чний   неметалли `ческий 
немину̀чий   неизбѐжный 
немінлѝвість   неизмѐнность 
неміцнѝй   недолгове `чный, некрѐпкий, 
ненадёжный, непро `чный 

немі̀цність   непро `чность 
неможлѝвість   невозмо `жность 
ненаванта̀жений   ненагру̀женный, холосто̀й 
ненаді̀йний   ненадёжный 
неналашто̀вний   ненастра `иваемый, 
ненастра `ивающийся 

неналашто̀вуваний   ненастра `иваемый, 
ненастра `ивающий, ненастра `ивающийся 

ненапру̀жений   ненапряжённый
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ненапрямлений                                                                                            неподілений 

ненапря̀млений   ненапра `вленный 
ненасѝчений   ненасы `щенный 
нена̀скрізний   несквозно `й 
ненастрі̀йний   ненастра `иваемый, 
ненастра `ивающийся 

ненастро̀ювальний   ненастра `ивающий 
ненастро̀юваний   ненастра `иваемый, 
ненастра `ивающийся 

необґрунто̀ваний   необосно `ванный, 
неоснова `тельный 

необмѐжений   неограни `ченный 
необмежнѝй   неограни `чиваемый, 
неограни `чивающийся 

необмѐжувальний   неограни `чивающий 
необмѐжуваний   неограни `чиваемый, 
неограни `чивающийся 

необов’язко̀вий   факультати `вный 
необоро̀тний   необрати `мый 
необоро̀тність   необрати `мость 
необро̀блений   необрабо̀танный, неотдѐланный 
необтя̀жений   холосто `й 
необхі̀дний   необходѝмый 
необхі̀дність   необходи `мость 
необхі̀дно   необходи `мо 
необчѝщений   неочи `щенный 
неодна̀ковий   инкогруэ `нтный, ра̀зный 
неоднако̀вість   анизотропи `я 
неодноразо̀вий   неоднокра `тный 
неодноразо̀вість   неоднокра `тность 
неодноразо̀во   неоднокра `тно 
неоднорі̀дний   гетероге `нный 
неоднорі̀дний   неодноро `дный 
неоднорі̀дність   неодноро `дность 
неозна̀чений   неопределённый 
неозна̀ченість   неопределённость 
неозна̀чний   безразли `чный 
неокиснѝй   неокисля̀емый, неокисля̀ющийся 
неокѝснюваний   неокисля `емый, 
неокисля `ющийся 

неоку̀пний   нерента `бельный 
неопрацьо̀ваний   необрабо `танный 
неосіда̀вий   безуса `дочный 
неосла̀блений   неосла `бленный 
неочѝщений   неочи `щенный 
непа̀льний   негорю `чий 
непа̀льність   негорю `честь 

непаралѐльність   непаралле `льность 
непарѝстість   непа `рность 
непа̀рний   непа `рный, нечётный 
непа̀рність   непа̀рность, нечётность 
непѐвний   ненадёжный 
непереві̀рений   неиспы̀танный, непроверенный 
непередба̀чений   непредви `денный 
неперемика̀льний   непереключа `ющий 
неперемика̀ний   непереключа `емый, 
непереключа `ющийся 

неперемиканнѝй   непереключа `емый 
неперемикнѝй   непереключа `емый, 
непереключа `ющийся 

неперѐрвний   непреры̀вный, перманѐнтный 
неперѐрвність   непреры `вность 
неперѐрвно   непреры `вно 
неперехрѐсний   неперекре `щиваемый, 
неперекре `щивающийся 

неперехрѐщувальний   неперекрѐщивающий 
неперехрѐщуваний   неперекре `щиваемый, 
неперекре `щивающийся 

неперіодѝчний   непериоди `ческий, 
непериоди `чный 

неперіодѝчність   непериоди `чность 
непідда̀тливий   непода `тливый 
непласкѝй   непло̀ский 
непло̀ский   непло̀ский 
неповерта̀ний   неповора `чиваемый 
непо̀вність   неполнота ` 
неповнова̀гий   неполнове `сный 
неповнота̀   неполнота ` 
неповороткѝй   неповора `чивающийся 
неповоро̀тний   неповора `чиваемый, 
неповора `чивающийся 

непого̀джений   несогласо `ванный 
непого̀дженість   невя̀зка, несогласо̀ванность 
непого̀дженість   рассогласо `ванность 
непого̀дження   рассогласова `ние 
непого̀джувальний   рассогласо `вывающий 
непого̀джуваний   рассогласо `вываемый 
непого̀джування   рассогласо `вывание 
непого̀джувати, непого̀дити   рассогласо̀вывать, 
рассогласо `вать 

неподалі̀к   поблѝзости 
непода̀тливий   непода `тливый 
неподі̀лений   неразделённый
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неподіляний                                                                                               нерозтяжність 

неподіля̀ний   неразделя `емый 
неподі̀льний   безраздѐльный, неделѝмый, 
нераздели `мый, неразделя `емый 

неподі̀льність   неделѝмость 
непокрѝтий   наго̀льный 
непомѝльний   безоши `бочный 
непомі̀тний   незамѐтный 
непомі̀чений   незамѐченный 
непорівня̀нний   несравни `мый 
непорівня̀нність   несоизмери `мость 
непору̀шний   незы̀блемый, ненаруша `емый, 
неприкоснове `нный, неруши `мый 

непору̀шуваний   ненаруша `емый 
непості̀йний   непостоя `нный 
непості̀йність   непостоя `нство 
непофарбо̀ваний   не(о)кра `шенный 
непохѝтний   неколе `блющийся 
непошко̀джений   невредѝмый, неиспо̀рченный 
непояснѐнний   необья `снимый 
неправдѝвий   ло̀жный 
непра̀вильний   ло̀жный, непра `вильный 
непра̀вильність   непра `вильность 
непрацезда̀тний   неработоспосо̀бный 
непрацезда̀тність   неработоспосо̀бность 
неприда̀тний   него `дный 
неприда̀тність   него `дность, неприго `дность 
неприпускнѝй   недопусти `мый 
неприпустѝмий   недопусти `мый 
непристосо̀ваний   неприспосо `бленный 
непристу̀пний   недосту̀пный 
неприхо̀ваний   я `вный 
непричѐтний   неприча `стный 
непробѝваний   непробива `емый 
непробивнѝй   непробива `емый 
непровіднѝй   непроводи `мый 
непровіднѝк   диэлѐктрик 
непроводівнѝй   непроводя `щий 
непродуктѝвний   непродукти `вный, 
непроизводи `тельный 

непрозо̀рий   непрозра `чный 
непролегований   нелеги `рованный 
непромока̀льний   непромока `емый 
непромока̀ний   непромока `емый 
непромокнѝй   непромока `емый 
непронѝкливий   непроница `емый 
непронѝкливість   непроница `емость 

непроникнѝй   непроница `емый 
непронѝкність   непроница `емость 
непропорці̀йність   непропорциона `льность 
непрохіднѝй   непреодоли `мый 
непрохі̀дність   непроходи `мость 
непру̀жнѝй   неупру `гий, неэластѝчный 
непру̀жність   неупру `гость 
непрямѝй   ко `свенный 
нерв’ю̀ра   нервю `ра 
нерегулюва̀льний   нерегули `рующий 
нерегульо̀ваний   нерегули `руемый, 
нерегули `рующийся 

нерегульо̀ваність   нерегули `руемость 
нерента̀бельний   нерента `бельный 
неречѐвий   абстра̀ктный 
неречѐвість   абстра `кция 
нержаві̀йний   нержаве `ющий 
нержаві̀ючий   нержаве `ющий 
нері̀вний   щерба̀тый 
нері̀вність   нера̀венство, неро `вность 
нерівнобѐдрений   неравнобе `дренный 
нерівнобо̀кий   неравнобо̀кий 
нерівнова̀жний   неравнове `сный 
нерівнова̀жно   неравнове `сно 
нерівномі̀рний   неравноме `рный 
нерівномі̀рність   неравномѐрность 
неробі̀тний   нерабо̀чий 
неробо̀чий   нерабо̀чий, холосто `й 
нерозбі̀рно   на̀мертво 
нерозвѝнений   нера `звитый 
нерозв’я̀зний   неразреши `мый 
нерозгалу̀жений   неразветвлённый 
нерозді̀льний   нераздели `мый 
нерозді̀льно   нераздѐльно 
нерозкла̀днѝй   неразлага `емый 
нерозкла̀дуваний   неразлага `емый 
неро̀змірний   безразмѐрный 
нерознімнѝй   неразьёмный 
нерозні̀мність   неразьёмность 
нерозпла̀влений   нераспла `вленный 
нерозривнѝй   неразры `вный 
нерозрѝвність   неразры `вность 
нерозрізнѐнний   неразличи `мый 
нерозрізнѝй   неразрезно `й 
нерозто̀плений   нераспла `вленный 
нерозтя̀жність   нерастяжи `мость
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нерозчинний                                                                                                 несхильність 

нерозчѝнний   нераствори `мый 
нерухлѝвий   недвѝжущийся 
нерухо̀мий   недви `жущийся, неподви `жный, 
стати `ческий, стациона `рный, стоя `чий 

нерухо̀мість   недвѝжимость, неподвѝжность, 
стати `чность, стациона `рность 

нерухо̀мо   на̀глухо 
несвоєча̀сний   несвоевре `менный 
неселектѝвний   неселекти `вный 
несиметрѝчний   асимметри `ческий 
несиметрѝчність   несимметри `чность 
нескеро̀ваний   ненапра `вленный 
нескипнѝй   несвёртывающийся 
нескінчѐнний   бесконе `чный 
нескінчѐнність   бесконе `чность 
нескінчѐнно   бесконе `чно 
нескородо̀ваний   некорроди `рованный 
нескородо̀вний   некорроди `рованный 
нескоро̀тний   несократи `мый 
нескоро̀тність   несократи `мость 
неспадлѝвий   неубыва `ющий 
неспаднѝй   неубыва̀ющий 
неспалѐнний   несгора `емый 
неспа̀лювальний   несгора `ющий 
неспа̀люваність   несгора `емость 
неспальнѝй   несгора `емый 
неспиннѝй   бегу̀щий 
неспѝнний   безостано `вочный 
неспіввѝмірний   несоизмери `мый 
неспіввѝмірність   несоизмери `мость, 
несоразме `рность 

неспівві̀сний   несоо `сный 
неспівві̀сність   несоо `сность 
неспівмі̀рний   несоизмери `мый 
неспівмі̀рність   несоизмери `мость 
неспіврозмі̀рний   несоразме `рный 
неспіврозмі̀рність   несоразмѐрность 
неспіка̀льність   неспека `емость 
неспіклѝвий   неспека `ющийся 
неспіклѝвість   неспека `емость 
неспільномі̀рність   несоизмери `мость 
неспові̀льнений   незамѐдленный 
неспові̀льнювальний   незамедля `ющий 
неспотво̀рений   неискажённый 
неспотво̀рний   неискажа̀емый, неискажа̀ющийся 
неспотво̀рювальний   неискажа `ющий 

неспотво̀рюваний   неискажа `емый, 
неискажа `ющийся 

неспра̀вжній   ло̀жный 
неспра̀вний   неиспра `вный 
неспра̀вність   неиспра `вность 
неспрацюва̀ння   несраба̀тывание 
неспрацьо̀вування   несраба̀тывание 
несприйня̀тність   невосприи `мчивость 
несприя̀тливий   неблагоприя `тный 
неспромо̀жність   несостоя `тельность 
неспросто̀ваний   неопрове `рженный 
неспросто̀вний   неопроверга `емый, 
неопровержи `мый 

неспросто̀вуваний   неопроверга̀емый 
неспря̀жений   несопряжённый 
неспрямо̀ваний   ненапра `вленный 
нестабі̀льність   нестаби `льность 
неста̀лий   непостоя̀нный, неустановѝвшийся 
неста̀лість   непостоя `нство, неусто̀йчивость 
нестанда̀ртний   нестанда `ртный 
нестарі̀ючий   нестаре `ющий 
нестаркѝй   нестаре `ющий 
неста̀ча   дефицѝт, недоста `ток, недоста `ча, 
нехва `тка, отсу `тствие 

нестѝ   нести ` 
нестѝ, понестѝ   увлека `ть, увле `чь 
нестѝскуваний   несжима `емый 
нестѝскуваність   несжима `емость 
нестѝсливий   несжима `ющийся 
нестѝсливість   несжима `емость 
нестиснѐнність   несжима `емость 
нестиснѝй   несжима̀емый, несжима̀ющийся 
нестѝчність   несмыка `емость 
нестійкѝй   лаби `льный, непостоя `нный, 
несто `йкий 

несті̀йкість   лабѝльность, непостоя `нство, 
несто `йкость, неусто `йчивость 

нестрѝмний   безу̀держный 
несумі̀рний   несоизмери `мый 
несумі̀рність   несоизмери `мость 
несумі̀сний   несовмести `мый 
несумі̀сність   несовмести `мость 
несуміща̀ння   несовмеще `ние 
несумі̀щення   несовмеще `ние 
несуці̀льний   несплошно `й 
несхѝльність   невосприи `мчивость
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нетопкий                                                                                                                номінал 

нето̀пкий   непла `вкий 
нето̀пкість   непла̀вкость 
неточко̀вий   нето̀чечный 
нето̀чний   нето̀чный 
нето̀чність   нето̀чность 
нетрива̀лий   кратковрѐменный, недолговѐчный, 
непродолжи `тельный 

нетривкѝй   недолгове `чный, ненадёжный, 
непро `чный, несто̀йкий 

нетрѝвкість   непро `чность, нестабѝльность 
нѐтто   нѐтто 
неузго̀джений   несогласо `ванный 
неузго̀дженість   несогласо `ванность 
неузѐмлений   незаземлённый 
неузѐмлюваний   незаземля `емый 
неузѐмний   незаземля `емый 
неукрі̀плений   неукреплённый 
неуста̀лений   неустанови `вшийся 
нефарбо̀ваний   некра `шенный 
нѐхтування   пренебреже `ние 
нѐхтувати, знѐхтувати   пренебрега̀ть, пренебрѐчь 
нѐхтуючи   пренебрега̀я 
неча̀днѝй   безуга̀рный 
нечѝн   бездѐйствие 
нечѝнний   бездѐйственный, бездѐйствующий, 
недѐйствующий 

нечѝнно   вхолосту̀ю 
нечутлѝвий   нечувстви `тельный 
нешарува̀тий   неслои `стый 
нешвидкоді̀йний   небыстроде `ствующий 
нешвидкоді̀ючий   небыстроде `ствующий 
нешкідлѝвий   безвре `дный 
нещі̀льний   непло̀тный 
нещі̀льність   непло `тность 
нея̀кісний   нека `чественный 
нея̀сний   нея `сный 
нѝва   о̀бласть 
нѝжній   ни `жний 
нижча̀вий   снижа̀ющийся 
нѝжчати   снижа `ться 
низ   низ 
нѝзка   верени `ца, гирля `нда, ни `тка, свя `зка 
низко̀вий   се `риесный 
низхіднѝй   иду `щий вни `з, нисходя `щий 
низьково̀льтний   низково `льтный 
низькокипля̀чий   низкокипя `щий 

низькото̀пкий   низкопла `вкий 
низькото̀пний   легкопла `вкий 
низькоя̀кісний   низкока `чественный 
нѝтка   ни `ть 
нівелі̀р   нивели `р 
нівелюва̀ння   нивели `рование 
нівелюва̀ти, знівелюва̀ти   нивелѝровать 
ні̀вечення   по̀рча 
ні̀вечити   по̀ртить 
ніж   нож 
ні̀жка   но̀жка 
ні̀жний   субти `льный 
ніздрюва̀тий   ноздрева `тый, ячѐистый 
ні̀келевий   нѝкелевый 
нікелівнѝй   никели `рующий 
нікелюва̀льний   никели `рующий 
нікелюва̀ння   никели `рование 
нікелюва̀ти, понікелюва̀ти   никели `ровать 
ні̀кель   нѝкель 
нікельо̀ваний   никелѝруемый, никелѝрующийся 
ніко̀ль   нико `ль 
ні̀пель   нѝппель 
нітра̀т   нитра `т 
нітра̀ція   нитра `ция, нитрова `ние 
нітрѝд   азо̀тистый, нитри `д 
нітрѝт   азотистоки `слый, нитри `т 
нітробарвнѝк   нитрокраси `тель 
нітрогѐн   азо̀т 
нітроема̀ль   нитроэма̀ль 
нітрола̀к   нитрола̀к 
нітрола̀ки   ла̀ки нитроцеллюло̀зные, нитрола̀ки 
нітросклѝця   нитроэма̀ль 
нітрофа̀рба   нитрокра `ска 
нітрува̀ння   нитра̀ция, нитрова `ние 
ніхро̀м   нихро `м 
но̀в-га̀в   но `у-ха̀у 
нога̀   нога ` 
но̀жиці   но `жницы 
ножі̀вка   ножо `вка, пила `-ножо `вка 
ножовѝй   ножево̀й 
ножогострѝльний   ножеточи `льный 
ножотрима̀ч   ножедержа `тель 
номенлату̀ра   номенклату `ра 
но̀мер   но̀мер 
номернѝй   номерно `й 
номіна̀л   номина̀л
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номінальний                                                                                                     обведення 

номіна̀льний   номина `льный 
номогра̀ма   номогра `мма 
нонваріянтний   нонвариа `нтный 
но̀ніус   но̀ниус 
но̀рія   но̀рия 
но̀рма   лими `т, но `рма 
нормаліза̀ція   нормализа `ция 
нормалізо̀ваний   нормализи `руемый, 
нормализи `рующийся 

нормалізува̀льний   нормализи `рующий 
нормалізува̀ння   нормализа `ция 
нормалізува̀ти   нормализи `ровать, 
унифици `ровать 

норма̀ль   норма̀ль 
норма̀льний   норма̀льный 
норматѝв   нормати `в 
норматѝвний   нормати `вный 
нормівнѝй   нормиро̀вочный, нормѝрующий 
нормо̀ваний   нормѝруемый, нормѝрующийся 
нормува̀льний   нормиро̀вочный, нормѝрующий 
нормува̀ння   норми `рование, нормиро `вка 
нормува̀ти, унормо̀вувати, унормува̀ти   
норми `ровать 

но̀сик   но̀сик 
носі̀й   носи `тель 
носі̀йний   несу `щий 
но̀чви   коры `то 
но̀ші   носи `лки 
нукло̀нив   нукло̀ны 
нуль   зѐро, ноль, нуль 
нумера̀тор   нумера `тор 
нумера̀ція   нумера `ция 
нумерува̀ти   нумерова `ть 
нуртівнѝй   бушу `ющий 
нуртува̀льний   бурля `щий 
нуртува̀ння   бурлѐние 
нуртува̀ти   бушева̀ть 
нута̀ція   нута `ция 
нутромі̀р   нутромѐр 
нутч-фі̀льтер   ну̀тч-фѝльтр 
нют   заклёпка 
нюто̀ваний   заклёпываемый, клёпанный 
нюто̀вання   клёпка, заклёпывание, клепа̀ние, 
клёпка 

нютува̀ти, занютува̀ти   клепа̀ть; заклёпывать, 
заклепа `ть 

нью̀тон   нью `тон 

 
О 

 
оба̀піл   горбы `ль 
оббива̀льний   обо̀ечный 
оббива̀ння   обѝвка 
оббива̀ти, оббѝти   обива `ть, обѝть 
оббивнѝй   оби `вной 
оббѝтий   оби `тый 
оббиття̀   оби `вка, обши `вка 
оббризкнѝй   опры `скиваемый, 
опры `скивающийся 

оббрѝзкувальний   опры `скивающий 
оббрѝзкуваний   опры `скиваемый, 
опры `скивающийся 

оббрѝзкування   обры̀згивание, опры̀скивание 
оббрѝзкувати, оббрѝзкати   обры̀згивать, 
обры `згать; опры `скивать, опры `снуть 

обва̀жнений   утяжелённый 
обва̀жнення   утяжелѐние 
обважнѝти   утяжели `ть 
обва̀жнювання   утяжелѐние 
обва̀жнювач   утяжелѝтель 
обва̀л   обва `л, обруше `ние 
обва̀лений   обру̀шенный 
обва̀лення   обва̀л, обруше `ние 
обвало̀ваний   обвало̀ванный 
обвало̀вний   обвало `вываемый, 
обвало `вывающийся 

обвало̀вувальний   обвало `вывающий 
обвало̀вуванний   обвало `вываемый 
обвало̀вування   обвалова `ние 
обвало̀вувати, обвалува̀ти   обвало̀вывать, 
обвалова `ть 

обвалува̀ння   обвалова `ние 
обва̀лювальний   обру̀шивающий 
обва̀люваний   обру̀шиваемый, 
обру `шивающийся 

обва̀лювання   обва̀л, обруше `ние 
обва̀лювати, обвалѝти   обва̀ливать, обвалѝть 
обвальнѝй   обру̀шиваемый, обру̀шивающийся 
обвѐдений   обведѐнный, окаймлённый, 
окружё `нный 

обвѐдення   обведѐние, огиба̀ние, окружѐние
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обвивальний                                                                                                               обгоряння 

обвива̀льний   обвива̀ющий, обма̀тывающий 
обвѝваний   обвива `емый, обвива̀ющийся, 
обма̀тываемый, обма̀тывающийся 

обвива̀ння   обвива̀ние, обма̀тывание, обмо̀тка 
обвива̀ти, обвину̀ти   обма̀тывать, обмота̀ть 
обвива̀ти, обвѝти   обвива `ть, обви `ть 
обвива̀ч   обмо `тчик 
обвивнѝй   обвива̀емый, обвива `ющийся, 
обма̀тываемый, обма̀тывающийся 

о̀бвис   провиса `ние 
обвиса̀ння   провиса `ние 
обвиса̀ти, обвѝснути   повиса `ть, пови `снуть; 
провиса̀ть, провѝснуть; свиса̀ть, свѝснуть 

обвѝслий   провиса `ющий, провѝсший 
обвѝснення   провиса `ние 
обвиснѝй   провиса `ющий 
обвѝтий   обмо̀танный 
обвѝтка   браслѐт, обмо̀тка 
обвитко̀вий   обмо̀точный 
обвиття   обмо `тка̀ 
о̀бвід   о̀бод, окру̀жность, о `черк, очерта̀ние, 
пери `метр 

обві̀д   огиба̀ние, огиба `ющая 
о̀бвідка   каёмка, кайма ` 
обвідна̀   огиба̀ющая 
обвіднѝй   огиба̀емый, огиба̀ющий, окружа̀ющий 
обві̀дниця   огиба̀ющая 
обво̀джуваний   огиба `емый 
обво̀дити, обвѐсти   огиба̀ть, обогну `ть; 
окаймля `ть, окаймѝть; окружа̀ть, окружѝть 

обводі̀ння   огиба̀ние, окруже `ние 
обво̀днений   обво `дненный 
обводнѐнний   обводня `емый 
обво̀днення   обводне `ние 
обво̀днювальний   обводня `ющий 
обво̀днюваний   обводня `емый 
обво̀днювання   обводне `ние 
обводня̀ти, обво̀днювати, обводнѝти   
обводня `ть, обводни `ть 

обводо̀вий   огиба̀ющий, окру `жный 
обволіка̀льний   обвола `кивающий 
обволіка̀ння   обвола `кивание, уку̀тывание 
обволіка̀ти, обволоктѝ   обвола̀кивать, обволо̀чь 
обволокнѝй   обвола `киваемый 
обволо̀куваний   обвола `киваемый 
обв’я̀заний   обвя `занный 

о̀бв’язка   обвя `зка 
обв’я̀зувальний   обвя `зочный 
обв’я̀зування   обвя `зка 
обв’я̀зувати, обв’яза̀ти   обвя̀зывать, обвяза̀ть 
обганя̀льний   обгоня `ющий 
обганя̀ний   обгоня `емый 
обганя̀ти, обігна̀ти   обгоня `ть, обогна `ть 
обгарто̀ваний   обкалённый 
обгарто̀вувати, обгартува̀ти   обка̀ливать, 
обкали `ть 

обгѝн   огиба̀ние 
обгина̀льний   огиба̀ющий 
обгина̀ння   огиба̀ние 
обгина̀ти, обігну̀ти   огиба̀ть, обогну `ть 
обгиннѝй   огиба `емый 
обгі̀н   обго `н 
обгі̀нний   обго `ночный, обгоня `емый 
обгнітѝти   опрессо̀вывать, опрессова `ть 
обгнітнѝй   опрессо `вывающийся 
обгні̀чений   опрессо `ванный 
обгні̀чення   опрессова `ние 
обгні̀чувальний   опрессо `вывающий 
обгні̀чуваний   опрессо `вывающийся 
обгні̀чування   опрессова `ние 
обгні̀чувати   опрессо `вывать, опрессова `ть 
обго̀рнений   обхва `ченный 
обго̀рнутий   обёрнутый 
обгоро̀джений   ограждённый 
обгоро̀дження   огражде `ние 
обгоро̀джувальний   огражда `ющий 
обгоро̀джуваний   огражда `емый, 
огражда `ющийся 

обгоро̀джування   огражде `ние 
обгоро̀джувати, обгородѝти   огражда̀ть, оградѝть 
обгоро̀дний   огражда̀емый, огражда̀ющийся 
обгорта̀льний   обёртывающий, оку̀чивающий 
обгорта̀ння   обёртывание 
обгорта̀ти, обгорну̀ти   обёртывать, оберну̀ть; 
оку `чивать, оку̀чить 

обго̀ртка   ко̀жух, обло̀жка, оболо̀чка, руба̀шка 
обгортко̀вий   завёрточный, об(в)ёрточный, 
руба̀шечный 

обго̀ртний   об(в)ёрточный, обёртываемый 
обго̀ртуваний   обёртываемый 
обго̀ртування   обёртывание 
обгоря̀ння   обгора̀ние

О 
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обгоряти                                                                                                             обітнений 

обгоря̀[а̀]ти, обгорі̀ти   обгора `ть, обгоре `ть 
обґрунто̀ваний   обосно̀ванный, основа̀тельный 
обґрунто̀ваність   обосно `ванность 
обґрунто̀вання   обоснова `ние 
обґрунто̀вування   обоснова `ние 
обґрунто̀вувати, обґрунтува̀ти   обоснова `ть, 
обосно `вывать 

обґрунтува̀ння   обоснова `ние 
обдѐртий   обо̀дранный 
обдира̀ння   обдира `ние 
обдира̀ти, обдѐрти   обдира `ть, ободра̀ть 
обдира̀ч   обдѝр 
обдирнѝй   обди `рный, обдѝрочный 
обдува̀льний   обдува `ющий 
обду̀ваний   обдува `емый, обдува̀ющийся 
обдува̀ння   обдува `ние 
обдува̀ти, обду̀ти   обду `ва̀ть, обду̀ть 
обдувнѝй   обдува̀емый, обдува `ющийся, 
обду̀вочный 

обду̀тий   обду̀тый 
обдуття̀   обдува `ние 
оберѐмок   оха `пка 
оберіга̀льний   предохраня `ющий 
оберіга̀ння   защѝта, консерви `рование 
оберіга̀ти, оберегтѝ   охра `нять, охрани `ть; 
предохраня `ть, предохрани `ть 

обѐрнений   обра̀тный, обращённый, 
превращё `нный 

обѐрнення   оборо `т, обраще `ние 
обѐрнено   обра̀тно 
о̀берт   оборо `т 
оберта̀льний   враща `тельный, враща `ющий, 
обора `чивающий, обраща `ющий 

оберта̀льність  обора̀чиваемость 
оберта̀льно   враща `тельно 
обѐртаний   враща `емый, враща `ющийся, 
обора `чиваемый, обора `чивающийся, 
обраща `емый 

оберта̀ння   враще `ние, оборо `т, обраще `ние, 
рота `ция 

оберта̀ти   враща̀ть 
оберта̀ти, оберну̀ти   обора̀чивать, обратѝть; 
обраща `ть, обратѝть; перевора `чивать, 
переверну `ть; превраща `ть, преврати `ть 

оберта̀ч   верту `шка, враща `тель 

обертнѝй   враща̀емый, враща `ющийся, 
обора `чиваемый, обора `чивающийся, 
обраща `емый 

оберто̀вий   враща `тельный 
оберто̀вість   враща `тельность 
оберто̀во   враща̀тельно 
о̀бертом   враща `тельно 
об’є̀дна̀ний   объединённый 
об’є̀днання   блок 
об’єдна̀ння   объедине `ние, свя `зка 
об’єднѝй  объединя̀емый, объединя̀ющийся 
об’є̀днувальний   объединя̀ющий, свя̀зывающий 
об’є̀днуваний   объединя̀емый, объединя̀ющийся 
об’є̀днування   объедине `ние, свя `зывание 
об’є̀днувати, об’єдна̀ти   объединя̀ть, объеденѝть 
об’є̀кт   объѐкт, предмѐт 
об’єктѝв   объекти `в 
об’є̀ктний   объе `ктный 
об’є̀м   объём 
об’є̀мистий   объёмистый 
об’є̀мистість   объёмистость 
об’є̀мний   объёмный 
обира̀ти, обра̀ти   выбира `ть, вы `брать 
о̀біг   оборо `т, обраще `ние, цикл, циркуля̀ция 
обіга̀ти   циркулѝровать 
обі̀гнення   огиба̀ние 
обіго̀вий   оборо `тный 
обігрі̀в   обогре `в 
обігріва̀ння   обогре `в, обогревание 
обігріва̀ч   обогрева̀тель 
о̀бід   о̀бод, о̀бруч 
обідо̀к   ободо̀чек 
обі̀драний   обо̀дранный 
обі̀жність   обора̀чиваемость 
обійма̀льний   обхва `тывающий 
обі̀йманий   обхва `тываемый 
обійма̀ння   обхва̀т, обхва `тывание 
обійма̀ти, обійня̀ти   обхва̀тывать, обхватѝть 
обі̀ймиця   обо `йма 
обі̀ймище   обхва `т 
обіймнѝй   обхва `тываемый 
обі̀йнятий   обхва̀ченный 
обі̀рваний   обо̀рванный 
обірва̀ння   обры̀в, обрыва `ние 
обі̀рок   брак 
обі̀тнений   обрѐзанный
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обітнення                                                                                                              обмазка 

обі̀тнення   обрѐзка 
об’їзнѝй   око `льный 
обкі̀п   кюве `т 
обкла̀даний   облага `емый 
обклада̀ння   обкла̀дка, облага̀ние, обложѐние 
обклада̀ти, обкла̀сти   облага `ть, обложи `ть; 
укла `дывать, уложи `ть 

обкла̀дення   облага `ние, обложе `ние 
обкла̀дина   обкла̀дка 
обкладѝнка   обло̀жка, опра `ва, руба̀шка 
обкладѝнковий   руба̀шечный 
обкладнѝй   облага̀емый 
обклѐєний   оклѐенный 
обклѐювальний   оклѐивающий 
обклѐювання   оклѐивание 
обклѐювати, обклѐїти   окле `ивать, окле `ить 
обко̀ваний   обѝтый 
обко̀вний   око̀вываемый 
обко̀вувальний   око `вывающий 
обко̀вуваний   око̀вываемый 
обко̀вування   око̀вка, око `вывание 
обко̀вувати, обкува̀ти, обку̀ти   око `вывать, 
окова `ть 

обко̀лювати, обколо̀ти   прика̀лывать, приколо̀ть 
обкрокво̀ваний   остропи `ленный 
обкува̀ння   око `вывание 
обку̀рювання   фумига `ция 
обкуття̀   око `вка 
обла̀вок   борт 
облагоро̀дження   облагора `живание 
обладна̀льний   обору `дующий 
обла̀днаний   обору `дованный, отдѐланный 
обла̀днання   вооружѐнность, обору̀дование, 
устрое `ние, устро̀йство 

обладнѝй   обору̀дуемый 
обла̀днуваний   обору `дуемый 
обла̀днування   обору `дование, устрое `ние 
обла̀днувати, обладна̀ти   обору `довать; 
устра `ивать, устро `ить 

обла̀маний   обло̀манный 
облама̀ння   обла̀мывание, обло̀м 
обла̀мний   обла̀мываемый 
обла̀мок   обло `мок 
обла̀муваний   обла̀мываемый 
обла̀мування   обла̀мывание, обло̀м 
обла̀мувати, облама̀ти   обла̀мывать, облома̀ть 

о̀бласть   о̀бласть 
облашто̀вувати, облаштува̀ти   обустра̀ивать, 
обустро `ить 

обледені̀ння   обледене `ние, оледене `ние 
обличко̀вувальний   облицо `вывающий 
обличко̀вування   облицо `вка 
обличкува̀льний   облицо `вочный 
обличкува̀ння   облицо `вка 
облі̀г   земля ` за̀лежная 
облі̀й   зау̀сениц(а) 
о̀блік   учёт 
обліко̀вець   учётчик 
обліко̀вий   учётный 
обліко̀во-   учётно- 
облі̀чувати, облічѝти   учи `тывать, учѐсть 
обло̀й   зау̀сениц(а) 
обло̀м   обло̀м 
обло̀млений   обло̀манный 
обло̀млення   обла̀мывание, обло̀м 
обло̀млювання   обло̀м 
обло̀млювати, обломѝти   обла̀мывать, облома̀ть 
обло̀мування   обла̀мывание 
облу̀плювання   сдира `ние 
облюто̀ва   опа̀ивание 
облюто̀ваний   опа `янный 
облюто̀вання   опа `ивание 
облюто̀вування   опа `ивание 
облюто̀вувати, облютува̀ти   опа̀ивать, опая̀ть 
облютува̀ння   опа `ивание 
облямі̀вка   каёмка, кайма̀, кант, обрамлѐние, 
обши `вка, окаймлѐние, оторо `чка, подзо `р, 
ра̀мка 

облямівнѝй   каёмочний 
облямо̀ваний   обра̀мленный, окаймлённый 
облямо̀вання   обрамлѐние, окаймлѐние 
облямо̀вний   окаймля `емый 
облямо̀вуваний   окаймля `емый 
облямо̀вування   обрамлѐние, окаймле `ние 
облямо̀вувати   кайми `ть 
облямо̀вувати, облямува̀ти   окаймля `ть, 
окайми `ть 

облямува̀льний   окаймля `ющий 
облямува̀ння   обрамлѐние, окаймлѐние 
обма̀заний   обма̀занный 
обма̀зання   обма̀зка, обма̀зка 
обма̀зка   обма̀зка
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обмазний                                                                                                         оборотність 

обмазнѝй   обма̀зываемый 
обма̀зний   обма̀зывающийся 
обма̀зувальний   обма̀зывающий 
обма̀зуваний   обма̀зываемый, обма̀зывающийся 
обма̀зування   обма̀зка, обма̀зывание 
обма̀зувати, обма̀зати   обма̀зывать, обма̀зать 
обмаснѝй   обма̀зываемый, обма̀зывающийся 
обма̀щений   обма̀занный 
обма̀щення   обма̀зка 
обма̀щувальний   обма̀зывающий 
обма̀щуваний   обма̀зываемый, 
обма̀зывающийся 

обма̀щування   обма̀зка, обма̀зывание 
обма̀щувати, обмастѝти   обма̀зывать, обма̀зать 
обмѐжений   ограни `ченный 
обмѐження   лимита̀ция, обмежева̀ние, 
ограниче `ние, рестри `кция 

обмѐжний   ограни `чиваемый, 
ограни `чивающийся 

обмѐжувальний   ограни `чивающий 
обмѐжуваний   ограни `чиваемый, 
ограни `чивающийся 

обмѐжування   лимита `ция, обмежева `ние, 
ограниче `ние 

обмѐжувати, обмѐжити   обмежёвывать, 
обмежева `ть; ограни `чивать, ограни `чить 

обмѐжувач   лимѝтер, ограничѝтель 
обмерза̀ний   оледеня `ющийся 
обмерза̀ння   обледене `ние, оледене `ние 
обмѐрзнення   обледене `ние 
обмерзнѝй   оледеня `ющийся 
обмива̀льний   обмы `вочный 
обмива̀ння   обмыва `ние 
о̀бмин   обго `н 
обмина̀льний   обгоня `ющий 
обмина̀ний   обгоня `емый 
обмина̀ння   обго̀н 
обмина̀ти, обмину̀ти   обгоня `ть, обогна `ть 
обмѝнний   обго `ночный, обгоня `емый 
обмі̀лина   о̀тмель 
обмілі̀лий   обмелѐлый 
обмілі̀ння   обмелѐние 
о̀бмін   обме `н 
обмі̀нний   обмѐниваемый, обмѐнивающийся 
обмі̀нник   эконома̀йзер 
обмі̀нювальний   обмѐнивающий 

обмі̀нюваний   обмѐниваемый, обмѐнивающийся 
обмі̀нювання   обмѐнивание 
обмі̀нювати, обміня̀ти   обмѐнивать, обменя̀ть 
о̀бмір   обме `р 
обмі̀рення   обмѐр 
обмі̀рний   обмеря `емый 
обмі̀рювальний   обмеря `ющий 
обмі̀рюваний   обмеря `емый 
обмі̀рювання   обмѐр 
обмі̀ряний   обмѐренный 
обміря̀ння   обмѐр 
обмо̀таний   обмо̀танный 
обмота̀ння   обмо̀тка 
обмо̀тний   обвива̀емый, обвива `ющийся, 
обма̀тывающийся, обма̀тываемый 

обмо̀тувальний   обвива̀ющий, обма̀тывающий 
обмо̀туваний   обвива `емый, обвива̀ющийся, 
обма̀тываемый, обма̀тывающийся 

обмо̀тування   обвива `ние, обма̀тывание, 
обмо̀тка 

обмо̀тувати, обмота̀ти   обвива `ть, обви `ть; 
обма̀тывать, обмота̀ть 

обнѐсення   обно̀с 
обні̀жок   перекла̀дина 
обно̀влення   обновле `ние 
обно̀влювання   обновле `ние 
обновля̀ти, обновѝти   обновля `ть, обнови `ть 
обно̀га   ю̀бка 
обно̀говий   ю̀бочный 
обносѝти, обнестѝ, о(б)городѝти   обноси `ть, 
обнести ` 

обно̀шування   обно̀с 
обняття̀   обхва `т, обхва `тывание 
обо̀в’язок   фу `нкция 
ободо̀вий   обо̀дный 
обо̀з   ла̀герь 
обо̀йма   обо̀йма 
оболо̀нка   оболо̀чка, руба̀шка, футля `р 
оболо̀нковий   руба̀шечный 
оболо̀ня   оболо̀нь 
оболо̀нь   оболо `нь 
обопі̀льність   обою `дность 
оборо̀нний   фортификацио `нный 
оборо̀т   оборо `т, обраще `ние 
оборо̀тний   оборо `тный, обрати `мый 
оборо̀тність   обратѝмость, обора̀чиваемость
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обпалений                                                                                                          обробний 

обпа̀лений   обожжённый 
обпа̀лювальний   обжига̀тельный, обжига̀ющий 
обпа̀лювання   обжига `ние 
обпа̀лювати, обпалѝти   обжига `ть, обжѐчь 
обпальнѝй   обжига `тельный 
обпертя̀   опира `ние 
обпѝлений   опы `ленный 
обпѝлювальний   опы `ливающий 
обпѝлюваний   опы̀ливаемый, опы̀ливающийся 
обпѝлювання   опы `ливание 
обпильнѝй   опы `ливающийся 
обпѝраний   опира̀ющийся 
обпира̀ння   опира̀ние 
обпира̀ти, обіпѐрти   опира `ть, опере `ть 
обпирнѝй   опира̀ющийся 
обпіка̀льний   обжига `ющий 
обпіка̀ння   обжига `ние 
обплѐтений   оплета̀емый 
обплѐтення   оплётка 
обпліта̀льний   оплета `ющий, оплёточный 
обпліта̀ння   оплета̀ние, оплётка 
обпліта̀ти, обплестѝ   оплета `ть, оплести ` 
обплітнѝй   оплета̀емый, оплета `ющийся 
обплу̀таний   опу̀танный 
обплутнѝй   опу̀тываемый 
обплу̀тувальний   опу `тывающий 
обплу̀туваний   опу `тываемый 
обплу̀тувати, обплу̀тати   опу̀тывать, 
опу `тать 

обполі̀скування   опола `скивание 
обполі̀скувати, обполоска̀ти, обполосну̀ти   
опола `скивать, ополосну `ть 

обпрѝскний   опры `скиваемый, 
опры `скивающийся 

обпрѝскувальний   опры `скивающий 
обпрѝскуваний   опры `скиваемый, 
опры `скивающийся 

обпрѝскування   опры `скивание 
обпрѝскувати, обпрѝскати   опры̀скивать, 
опры `снуть 

обпрѝскувач   опры `скиватель 
о̀браз   изображѐние, отображе `ние 
о̀браний   вы̀бранный 
обра̀ти   вы `брать 
обрешето̀вування   обреше `чивание 
обрѝв   обры̀в 

обрѝваний   обрыва `емый 
обрива̀ння   обры̀в, обрыва `ние 
обрива̀ти, обірва̀ти   обрыва `ть, оборва `ть; 
прерыва `ть, прерва̀ть 

обривнѝй   обрыва̀емый 
о̀брис   ко̀нтур, о̀черк, очерта `ние, фасо `н 
обриснѝй   очѐрчиваемый 
обрисо̀ваний   очѐрченный 
обрисо̀вання   очѐрчивание 
обрисо̀вий   фасо̀нный 
обрисо̀вувальний   очѐрчивающий 
обрисо̀вуваний   очѐрчиваемый 
обрисо̀вування   очѐрчивание 
обрисо̀вувати, обрисува̀ти   обрисо `вывать, 
обрисова `ть; очѐрчивать, очерти `ть 

обрі̀з   обре `з, обрѐзка 
обріза̀льний   обреза̀ющий 
обрі̀заний   обрѐзанный 
обрі̀за̀ння   обре `зка, обре `зывание 
обріза̀ти, обрі̀зувати, обрі̀зати   обреза̀ть, 
обрѐзать 

обрізнѝй   обреза̀емый, обрезно `й 
обрі̀зок   обрѐзок 
обрі̀зуваний   обреза̀емый 
обрі̀зування   обрѐзка, обрѐзывание 
о̀брій   горизо `нт 
обробі̀ток   воздѐлывание, обрабо̀тка 
обро̀блений   обдѐланный, обрабо̀танный, 
отдѐланный 

обро̀блення   воздѐлывание, обдѐлка, обрабо̀тка, 
отде `лка, раздѐлка 

обро̀блювальний   воздѐлывательный, 
обраба̀тывающий, раздѐлывающий 

обро̀блюваний   воздѐлывающийся, 
обраба̀тываемый, обраба̀тывающийся, 
раздѐлывающийся 

обро̀блювання   обдѐлка, обрабо `тка, 
разде `лывание 

обробля̀ння   воздѐлывание, обдѐлка, 
обрабо̀тка, отдѐлка, раздѐлка 

обробля̀ти, обробѝти   воздѐлывать, воздѐлать; 
обраба̀тывать, обрабо̀тать; раздѐлывать, 
раздѐлать; обдѐлывать, обдѐлать 

обро̀бний   воздѐлывающийся, обдѐлочный, 
обраба̀тываемый, обраба̀тывающийся, 
раздѐлывающийся
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обро̀бність   обраба̀тываемость 
обро̀бок   отдѐлка 
обру̀б   о̀бруб 
обру̀баний   обру̀банный, обру `бленный 
обрубнѝй   обру̀бываемый 
обру̀бок   обру `бок 
обру̀бувальний   обру̀бывающий 
обру̀буваний   обру̀бываемый 
обру̀бувати, обруба̀ти   обру̀бывать, обрубѝть 
обру̀ч   кольцо `, о̀бод, о̀бруч, покры `шка 
обручѐвий   о̀бручный 
обса̀дження   обса̀дка 
обса̀джування   обса̀дка 
обса̀джувати, обсадѝти   обса̀живать, обсадѝть 
обсервато̀рія   обсервато `рия 
обсерва̀ція   обсерва `ция 
обскріба̀льний   оска `бливающий 
обскріба̀ти, обскребтѝ   оска̀бливать, оскоблѝть 
обскрібнѝй   оска̀бливаемый 
обскрі̀буваний   оска `бливаемый 
обслу̀га   брига `да, обслу `живание, экипа `ж 
обслуго̀вувальний   обслу̀живающий 
обслуго̀вуваний   обслу `живаемый 
обслуго̀вування   обслу `живание 
обслуго̀вувати   обслу̀живать 
обслу̀ження   обслу `живание 
обслужнѝй   обслу̀живаемый 
обслу̀жувальний   обслу̀живающий 
обслу̀жування   обслу̀живание 
обсмо̀лений   смолённый, смо `леный 
обсмо̀лення   осмолѐние 
обсмо̀лювання   осмоле `ние 
обста̀ва   обстано̀вка 
обста̀вина   обстоя `тельство 
обста̀влений   обста̀вленный 
обставля̀ти, обста̀вити   обставля̀ть, обста̀вить 
обстѐжений   обслѐдованный, развѐданный 
обстѐження   обслѐдование 
обстежнѝй   обслѐдуемый 
обстѐжуваний   обслѐдуемый 
обстѐжування   обслѐдование 
обстѐжувати, обстѐжити   обсле `довать; 
разве `дывать, разве `дать 

обстрига̀льний   острига `ющий 
обстрига̀ний   острига `емый 
обстрига̀ти, обстрѝгти   острига `ть, остри `чь 

обстрѝжний   острига `емый 
о̀бстріл   обстре `л 
обстрі̀лювання   обстрѐл 
обстріля̀ння   обстре `л 
обстру̀гування   остру `гивание 
обсу̀в   о̀ползень 
обсува̀ння   ополза̀ние, сполза `ние (землѝ) 
обсува̀тися   ополза̀ть 
о̀бсяг   диапазо `н 
о̀бсяг   объём, сфѐра 
обсяжнѝй   объѐмлющий 
обся̀жність   объёмистость 
обтѐсаний   тёсаный 
обтеса̀ння   обтёска 
обтѐсування   обтёска 
о̀бтин   обре `зка 
обтина̀льний   обреза̀ющий 
обтина̀ний   обреза̀емый 
обтина̀ння   обрѐзка 
обтина̀ти, обітну̀ти, обтя̀ти   обреза̀ть, обрѐзать 
обтиннѝй   обреза̀емый 
обтинько̀ваний   оштукату `ренный 
обтинько̀вування   оштукату `ривание 
обтинько̀вувати, обтинькува̀ти   
оштукату `ривать, оштукату `рить 

обтинькува̀ння   оштукату `ривание 
обтира̀льний   обтѝрочный 
обтира̀ння   обтира `ние 
обтира̀ти, обтѐрти   обтира `ть, обтере `ть 
обтѝск   обжа `тие 
о̀бтиск   обжи `м 
обтиска̀льний   опрессо `вывающий 
обтѝскання   обжа̀тие 
обтиска̀ння   обжи `м, опрессова `ние 
обтиска̀ти, обтисну̀ти   обжима `ть, обжа `ть; 
опрессо `вывать, опрессова `ть 

обтѝскуваний   обжима̀емый, 
опрессо `вывающийся 

обтѝскування   обжа̀тие 
обтѝснений   обжа̀тый, опрессо `ванный 
обтѝснення   обжа̀тие, обжѝм, опрессова̀ние 
обтиснѝй   обжима̀емый, опрессо̀вывающийся 
обтѝснути   обжа̀ть 
обтисну̀ти   опрессо `вывать, опрессова `ть 
обтіка̀льний   обтека̀ющий 
обтіка̀ний   обтека̀емый
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обтікання                                                                                                       оглядальник 

обтіка̀ння   обтека̀ние 
обтіка̀ти, обтектѝ   обтека̀ть, обтѐчь 
обті̀с   обтёска 
обті̀сування   обтёска 
обтічнѝй   обтека̀емый 
обті̀чність   обтека̀емость 
обто̀плення   оплавле `ние 
обто̀плювання   оплавле `ние 
обто̀плювати, обтопѝти   оплавля̀ть, опла̀вить 
обтруснѝй   отря `хивающийся 
обтру̀шувальний   отря `хивающий 
обтру̀шуваний   отря `хивающийся 
обтру̀шування   отря `хивание, оттря `хивание 
обтру̀шувати, обтрусѝти   отря̀хивать, отряхну̀ть; 
оттря `хивать, оттряхну `ть; стря `хивать, 
стряхну `ть 

обтряса̀льний   отря `хивающий 
обтряса̀ння   отря `хивание 
обтряса̀ти, обтрястѝ   отря̀хивать, отряхну̀ть; 
оттряса̀ть, оттрясти ` 

о̀бтяг   обтя `жка 
обтяга̀ння   обтя `гивание, обтя `жка 
обтя̀гнений   обтя `нутый 
обтя̀гнення   обтя `жка 
обтя̀гнутий   обтя `нутый 
обтя̀гування   обтя `гивание, обтя `жка 
обтя̀гувати, обтяга̀ти; обтягтѝ   обтя `гивать; 
обтяну `ть 

обтя̀жений   утяжелённый 
обтя̀женість   загру `женность 
обтя̀ження   утяжеле `ние 
обтя̀жити   утяжели `ть 
обтя̀жний   обтяжно `й 
обтя̀жування   утяжелѐние 
обтя̀жувач   утяжели `тель 
обумо̀влений   обусло̀вленный 
обу̀рений   возмущённый 
обхі̀д   обхо̀д 
обхіднѝй   обходно `й, око̀льный 
обхіднѝк   обхо `дчик 
обхо̀дити, обійтѝ   обходи `ть, обойти ` 
обхо̀пний   объе `млющий 
обцѐньки   гвоздодёр, клѐщи столя `рные, 
щипцы ` гвоздодёрные 

обцѐньковий   щипцо `вый 
обчѝслений   вы `численный 

обчислѐнний   исчисля̀емый, исчисля̀ющийся 
обчѝслення   высчѝтывание, вычисле `ние, 
исчисле `ние, учёт, эвальва `ция 

обчѝслювальний   вычисли `тельный, 
исчисля `ющий 

обчѝслюваний   исчисля̀емый, исчисля̀ющийся 
обчѝслювання   вычисле `ние, исчисле `ние 
обчѝслювати, обчисля̀ти, обчѝслити   
учи `тывать, учѐсть 

обчѝслювач   вычисли `тель, калькуля `тор 
обчисля̀ння   высчѝтывание 
обчисля̀ти, обчѝслити   высчѝтывать, вы̀считать; 
исчисля̀ть, исчѝслить; вычисля̀ть, вы̀числить 

обчі̀сувати, обчеса̀ти   очёсывать, очеса `ть 
обшалюва̀ти   обши `вать до̀сками 
обшерето̀ваний   обо̀дранный 
обшива̀льний   обшива `ющий, обши `вочный 
обшѝваний   обшива `емый 
обшива̀ння   обшива `ние, обши `вка 
обшива̀ти, обшѝти   обшива `ть, обши `ть 
о̀бшивка   обши `вка, опа `лубка 
обшѝвка   оторо `чка, футеро `вка 
обшивнѝй   обшива `емый, обши `вочный 
о̀бшир   простра `нство 
обшиття̀   обшива̀ние, обши `вка ` 
обшліфо̀ваний   ошлифо `ванный 
ова̀л   ова̀л 
ова̀льний   ова `льный 
овершо̀т   овершо̀т 
овійнѝй   обдува̀емый, обдува̀ющийся 
ові̀ювальний   обдува̀ющий 
ові̀юваний   обдува `емый, обдува̀ющийся 
ові̀ювання   обдува̀ние 
овію̀вати, ові̀яти   обду̀ва̀ть, обду `ть 
ові̀яння   обдува `ние 
ово̀днення   оводнѐние 
ово̀їд   ово̀ид 
о̀воч   плод, фрукт 
овочѐвий   плодо̀вый, фрукто `вый 
о̀вочі   о̀вощи 
ога̀р   ока̀лина 
огина̀ний   огиба̀емый 
о̀гляд   досмо̀тр, обзо̀р, освидетѐльствование, 
осма̀тривание, осмо̀тр 

огляда̀льний   осма̀тривающий 
огляда̀льник   осма̀тривающий
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огля̀даний   осма̀триваемый 
огляда̀ння   осма̀тривание, осмо `тр 
огляда̀ти, огля̀нути   осма̀тривать, осмотрѐть 
огляда̀ч   смотрѝтель 
огля̀дний   осма̀триваемый 
оглядо̀вий   обзо̀рный, смотрово `й 
огля̀нений   освидетѐльствованный 
ого̀лений   обнажённый, оголённый 
ого̀лення   обнажѐние, оголе `ние 
ого̀лювальний   обнажа `ющий 
ого̀люваний   обнажа `емый, обнажа̀ющийся 
ого̀лювання   обнаже `ние, оголе `ние 
ого̀лювати, оголѝти   обнажа̀ть, обнажи `ть 
огольнѝй   обнажа̀емый, обнажа̀ющийся 
о(б)горо̀дження   обно `с 
огоро̀джувальний   огради `тельный 
о(б)горо̀джування   обно̀с 
огоро̀жа   забо `р, обно̀с, огра `да, огражде `ние 
огорта̀ння   уку `тывание 
огорта̀ти, огорну̀ти   уку `тывать, уку `тать 
ограно̀вування   огра `нка 
огріва̀льний   ота̀пливающий 
о(бі)гріва̀льний   обогрева `тельный, 
обогрева `ющий 

огрі̀ваний   обогрева `емый, ота̀пливаемый, 
ота̀пливающийся 

о(бі)грі̀ваний   обогрева `ющийся 
огріва̀ння   ота̀пливание 
о(бі)гріва̀ння   обогрѐв, обогревание 
о(бі)гріва̀ти, о(бі)грі̀ти   обогрева̀ть, обогрѐть 
огрівнѝй   ота̀пливаемый, ота `пливающийся 
о(бі)грівнѝй   обогрева̀емый, обогрева̀ющийся 
огрівнѝк   ба̀ня 
о(бі)грі̀тий   обогрѐтый 
огрудко̀вування   окомкова `ние 
огрудкува̀ння   окомкова `ние 
одві̀рок   кося `к дверно `й, окла `д, при `толока 
одѐжа   одѐжда 
одѐжний   одёжный 
одѐржаний   полу̀ченный 
одѐржувати, одѐржати   получа̀ть, получѝть 
одѐржувач   адреса̀т, получа `тель 
одѝн   еди `нственный 
одина̀ковий   ра̀вный 
одина̀рний   едини `чный, одина `рный 
одинѝці   едини `цы 

одинѝця   едини `ца 
одинѝчний   едини `чный, одино `чный 
одѝнний   уника `льный 
одна̀ковий   единообра `зный, идентѝческий, 
одина `ковый, одноро `дный 

одна̀ковість   единообра `зие, одноро `дность 
одна̀ково   равно̀, равня `ется 
однаковоко̀лірний   изохромати `ческий 
одноба̀рвний   одноцве `тный 
однобі̀чний   односторо `нний 
однобо̀кий   однобо̀кий 
одновалко̀вий   одновалко `вый 
однова̀льний   однова `льный 
одновальцѐвий   одновальцо `вый 
одноварія̀нтний   унивариа `нтный 
одновитко̀вий   одновитко `вый 
однозву̀чний   моното `нный 
однозв’я̀зний   односвя `зный 
однозна̀чний   однозна `чный 
одноймѐнний   одноимённый 
одноколі̀йний   однопу `тный 
одноко̀лірний   монохромати `ческий, 
одноцве `тный 

однокра̀тний   однокра `тный 
однокрутнѐвий   одношки `вный 
одномані̀тний   единообра̀зный, моното̀нный, 
однообра `зный 

одномані̀тність   единообра `зие 
одномодуля̀рний   унимодуля `рный 
однонѝтковий   унифиля `рный 
одноосі̀бний   единоли `чный, 
индивидуа `льный 

одноособо̀вий   единоли `чный 
однопі̀льний   одноство `рный 
одноповерхо̀вий   одноэта̀жный, одноя̀русный 
однопо̀люсний   однопо̀люсный, униполя̀рный 
однопрого̀новий   однопролётный 
однора̀зовий   единоврѐменный, 
однокра `тный, (одно)ра `зовый 

однорамѐнний   однопле `чий 
однорѐйковий   одноре `льсовый 
однорі̀дний   гомоге `нный, одноро̀дный 
однорі̀дність   одноро `дность 
односерѐдковість   концентри `чность 
односкладнико̀вий   унита `рный 
односму̀говий   однополо `сный
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односпадо̀вий   односка `тный 
односторо̀нній   односторо̀нний, сѝмплексный 
односту̀лковий   одноство `рчатый 
одноступі̀нчастий   одноступе `нчатый 
односхідча̀стий   одноступе `нчатый 
одноча̀сний   единоврѐменный, одновремѐнный 
одноча̀сність   синхрони `зм, синхрони `я 
одноча̀сно   одновреме `нно 
одноча̀совість   изохрони `зм 
одночлѐн   одночлѐн 
одношкі̀вний   одношки `вный 
одубі̀ти   задубѐть, задубенѐть 
оду̀тлина   пузы `рь 
о̀дяг   одѐжда 
одяга̀льний   одева̀ющий 
одя̀ганий   одева̀емый 
одяга̀ння   одева `ние 
одяга̀ти, одягну̀ти   одева̀ть, одѐть 
о̀дяговий   одёжный 
ожелѐдиця   гололе `дица 
о̀желедь   гололёд 
ожерѐд   скирда ` 
ожива̀ння   ожи `вка 
ожѝвлення   ожи `вка, оживле `ние 
оживля̀ння   оживле `ние 
озбро̀єність   вооруже `нность 
озву̀чений   озву̀ченный 
озвучнѝй   озву `чиваемый 
озву̀чний   озву `чивающийся 
озву̀чувальний   озву `чивающий 
озву̀чуваний   озву `чиваемый, 
озву `чивающийся 

озву̀чування   озву `чивание 
озву̀чувати, озву̀чити   озву̀чивать, озву̀чить 
оздо̀ба   украше `ние, факту `ра 
оздо̀блений   отдѐланный 
оздо̀блення   отдѐлка, разде `лка, украше `ние 
оздо̀блюваний   раздѐлываемый, 
раздѐлывающийся 

оздо̀блювання   отдѐлка, раздѐлка, раздѐлывание, 
украше `ние 

оздо̀блювати, оздо̀бити   украша̀ть, укра̀сить 
оздобля̀льний   раздѐлывающий 
оздобля̀ти, оздо̀блювати, оздо̀бити   
раздѐлывать, раздѐлать 

оздо̀бний   декоратѝвный, раздѐлывающийся, 
факту `рный 

оздоро̀влення   ассениза `ция 
озѐмок   ко̀мель 
озна̀ка   при `знак, хара̀ктер 
означа̀льний   определя `ющий 
означа̀ння   определѐние 
означа̀ти   зна `чить 
означа̀ти, озна̀чити   определя̀ть, определѝть 
озна̀чений   определённый 
озна̀чення   определѐние 
озна̀чний   определя̀емый, определя̀ющийся 
озна̀чуваний   определя̀емый, определя̀ющийся 
озна̀чуваність   определи `мость 
озокерѝт   воск го̀рный [минера̀льный], озокерѝт 
озо̀лення   озоле `ние 
озоло̀чення   золочѐние 
озо̀лювання   озоле `ние 
озо̀н   озо̀н 
озона̀тор   озона `тор 
озоніза̀ція   озониза̀ция, озони `рование 
озонува̀ння   озониза `ция, озони `рование 
озшѝрення   ушире `ние 
окам’яні̀лий   окамене `лый 
окѝснений   оки `сленный, оксидѝрованный 
окѝснення   окислѐние, оксиди `рование 
окиснѝй   окисля `емый, окисля `ющийся, 
оксиди `руемый 

окѝснѝк   окислѝтель 
окѝснювальний   окисля̀ющий, оксидѝрующий 
окѝснюваний   окисля `емый, окисля̀ющийся, 
оксиди `руемый 

окѝснювання   окисле `ние, оксидѝрование 
окѝснювати, окиснѝти   окисля `ть, окисли `ть 
о̀кіл   окрѐстность 
окільцюва̀ння   окольцо `вывание 
окільцьо̀ваний   окольцо `ванный 
окільцьо̀вний   окольцо `вываемый 
окільцьо̀вуваний   окольцо `вываемый 
окільцьо̀вування   окольцо `вывание 
окільцьо̀вувати, окільцюва̀ти   окольцо̀вывать, 
окольцева `ть 

окі̀п   ша `нец 
окла̀д   окла̀д 
окладѝнка   обло̀жка 
оклюдува̀ння   окклюди `рование 
о̀ко   глаз 
око̀ваний   оби `тый
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оковування                                                                                                    омброметер 

око̀вування   око `вка 
око̀вувати, обко̀вувати, обкува̀ти   обива `ть, 
обѝть 

око̀личний   периферѝйный, периферѝческий 
око̀лишній   окрѐстный, окру `жный 
окорѐнок   окомѐлина 
окра̀їнний   периферѝйный, периферѝческий 
окра̀йковий   кро̀мочный 
окра̀йкозагина̀льний   кро̀мкозаги `бочный 
окра̀йкоструга̀льний   кро `мкострога `льный 
окра̀йок   бордю `р, кро̀мка 
окрѐмий   одино `чный, осо `бый, отдѐльный, 
раздѐльный, сингуля `рный, ча̀стный 

окрѐслений   очѐрченный 
окреслѐння   очѐрчивание 
окрѐслювальний   очѐрчивающий 
окрѐслюваний   очѐрчиваемый 
окрѐслювання   очѐрчивание 
окрѐслювати, окрѐслити   очѐрчивать, очертѝть 
окреснѝй   очѐрчиваемый 
окрі̀п   вода̀ кипя `щая, кипято `к 
окро̀плювати, окропѝти   обры̀згивать, обры̀згать 
окру̀глений   закруглённый, окру̀гленный 
окру̀глення   округле `ние 
окру̀глювання   округле `ние 
округля̀ти, окру̀глити   округля̀ть, окру̀глѝть 
оксамѝт   ба̀рхат 
оксамѝтний   бархати `стый 
оксамѝтовий   ба̀рхатный 
оксигѐн   кислоро̀д 
оксѝд   о̀кисел, о̀кись 
оксида̀ція   окислѐние, оксиди `рование 
оксидо̀ваний   оки `сленный, оксиди `руемый, 
оксиди `рующийся 

оксидува̀льний   оксиди `рующий 
оксидува̀ння   оксиди `рование 
оксифѐри   феррѝты 
окта̀новий   окта `новый 
окто̀д   окто `д 
окуля̀р   окуля `р 
окуля̀ри   очки ` 
окупнѝй   окупа `ющийся 
оку̀пність   окупа̀емость 
окупо̀вуваний   окупа `ющийся 
окупо̀вуватися, окупѝтися   окупа̀ться, окупѝться 
окуття̀   бу̀кса, око `вка 

олѝва   ма̀сло 
олѝвистий   масляни `стый 
олѝвний   ма̀сляный 
олѝвниця   маслёнка 
о̀ливо   свине `ц 
оливо̀ваний   освинцо̀вываемый, свинцо̀ванный 
оливові̀д   маслопро `вод 
оливовідбірнѝк   маслоотдели `тель 
оливовіддільнѝк   маслоотдели `тель 
оливовідокрѐмлювач   маслоотдели `тель 
оливолива̀рня   свинцо `во-лите `йная 
оливоло̀вник   маслоулови `тель 
оливомі̀р   масломѐр 
оливомі̀рний   масломе `рный 
оливонепронѝкний   маслонепроница `емый 
оливоочиснѝк   маслоочисти `тель 
оливопо̀мпа   маслонасо `с 
оливопрові̀д   маслопро `вод 
оливорозпѝлювач   маслораспылѝтель 
оливосмо̀к   маслонасо `с 
оливостійкѝй   маслосто `йкий 
оливото̀пний   свинцеплави `льный 
оливотривкѝй   маслоупо `рный 
оливува̀льний   освинцо `вывающий 
оливува̀ння   освинцова `ние, свинцева `ние 
оливува̀ти   свинцева `ть 
оливува̀ти, пооливува̀ти   освинцо `вывать, 
освинцева `ть 

олив’я̀ний   свинцо `вый 
олив’я̀рка   лубрикатор 
олівѐць   каранда̀ш 
олівцѐвий   каранда̀шный 
олієло̀вник   маслоулови `тель 
оліємі̀р   масломѐр 
олієстійкѝй   маслосто `йкий 
олієтривкѝй   маслоупо `рный 
олі̀їти   ма̀слить 
олі̀й   ма̀сло 
олі̀йний   маслянѝстый, ма̀сляный 
олі̀йня   заво `д маслобо `йный, маслобо̀йня 
олі̀фа   олѝфа 
олі̀я   жир, ма̀сло 
олія̀рник   маслёнщик 
олія̀рня   заво `д маслобо̀йный 
Ом   Ом 
омбро̀метер   омбро̀метр
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оміднення                                                                                                        опіснювати 

омі̀днення   медне `ние 
омі̀чний   оми `ческий 
оммѐтер   оммѐтр 
омомі̀р   оммѐтр 
ондо̀граф   ондо̀граф 
ондуля̀тор   ондуля `тор 
оно̀влення   обновле `ние 
оно̀влювання   обновле `ние 
оновля̀ти, оновѝти   обновля `ть, обнови `ть 
оновля̀ти, оно̀влювати, оно̀вити   
модернизи `ровать 

о̀пади   оса̀дки 
опадо̀вий   оса̀дочный, плювиа `льный 
опако̀вання   упако `вка 
опако̀вування   упако `вка 
опакува̀ння   упако `вка 
опа̀л   опа `л 
опа̀лений   ото̀пленный 
опа̀лення   отоплѐние 
опалесцѐнтний   опалесце `нтный 
опалесцѐнція   опалесце `нция 
опа̀лубити   опа̀лубить 
опа̀лубка   опа̀лубка 
опа̀лублення   опа `лубка 
опа̀лублювання   опа `лубка 
опа̀лювальний   ота̀пливающий 
опа̀люваний   ота̀пливаемый, ота̀пливающийся, 
отопля `емый, то̀пливный 

опа̀лювання   ота̀пливание, отоплѐние 
опа̀лювати, опалѝти   ота̀пливать, отопи `ть 
опа̀лювач   топи `льщик 
опальнѝй   ота̀пливаемый, ота̀пливающийся, 
отопля `емый 

опано̀вний   овладева̀ющий 
опано̀вування   овладева `ние 
опано̀вувати, опанува̀ти   овладева̀ть, овладѐть 
опанува̀ння   овладѐние 
опанцеро̀ваний   заброни `рованный 
опанцеро̀вний   брони `рованный 
опера̀тор   опера̀тор 
опера̀торний   опера `торный 
опера̀торня   опера `торская 
операці̀йний   операцио `нный 
опера̀ція   опера̀ция 
оперѐзаний   опоя `санный 
оперезнѝй   опоя̀сываемый, опоя̀сывающийся 

оперѐзувальний   опоя `сывающий 
оперѐзуваний   опоя̀сываемый, опоя̀сывающийся 
оперѐзування   опоя `сывание 
оперѐзувати, опереза̀ти   опоя̀сывать, опояса̀ть 
оперо̀ваний   опери `руемый 
опертя̀   опира `ние 
оперува̀льний   опери `рующий 
оперува̀ння   опери `рование 
оперува̀ти, прооперува̀ти   оперѝровать 
опеча̀таний   опеча̀танный 
опеча̀тний   опеча̀тываемый 
опеча̀тувальний   опеча `тывающий 
опеча̀туваний   опеча̀тываемый 
опеча̀тування   опеча̀тывание 
опеча̀тувати, опеча̀тати   опеча̀тывать, опеча̀тать 
опило̀ваний   опѝленный 
опило̀вний   опи `ливаемый 
опило̀вувальний   опи `ливающий 
опило̀вуваний   опи `ливаемый 
опило̀вування   опи `ливание 
опило̀вувати, опилува̀ти   опѝливать, опилѝть 
опильнѝй   опы `ливаемый 
опѝраний   опира̀ющийся 
опира̀ння   опира̀ние, сопротивлѐние 
опира̀ти, опѐрти   опира `ть, опере `ть 
опира̀тися   сопротивля `ться 
опирнѝй   опира `ющийся 
о̀пис   инвентариза̀ция, описа `ние 
опѝсаний   опи `санный 
описа̀ння   описа̀ние, опи `сывание 
описнѝй   опи `сываемый 
описо̀вий   описа̀тельный 
опѝсувальний   опи `сывающий 
опѝсуваний   опѝсываемый 
опѝсування   описа `ние, опи `сывание 
опису̀вати, описа̀ти   опи `сывать, описа `ть 
опѝсувач   описа `тель 
о̀пік   ожо̀г 
о̀пір   сопротивлѐние 
опі̀рний   опо `рный, сопротивля `ющийся 
опі̀рниця   реоста̀т 
опі̀рність   сопротивля `емость 
опі̀снений   отощённый 
опі̀снення   отоще `ние 
опі̀снювання   отоще `ние 
опі̀снювати, опіснѝти   отоща `ть, отощи `ть
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опіснювач                                                                                                                  оптом 

опі̀снювач   отоща `тель, отощи `тель 
опла̀та   опла `та, по `шлина 
оплатино̀ваний   платини `рованный 
оплатино̀вний   платини `руемый, 
платини `рующийся 

оплатинува̀ння   платини `рование 
опла̀чений   опла̀ченный 
опла̀чувати, оплатѝти   опла̀чивать, оплатѝть 
оплінто̀вний   плинто `ванный, плинту `емый, 
плинту `ющийся 

опліта̀льний   оплета̀ющий 
оплі̀тний   оплета̀ющийся 
опломбо̀вний   пломбѝрованный, пломбѝруемый 
оплюмбійо̀вувальний   освинцо `вывающий 
оплюмбіюва̀ння   освинцова `ние 
оповива̀ння   уку̀тывание 
оповіснѝй   извеща `емый 
оповістѝти   сигнализи `ровать 
опові̀щаний   извеща `емый 
оповіща̀ння   сигнализа̀ция, сигнализѝрование 
оповіща̀ти   сигнализи `ровать 
опові̀щення   сигнализа̀ция, сигнализѝрование 
оподатко̀вний   облага̀емый 
оподатко̀вуваний   облага̀емый 
оподаткува̀ння   налогообложѐние, облага̀ние, 
обложе `ние 

опозѝція   оппозѝция 
опо̀ка   опо `ка 
ополо̀ник   ло̀жка розли `вочная 
ополо̀нка   про `рубь 
опо̀на   покры `шка 
опо̀ра   опо̀ра, упо `р 
опо̀рно-   опо `рно- 
опоряджа̀ння   отдѐлка 
опоря̀джений   отдѐланный 
опоря̀дження   отдѐлка 
опосві̀дчений   освидете `льствованный 
опосві̀дчення   освидете `льствование 
опосередко̀ваний   осреднённый 
опосередко̀вання   осредне `ние 
опра̀ва   опра `ва, опра `вка 
опра̀вка   опра `вка 
опра̀влений   обдѐланный, переплетённый 
опра̀влення   переплёт, разде `лка 
опра̀влювання   раздѐлывание 
оправля̀ння   переплёт, разде `лка 

оправля̀ти, опра̀вити   обдѐлывать, обдѐлать 
опрацюва̀ння   обрабо̀тка 
опрацьо̀ваний   обрабо̀танный, разрабо̀танный 
опрацьо̀ваність   разрабо̀танность 
опрацьо̀вання   обрабо̀тка 
опрацьо̀вний   обраба̀тываемый, 
обраба `тывающийся 

опрацьо̀вувальний   обраба̀тывающий 
опрацьо̀вуваний   обраба̀тываемый, 
обраба `тывающийся 

опрацьо̀вування   обрабо `тка 
опрацьо̀вувати, опрацюва̀ти   обраба̀тывать, 
обрабо̀тать; разраба̀тывать, разрабо̀тать 

опресо̀ваний   опрессо `ванный 
опресо̀вний   опрессо `вывающийся 
опресо̀вуваний   опрессо `вывающийся 
опресо̀вування   опрессова `ние 
опресо̀вувати   опрессо `вывать, опрессова̀ть 
опресува̀льний   опрессо `вывающий 
опресува̀ння   опрессова `ние 
опресува̀ти   опрессо `вывать, опрессова `ть 
опрі̀снений   опреснённый 
опріснѝй   опресня `емый, опресня `ющийся 
опрі̀снювальний   опресня `ющий 
опрі̀снюваний   опресня̀емый, опресня̀ющийся 
опрі̀снювати, опріснѝти   опресня̀ть, опреснѝть 
опромі̀нений   облучённый 
опромі̀неність   облучѐние 
опромі̀нення   облучѐние 
опромі̀нний   облуча̀емый, облуча̀ющийся 
опромі̀нювальний   облуча̀ющий 
опромі̀нюваний   облуча̀емый, облуча̀ющийся 
опромі̀нювання   облучѐние 
опромі̀нювати, опромі̀нити   облуча̀ть облучѝть 
опромі̀нювач   облуча̀тель 
о̀птика   о̀птика 
о̀птико-   о `птико- 
оптима̀льний   оптима `льный 
оптимѐтер   оптимѐтр 
оптиміза̀тор   оптимиза `тор 
оптиміза̀ція   оптимиза `ция 
о̀птимум   о̀птимум 
оптѝчний   опти `ческий 
оптѝчно неактѝвний   рацемѝческий 
опто̀вий   опто̀вый 
о̀птом   о̀птом
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 839
опуклий                                                                                                                  осичина 

опу̀клий   вы̀пуклый 
опу̀клість   вы̀пуклость, ку `пол 
опу̀кло-   вы `пукло- 
опуска̀льний   опуска `ющий 
опу̀сканий   опуска̀емый, опуска `ющийся 
опуска̀ння   опуска̀ние 
опуска̀ти, опустѝти   опуска `ть, опусти `ть 
опускнѝй   опуска̀емый, опуска `ющийся, 
опускно `й 

опу̀таний   опу `танный 
опу̀тувальний   опу `тывающий 
опу̀тувати, опу̀тати   опу `тывать, опу `тать 
ора̀нжевий   ора̀нжевый 
оранжерѐя   оранжере `я, тепли `ца 
о̀ранка   вспа `шка 
ора̀ння   вспа `шка, вспа `хивание 
ора̀ти, вѝорати   вспа `хивать, вспаха `ть 
орбі̀та   орбѝта 
орбіта̀льний   орбита̀льный 
орбі̀тати   орби `та 
о̀рган   о̀рган, элемѐнт 
організа̀ція   организа `ция 
органі̀чний   органи `ческий 
ордина̀льний   ордина `льный 
ордина̀рний   ордина `рный 
ордина̀тати   ордина `та 
орѐнда   аре `нда, прока `т 
оренда̀р   аренда̀тор 
орендо̀ваний   арендо `ванный, аренду `емый 
орендува̀льний   аренду `ющий 
орендува̀ти   арендова `ть 
оренду̀ючий   аренду̀ющий 
оригіна̀л   оригина `л, по `длинник 
оригіна̀льний   оригина `льный, по̀длинный 
орієнтаці̀йний   ориентацио `нный 
орієнта̀ція   ориента `ция 
орієнтівнѝй   ориенти `рующий 
орієнто̀ваний   ориенти `руемый, 
ориенти `рующийся 

орієнто̀вний   ориентиро `вочный 
орієнтува̀льний   ориенти `рующий 
орієнтува̀ння   ориента `ция 
орієнтува̀ти, зорієнтува̀ти   ориенти `ровать 
орло̀н   орло̀н 
о̀рний   вспа `хивающийся 
ортико̀нна   ортико `н 

орто-   орто- 
ортогексагона̀льний   ортогексагона `льный 
ортогона̀льний   ортогона `льный 
ортогона̀льність   ортогона `льность 
ортоцѐнтр   ортоце `нтр 
ору̀дування   обраще `ние 
оса̀д   оса `дка 
о̀сад   оса `док 
оса̀джений   осаждённый 
оса̀дження   оса̀дка, осажде `ние 
оса̀джувальний   осажда̀ющий 
оса̀джуваний   осажда̀емый 
оса̀джуваність   осажда `емость 
оса̀джування   оса̀дка, осажде `ние 
оса̀джувати, осадѝти   осажда̀ть, осадѝть 
оса̀джувач   осадѝтель 
о̀сади   оса `дки 
осаднѝй   осажда̀емый 
оса̀дник   осадѝтель, отсто `йник 
оса̀дність   осажда̀емость 
осадо̀вий   оса̀дочный 
осві̀дчений   освидетѐльствованный 
осві̀дчення   освидетѐльствование 
осві̀жування   фришева `ние 
осві̀та   образова̀ние 
осві̀тлений   освещённый 
осві̀тленість   освещённость 
освітлѐнний   освеща `емый 
осві̀тлення   освеще `ние, свет 
осві̀тлювальний   осветѝтельный, освеща̀ющий 
осві̀тлюваний   освеща `емый 
осві̀тлювання   освеще `ние 
осві̀тлювати, освітѝти   освеща `ть, освети `ть 
осві̀тлювач   иллюмина `тор, освети `тель 
осві̀чений   образо̀ванный 
осѐля   жили `ще 
осѐрдевий   сердцеви `нный 
осѐрдя   жѝла, сердѐчник, сердцеви `на 
осерѐддя   центр 
осерѐдко̀вий   очаго̀вый 
осерѐднений   осреднённый 
осерѐднення   осредне `ние 
осерѐднювати, осерѐднити   осредня `ть, 
осредни `ть 

осерѐдок   оча̀г, центр 
осѝчина   дѐрево оси `новое
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 840
осід                                                                                                                         осяниця 

о̀сід   оса `док, уса̀дка 
осіда̀льний   оседа̀ющий, са `дочный 
осі̀да̀ний   оседа̀ющийся 
осіда̀ння   выпадѐние, оса `дка, осаждѐние, 
оседа̀ние, проса `дка, са̀дка, уса̀дка 

осіда̀ти, осі̀сти   оседа̀ть, осе `сть; сади `ться, 
сѐсть 

осіднѝй   оса̀дочный, оседа̀ющийся, са̀дочный, 
уса `дочный 

осіднѝк   лову `шка 
о̀сідок   уса̀дка 
осі̀лий   осе `лый 
осі̀рчений   осернённый 
осі̀рчення   осерне `ние 
оскоблівнѝй   оска̀бливающий 
оско̀блюваний   оска `бливаемый 
оско̀блювати, оскоблѝти   оска̀бливать, оскоблѝть 
оскобля̀льний   оска `бливающий 
оскобнѝй   оска̀бливаемый 
осла̀блений   осла̀бленный 
осла̀блення   ослаблѐние, послаблѐние 
осла̀блювальний   ослабля `ющий 
осла̀блювання   ослабле `ние 
осла̀блювати, осла̀бити   ослабля̀ть, осла̀бить 
осла̀блювач   ослабѝтель 
ослабля̀ння   послаблѐние 
ослабля̀ти, осла̀бити   послабля̀ть, посла̀бить 
ослі̀н   ла̀ва, ла̀вка 
ослі̀плювати   слепи `ть 
о̀смій   о̀смий 
осмозрегулюва̀ння   осморегуля `ция 
осмо̀метер   осмо̀метр 
осморегулюва̀ння   осморегуля `ция 
осморегуля̀ція   осморегуля `ция 
о̀смос   о̀смос 
осмотѝчний   осмоти `ческий 
осно̀ва   ба̀за, ба̀зис, нача̀ло, основа `ние, 
основа `ние, при `нцип, фунда `мент 

основнѝй   гла `вный, капита `льный, 
кардина `льный, магистра `льный, 
основно `й, первѝчный, основа `тельный, 
фундамента `льный, элемента `рный 

особѝстий   персона `льный 
особлѝвий   осо `бый, характеристи `ческий 
особлѝвість   осо̀бенность, хара `ктер, 
характери `стика 

особо̀вий   персона `льный 
оста̀нній   послѐдний 
остато̀чний   заключѝтельный, оконча̀тельный 
остато̀чно   в чисту̀ю 
оста̀ча   оста `ток 
остига̀льний   остыва `ющий 
остига̀ння   остыва̀ние 
остига̀ти, остѝгнути   остыва `ть, осты `ть 
остѝглий   осты `вший 
остигнѝй   остыва̀ющий 
осторо̀га   предупрежде `ние 
острішко̀вий   ю̀бочный 
острішо̀к   ю̀бка 
остро̀ги   шпо `ры 
остру̀жина   стру `жка (упако `вочная) 
остружиноприйма̀ч   стружкоприёмник 
остружинорозбива̀ч   стружкоразбива̀тель 
осту̀да   охлаждѐние 
осту̀джений   осту̀женный, охлаждённый 
осту̀дження   остужѐние, охлаждѐние, сту̀дка 
осту̀джувальний   охлажда `ющий 
осту̀джування   осту `живание, охлажде `ние 
осту̀джувати, остудѝти   остужа̀ть, остудѝть; 
охлажда `ть, охладѝть 

осту̀дний   охладѝтельный 
осу̀га   налёт то `нкий 
осуча̀снений   модернизи `рованный 
осуча̀снення   модерниза `ция 
осуча̀снювати, осуча̀снити   модернизѝровать 
осу̀шений   осу̀шенный 
осу̀шення   осу `шение, осу `шка 
осушнѝй   осуша `емый, осуша `ющийся 
осу̀шник   осушитель 
осу̀шувальний   осуша `ющий 
осу̀шуваний   осуша `емый, осуша̀ющийся 
осу̀шування   осу̀шение, осу `шка 
осу̀шувати, осушѝти   осуша `ть, осуши `ть 
осу̀шувач   осушитель, суши `тель 
осцило̀граф   осцилло `граф 
осцилографі̀чний   осциллографѝческий 
осцилографува̀ння   осциллографѝрование 
осцилоско̀п   осциллоско `п 
осциля̀тор   осцилля `тор 
осциля̀ція   осцилля `ция 
ося̀жний   объёмистый 
осянѝця   бу̀кса
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 841
осьовий                                                                                                             оцинковий 

осьовѝй   аксиа̀льный, осево `й 
осьово̀-   аксиа `льно- 
о̀твір   отвѐрстие, проём, шурф 
отото̀жнений   отождествлённый 
отото̀жнення   идентифика̀ция, отождествлѐние 
отото̀жний   отождествля `емый, 
отождествля `ющийся 

отото̀жнювальний   отождествля `ющий 
отото̀жнюваний   отождествля `емый, 
отождествля `ющийся 

отото̀жнювання   отождествле `ние 
отото̀жнювати, отото̀жнити   отождествля `ть, 
отождестви `ть 

ото̀чений   окаймлённый, окружённый, 
опоя `санный 

ото̀чення   окружѐние 
ото `чний   опоя̀сываемый, опоя̀сывающийся 
ото̀чувальний   окаймля̀ющий, окружа̀ющий, 
опоя `сывающий 

ото̀чуваний   окружа `емый, опоя `сываемый, 
опоя `сывающийся 

ото̀чування   окруже `ние, опоя `сывание 
ото̀чувати, оточѝти   окаймля `ть, окайми `ть; 
окружа̀ть, окружѝть; опоя̀сывать, опояса̀ть 

отрѝманий   полу̀ченный 
отрѝмувати, отрѝмати   получа `ть, получи `ть 
отрѝмувач   получа̀тель 
отру̀єння   интоксика `ция, отравлѐние 
отру̀йний   ядовѝтый, ядоно `сный 
отру̀йник   отравѝтель 
отру̀йність   токсѝчность, ядови `тость 
отру̀та   вещество̀ отравля `ющее, отра `ва 
отру̀та   яд 
отру̀тний   ядови `тый 
отру̀тність   ядовѝтость 
отрутовмі̀сний   ядоно `сный 
отрутохеміка̀т   ядохимика `т 
отру̀ювання   отравле `ние 
отру̀ювач   отрави `тель 
офо̀рмлення   оформле `ние 
офо̀рмлювальний   оформля `ющий 
офо̀рмлюваний   оформля `емый 
офо̀рмлювання   оформле `ние 
офо̀рмлювач   оформи `тель 
оформля̀ний   оформля `емый 
оформля̀ння   оформле `ние 

оформля̀ти, офо̀рмити   оформля̀ть, офо̀рмить 
оформнѝй   оформля `емый 
охоло̀да   охлаждѐние 
охоло̀джений   осту̀женный, охлаждённый 
охоло̀дження   остуже `ние, охлаждѐние 
охоло̀джувальний   охлажда `ющий 
охоло̀джуваний   охлажда `емый 
охоло̀джування   осту `живание, охлаждѐние, 
расхола `живание 

охоло̀джувати, охолодѝти   остужа̀ть, остудѝть; 
охлажда `ть, охладѝть; расхола `живать, 
расхолоди `ть 

охоло̀джувач   охладѝтель, расхола̀живатель 
охолодѝти   охолоди `ть 
охоло̀дний   охладѝтельный, холоди `льный, 
охлажда `емый 

охоло̀дник   ба̀ня (охлажда̀ющая), вещество̀ 
охлажда `ющее, агѐнт холоди `льный 

охоло̀дник   охладѝтель, холоди `льник 
охоло̀лий   осты̀вший 
охоло̀нний   остыва `ющий 
охо̀п   обхва `т 
охо̀плений   обхва `ченный 
охо̀плення   обхва `т, обхва̀тывание, охва `т 
охо̀плювальний   обхва `тывающий, 
охва `тывающий 

охо̀плюваний   обхва̀тываемый, охва̀тываемый 
охо̀плювання   обхва `т, обхва̀тывание, охва̀т 
охо̀плювати, охопѝти   обхва̀тывать, обхватѝть; 
охва `тывать, охвати `ть 

охопнѝй   обхва `тываемый, охва `тываемый 
охоро̀на   ограждѐние, охра̀на, предохранѐние 
охоро̀нення   предохране `ние 
охоро̀нний   охра̀нный, охрани `тельный, 
охра `няемый, охра̀няющий, 
предохрани `тельный, предохраня `емый 

охоро̀нювальний   охра `няющий 
охоро̀нюваний   охра `няемый 
охороня̀льний   предохраня `ющий 
охороня̀ний   предохраня `емый 
охороня̀ння   охра̀на 
охоро̀няти, охоро̀нити   охра `нять, охрани `ть; 
предохраня `ть, предохрани `ть 

о̀цет   у̀ксус 
оцинко̀ваний   цинко `ванный 
оцинко̀вий   оцинко `вываемый
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оцинковуваний                                                                                                      паладій 

оцинко̀вуваний   оцинко `вываемый 
оцинкува̀ння   оцинкова `ние 
оцінѐнний   оцѐниваемый 
оці̀нення   оцѐнивание, оце `нка 
о̀цінка   оце `нивание, оце `нка 
оціннѝй   оцѐниваемый 
оцінува̀ти, оцінѝти   расце `нивать, расцени `ть 
оці̀нюваний   оцѐниваемый 
оці̀нюванння   эвальва̀ция, оцѐнивание, оцѐнка, 
такса `ция 

оці̀нювати, цінѝти, оцінѝти   оцѐнивать, оценѝть 
оці̀нювач   такса `тор 
оцу̀пок   бобы `шка, короты `ш, обру `бок 
очевѝдний   ви `димый 
очерѐт   камы `ш, тростни `к 
очерѐтний   тростнико `вый 
очиснѝй   очистно `й, очища `емый, чѝщеный 
очѝснѝк   очистѝтель, чисти `тель 
о̀чистка   очѝстка 
очища̀ння   очи `стка 
очища̀ти   ассенизѝровать, травѝть, триерова̀ть 
очища̀ти, очѝстити   очища `ть, очѝстить; 
рафини `ровать 

очѝщений   триеро `ванный, чѝщеный 
очѝщення   ассениза̀ция, аффина̀ция, очѝстка, 
чѝстка 

очѝщувальний   очища `ющий 
очѝщуваний   очища `емый 
очѝщувач   очисти `тель 
очі̀кування   ожида̀ние 
о̀чко   очко̀ 
ошу̀рки   опи `лки 
оща̀дливий   эконо `мный 
оща̀дливість   эконо `мность 
оща̀дність   экономи `чность, эконо `мия 
о̀щеп   сруб 

 
П 

 
па̀вза   па̀уза 
павільйо̀н   павильо̀н 
павільйо̀нний   павильо `нный 
па̀водковий   па̀водковый 
па̀водок   па̀водок, пово `дье 

паву̀к   пау `к 
па̀горб   холм 
пагорбкува̀тий   холми `стый 
па̀горбок   буго `р 
па̀дання   падѐние 
па̀дати, упа̀сти   па `дать, пасть 
па̀даючий   па̀дающий 
паді̀ння   падѐние 
паднѝй   па `дающий 
паду̀щий   па̀дающий 
пазува̀ти   пази `ть, пазова `ть 
па̀зурі   ко `гти 
па̀зуха   па̀зуха 
пай   пай 
па̀йка   по̀рция, фра̀кция 
пайовѝй   фракцио `нный 
па̀йрекс   пѝрекс 
па̀ка   па̀чка, пу̀к, тюк, упако `вка 
пакга̀вз   пакга̀уз 
пакеля̀ж   пакеля `ж 
пакѐт   пакѐт 
пакетівнѝй   пакети `рующий 
пакѐтний   паке `тный 
пакѐтник   пакѐтчик 
пакето̀ваний   пакетѝрованный, пакетѝруемый 
пакетува̀льний   пакети `рующий 
пакетува̀ння   пакети `рование 
пакетува̀ти, спакетува̀ти   пакети `ровать 
паківнѝй   паку `емый 
пако̀ваний   пако̀ванный, паку `емый, 
тюко `ванный 

па̀ковий   тюко `вый 
пакува̀льний   пако `вочный, паку `ющий, 
упако `вочный 

пакува̀льник   упако `вщик 
пакува̀льня   упако `вочная 
пакува̀ння   упако̀вка 
пакува̀ти, спакува̀ти   пакова `ть; тюкова `ть; 
пакети `ровать 

пакува̀ти, упако̀вувати, упакува̀ти   
упако `вывать, упакова `ть 

пакунко̀вий   упако `вочный 
паку̀нок   посы̀лка, расфасо̀вка, свя̀зка, упако̀вка 
пал   пал 
пала̀дієвий   палла̀диевый 
пала̀дій   палла `дий
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палата                                                                                                              параболоїд 

пала̀та   пала̀та 
пала̀тний   пала `тный 
палахкоті̀ти   полыха `ть, пыла `ть 
палебі̀йний   сваебо̀йный 
палебо̀єць   сваебоѐц 
палезабива̀ч   сваезабива̀тель, сваезабо̀йщик 
палезабивнѝй   сваезабива `тельный 
па̀лений   жжёный, палёный, то `пленный 
паленѝна   пал 
паленѝще   ка̀мера то̀почная 
па̀лення   жже `ние, исто `пка, палѐние, то `пка, 
топле `ние 

палеомагнетѝзм   палеомагнети `зм 
палѐтка   палѐтка 
па̀лець   па̀лец 
па̀ливневий   то `почный 
па̀ливний   горю `чий, то̀пкий, то `пливный 
паливнѝк   топи `льщик 
паливнодобувнѝй   топливодобыва̀ющий 
палѝвня   то̀пка 
паливня̀ний   то̀почный 
па̀ливо   горю `чее, то `пливо 
паливовикориста̀ння   топливоиспо̀льзование 
паливові̀д   топливопро `вод 
паливодобува̀ння   топливодобы `ча 
паливомі̀р   топливоме `р 
паливообробі̀ток   топливообрабо̀тка 
паливообро̀блення   топливообрабо̀тка 
паливообро̀блювання   топливообрабо̀тка 
паливообробля̀ння   топливообрабо̀тка 
паливообро̀бний   топливообраба̀тывающий 
паливоподава̀льний   топливоподаю̀щий 
паливоподава̀ння   топливопода `ча 
паливоподання̀   топливопода `ча 
паливопода̀ча   топливопода̀ча 
паливопостача̀ння   топливоснабжѐние 
паливоприготовля̀ння   топливоприготовлѐние 
паливоприготува̀ння   топливоприготовлѐние 
палѝльний   то̀пливный, то `почный 
палѝльня   исто `пка, то̀пка 
палѝти   жечь, кури `ть, пали `ть, топи `ть 
па̀лиця   па̀лка 
па̀личка   па̀лочка 
па̀личний   па `лочный 
палі̀ння   жжѐние, исто̀пка, курѐние, палѐние, 
то̀пка 

палі̀тра   пали `тра 
паліту̀рка   опра `ва, переплёт 
паліту̀рництво   ремесло ` переплѐточное 
паліту̀рня   переплётная 
палю̀чий   жгу̀чий, паля `щий 
па̀ля   ко̀лья, пал, сва `я 
палянѝчка   лепёшка 
па̀лька   сва `йка 
пальнѐ   горю `чее 
пальнѝй   горю `чий 
пальнѝк   горе `лка 
пальнико̀вий   горѐлочный 
па̀льовий   сва `ечный, сва `йный 
пальовѝк   сва̀йник 
па̀льцевий   па̀льцево `й 
пальцюва̀тий   па̀льцевидный 
пальцьовѝй   па `льцево `й 
пальча̀стий   па̀льчатый 
пам’ятлѝвість   мнемо̀ника 
па̀м’ятник   монумѐнт 
па̀м’ять   па̀мять 
панва̀   поддо̀н, поддо̀нник 
па̀нва   чѐрен 
па̀ндус   па̀ндус 
панѐль   пане `ль 
панѐльний   панѐльный 
панівнѝй   домини `рующий 
панора̀ма   панора̀ма 
панто̀граф   панто̀граф 
панува̀ти   домини `ровать 
па̀нцер   броня `, па `нцирь 
па̀нцерник   бронено `сец 
панцеробі̀йний   бронебо `йный 
панцеро̀ваний   брони `рованный 
панцеропробивнѝй   бронебо `йный 
панцеру̀вання   покры `тие бронёй 
панцерува̀ти   брони `ровать 
па̀нцир   броня `, па `нцирь 
па̀па   карто `н то̀левый, толь 
паперо̀вий   бума̀жный 
папі̀р   бума̀га 
папі̀рня   фа `брика бума̀жная 
па̀ра   пар, парообразова `ние 
пара̀бола   пара `бола 
параболі̀чний   параболи `ческий 
параболо̀їд   параболо̀ид

П 
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парабольний                                                                                                 паростковий 

пара̀больний   пара `больный 
пара̀граф   пара `граф 
паразѝтний   паразѝтный 
паралелепі̀пед   параллелепи `пед 
паралелі̀зм   параллели `зм 
паралелогра̀м   параллелогра `мм 
паралѐль   параллѐль 
паралѐльний   паралле `льный 
паралѐльність   паралле `льность 
парамагнетѝзм   парамагнети `зм 
парамагнѐтики   парамагне `тики 
пара̀метер   пара̀метр 
параметрѝчний   параметри `ческий 
па̀рами   попа `рно 
парапѐт   парапе `т 
парапроцѐс   парапроце `сс 
парасо̀ль   зонт 
парасо̀лька   зо̀нтик 
парафі̀на   парафѝн 
парафіно̀ваний   парафини `руемый 
парафі̀новий   парафи `новый 
парафінува̀льний   парафини `рующий 
парафінува̀ння   парафини `рование 
парафінува̀ти, напарафіно̀вувати, 
напарафінува̀ти   парафини `ровать 

парашу̀т   парашю `т 
па̀рений   па̀ренный 
па̀рення   па̀рение 
парѝстий   па̀рный 
парѝстий   чётный 
па̀рити   парѝть 
парк   парк 
парка̀н   забо `р 
паркѐт   парке `т 
паркѐтний   паркѐтный 
па̀рковий   па̀рковый 
па̀рний   па̀рный, чётный 
парнѝк   парни `к, тепли `ца 
парнико̀вий   парнико `вый 
па̀рність   чётность 
па̀рно-   чётно- 
паровида̀тність   паропроизводи `тельность 
паровѝділення   паровыделе `ние 
паровѝдний   парообра `зный 
паровѝй   па̀рный, парово `й, парообра `зный 
паровѝк   котёл (парово `й), парови `к 

паровимі̀рник   пароизмери `тель 
паровирі̀внювальний   пароуравни `тельный 
паровѝчна   котѐльная 
парові̀д   паропро̀вод 
паровідбі̀р   пароотбо `р 
паровідвѐдення   пароотво `д 
паровідві̀д   пароотво `д 
паровідді̀льник   пароотдели `тель 
парові̀з   парово `з 
пароводянѝй   пароводяно `й 
парога̀зовий   парога `зовый 
парогасѝльний   паротуши `тельный 
парога̀сник   паротуши `тель 
парогенера̀тор   котёл, парогенера̀тор, 
парообразова `тель 

парогенера̀торний   парогенера `торный 
парогідравлі `чний   парогидравлѝческий 
пародму̀хальний   пародутьево `й 
парозабі̀рний   парозабо `рный 
парозбі̀рник   паросбо `рник 
парозмі̀шувач   паросмеси `тель 
пароізоля̀ція   пароизоля `ция 
паромі̀р   паромѐр 
паронагріва̀льний   паронагрева `тельный 
паронагрівнѝй   паронагрева `тельный 
паронагрівнѝк   паронагрева `тель 
пароохоло̀дник   пароохлади `тель 
пароочѝсник   пароочисти `тель 
пароперегріва̀ч   пароперегрева `тель 
пароперегрівнѝк   пароперегрева `тель 
паропла̀в   парохо `д 
паропла̀вний   парохо `дный 
паропла̀вство   парохо `дство 
пароподі̀бний   па̀рный, парово̀й, парообра̀зный 
паропро̀від   паропро `вод 
паропродуктѝвність   паропроизводѝтельность 
паропронѝкність   паропроница `емость 
паророзпѝлювач   парораспыли `тель 
паророзпо̀діл   парораспределе `ние 
паророзподі̀лення   парораспределѐние 
паророзподіля̀ння   парораспределѐние 
паророзподі̀льник   ма̀точник 
паророзшѝрювач   парорасшири `тель 
паросепара̀тор   паросепара `тор 
пароспу̀ск   пароотво `д 
па̀ростковий   ростко `вый
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паросток                                                                                                                      пень 

па̀росток   отро `сток 
парострумѝнний   паростру `йный 
паросу̀шник   паросепара `тор 
паротві̀р   парообразова `ние 
паротві̀рний   парогенера `торный 
паротві̀рність   спосо̀бность парообразова̀тельная 
паротво̀рення   парообразова `ние 
паротурбі̀на   паротурби `на 
паротурбові̀з   паротурбово `з 
паротурбогенера̀тор   паротурбогенера `тор 
паротя̀г   парово `з 
пароутво̀рення   парообразова `ние 
пароутво̀рювальний   парообразова `тельный 
пароутво̀рювання   парообразова `ние 
пароутво̀рювач   парогенера `тор, 
парообразова `тель 

парофа̀зний   парофа `зный 
парсѐк   парсѐк 
партѐр   партѐр 
па̀ртія   па̀ртия 
партнѐр   партнёр 
парува̀ння   вы̀деление па̀ра, паровыделѐние 
па̀рус   па̀рус 
парусѝна   парусѝна 
парфу̀ми   духи ` 
парція̀льний   парциа `льный 
пас   лѐнта, по `яс, реме `нь 
паса̀ж   пасса `ж 
пасатѝжі   пассати `жи 
пасѐта   пассѐта 
пасива̀ція   пассива `ция, пассиви `рование 
пасѝвний   пассѝвный 
пасѝвність   ине `рция, паси `вность 
пасивува̀льний   пассиви `рующий 
пасивува̀ння   пассиви `рование, пассива `ция 
пасивува̀ти, відпасивува̀ти   пассиви `ровать 
па̀січник   бо `ртник 
па̀смо   кряж, по `яс, пря `дь, хребѐт 
пасмовѝй   хребто̀вый 
па̀совий   ремённый 
па̀сок   поясо `к 
па̀спорт   па̀спорт 
па̀ста   па̀ста 
пастериза̀тор   пастериза `тор 
пастериза̀ція   пастериза `ция 
пастеризо̀ваний   пастеризи `руемый, 
пастеризи `рующийся 

пастеризува̀льний   пастеризи `рующий 
пастеризува̀ти, пропастеризо̀вувати, 

пропастеризува̀ти   пастеризи `ровать 
па̀стка   лову `шка 
патѐнт   патѐнт 
патентівнѝй   патенту `ющий 
патенто̀ваний   патенту̀емый, патенту̀ющийся 
патентува̀льний   патенту `ющий 
патентува̀ння   патентова `ние 
патентува̀ти, запатентува̀ти   патентова `ть 
па̀тѝна   пати `на 
па̀тока   па̀тока 
па̀токовий   па̀точный 
патокоутво̀рювач   патокообразова̀тель 
патро̀н   патро `н 
патро̀нник   патро̀нник 
патронта̀ш   патронта `ш 
па̀трубок   наса `дка, па̀трубок 
па̀хощі   арома̀т 
паху̀чий   аромати `ческий, души `стый 
па̀чіски   очёс 
па̀чка   па̀чка, упако `вка 
пачко̀ваний   пакети `рованный 
па̀чоси   очёс 
пѐвний   довери `тельный, достовѐрный, 
определё `нный 

пѐвно   по-вѝдимому 
педа̀ль   педа̀ль 
педа̀льний   педа̀льный 
педо̀метер   педо̀метр 
пек   пек 
пека̀рня   хлебозаво `д 
пѐковий   пѐковый 
пектѝ   печь 
пеку̀чий   жа̀ркий, жгу `чий, паля `щий 
пелю̀стка   лепесто̀к 
пѐмза   пѐмза 
пемзобето̀н   пемзобето̀н 
пемзува̀ння   пемзова̀ние 
пемзува̀ти   пемзова `ть 
пенетра̀ція   пенетра `ция 
пенетро̀метер   пенетро `метр 
пѐнзель   кисть 
пѐнзлик   ки `сточка 
пентагона̀льний   пентагона `льный 
пень   штамб
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первинний                                                                                              перевантаження 

первѝнний   оригина `льный, перви `чный 
перві̀сний   нача̀льный, первонача̀льный 
перга̀мент   перга̀мент 
пергамі̀н   пергамѝн 
перебива̀ння   переби `вка 
перебѝвка   перебѝвка 
перебира̀льний   перебира̀ющий, перебо̀рочный 
перебѝраний   перебира̀емый, перебира̀ющийся 
перебира̀ння   перебира `ние, перебо̀рка 
перебира̀ти, перебра̀ти   перебира̀ть, перебра̀ть 
перебирнѝй   перебира̀емый, перебира̀ющийся 
перебиття̀   перебѝвка 
перѐбіг   перебѐг, протека̀ние, прохождѐние, 
течѐние, ход 

перебіга̀ння   пролёт 
перебі̀лений   перебелённый 
перебі̀лювальний   перебе `ливающий 
перебі̀люваний   перебе `ливаемый, 
перебе `ливающийся 

перебі̀лювання   перебе `ливание 
перебі̀лювати, перебілѝти   перебѐливать, 
перебели `ть 

перебільнѝй   перебѐливаемый, 
перебе `ливающийся 

перебі̀льшений   преувели `ченный 
перебі̀льшення   преувеличе `ние 
перебі̀льшування   преувеличе `ние 
перебі̀льшувати, перебі̀льшити   
преувели `чивать, преувели `чить 

перебо̀рення   преодолева `ние 
перебо̀рний   преодолева `емый, 
преодолева `ющийся, преодоли `мый 

перебо̀рювальний   преодолева `ющий 
перебо̀рюваний   преодолева `емый, 
преодолева `ющийся 

перебо̀рювання   преодолева `ние 
перебо̀рювати, переборо̀ти   преодолева `ть, 
преодоле `ть 

перебра̀ння   перебира `ние 
перебува̀ння   нахожде `ние 
перебува̀ти в спо̀кої   поко `иться 
перебудо̀ва   перестро `йка, переустро `йство, 
преобразова `ние, реконстру `кция 

перебудо̀ваний   перестро `енный, 
преобразо `ванный 

перебудо̀вний   перестра `иваемый, 
преобразо̀вываемый, преобразо̀вывающийся 

перебудо̀вник   преобразова `тель 
перебудо̀вувальний   перестра `ивающий, 
преобразо `вывающий 

перебудо̀вуваний   перестра `иваемый, 
преобразо̀вываемый, преобразо̀вывающийся 

перебудо̀вування   перестра̀ивание, перестро̀йка, 
переустро `йство, преобразова `ние 

перебудо̀вувати, перебудува̀ти   перестра̀ивать, 
перестро̀ить; переустра̀ивать, переустро̀ить; 
преобразо `вывать, преобразова `ть 

перебудува̀ння   перестра̀ивание, перестро̀йка, 
переустро `йство, преобразова `ние 

перева̀га   перевѐс, превосхо `дство, 
предпочтѐние, преиму̀щество, преоблада̀ние 

переважа̀льний   домини `рующий, 
подавля `ющий, превосходя `щий, 
предпочти `тельный, преоблада `ющий 

переважа̀льність   превосхо `дство 
переважа̀ння   преоблада̀ние 
переважа̀ти   домини `ровать, преоблада̀ть, 
превосходи `ть 

перева̀жений   переве `шенный 
перева̀ження   переве `с, переве `шивание, 
преоблада `ние 

перева̀жити   превзойти ` 
переважнѝй   переве `шиваемый, 
превосходя `щий, преиму `щественный 

перева̀жність   превосхо `дство 
перева̀жно   преиму `щественно 
перева̀жок   перевѐс 
перева̀жувальний   переве `сочный, 
переве `шивающий 

перева̀жуваний   переве `шиваемый 
перева̀жування   переве `с, переве `шивание 
перева̀жувати, перева̀жити   перевѐшивать, 
переве `сить 

перева̀лення   перева `л, перева `лка 
перева̀лювання   перева `л, перева `лка 
перева̀лювати, перевалѝти   перева̀ливать, 
перевали `ть 

перева̀лювати, переваля̀ти   перева̀ливать, 
переваля `ть 

переванта̀га   перегру `з, перегру `зка 
переванта̀жений   перегру `женный, 
перегружё `нный 

переванта̀ження   перегру `з, перегру `зка
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перевантажний                                                                                                  перев’язь 

переванта̀жний   перева `льный, 
перегружа `емый, перегру `живающийся 

переванта̀жник   перегру `зчик 
переванта̀жувальний   перегру `живающий, 
перегру `зочный 

переванта̀жуваний   перегружа `емый, 
перегру `живающийся 

переванта̀жування   перегру `зка 
переванта̀жувати, переванта̀жити   перегружа̀ть, 
перегрузи `ть 

переванта̀жувач   перегружа̀тель, перегру̀зчик 
перева̀рений   вскипячённый 
перева̀рення   перева `рка 
перева̀рювання   перева `рка 
перевѐдений   переве `денный 
перевѐдення   переведе `ние, перево `д 
перевѐзення   перево `зка 
перевѐрнений   опрокѝнутый, перевёрнутый 
перевѐрнення   опроки `дывание 
перевѐрнутий   опроки `нутый 
перѐверт   опроки `дывание 
переверта̀льний   опроки `дывающий 
переверта̀ний   опроки `дываемый, 
опроки `дывающийся 

переверта̀ння   опроки `дывание, 
перевора `чивание, переворо `т 

переверта̀ти, переверну̀ти   воро `чать; 
опроки `дывать, опроки `нуть; 
перевора `чивать, переверну `ть 

перевертнѝй   опроки `дываемый, 
опроки `дывающийся 

перевѐршувальний   превосходя `щий 
перевѐршувати, перевѐршити   превосходѝть, 
превзойти ` 

перевива̀ч   перемо̀тчик 
перевиробнѝцтво   перепроизво `дство 
перевѝтий   перемо̀танный 
перевитра̀та   пережи `г, перерасхо̀д 
перевитра̀тний   перерасхо `дуемый 
перевитрача̀льний   перерасхо `дующий 
перевитрача̀ний   перерасхо `дуемый 
перевитрача̀ння   перерасхо̀д, перерасхо̀дование 
перевитрача̀ти, перевѝтратити   перерасхо̀довать 
перевѝтрачений   перерасхо `дованный 
перевѝтрачення   перерасхо `дование 
перевитра̀чуваний   перерасхо `дуемый 

перевѝщений   превы `шенный 
перевищѐнний   превыша `емый 
перевѝщення   превыше `ние 
перевѝщувальний   превосходя `щий, 
превыша `ющий 

перевѝщуваний   превыша `емый 
перевѝщування   превыше `ние 
перевѝщувати, перевѝщити   превосходи `ть, 
превзойти `; превыша `ть, превы `сить 

перѐвід   перево `д 
перевіднѝй   перево `дный, переводно `й 
переві̀дня   переда̀ча 
переві̀з   перево `зка, перепра `ва 
перевізнѝй   перево `зный, перево `зочный 
переві̀зник   перево `зчик 
перѐвір   пове `рка 
переві̀рений   вы `веренный, испы `танный 
переві̀рення   вы `верка, пове `рка, прове `рка 
переві̀рити   вы̀верить 
переві̀рка   испыта̀ние, пове `рка, прове `рка 
перевірнѝй   поверя `емый, прове `рочный, 
проверя `емый 

переві̀рник   проверя `ющий 
переві̀рчий   испыта `тельный 
перевіря̀льний   вы `верочный, повѐрочный, 
поверя̀ющий, поверя̀ющий, проверя̀ющий 

перевіря̀ний   поверя `емый, проверя `емый 
перевіря̀ння   вы̀верка, пове `рка, прове `рка 
перевіря̀ти, переві̀рити   выверя̀ть, вы̀верить; 
испы̀тывать, испыта̀ть; проверя̀ть, провѐрить 

переві̀шання   переве `шивание 
переві̀шування   переве `шивание 
переві̀шувати, переві̀сити   перевѐшивать, 
переве `шать 

перево̀джуваний   переводи `мый 
перево̀дити, перевестѝ   переводѝть, перевестѝ 
переводі̀ння   перево `д 
переводнѝй   переводи `мый 
перево̀зити, перевезтѝ   перевозѝть, перевестѝ 
переворо̀т   переворо `т 
перев’язнѝй   банда̀жный 
перев’я̀зувальний   перевя `зочный 
перев’я̀зування   перевя `зка 
перев’я̀зувати, перев’яза̀ти   перевя `зывать, 
перевяза `ть 

перѐв’язь   банда̀ж, перевя `зка
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переганяння                                                                                                     передавач 

переганя̀ння   отго̀н, перего `н, перего `нка 
переганя̀ти, перегна̀ти   перегоня̀ть, перегна̀ть; 
отгоня `ть, отогна̀ть 

перега̀рт   перека̀л(ка) 
перегарто̀ваний   перекалённый 
перегарто̀вування   перека̀л(ка) 
перегарто̀вувати, перегартува̀ти   перека̀ливать, 
перекали `ть 

перегартува̀ння   перека `л(ка) 
перега̀та   перепру `да 
перега̀чений   перепру `женный 
перега̀чувати, перегатѝти   перепру `живать, 
перепруди `ть 

перегѝн   переги `б 
перегина̀льний   перегиба̀ющий, перегѝбочный 
перегѝнаний   перегиба̀емый, перегиба̀ющийся 
перегина̀ння   переги `б, перегиба `ние 
перегина̀ти, перегну̀ти   перегиба̀ть, перегну̀ть 
перегина̀ч   перегиба̀тель 
перегиннѝй   перегиба̀емый, 
перегиба̀ющийся, перегибно `й 

перегі̀н   дистилля `ция, перебе `г, перего `н, 
перего `нка, пролёт 

перегі̀нний   дистилля `торный, перего `нный 
перѐгляд   пересма̀тривание 
перегля̀даний   пересма `триваемый 
перегляда̀ння   пересма `тривание 
перегляда̀ти, перегля̀нути   пересма̀тривать, 
пересмотре `ть 

перегля̀дний   пересма̀триваемый 
перегля̀нення   пересма̀тривание 
перѐгнаний   ото̀гнанный 
перегна̀ння   отго̀н 
перегнуття̀   переги `б, перегиба `ние 
перего̀нив   го `нка 
перего̀нний   го̀ночный 
перегоро̀джений   заграждённый, 
перегоро `женный, разгоро `женный 

перегоро̀дження   перегора `живание 
перегоро̀джувальний   загражда `ющий, 
перегора `живающий 

перегоро̀джуваний   перегора `живаемый 
перегоро̀джування   загора `живание, 
перегора `живание 

перегоро̀джувати   диафрагми `ровать 

перегоро̀джувати, перегородѝти   
загражда `ть, заградѝть; перегора `живать, 
перегороди `ть; прегражда `ть, прегради `ть 

перегоро̀дка   диафра `гма, перебо `рка, 
перегоро `дка 

перегоро̀дковий   диафра `гменный, 
перебо `рочный 

перегоро̀дний   перегора `живаемый, 
перегоро `дный, перегоро `дочный 

перегорта̀ти, перегорну̀ти   листа̀ть; перегреба̀ть, 
перегрести ` 

перего̀стрювати, перегострѝти   перета̀чивать, 
переточи `ть 

перегреба̀ч   вороши `тель 
перегріба̀ння   вороше `ние 
перегріба̀ти   воро `чать 
перегріба̀ти, перегребтѝ   перегреба̀ть, 
перегрести ` 

перегрі̀в   перегрѐв 
перегріва̀льний   перегрева̀ющий, перегрѐвочный 
перегрі̀ва̀ний   перегрева `емый, 
перегрева `ющийся 

перегріва̀ння   перегре `в, перегрева̀ние 
перегріва̀ти, перегрі̀ти   перегрева̀ть, перегрѐть 
перегріва̀ч   перегрева `тель 
перегрівнѝй   перегрева̀емый, перегрева̀ющийся, 
перегревно `й 

перегрівнѝй   перегре `вный 
перегрівнѝк   перегрева `тель 
перегрі̀тий   перегре `тый 
перегріття̀   перегре `в, перегрева `ние 
перегрома̀джувати, перегрома̀дити   
перегреба̀ть, перегрести ` 

перегрупо̀вання   перегруппиро `вка 
перегрупо̀вування   перегруппиро `вка 
перегрупо̀вувати, перегрупува̀ти   
перегруппиро `вывать, перегруппирова `ть 

перегрупо̀вуватися, перегрупува̀тися   
перегруппиро̀вываться, перегруппирова̀ться 

перегрупува̀ння   перегруппиро `вка 
перѐд   аванга `рд, фронт 
передава̀льний   передаю̀щий, трансмиссио̀нный 
переда̀ва̀ний   передава `емый 
передава̀ння   переда̀ча 
передава̀ти, переда̀ти   передава̀ть, переда̀ть 
передава̀ч   переда̀тчик
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переданий                                                                                                       переказний 

перѐданий   перѐданный 
переда̀нний   передава̀емый 
передання̀   переда̀ча 
переда̀тний   переда̀точный 
переда̀ча   переда̀ча, трансми `ссия 
передбача̀льний   предска `зывающий 
передбача̀ний   предска `зываемый 
передбача̀ти, передба̀чити   предполага `ть, 
предположѝть; предска̀зывать, предсказа̀ть; 
предусма `тривать, предусмотре `ть 

передба̀чений   предсказа̀нный, предуга̀данный, 
предусмо `тренный 

передба̀чення   предви `дение, предсказа̀ние, 
прогно `з 

передба̀чний   предска̀зываемый, 
предусма `триваемый 

передба̀чувальний   предусма̀тривающий 
передба̀чуваний   предусма `триваемый 
передестильо̀вувати   перегоня `ть 
передивля̀тися, передивѝтися   
пересма `тривать, пересмотре `ть 

передѝр   передѝр 
передира̀ння   переди `р 
передира̀ти, передѐрти   передира̀ть, 
передра `ть; перерыва `ть, перерва `ть 

передиско̀нт   переучёт 
передиско̀нтний   переучётный 
передисконто̀ваний   переучтённый 
передисконто̀вування   переучёт 
передисконто̀вувати, передисконтува̀ти   
переучи `тывать, переуче `сть 

передисконтува̀ння   переучёт 
перѐділ   отсѐк, переде `л 
перѐділка   перебо̀рка, перегоро `дка 
перѐділковий   перебо̀рочный 
переді̀льний   перегоро̀дный, перегоро̀дочный 
передка̀мера   аванка `мера 
передмості̀в’я   предмо `стье 
переднапру̀жений   преднапряжённый 
переднатя̀гнений   преднапряжённый 
переднатя̀гнутий   преднапряжённый 
перѐдній   аванга̀рдный, пере `дний 
передо̀к   лоб 
передпла̀та   ава̀нс 
передпусковѝй   предпусково `й 
перѐдрук   воспроизведе `ние 

передува̀ння   предваре `ние 
передува̀ти   предваря `ть, предвари `ть 
передумо̀ва   предпосы `лка 
передча̀сний   преждевре `менный 
передча̀сність   преждевре `менность 
пережа̀р   перека̀лка 
пережа̀рення   перека `лка 
пережа̀рювання   перека `лка 
пережоло̀бити   перекоро `бить 
перезалива̀ння   перезали `вка 
перезалиття̀   перезали `вка 
перезаряджа̀льний   перезаря `живающий 
перезаря̀джа̀ний   перезаря `живаемый, 
перезаря `живающийся 

перезаряджа̀ння   перезаря `дка 
перезаряджа̀ти, перезаря̀джувати; 
перезарядѝти   перезаряжа̀ть, перезарядѝть 

перезаря̀джений   перезаря `женный 
перезаря̀джування   перезаря `дка 
перезаря̀дний   перезаря̀дный, 
перезаря̀живаемый, перезаря̀живающийся 

перезбага̀чення   переобогаще `ние 
перезбага̀чування   переобогащѐние 
перезбу̀дження   перевозбужде `ние 
перезбу̀джування   перевозбуждѐние 
перезбу̀джувати, перезбудѝти   перевозбуждать, 
перевозбудѝть 

перезволо̀жений   переувлажнённый 
перезволо̀ження   переувлажне `ние 
перезволо̀жування   переувлажнѐние 
перезніма̀ти, перезня̀ти   переснима̀ть, пересня̀ть 
перезнімнѝй   пересни `мочный 
перезня̀тий   пересня `тый 
перезня̀ток   пересни `мок 
переї̀зд   перее `зд, прое `зд 
переїзнѝй   переездно̀й, прое `зжий 
перейма̀льний   перехва `тывающий 
перѐйманий   перехва `тываемый 
перейма̀ння   перехва `т, перехва `тывание 
перейма̀ти, перейня̀ти   перехва `тывать, 
перехвати `ть 

перейня̀ти   позаѝмствовать 
перѐйня̀тий   перехва `ченный 
перейняття̀   перехва `т, перехва `тывание 
перѐказ   перево `д 
переказнѝй   перево `дный, переводно `й, 
трансфе `ртный
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переказування                                                                                         перекривлення 

перека̀зування   перево `д 
перека̀зувати, переказа̀ти   переводи `ть, 
перевести ` 

перекарбо̀ваний   перечека `ненный 
перекарбо̀вувати, перекарбува̀ти   
перечека `нивать, перечека `нить 

перѐкид   опрокѝдывание, перебра̀сывание 
перекида̀льний   опроки `дывающий, 
перебра `сывающий, перебро `сочный 

перекида̀ний   опроки `дываемый, 
опроки `дывающийся, перебра `сываемый, 
перебра `сывающийся 

перекида̀ння   опрокѝдывание, перебра̀сывание, 
перебро `ска 

перекида̀ти, перекѝнути   опрокѝдывать, 
опрокѝнуть; перебра̀сывать, перебро̀сить; 
переки `дывать, переки `нуть 

перекида̀ч   опроки `дыватель 
перекиднѝй   опрокидно̀й, опрокѝдываемый, 
опроки `дывающийся, перебра `сываемый, 
перебра `сывающийся 

перекѝнений   опроки `нутый, перевёрнутый 
перекѝнення   опроки `дывание, 
перебра `сывание, перебро `ска 

перекѝнутий   опрокѝнутый, перебро̀шенный, 
перевёрнутый, переки `нутый 

перекі̀с   переко `с 
перекі̀т   перека `т 
перекітнѝй   перека̀тываемый, 
перека `тывающийся 

перѐклад   перево `д 
переклада̀льний   перекла `дывающий 
перекла̀даний   переводѝмый, перекла̀дываемый 
переклада̀ння   перево `д, перекла̀дывание, 
переложе `ние, пересла `ивание, прокла `дка, 
прокла̀дывание, прокла̀дка, прокла̀дывание 

переклада̀ти, перекла̀сти   переводѝть, 
перевести `; перекла̀дывать, переложи `ть 

перекла̀дений   перекла̀денный, перело̀женный 
перекла̀дення   перево `д, переложѐние, 
пересла `ивание 

перекла̀дина   ма̀точник, сле `га 
перѐкладка   перекла `дина, переко `сина, 
перемы `чка 

перекладнѝй   переводи `мый, переводно `й, 
перево `дный 

перекла̀дний   перекла `дываемый 
переклѐпаний   переклёпанный 
переклепа̀ння   переклёпывание 
переклепнѝй   переклёпываемый 
переклѐпувальний   переклёпывающий 
переклѐпуваний   переклёпываемый, 
переклё `пывание 

переклѐпувати, переклепа̀ти   переклёпывать, 
переклепа `ть 

переко̀ваний   переко `вываемый 
перековнѝй   переко `вываемый 
переко̀вувальний   переко `вочный, 
переко `вывающий 

переко̀вуваний   переко `вывающийся 
переко̀вування   переко `вывание 
переко̀вувати, перекува̀ти   переко `вывать, 
перекова `ть 

переко̀лений   переко `лотый 
переко̀лотий   переко `лотый 
перекомуто̀вний   коммути `руемый, 
коммути `рующийся 

переко̀паний   переко `панный 
перекопа̀ння   переко `пка 
переко̀пування   переко `пка 
переко̀пувати, перекопа̀ти   перерыва `ть, 
переры `ть 

переко̀чення   перека `т 
переко̀чувальний   перека `тывающий 
переко̀чуваний   перека `тываемый, 
перека `тывающийся 

переко̀чування   перека `т 
переко̀чувати, перекотѝти   перека̀тывать, 
перекати `ть 

переко̀шеність   переко `шенность 
перекрѐслений   перечѐрченный 
перекрѐслювання   перечѐрчивание 
перекрѐслювати, перекрѐслити   перечѐрчивать, 
перечерти `ть 

перекрива̀льний   перекрыва `ющий 
перекрѝваний   перекрыва `емый, 
перекрыва `ющийся 

перекрива̀ння   перекрыва `ние, перекры `тие 
перекрива̀ти, перекрѝти   перекрыва `ть, 
перекры `ть 

перекрѝвлений   переко `шенный 
перекрѝвлення   переко `с
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перекривний                                                                                       перемагнетований 

перекривнѝй   перекрыва `емый, 
перекрыва `ющийся 

перекристаліза̀ція   перекристаллиза `ция, 
транскристаллиза̀ция 

перекристалізо̀ваний   перекристаллизѝрованный 
перекристалізува̀ти   перекристаллизѝровать 
перекриття̀   перекрыва `ние, перекры `тие 
перекрі̀плений   перекреплённый 
перекрі̀плення   перекрепле `ние 
перекрі̀плювання   перекрепле `ние 
перекрі̀плювати, перекріпѝти   перекрепля̀ть, 
перекрепи `ть 

перекру̀чений   перекру `ченный 
перекру̀чення   перекру `чивание 
перекру̀чування   перекру `чивание 
перекру̀чувати, перекрутѝти   перекру̀чивать, 
перекрути `ть 

перекувнѝй   переко `вывающийся 
переку̀тня   диагона `ль 
перела̀днувальний   перестра `ивающий 
перела̀днувати, переладна̀ти   перестра̀ивать, 
перестро `ить 

перела̀маний   перело `манный 
переламнѝй   перела `мываемый, 
перела `мывающийся 

перела̀мувальний   перела `мывающий 
перела̀муваний   перела `мываемый 
перела̀мування   перела `мывание 
перела̀мувати, перелама̀ти   перела̀мывать, 
перелома `ть; перела̀мывать, переломи `ть 

перелашто̀ваний   перестро `енный 
перелашто̀вний   перестра `иваемый 
перелашто̀вуваний   перестра `иваемый 
перелашто̀вування   перестро `йка, 
переустро `йство 

перелашто̀вувати, перелаштува̀ти   
переустра `ивать, переустро `ить 

перелашту̀вання   перестро̀йка, переустро̀йство 
перелѝв   перелѝв 
перелива̀льний   перелива `ющий 
перелѝваний   перелива̀емый, перелива̀ющийся 
перелива̀ння   перели `в, перелива̀ние 
перелива̀ти, перелѝти   перелива̀ть, перелѝть 
переливнѝй   перелива̀емый, перелива̀ющийся 
перелѝвчастий   перели `вчатый 
перелиття̀   перели `в, перелива `ние 

перелицюва̀ння   перелицо `вка 
перелицьо̀вування   перелицо `вка 
переличко̀вування   перелицо `вка 
переличкува̀ння   перелицо `вка 
перелі̀г   перело `г, целина ` 
перѐлік   пѐречень, реѐстр 
переліта̀ти, перелеті̀ти   пролета̀ть, пролетѐть 
перелі̀чення   пересчёт, перечислѐние 
перелі̀чувальний   перечисля `ющий 
перелі̀чуваний   пересчётный 
перелі̀чування   пересчёт, перечисле `ние 
перелі̀чувати, перелічѝти   перечисля `ть, 
перечи `слить 

перело̀говий   за `лежный, перело `жный, 
цели `нный 

перело̀м   перело̀м 
перело̀млений   перело `манный 
перело̀млювальний   перела̀мывающий 
перело̀млюваний   перела `мываемый, 
перела `мывающийся 

перело̀млювання   перела `мывание 
перело̀млювати, переломѝти   перела̀мывать, 
перелома `ть; перела̀мывать, переломи `ть 

перело̀мний   критѝческий, перела̀мываемый, 
перела̀мывающийся, перела̀мывающийся, 
перело `мный 

перелопа̀чений   перелопа `ченный 
перелопа̀чення   перелопа `чивание 
перелопа̀чування   перелопа `чивание 
перелопа̀чувати, перелопа̀тити   перелопа̀чивать, 
перелопа `тить 

перелу̀джувати, перелудѝти   перелу̀живать, 
перелуди `ть 

перелюто̀вання   перепа `ивание 
перелюто̀вний   перепа `иваемый 
перелюто̀вувальний   перепа `ивающий 
перелюто̀вуваний   перепа `иваемый 
перелюто̀вування   перепа `ивание 
перелюто̀вувати, перелютува̀ти   перепа̀ивать, 
перепая `ть 

перемага̀ти, перемогтѝ   одолева̀ть, одолѐть; 
превозмога `ть, превозмо `чь; преодолева̀ть, 
преодоле `ть 

перемагнѐтний   перемагни `чиваемый, 
перемагни `чивающийся 

перемагнето̀ваний   перемагни `ченный, 
перемагнѝчиваемый, перемагнѝчивающийся
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перемагнетовувальний                                                                      перенапружувати 

перемагнето̀вувальний   перемагнѝчивающий 
перемагнето̀вуваний   перемагнѝчиваемый, 
перемагни `чивающийся 

перемагнето̀вування   перемагнѝчивание 
перемагнето̀вувати, перемагнетува̀ти   
перемагни `чивать, перемагни `тить 

перемагнетува̀ння   перемагни `чивание 
перемагнѐчений   перемагни `ченный 
перемагнѐчення   перемагни `чивание 
перемагнѐчувальний   перемагнѝчивающий 
перемагнѐчуваний   перемагни `чиваемый, 
перемагни `чивающийся 

перемагнѐчування   перемагни `чивание 
перемагнѐчувати, перемагнѐтити   
перемагни `чивать, перемагни `тить 

перема̀зання   перема̀зка 
перема̀зування   перема̀зка, прома̀зка 
перема̀зувати, перема̀зати   перема̀зывать, 
перема `зать 

перема̀щення   перема `зка 
перема̀щування   перема `зка 
перема̀щувати, перемастѝти   перема̀зывать, 
перема `зать 

перемежа̀ти, перемежѝти   перемежа̀ть, 
перемежи `ть 

перемежа̀тися   перемежа `ться 
перемѐжувальний   перемежа `ющий 
перемѐлений   перемо `лотый 
перемика̀льний   коммути `рующий, 
переключа `тельный, переключа `ющий, 
перемыка `ющий 

перемика̀ний   переключа `емый, 
переключа `ющийся, перемыка `емый 

перемика̀ння   коммута̀ция, переключе `ние, 
перемыка `ние 

перемика̀ти, перемкну̀ти   переключа `ть, 
переключи `ть; перемыка `ть, перемкну `ть 

перемика̀ч   коммута̀тор, переключа̀тель, 
ту̀мблер 

перемикнѝй   переключа `емый, 
переключа `ющийся 

перемѝтий   перемы̀тый 
перемі̀жка   прокла̀дка 
перемі̀жний   перемежа `ющийся 
перемі̀жність   перемежа `емость 
перемі̀на   коммута̀ция, перемѐна, превращѐние 

перемі̀нний   перемѐнный, череду̀ющийся 
перемі̀нник   коммута̀тор 
перемі̀нність   перемѐнность 
переміня̀ти, перемінѝти   переменя̀ть, переменѝть 
переміснѝй   перемеща̀емый, перемеща̀ющийся 
переміша̀ння   смеше `ние, смѐшивание 
перемі̀шувальний   меша `льный 
перемі̀шування   перемѐшивание, смешѐние, 
смѐшивание 

перемі̀шувати   меша `ть 
перемі̀шувати, переміша̀ти   взба̀лтывать, 
взболта̀ть 

перемі̀шувач   меша `лка 
переміща̀ння   перемещѐние, транспонѝрование 
переміща̀ти, перемістѝти   перемеща `ть, 
перемести `ть 

перемі̀щений   перемещённый 
перемі̀щення   дрейф, мигра̀ция, перемещѐние, 
транспони `рование 

перемі̀щувальний   перемеща `ющий 
перемі̀щуваний   перемеща `емый, 
перемеща `ющийся 

перемі̀щування   перемеще `ние 
перѐмкнений   переключённый 
перѐмкнення   переключе `ние, перемыка̀ние 
перемкнѝй   перемыка̀емый, перемыка̀ющийся 
перѐмкну̀тий   переключённый 
перемо̀лотий   перемо `лотый 
перемо̀таний   перемо `танный 
перемота̀ння   перема̀тывание, перемо `тка 
перемотнѝй   перевива̀емый, перема̀тываемый, 
перема `тывающийся 

перемо̀тувальний   перевива `ющий, 
перема `тывающий, перемо `точный 

перемо̀туваний   перевива `емый, 
перема `тываемый, перема `тывающийся 

перемо̀тування   перевива `ние, 
перема `тывание, перемо `тка 

перемо̀тувати, перемота̀ти   перевива `ть, 
переви `ть; перема̀тывать, перемота `ть 

перемо̀тувач   перемо `тчик 
перенапру̀га   перенапряже `ние 
перенапру̀жений   перенапряжённый 
перенапру̀ження   перенапряже `ние 
перенапру̀жування   перенапряжѐние 
перенапру̀жувати, перенапру̀жити   
перенапряга `ть, перенапря `чь
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перенасиченість                                                                                   перепомпований 

перенасѝченість   перенасы `щенность 
перенасѝчення   перенасыще `ние 
перенасѝчування   перенасыще `ние 
перенасѝчувати, перенасѝтити   
перенасыща `ть, перенасы `тить 

перенасна̀га   перезаря `дка 
перенѐсений   перенесённый 
перенѐсення   конвѐкция, перенесѐние, перено̀с, 
трансля `ция 

перено̀с   перено̀с 
перено̀сити, перенестѝ   переносѝть, перенестѝ 
перено̀сний   конвекцио `нный, перено `сный, 
переноси `мый, перенося `щийся 

перено̀сник   конвѐйер, перено̀счик, транспортёр 
перено̀шувальний   перенося `щий 
перено̀шуваний   переносѝмый, перенося̀щийся 
перено̀шування   перенесе `ние 
перенюто̀вувати, перенютува̀ти   переклёпывать, 
переклепа `ть 

переобла̀днаний   переобору `дованный 
переобладна̀ння   переобору `дование 
переобла̀дний   переоборуду `емый 
переобла̀днуваний   переоборуду̀емый 
переобла̀днування   переобору `дование 
переобла̀днувати, переобладна̀ти   
переобору `довать 

перео̀блік   переучёт 
переобліко̀ваний   переучтённый 
переобліко̀вий   переучётный 
переобліко̀вування   переучёт 
переобліко̀вувати, переоблікува̀ти   
переучи `тывать, переуче `сть 

переоблікува̀ння   переучёт 
перео̀бтяг   перегру `з, перегру `зка 
переобтя̀жений   перегру `женный, 
перегружё `нный 

переобтя̀ження   перегру `з, перегру `зка 
переобтя̀жнѝй   перегружа `емый, 
перегру `живающийся 

переобтя̀жувальний   перегру `живающий 
переобтя̀жуваний   перегружа `емый, 
перегру `живающийся 

переобтя̀жування   перегру `зка 
переобтя̀жувати, переобтя̀жити   перегружа̀ть, 
перегрузи `ть 

переозбро̀єння   перевооруже `ние 

переозбро̀ювання   перевооруже `ние 
переопромі̀нення   переоблуче `ние 
переопромі̀нювання   переоблучѐние 
переосна̀щення   перевооруже `ние 
переосна̀щування   перевооруже `ние 
переохоло̀джений   переохлаждённый 
переохоло̀дження   переохлаждѐние 
переохоло̀джування   переохлаждѐние 
переохоло̀дний   переохлади `тельный 
переохоло̀дник   переохлади `тель 
перѐпад   перепа̀д, пережи `г 
перепа̀лений   пережжённый 
перепа̀лення   пережи `г, пережига̀ние 
перепа̀люваний   пережига `емый 
перепа̀лювання   пережи `г, пережига `ние 
перепа̀лювати, перепалѝти   пережига `ть, 
переже `чь 

перепальнѝй   пережига `емый 
переперѐзаний   перепоя `санный 
перепѝнення   прегражде `ние 
перепиня̀льний   прегражда `ющий 
перепиня̀ння   прегражде `ние 
перепиня̀ти, перепинѝти   прегражда̀ть, 
прегради `ть 

перепла̀в   перепла `в, перепла `вка 
перепла̀влений   перепла `вленный 
перепла̀влення   перепла `в, перепла `вка, 
переплавле `ние 

перепла̀влюваний   переплавля `емый, 
переплавля `ющийся 

перепла̀влювання   переплавле `ние 
переплавля̀льний   переплавля `ющий 
переплавля̀ння   перепла `в, перепла `вка, 
переплавле `ние 

переплавля̀ти, перепла̀вити   переплавля `ть, 
перепла `вить 

переплавнѝй   переплавля `емый, 
переплавля `ющийся 

переплѐтений   переплетённый 
переплѐтення   переплёт, переплетѐние 
переплетнѝй   переплета `емый 
перепліта̀льний   переплета `ющий 
перепліта̀ння   переплёт, переплета̀ние 
перепліта̀ти, переплестѝ   переплета̀ть, 
переплести ` 

перепомпо̀ваний   перека `чанный
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перепомповний                                                                         перерозподілювальний 

перепомпо̀вний   перека `чиваемый 
перепомпо̀вувальний   перека `чивающий 
перепомпо̀вуваний   перека `чиваемый 
перепомпо̀вування   перека̀чивание 
перепомпо̀вувати, перепомпува̀ти   
перека `чивать, перекача `ть 

перепомпува̀ння   перека `чивание 
перепо̀на   барьѐр, прегра `да 
перепо̀нка   мембра̀на, перегоро `дка 
перепо̀нний   диафра̀гменный, диафра̀гмовый 
перепра̀ва   перепра `ва 
перепра̀вка   перепра `вка 
перепра̀влення   перепра `вка 
переправля̀ння   перепра `вка 
переправнѝй   перепра `вочный 
перепрацьо̀ваний   перерабо `танный 
перепрацьо̀вувати, перепрацюва̀ти   
перераба `тывать, перерабо `тать 

перепресува̀ння   перепрессо `вка 
перепроєктува̀ння   перепроектѝрование 
перѐпуск   перепуска `ние, про `пуск 
перепуска̀ння   перепуска `ние, про̀пуск, 
пропуска `ние 

перепуска̀ти, перепустѝти   пропуска `ть, 
пропусти `ть 

перепускнѝй   перепускно `й 
перѐпустка   про `пуск 
перепу̀щення   про `пуск 
перерахо̀ваний   перечислённый 
перерахо̀вний   перечисля `емый 
перерахо̀вувальний   перечисля `ющий 
перерахо̀вуваний   перечисля `емый 
перерахо̀вування   пересчёт, перечисле `ние 
перерахо̀вувати, перерахува̀ти   перечисля̀ть, 
перечи `слить 

перерахува̀ння   пересчёт, перечисле `ние 
перерахува̀ти, перелічѝти   пересчита̀ть 
перерахунко̀вий   перерасчётный, 
пересчё `тный 

перераху̀нок   перерасчёт, пересчёт 
перѐрва   па̀уза, перебо `й, переры̀в 
перѐрваний   разо̀мкнутый 
перѐрвний   дискре `тный, преры `вный 
перѐрвність   преры `вность 
перерива̀льний   перерыва `ющий, 
прерыва `ющий 

перерѝваний   перерыва̀емый, перерыва̀ющийся, 
прерыва̀емый, прерыва̀ющийся, преры̀вистый 

перерива̀ння   перерыва `ние, прерыва `ние 
перерива̀ти, перерва̀ти   перерыва̀ть, 
перерва `ть; прерыва `ть, прерва `ть 

перерива̀ти, перерѝти   перерыва̀ть, переры̀ть 
перерива̀ч   прерыва `тель 
переривнѝй   перерыва̀емый, перерыва̀ющийся, 
прерыва̀емый, прерыва̀ющийся, преры̀вный 

перерѝвник   прерыва `тель 
перерѝвність   преры `вность 
перерѝвчастий   преры `вистый 
перерѝвчастість   преры `вистость 
перѐріз   перере `з, пересече `ние, сечѐние 
переріза̀ний   перереза `емый 
перері̀заний   перере `занный, пересечённый 
перері̀зання   перерѐз, перереза̀ние, перереза̀ние 
переріза̀ти, перері̀зати   пересека̀ть, пересѐчь; 
перереза `ть, перере `зать 

перерізнѝй   перереза̀емый, перерѐзывающийся 
перері̀зувальний   перерѐзывающий, секу̀щий 
перері̀зуваний   перере `зывающийся 
перері̀зування   перере `з, перереза̀ние 
перері̀зувати   перере `зывать 
переробі̀ток   перерабо `тка 
переро̀блений   передѐланный, перерабо̀танный 
переро̀блення   передѐл(ка), передѐлывание, 
перерабо `тка, рифо̀рминг 

переро̀блювальний   передѐлочный, 
переде `лывающий, перераба̀тывающий 

переро̀блюваний   переде `лываемый, 
перераба̀тываемый, перераба̀тывающийся 

переро̀блювання   передѐл, передѐлка, 
переде `лывание, перерабо `тка 

переробля̀ння   переде `л, переде `лка, 
переде `лывание, перерабо `тка 

переробля̀ти, переробѝти   передѐлывать, 
передѐлать; перераба̀тывать, перерабо̀тать 

переро̀бний   передѐлываемый, 
переде `льный, перераба `тываемый, 
перераба `тывающийся 

переро̀бок   передѐлка 
перерозпо̀діл   перераспределе `ние 
перерозподі̀лений   перераспределённый 
перерозподі̀лення   перераспределѐние 
перерозподі̀лювальний   перераспределя̀ющий

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 855
перерозподілюваний                                                                                         пересувати 

перерозподі̀люваний   перераспределя̀емый, 
перераспределя `ющийся 

перерозподі̀лювання   перераспределѐние 
перерозподіля̀ння   перераспределѐние 
перерозподіля̀ти, перерозподілѝти   
перераспределя `ть, перераспредели `ть 

перерозподі̀льний   перераспределя `емый, 
перераспределя `ющийся 

перерозподі̀льник   перераспредели `тель 
перерозто̀плювати   пла̀вить 
перѐруб   переру̀б 
переру̀баний   переру `бленный 
переруба̀ння   переру `б 
переру̀бування   переру `б 
переру̀бувати, переруба̀ти   переруба̀ть, 
переруби `ть 

переру̀бувач   переру `бщик 
переса̀джування   транспланта `ция 
пересѐлення   мигра `ция 
пересѝла̀ний   передава̀емый, пересыла̀емый 
пересила̀ння   переда̀ча, пересы `лка 
пересила̀ти, пересла̀ти   передава̀ть, переда̀ть; 
пересыла `ть, пересла̀ть 

пересила̀ч   переда̀тчик 
пересѝлювати, пересѝлити   превозмога `ть, 
превозмо `чь 

пересильнѝй   передава̀емый, переда̀точный, 
передаю `щий, пересыла `емый, 
пересыла `ющий, пересы `лочный 

пересипнѝй   сы̀почный 
пересіва̀ння   грохочѐние, просѐв, просѐивание 
пересіва̀ти   грохота `ть 
пересіва̀ч   гро `хот, рѐшето, си `то 
пересівнѝй   грохото `ванный 
пересівнѝк   просѐиватель 
пересіка̀льний   секу `щий 
пересіка̀ти, пересіктѝ   пересека̀ть, пересѐчь 
пересі̀чний   сре `дний 
пересі̀юваний   грохото `ванный 
пересі̀ювання   просе `в, просе `ивание 
пересі̀янка   просѐв 
пересі̀яння   просѐв, просе `ивание 
переска̀кування   переско `к, проскаки `вание 
переска̀кувати, переско̀чити   проска̀кивать, 
проско `чить 

переско̀к   переско `к, проско `к 

пересла̀ння   пересы `лка 
пересмо̀ктаний   перека `чанный 
пересмокта̀ння   перека `чивание 
пересмо̀ктувальний   перека `чивающий 
пересмо̀ктування   перека `чивание 
пересмо̀ктувати, пересмокта̀ти   перека̀чивать, 
перекача `ть 

пересно̀ваний   переплетённый 
пересно̀вування   переплета `ние 
пересо̀вуваний   передвига `емый, 
передвига `ющийся 

пересо̀вування   передвига `ние 
переста̀ва   инвѐрсия, перево̀д, перестано̀вка 
переста̀влений   транспони `рованный 
переста̀влення   перево `д, перестано `вка, 
транспони `рование 

переста̀влювання   перестано `вка 
переставля̀льний   транспони `рующий 
переста̀вляний   транспони `руемый, 
транспони `рующийся 

переставля̀ння   перево `д, перестано `вка, 
транспози `ция, транспони `рование 

переставля̀ти, переста̀вити   переводи `ть, 
перевести `; переставля `ть, переста̀вить; 
транспони `ровать 

переставнѝй   инверсио `нный, 
перемести `тельный, перестано `вочный, 
транспони `руемый, транспони `рующийся 

переста̀вність   перемести `тельность 
переста̀вчий   транспони `рующий 
перестерѐжність   предосторо `жность 
перѐстій   остано̀вка 
пересторо̀га   предостереже `ние 
перестрѝбувати, перестрибну̀ти   проска̀кивать, 
проско `чить 

перестро̀єння   перестра `ивание 
перестро̀ювальний   перестра `ивающий 
перестро̀ювання   перестра `ивание 
перестро̀ювати, перестро̀їти   перестра̀ивать, 
перестро `ить 

перѐсув   передвиже `ние 
пересува̀льний   передвига `ющий 
пересу̀ваний   передвига `емый 
пересува̀ння   мигра `ция, передвига `ние, 
передвиже `ние 

пересува̀ти, пересо̀вувати, пересу̀нути   
передвига `ть, передви `нуть
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пересувень                                                                                                  переточувати 

перѐсу̀вень   движо `к 
пересувнѝй   передвига `емый, 
передвига `ющийся, передвижно `й 

пересукнѝй   перевива `емый 
пересу̀кувальний   перевива `ющий 
пересу̀куваний   перевива `емый 
пересу̀кування   перевива `ние 
пересу̀кувати, пересука̀ти   перевива̀ть, перевѝть 
пересу̀нення   передвига̀ние, передвижѐние 
пересу̀нутий   перемещённый 
перѐтвір   превраще `ние, трансформа̀ция 
перетвірнѝй   превраща̀емый, превраща̀ющийся, 
преобразо̀вываемый, преобразо̀вывающийся 

перетві̀рник   преобразова `тель 
перетво̀рений   конвертѝрованный, обращённый, 
превращённый, преобразо `ванный 

перетво̀рення   инверти `рование, конвѐрсия, 
метаболѝзм, превращѐние, преобразова̀ние, 
рефо `рма, реформѝрование, рифо̀рминг, 
трансформа `ция, трансформи `рование 

перетво̀рювальний   превраща `ющий, 
преобразова̀тельный, преобразо̀вывающий 

перетво̀рюваний   превраща `емый, 
превраща `ющийся, преобразо `вываемый, 
преобразо `вывающийся 

перетво̀рюваність   превраща `емость 
перетво̀рювання   превраще `ние, 
преобразова `ние, реформи `рование, 
трансформа `ция, трансформи `рование 

перетво̀рювання, перетво̀рення   
конверти `рование 

перетво̀рювати, перетворѝти   превраща `ть, 
превратѝть; преобразо̀вывать, преобразова̀ть 

перетво̀рювати, перетворѝти   
трансформи `ровать 

перетво̀рювач   инве `ртор, конве `ртор, 
преобразова `тель, трансформа `тор 

перетѐртий   перетёртый 
перетертя̀   перетира `ние 
перѐтин   пересечѐние, сечѐние 
перетина̀льний   перере `зывающий, 
пересека `ющий, секу `щий 

перетина̀ний   перереза `емый, 
перере `зывающийся, пересека `емый, 
пересека `ющийся 

перетина̀ння   перереза `ние, пересека `ние, 
пересече `ние 

перетина̀ти, перетя̀ти   перереза̀ть, перерѐзывать, 
перере `зать; пересека `ть, пересе `чь 

перѐтинка   диафра̀гма, перепо `нка 
перетиннѝй   перереза̀емый, перерѐзывающийся, 
пересека `емый, пересека `ющийся 

перетѝнниця   секу `щая 
перетира̀ння   перетира `ние 
перетира̀ти, перетѐрти   протира̀ть, протерѐть 
перѐтѝск   пережи `м 
перетиска̀льний   переда `вливающий, 
пережима `ющий 

перетиска̀льний   прода `вливающий 
перетиска̀ний   переда̀вливаемый 
перетиска̀ння   пережима̀ние, прода̀вливание 
перетиска̀ти, перетѝснути   переда̀вливать, 
передави `ть; пережима `ть, пережа̀ть; 
прода `вливать, продави `ть 

перетѝскувальний   пережима `ющий, 
пережи `мочный 

перетѝскуваний   переда `вливаемый, 
пережима `емый, прода̀вливающийся 

перетѝскування   пережима `ние 
перетѝснений   переда̀вленный, прода̀вленный 
перетѝснення   прода `вливание 
перетиснѝй   переда̀вливаемый, пережима̀емый, 
пережимно `й, прода̀вливающийся 

перетѝснутий   переда̀вленный 
перетіка̀ння   перетека `ние 
перетіка̀ти, перетектѝ   перетека̀ть, перетѐчь 
перѐтнення   перереза `ние, пересека `ние, 
пересече `ние 

перето̀п   перепла̀в, перепла `вка 
перето̀плений   перепла `вленный 
перето̀плення   перепла `в, перепла̀вка, 
переплавле `ние, перета `пливание 

перето̀плювальний   переплавля `ющий 
перето̀плюваний   переплавля `емый, 
переплавля `ющийся 

перето̀плювання   перепла `в, перепла `вка, 
переплавле `ние, перета `пливание 

перето̀плювати, перетопѝти   переплавля `ть, 
перепла `вить 

перетопни `й   переплавля `емый, 
переплавля `ющийся 

перето̀чувати, перето̀чити   перета̀чивать, 
переточи `ть
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перетриманий                                                                                 перештовхувальний 

перетрѝманий   переде `ржанный 
перетрѝмання   переде `рживание 
перетримнѝй   передѐрживаемый 
перетрѝмувальний   передѐрживающий 
перетрѝмуваний   переде `рживаемый 
перетрѝмування   переде `рживание 
перетрѝмувати, перетрѝмати   передѐрживать, 
передержа `ть 

перетяга̀ння   перетя `гивание 
перетя̀гнений   перетя `нутый, перетя `нутый 
перетя̀гування   перетя `гивание 
перетя̀гувати, перетягтѝ   перетя `гивать, 
перетяну `ть 

перетяжнѝй   перетяжно `й 
перетя̀тий   перерѐзанный, пересечённый 
переустатко̀ваний   переобору `дованный 
переустатко̀вний   переоборуду `емый 
переустатко̀вуваний   переоборуду̀емый 
переустатко̀вування   переобору `дование 
переустатко̀вувати, переустаткува̀ти   
переобору `довать 

переустаткува̀ння   переобору `дование 
перефільтро̀ваний   проце `женный 
перефільтро̀вування   проце `живание 
перефільтро̀вувати, перефільтрува̀ти   
профильтро `вывать, профильтрова̀ть 

переформо̀вання   переформи `рование 
переформо̀вний   переформи `руемый, 
переформи `рующийся 

переформо̀вувальний   переформѝрующий 
переформо̀вуваний   переформи `руемый, 
переформи `рующийся 

переформо̀вування   переформи `рование 
переформува̀ння   переформи `рование 
перехѝлений   переко `шенный, переко `с 
перехі̀д   перева `л, перехо `д, транзѝт 
перехіднѝй   перева̀льный, перехо̀дный, 
переходя `щий 

перехі̀дність   перехо `дность 
перехо̀вування   хране `ние 
перехо̀вувати, перехова̀ти   укрыва̀ть, укры̀ть 
перехо̀дження   перехо `д 
перехо̀ди   перехо `ды 
перехо̀дити, перейтѝ   переходи `ть, перейтѝ; 
проходи `ть, пройти ` 

перехо̀плений   перехва `ченный 

перехо̀плення   перехва `т, перехва̀тывание 
перехо̀плювальний   перехва `тывающий 
перехо̀плюваний   перехва `тываемый 
перехо̀плювання   перехва̀т, перехва̀тывание 
перехо̀плювати, перехопѝти   перехва̀тывать, 
перехвати `ть; прихва `тывать, прихвати `ть 

перехопнѝй   перехва `тываемый 
перехрѐсний   перекрёстный, 
перекре `щивающийся, пересека̀ющийся, 
скре `щивающийся 

перехрѐсно   перекрёсно 
перехрѐсток   перекрёсток 
перехрѐстя   перекрёсток, пересечѐние 
перехрѐщений   перекрещённый, пересечённый 
перехрѐщення   перекрещѐние, пересека̀ние, 
пересече `ние 

перехрѐщування   перекре `щивание, 
пересека `ние, пересечѐние 

перехрѐщувати, перехрестѝти   перекрѐщивать, 
перекрести `ть 

перѐцід   фильтра̀т 
переці̀джений   проце `женный 
переці̀джувальний   проце `живающий 
переці̀джуваний   проце `живаемый, 
проце `живающийся 

переці̀джування   проце `живание 
переці̀джувати, перецідѝти   проце `живать, 
процеди `ть 

переціднѝй   проце `живаемый, 
проце `живающийся, фильтра `тный 

перешаро̀ваний   перетёртый 
перешаро̀вування   пересла `ивание 
перешарува̀ння   пересла `ивание 
перешко̀да   импеда̀нс, перебо `й, поме `ха, 
прегра `да, препя `тствие 

перешкоджа̀льний   прегражда `ющий, 
препя `тствующий 

перешкоджа̀ння   блоки `рование 
перешкоджа̀ти   блоки `ровать, затрудня `ть, 
меша `ть, препя `тствовать 

перешко̀дження   блоки `рование 
перешко̀ди   помѐхи 
перешко̀дити   блокѝровать, заблокѝровать, 
помеша `ть 

перешто̀вхнення   перета `лкивание 
перешто̀вхувальний   перета̀лкивающий
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перештовхування                                                                                    пиловидальний 

перешто̀вхування   перета `лкивание 
перешто̀вхувач   перета `лкиватель 
перѝл   парапе `т 
перѝла   парапе `т 
перѝметер   перѝметр 
периско̀п   периско `п 
периферѝчний   перифери `йный, 
перифери `ческий 

перифері̀йний   периферѝйный, периферѝческий 
перицѐнтер   перице `нтр 
пері̀од   пери `од, сезо̀н, срок 
періодиза̀ція   периодиза `ция 
періодѝчний   периоди `ческий 
періодѝчність   периоди `чность 
періодѝчно   повремѐнно 
пѐрко   пёрка 
перколя̀тор   перколя `тор 
пѐрла   жѐмчуг 
пѐрли   жѐмчуг 
перлѝна   жемчу̀жина 
перлѝстий   жемчу̀жный 
перлі̀т   перли `т 
перлі̀тний   перлѝтный 
перлітобето̀н   перлитобето `н 
пѐрло   жѐмчуг 
перло̀вий   жемчу̀жный 
перло̀н   перло `н 
перманґана̀т   пермангана `т 
перманѐнтний   пермане `нтный 
перманѐнтність   пермане `нтность 
пермеа̀метер   пермеа̀метр 
пермоло̀й   пермолло `й 
пермутѝт   пермути `т 
пермутува̀ння   пермути `рование 
перо̀   перо ` 
перовѝй   перо `вой 
перогеніза̀ція   пирогениза `ция 
пероксѝд   пѐрекись 
перо̀н   перро `н 
перо̀нний   перро̀нный 
перпендикуля̀р   перпендикуля `р 
перпендикуля̀рний   перпендикуля `рный 
перпѐтуум-мо `біле   перпе `туум-мо̀биле 
персона̀льний   персона `льный 
перспектѝва   перспекти `ва 
перспектѝвний   перспекти `вный 

перстѝна   ша `йба 
перстѝнний   ша̀йбовый 
перстинува̀ння   шайбова `ние 
пертурба̀ція   пертурба `ция 
перфока̀рта   перфока `рта 
перфора̀тор   перфора `тор 
перфора̀ція   перфорация 
перфорува̀ння   перфори `рование 
перфострі̀чка   перфоле `нта 
пѐрший   пѐрвый 
першоря̀дний   приорите `тный 
першосо̀ртність   первосо `ртность 
пестицѝди   пестици `ды 
петѝт   пети `т 
петлѝльний   петля `щий 
петля̀   пѐтля, шлейф 
петля̀стий   петля `щийся 
петльовѝй   петлево `й 
петро̀леум   петро `леум 
петро̀лій   петро `леум 
петроло̀гія   петроло `гия 
петру̀ргія   петру `ргия 
печа̀тка   печа̀ть 
печаткува̀ння   печа̀тание 
печаткува̀ти   печа̀тать 
пѐчений   печённый, пе `ченный 
печѐння   печѐнье 
печерѝця   шампиньо `н 
пѐчиво   печѐнье 
печі̀ння   печѐнье 
п’єдеста̀л   подно̀жие 
п’є `за   пьѐза 
п’єзоелѐктрика   пьезоэлектри `чество 
п’єзоква̀рц   пьезоква `рц 
п’єзомѐтер   пьезомѐтр 
пивнѝця   подва̀л 
пивнѝчний   подва̀льный 
пивова̀рня   заво `д пивова `ренный 
пиж   пы̀ж 
пил   по̀рох, пыль 
пила̀   пила `, трипс 
пилѝти   пыли `ть 
пилівнѝй   пѝльный 
пѝлка   ножо `вка, пила ` 
пиловѝдалення   пылеудале `ние 
пиловидальнѝй   пылеудаля `ющий
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пиловий                                                                                                                півхвиля 

пиловѝй   пы `льный 
пилові̀д   пылепро `вод 
пиловідбира̀ння   пылеотделе `ние 
пиловло̀влювальний   пылеула `вливающий 
пиловло̀влювальний   пылеулови `тельный 
пиловло̀влюваний   пылеула `вливаемый 
пиловло̀влювання   пылеула `вливание 
пиловло̀влювач   пылеулови `тель 
пиловло̀вний   пылеула `вливаемый, 
пылеула `вливающий, пылеуловѝтельный 

пиловло̀вник   пылеулови `тель 
пиловодонепронѝкнѝй   
пылеводонепроница `емый 

пиловсмо̀ктувальний   пылевса `сывающий 
пилозбира̀ч   пылесобира `тель 
пиломатерія̀ли   пиломатериа `лы 
пилооса̀джувач   пылеосади `тель 
пилосмо̀к   пылесо̀с 
пилоспа̀лювання   пылесжига `ние 
пилоспрова̀дник   пылеудали `тель 
пилотя̀г   пылесо̀с 
пилоутво̀рення   пылеобразова `ние 
пѝлочка   ло̀бзик 
пиля̀льний   пиля `щий 
пѝляний   пи `ленный 
пиля̀ння   пиле `ние 
пиля̀р   пи `льщик 
пиля̀ти   пили `ть 
пѝльний   бди `тельный 
пильнува̀ти   следѝть 
писа̀льний   пи `счий 
пѝсаний   пѝсанный 
пѝсень   графи `т 
писнѝй   пи `шущий 
письмо̀   письмо ` 
письмо̀вий   пѝсчий 
пита̀ти   спра̀шивать 
питлюва̀ння   пеклева `ние, пеклёвка 
питльо̀ваний   пеклёванный 
питльо̀вання   пеклева `ние, пеклёвка 
питнѝй   питьево `й 
пито̀мий   удѐльный 
пиття̀   питьё 
пѝшучий   пи `шущий 
пѝщик   зу̀ммер, пи `щик 
пів-   полу- 

півампліту̀да   полуамплиту `да 
піва̀рка   полуа `рка 
півба̀к   полуба̀к 
піввѐктор   полувѐктор 
півві̀сь   полуо `сь 
півгодѝнний   получасово `й 
півдѐнний   ю̀жный 
півдѐнно-   ю̀го- 
пі̀вдень   юг 
півдобовѝй   полусу `точный 
півдюймі̀вка   полудюймо `вка 
півкарда̀н   полукарда̀н 
півка̀ртер   полука̀ртер 
півкільцѐ   полукольцо ` 
півкоксува̀ння   полукоксова `ние 
півко̀ло   ме `ниск, полукру `г 
півколовѝй   полукругово `й, полукру `жный 
півкро̀к   полуша̀г 
півкру̀г   полукру̀г 
півкру̀глий   полукру `глый 
півкру̀говий   полукру `жный 
півку̀ля   полуша̀р, полуша `рие 
півкульовѝй   полушарово `й 
півльо̀х   полуподва̀л 
пі̀вник   петушо `к 
пі̀вніч   се `вер 
півні̀чний   сѐверный 
півні̀чнополя̀рний   аркти `ческий 
піво̀берт   пол-оборо `та, полуобро̀т 
півоборо̀т   пол-оборо `та 
півпа̀ристий   получётный 
півпа̀рний   получётный 
півпері̀од   полупери `од 
півплощина̀   полупло `скость 
півпо̀верх   полуэта̀ж 
півпроду̀кт   полупроду `кт 
півпро̀стір   полупростра `нство 
півпряма̀   полупряма̀я 
півро̀зпад   полураспа `д 
півсклѐп   полуподва̀л 
півсу̀ма   полусу `мма 
півсфѐра   полусфѐра 
півто̀н   полуто `н 
півторато̀нка   полуторато `нка 
півто̀рка   полу `торка 
півхвѝля   полуволна `
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півцалівка                                                                                                           піддашшя 

півцалі̀вка   полудюймо `вка 
півцеглѝна   полкирпича ` 
півцѝкл   полуци `кл 
півцилі̀ндер   полуцили `ндр 
півцѝркульний   полуци `ркульный 
пігмѐнт   пигме `нт 
пігмента̀ція   пигмента̀ция 
під   лѐщадь, под 
підбадьо̀рливий   тонизи `рующий 
підбива̀ння   подведѐние 
підбира̀льний   подбо̀рочный 
підбѝраний   подбира̀емый 
підбира̀ння   подбо̀р, подбо `рка 
підбира̀ти, підібра̀ти   подбира̀ть, подобра̀ть 
підбира̀ч   подбо̀рщик 
підбирнѝй   подбира `емый 
підбѝтий   подведённый 
підбиття̀   подведѐние 
підбі̀лювання   подбѐливание 
підбі̀лювати, підбілѝти   подбѐливать, подбелѝть 
підбі̀р   подбо `р, подбо̀рка, подпя `точник 
підбі̀рка   подбо̀р, подбо̀рка 
підбо̀р   каблу `к 
підва̀лина   кла̀день, лѐжень основно `й, 
основа `ние, ро̀стверк 

підвѐдений   подведённый 
підвѐдення   подведѐние, подво `д 
підвѝщений   возвы `шенный, повы̀шенный 
підвищѐнний   повыша `ющийся 
підвѝщення   возвышѐние, повышѐние, по̀диум, 
постаме `нт, рост 

підвищнѝй   повыша `емый, повыша `ющийся 
підвѝщувальний   повыша `ющий 
підвѝщуваний   повыша `емый, 
повыша `ющийся, повыше `ние 

підвѝщувати, підвѝщити   возвыша `ть, 
возвы `сить; повыша `ть, повы `сить 

підві̀д   подво̀д 
підвіднѝй   подводя `щий 
підві̀домчий   подвѐдомственный 
підві̀ззя   шасси ` 
підві̀с   подвѐс, подве `ска 
підвіснѝй   подвесно `й, подвѐшиваемый, 
подве `шивающийся 

підві̀шений   подвѐшенный 
підві̀шення   подвѐс, подве `ска 

підві̀шувальний   подвѐшивающий 
підві̀шуваний   подвѐшиваемый, 
подве `шивающийся 

підві̀шування   подвѐс, подвѐска 
підві̀шувати, підві̀сити   подвѐшивать, подвѐсить 
підво̀дити, підвестѝ   подводи `ть, подвести ` 
підводі̀ння   подво `д 
підво̀дний   субаква `льный 
підв’я̀зковий   подвя `зочный 
підв’я̀зування   подвя `зывание 
підв’я̀зувати, підв’яза̀ти   подвя `зывать, 
подвя `зать 

підга̀тка   подпру̀да 
підга̀чення   подпру `живание 
підга̀чування   подпру `живание 
підга̀чувати, підгатѝти   подпру `живать, 
подпруди `ть 

підгѝн   подгѝб 
підгина̀льний   подгиба̀ющий 
підгѝнаний   подгиба̀емый, подгиба̀ющийся 
підгина̀ння   подги `б 
підгина̀ти, підігну̀ти   подгиба `ть, подогну `ть 
підгиннѝй   подгиба̀емый, подгиба̀ющийся 
підго̀рнений   оку̀ченный 
підгорта̀льний   оку `чивающий 
підгорта̀ти, підгорну̀ти   оку `чивать, оку `чить; 
подгреба `ть, подгрести ` 

підгортнѝй   оку `чиваемый 
підгортува̀ний   оку `чиваемый 
підго̀стрений   подто̀ченный 
підгото̀ваний   подгото `вленный 
підгото̀влений   подгото `вленный 
підгото̀вленість   подгото `вка 
підгото̀влення   подгото `вка 
підготовля̀ння   подгото `вка 
підгото̀вний   подготови `тельный 
підгото̀вчий   подготови `тельный, черново `й 
підготува̀ння   подгота̀вливание, подгото̀вка 
підгріба̀ти, підгребтѝ   подгреба̀ть, подгрестѝ 
підґра̀тка   подрешётка 
підда̀ваний   подверга̀емый, подвергающийся 
піддава̀ти, підда̀ти   подверга̀ть, подвѐргнуть 
підда̀нний   подверга `емый 
підда̀тливість   пода̀тливость 
підда̀шок   козырёк, наве `с, поднавѐс 
підда̀шшя   наве `с, поднаве `с
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підднище                                                                                                      підкочуваний 

підднѝще   поддо̀н, поддо̀нник 
піддо̀слідний   подо̀пытный 
піддува̀ло   поддува `ло, зо `льник 
під’є̀днувальний   подключа `ющий 
піджѝвлений   подпи `танный 
піджѝвлення   подпи `тка, подпи `тывание 
піджѝвлювальний   подпи `точный, 
подпи `тывающий 

піджѝвлюваний   подпи `тываемый, 
подпи `тывающийся 

піджѝвлювати, підживѝти   подпи `тывать, 
подпита `ть 

піджѝвля̀ний   подпи `тываемый, 
подпи `тывающийся 

підживля̀ння   подпи `тка, подпи `тывание 
підживля̀ти, підживѝти   подпи `тывать, 
подпита `ть 

підживнѝй   подпѝтываемый, подпѝтывающийся 
підзаряджа̀ння   подзаря `дка 
підзаря̀дження   подзаря `дка 
підзарядѝти   подзарядѝть 
підземѐлля   подземе `лье 
підземѐльний   подземѐльный 
підзѐмний   подземѐльный, подзѐмный 
підзо̀л   подзо̀л 
підзо̀рний   подзо̀рный 
піді̀бність   подо `бие 
підібрання̀   подбо̀р, подбо `рка 
піді̀гнення   подгѝб 
підігрі̀в   подогрѐв 
підігріва̀льний   подогрева `тельный, 
подогрева `ющий 

підігрі̀ваний   подогрева̀емый, подогрева̀ющийся 
підігріва̀ння   подогрѐв, подогрева̀ние 
підігріва̀ти, підігрі̀ти   подогрева̀ть, подогрѐть 
підігріва̀ч   калори `фер, одогрева `тель, 
эконома `йзер 

підігрівнѝй   подогрева̀емый, подогрева̀ющийся 
підігрівнѝк   подогрева `тель, решоффе `р 
підігріття̀   подогрѐв, подогрева `ние 
підійма̀льний   поднима `ющий, подъёмный 
підійма̀льник   элева `тор 
підійма̀ння   поднима̀ние, подня̀тие, подъём 
підійма̀ти, підня̀ти   возвыша `ть, возвы `сить 
підійма̀тися, підня̀тися   восходи `ть, взойти ` 
підійма̀ч   подъёмник 

піді̀мкнений   подсоединённый 
піді̀мкнення   подсоедине `ние 
підімкнѝй   подключа̀емый, подключа̀ющийся 
піді̀рваний   взо̀рванный 
підірва̀ння   подры `в, подрыва `ние 
піді̀тнення   подсѐчка 
підкида̀льний   подбра̀сывающий 
підкѝда̀ний   подбра̀сываемый 
підкиднѝй   подбра̀сываемый 
підкѝдуваний   подбра̀сываемый 
підкі̀с   подко̀с 
підкі̀сний   подко̀сный 
підкітнѝй   подка̀тывающийся 
пі̀дклад   шпа̀ла 
підклада̀льний   подкла `дывающий 
підкла̀даний   подкла̀дываемый 
підклада̀ння   подкла̀дка, подло `жка 
підклада̀ти, підкла̀сти   подкла `дывать, 
подложи `ть 

підкла̀дення   подкла̀дка 
пі̀дкладень   башма `к, подкла `дка, поду `шка 
підкла̀динка   подло̀жка 
пі̀дкладка   подкла̀дка 
підкла̀дневий   подкла̀дочный 
підкладнѐвий   шпа `льный 
підкла̀дний   подкла̀дываемый 
підкладовипробнѝй   шпалоиспыта `тельный 
підкладопідбі̀йник   шпалоподбо̀йщик 
підкладопідбі̀йниця   шпалоподбо̀йка 
підкладопросо̀чувальний   шпалопропѝточный 
підкладопросо̀чування   шпалопропи `тка 
підкладорі `зний   шпалоре `зный 
підкладосвердлѝльний   шпалосверлѝльный 
підкладоуклада̀льний   шпалоукла̀дочный 
підко̀ва   подко̀ва 
підко̀ваний   ко̀ванный 
підкововѝдний   подковообра `зный 
підко̀вувати, підкува̀ти   кова̀ть; подко̀вывать, 
подкова `ть 

підколі̀сний   подколёсный 
підко̀п   што̀льня 
підко̀сина   подко̀с 
підкотнѝй   подка̀тывающийся 
підко̀чувальний   подка̀тывающий 
підко̀чуваний   подка̀тываемый, 
подка `тывающийся
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підкочування                                                                                                     підмостки 

підко̀чування   подка̀тка, подка `тывание 
підко̀чувати, підкотѝти   подка̀тывать, 
подкоти `ть 

підкрі̀плений   подкреплённый 
підкрі̀плення   подкрепле `ние 
підкрі̀плювальний   подкрепля `ющий 
підкрі̀плюваний   подкрепля `емый, 
подкрепля `ющийся 

підкрі̀плювання   подкрепле `ние 
підкрі̀плювати, підкріпѝти   подкрепля `ть, 
подкрепи `ть 

підкріпнѝй   подкрепля̀емый, подкрепля̀ющийся, 
подкрепно `й 

підкру̀т   подкру `чивание 
підкрутнѝй   подкру `чиваемый, 
подкру `чивающийся 

підкру̀чений   подкру̀ченный 
підкру̀чення   подкру̀чивание 
підкру̀чувальний   подкру `чивающий 
підкру̀чуваний   подкру `чиваемый, 
подкру `чивающийся 

підкру̀чування   подкру `чивание 
підкру̀чувати, підкрутѝти   подкру̀чивать, 
подкрути `ть 

підлѐглий   подвѐдомственный, подчинённый 
підлѐглість   подчине `ние, подчинённость 
підлива̀льний   подлива `ющий, поли `вочный 
підлѝваний   подлива `емый 
підлива̀ння   подлива `ние 
підлива̀ти, підлѝти   подлива `ть, подли `ть 
підливнѝй   подлива `емый, подливно `й 
підло̀га   пол 
підлогонатира̀льний   полотёрный 
підлогонатира̀ч   полотёр 
підлуго̀вування   подщела `чивание 
підлуго̀вувати   подщела `чивать 
підлу̀ження   подщела `чивание 
підлужѝти   подщелочи `ть    
підлюто̀ваний   подпа̀янный 
підлюто̀вний   подпа̀иваемый 
підлюто̀вувальний   подпа `ивающий 
підлюто̀вуваний   подпа `иваемый 
підлюто̀вування   подпа `ивание 
підлюто̀вувати, підлютува̀ти   подпа `ивать, 
подпая `ть 

підлютува̀ння   подпа̀ивание 

підляга̀ння   подчине `ние 
підмагнѐтний   подмагни `чиваемый, 
подмагни `чивающийся 

підмагнетнѝй   подмагни `чивающийся 
підмагнето̀ваний   подмагни `ченный, 
подмагнѝчиваемый, подмагнѝчивающийся 

підмагнето̀вувальний   подмагни `чивающий 
підмагнето̀вуваний   подмагни `чиваемый, 
подмагни `чивающийся 

підмагнето̀вування   подмагни `чивание 
підмагнето̀вувати, підмагнѐтити   
подмагни `чивать, подмагни `тить 

підмагнетува̀льний   подмагни `чивающий 
підмагнетува̀ння   подмагни `чивание 
підма̀заний   подма̀занный 
підма̀зання   подма̀зка, подма̀зывание 
підмазнѝй   подма̀зываемый, 
подма̀зывающийся 

підма̀зувальний   подма̀зочный, подма̀зывающий 
підма̀зуваний   подма̀зываемый, 
подма̀зывающийся 

підма̀зування   подма̀зка, подма `зывание 
підма̀зувати, підма̀зати   подма̀зывать, 
подма̀зать 

підмальо̀ваний   подкра `шенный 
підма̀триця   субма̀трица 
підма̀щений   подма̀занный 
підма̀щення   подма̀зка, подма̀зывание 
підма̀щувальний   подма̀зочный, 
подма̀зывающий 

підма̀щуваний   подма̀зываемый, 
подма̀зывающийся 

підма̀щування   подма̀зка, подма̀зывание 
підма̀щувати, підмастѝти   подма̀зывать, 
подма̀зать 

підмѝв   подмы̀в 
підмива̀ння   подмы `в 
підмика̀льний   подключа `ющий 
підмика̀ний   подключа̀емый, подключа̀ющийся 
підмика̀ння   подсоедине `ние 
підмика̀ти, підімкну̀ти   подключа̀ть, 
подключѝть; подсоединя̀ть, подсоединѝть 

підмикнѝй   подключа `ющийся 
підмножѝна   подмно `жество 
підмо̀клина   подтёк 
підмо̀стки   подмо̀стки
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підмурівок                                                                                                          підривати 

підмурі̀вок   подмуро `вка 
підмуро̀вування   подмуро `вка 
підму̀рок   основа̀ние, подмуро `вка 
підмурува̀ння   подмуро `вка 
піднѐсений   возвы `шенный, воздвѝгнутый, 
поднесё `нный 

піднѐсення   возведѐние, возвыше `ние, 
повыше `ние, поднесе `ние, подно `с 

підні̀жжя   подно̀жие, ю `бка 
підні̀жка   подно̀жка 
підні̀жок   подно̀жка 
підніма̀льний   подъёмный 
підніма̀ння   возведѐние, подъём 
підніма̀ти, підня̀ти   возводи `ть; возвыша `ть, 
возвы `сить 

підніма̀ч   подъёмник 
піднімнѝй   поднима̀ющийся 
підно̀с   подно `с 
підно̀сити, піднѐсти   возводи `ть; возвыша̀ть, 
возвы `сить; подноси `ть, поднестѝ 

підноснѝй   поднося `щийся 
підно̀сник   элева̀тор 
підно̀шення   подно̀с 
підно̀шувальний   поднося `щий 
підно̀шуваний   подноси `мый 
піднятнѝй   поднима̀ющийся 
підняття̀   возведѐние, возвышѐние, восхождѐние, 
поднима `ние, подня `тие, подъём 

підо̀йма   домкра̀т, кран (подъёмный), подъём, 
подъё̀мник 

підо̀шва   подо `шва 
підпада̀ти   подпада̀ть 
підпа̀л   расто `пка 
підпа̀лення   расто̀пка 
підпа̀лювання   зажига `ние, поджига `ние, 
расто `пка 

підпа̀лювати, підпалѝти   поджига̀ть, поджѐчь 
підпа̀лювач   поджига `тель 
підпанцѝрок   шельф 
підпертя̀   подпира̀ние, подпо `ра 
підпѝлковий   подпи `лочный 
підпѝлок   подпѝлок 
підпѝлювальний   подпи `ливающий 
підпѝлюваний   подпи `ливаемый 
підпѝлювання   подпи `ливание 
підпѝлювати, підпиля̀ти   подпѝливать, подпилѝть 

підпѝляний   подпи `ленный 
підпильнѝй   подпи `ливаемый 
підпира̀льний   подпира `ющий, подпо `рный 
підпѝраний   подпира̀емый, подпира̀ющийся 
підпира̀ння   подпира `ние 
підпира̀ти, підпѐрти   подпира `ть, подпере `ть 
підпирнѝй   подпира `емый 
підпиха̀ння   подта̀лкивание 
підпиха̀ч   толка `тель 
підпі̀р   подпо `р 
підпі̀рка   но `жка, подпо `рка, уша `к 
підпірко̀вий   подпо̀рочный 
підпі̀рний   опо̀рный, подпира `ющийся 
підпліта̀ння   подвя `зывание 
підпліта̀ти, підплѐсти   подвя̀зывать, подвя̀зать 
підпо̀верх   подэта̀ж 
підпові̀тря̀ний   субаэрацио `нный 
підпо̀ра   опо̀ра, подпо̀ра, подпо̀рка, соха̀, упо̀р 
підпо̀рний   подпо̀рный, упо `рный 
підпорядко̀ваний   подчинённый 
підпорядко̀ваність   подчинѐние, подчинённость 
підпорядко̀вування   подчине `ние 
підпорядко̀вувати, підпорядкува̀ти   
подчиня `ть, подчини `ть 

підпорядкува̀ння   подчине `ние 
підпра̀влений   подпра `вленный 
підприє̀мливий   предприи `мчивый 
підприє̀мство   предприя `тие, ста̀нция 
підпру̀га   подпру̀га 
підп’я̀тний   подпя `тный 
підп’я̀тник   подпя `тник 
підп’я̀ток   подпя `точник 
підра̀мник   подра̀мник 
підра̀мок   подра̀мник 
підрахо̀ваний   подсчѝтанный 
підрахо̀вувати, підрахува̀ти   подсчѝтывать, 
подсчита `ть 

підрахува̀ння   подсчёт 
підраху̀нок   подсчёт 
підресо̀рник   подрессо `рник 
підрѝв   подры `в 
підрива̀льний   взрыва̀ющий, подрыва̀ющий 
підрѝваний   взрыва `емый 
підрива̀ний   подрыва̀емый, подрыва̀ющийся 
підрива̀ння   подры `в, подрыва `ние 
підрива̀ти, підірва̀ти   взрыва `ть, взорва `ть; 
подрыва `ть, подорва `ть
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підривний                                                                                                 підсумовуваний 

підривнѝй   взрыва̀емый, взрыва `ющийся, 
подрыва `емый, подрыва `ющийся 

підривнѝк   взрыва̀тель, подрывнѝк, 
подры `вщик 

пі̀дрі̀б   поддѐлка 
пі̀дрі̀бка   поддѐлка 
підрі̀з   подре `з 
підрі̀заний   подрѐзанный 
підрі̀зання   подрѐз, подрѐзывание 
підрізко̀вий   подрѐзочный 
підрізнѝй   подреза̀ющийся, подрезно `й, 
подре `зываемый 

підрі̀зувальний   подреза̀ющий, подрѐзочный 
підрі̀зуваний   подреза̀ющийся, подрѐзываемый 
підрі̀зування   подрѐз, подре `зывание 
підрі̀зувати, підрі̀зати   подрѐзывать, подрѐзать 
підрі̀ст   подраста̀ние 
підро̀бка   имита `ция 
підро̀блений   поддѐланный, фальши `вый 
підро̀блення   имита̀ция, поддѐлка 
підро̀блювальний   поддѐлывающий 
підро̀блюваний   поддѐлываемый, 
поддѐлывающийся 

підро̀блювати, підробѝти   поддѐлывать, 
поддѐлать 

підробля̀ння   поддѐлка 
підробля̀ти   имити `ровать 
підро̀бний   поддѐлываемый, поддѐлывающийся 
підроста̀ння   подраста̀ние 
підроста̀ти, підростѝ   подраста `ть, подрасти ` 
підру̀чник   учѐбник 
підру̀штовий   подколоснико `вый 
підря̀д   подря `д 
підсвітнѝй   подсвѐчиваемый, 
подсве `чивающийся 

підсві̀чений   подсвѐченный 
підсві̀чувальний   подсве `чивающий 
підсві̀чуваний   подсвѐчиваемый, 
подсве `чивающийся 

підсві̀чування   подсвѐтка 
підсві̀чувати, підсвітѝти   подсвѐчивать, 
подсвети `ть 

підсѝлений   подкреплённый, усѝленный, 
уси `ливающийся, уси `лившийся 

підсѝлення   подкрепле `ние, укрепле `ние, 
усиле `ние, шпре `нгель 

підсѝлювальний   подкрепля `ющий, 
усѝливающий, усилѝтельный, шпрѐнгельный 

підсѝлюваний   подкрепля `емый, 
подкрепля `ющийся, уси `ливаемый 

підсѝлювання   подкрепле `ние, укрепле `ние, 
усиле `ние 

підсѝлювати, підсѝлити   подкрепля `ть, 
подкрепи `ть; укрепля `ть, укрепи `ть; 
уси `ливать, уси `лить 

підсѝлювач   актива `тор, усили `тель 
підсѝльний   подкрепля `емый, 
подкрепля `ющийся, уси `ливаемый, 
уси `ливающийся 

підсѝпаний   подсы `панный 
підсипа̀ння   подсы `пка 
підсипа̀ти, підсѝпати   подсыпа̀ть, подсы̀пать 
підсѝпка   подсы `пка 
підсистѐма   подсисте `ма 
підсіка̀ння   подсѐчка 
підсі̀тковий   подсѐточный 
підсі̀чення   подсѐчка 
підсмо̀ктування   подса̀сывание 
підсмо̀ктувати, підсмокта̀ти   подса̀сывать, 
подсоса `ть 

підсо̀нячний   подсо̀лнечный 
підста̀ва   основа̀ние, постамѐнт, фунда̀мент 
підста̀вина   подстано `вка 
підста̀вка   плато̀, подста̀вка 
підста̀влення   подста̀вка, подставле `ние, 
подстано `вка 

підставля̀ння   подста̀вка, подставле `ние, 
подстано `вка 

підставо̀вий   основно `й 
підстано̀ва   подстано `вка 
підста̀нція   подста̀нция 
підстѐлення   подстѝлка 
пі̀дстилка   подсти `лка 
підстиля̀ння   подстѝлка 
підстро̀ювальний   подстро `ечный 
підстро̀ювання   подстро `йка 
підступа̀ти   приступа `ть 
підсумко̀вий   заключи `тельный, ито `говый, 
результи `рующий 

підсумо̀ваний   суммѝрованный 
підсумо̀вний   суммѝруемый, суммѝрующийся 
підсумо̀вуваний   сумми `руемый, 
суммѝрующийся
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підсумовування                                                                                     підчіплювальний 

підсумо̀вування   подыто̀живание, суммѝрование 
підсумо̀вувати, підсумува̀ти   подыто̀живать, 
подыто `жить; суммѝровать 

пі̀дсумок   ито `г 
підсумува̀льний   сумми `рующий 
підсумува̀ння   суммѝрование 
підтвѐрдження   распи `ска 
підтѐклий   подтёкший 
підтеклѝна   натёк 
підтѐсаний   утёсанный 
підтеса̀ння   утёска 
підтина̀ння   подсѐчка 
пі̀дтиск   поджа `тие, поджи `м, поджима `ние 
підтѝскальний   поджима `ющий 
підтиска̀ний   поджима̀емый, поджима̀ющийся 
підтиска̀ння   поджа̀тие, поджѝм, поджима̀ние 
підтиско̀вий   поджимно `й 
підтѝскувальний   поджима `ющий 
підтѝскуваний   поджима `емый, 
поджима `ющийся 

підтѝснення   поджа̀тие, поджѝм, поджима̀ние 
підтиснѝй   поджима̀емый, поджима̀ющийся, 
поджимно `й 

підтіка̀ння   подтека̀ние 
підтіка̀ти, підтектѝ   подтека `ть, подтѐчь 
підтіньо̀вання   подцве `тка 
підті̀сування   утёска 
підті̀сувати, підтеса̀ти   утёсывать, утеса `ть 
підтонізо̀ваний   тонизи `рованный 
підтонізо̀вний   тонизи `руемый 
підтонізува̀ння   тониза `ция 
підто̀плений   подто̀пленный 
підто̀плення   подтопле `ние 
підто̀чений   подто̀ченный 
підтрѝманий   придѐржанный 
підтрѝмання   поддержа `ние, поддѐржка 
підтрѝмка   поддержа `ние, поддѐржка, 
содѐйствие 

підтрѝмнѝй   поддѐрживаемый, 
поддѐрживающийся 

підтрѝмувальний   поддѐрживающий 
підтрѝмуваний   поддѐрживаемый, 
поддѐрживающийся, приде `рживаемый 

підтрѝмування   поддержа `ние, поддѐржка, 
поддѐржка 

підтрѝмувати, підтрѝмати   содѐйствовать; 
поддѐрживать, поддержа `ть 

підтрѝмувач   поддѐрживатель 
підтяга̀ння   подтя `гивание, подтя `жка 
підтяга̀ти, підтя̀гувати, підтягтѝ, підтягну̀ти   
подтя `гивать, подтяну `ть 

підтя̀гнений   подтя `нутый 
підтя̀гнення   подтя `гивание, подтя `жка 
підтя̀гнутий   подтя `нутый 
підтя̀гування   подтя `гивание, подтя `жка 
підтя̀жка   подтя `жка 
підфарбо̀ваний   подкра `шенный 
підфарбо̀вання   подцве `тка 
підфарбо̀вний   подкра `шиваемый 
підфарбо̀вувальний   подкра̀шивающий 
підфарбо̀вуваний   подкра `шиваемый 
підфарбо̀вування   подкра `шивание 
підфарбува̀льний   подкра `шивающий 
підфарбува̀ння   подкра `шивание 
підхі̀д   подхо̀д 
підхо̀п   подхва `т 
підхо̀плення   подхва̀т, подхва `тывание 
підхо̀плювальний   подхва `точный, 
подхва `тывающий 

підхо̀плюваний   подхва `тываемый, 
подхва `тывающийся 

підхо̀плювання   подхва `тывание 
підхо̀плювати, підхопѝти   подхва̀тывать, 
подхвати `ть 

підхо̀пний   подхватно `й, подхва `тываемый, 
подхва `тывающийся 

підцемѐнт   цемя `нка 
підчѐплений   подцѐпленный 
підчѐплення   подвѐс, подве `ска, подце `пка, 
подцепле `ние 

підчепнѝй   подцепля̀емый, подцепля̀ющийся, 
подцепно `й 

підчиснѝй   подчища̀емый, подчища̀ющийся 
підчѝст   подчи `стка 
підчѝстка   подчѝстка 
підчища̀ння   подчи `стка, подчище `ние 
підчѝщений   подчи `щенный 
підчѝщення   подчи `стка, подчище `ние 
підчѝщувальний   подчища `ющий 
підчѝщуваний   подчища̀емый, подчища̀ющийся 
підчѝщування   подчи `стка, подчище `ние 
підчѝщувати, підчѝстити   подчища `ть, 
подчи `стить 

підчі̀плювальний   подцепля `ющий
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підчіплюваний                                                                                               піранометер 

підчі̀плюваний   подцепля `емый, 
подцепля `ющийся 

підчі̀плювання   подце `пка, подцепле `ние 
підчі̀плювати, підчепѝти   подцепля `ть, 
подцепи `ть 

підчіпнѝй   подцепля `ющийся, подцепно `й 
підчі̀пник   подшѝпник 
підчіпнико̀вий   подши `пниковый 
підша̀рок   подсло̀й 
підшѝв   подши `вка 
підшива̀льний   подшива̀ющий, подшѝвочный 
підшѝваний   подшива̀емый, подшива̀ющийся 
підшива̀ння   подши `вка 
підшива̀ти, підшѝти   подшива `ть, подши `ть 
підшѝвка   подшѝвка 
підшивнѝй   подшива̀емый, подшива̀ющийся, 
подшивно `й 

підшѝтий   подшѝтый 
підшиття̀   подшѝвка 
підштовхнѝй   толка̀емый 
підштовхну̀ти   толкну `ть 
підшто̀вхувальний   подта̀лкивающий, 
толка `тельный, толка `ющий 

підшто̀вхуваний   толка `емый 
підшто̀вхування   подта `лкивание, толка `ние 
підшто̀вхувати, підштовхну̀ти   толка̀ть; 
подта `лкивать, подтолкну `ть 

підшто̀вхувач   подта̀лкиватель, толка `тель 
пізнава̀льний   познава `тельный 
пізна̀ваний   познава `емый 
пізна̀нний   познава̀емый 
пізна̀ння   позна `ние 
пійма̀ти, спійма̀ти   ула̀вливать, улови `ть 
пік   пик 
пі̀ка   форште `вень 
піка̀п   пика `п 
пікѐт   пике `т 
пікета̀ж   пикета `ж 
пікнозо̀нд   пикнозо `нд 
пікномѐтер   пикноме `тр 
піко-   пико- 
пікромерѝт   шени `т 
пікува̀ння   пики `рование 
пікува̀ти; пропікува̀ти, спікува̀ти   пикѝровать 
пі̀лерс   пѝллерс 
пі̀лка   полови `нка, поло `тнище 

піло̀н   пило `н 
піло̀т   лётчик 
піля̀стер   пиля `стр 
піля̀стра   пиля `стр 
пі̀льговий   преференциа `льный 
пі̀на   пѐна, спель 
пі̀нистий   пѐнистый 
пінѝстий   пѐнящийся 
пінлѝвий   вспѐниваемый, вспѐнивающийся, 
пе `нящийся 

піноакумуля̀тор   пеноаккумуля `тор 
пінобето̀н   пенобето̀н 
піновідділя̀ч   пеноотдели `тель 
піновідокрѐмлювач   пеноотделѝтель 
піногасі̀ння   пенотуше `ние 
пінога̀сний   противопе `нный 
пінога̀сник   пеногаси `тель, пенотуши `тель 
піногі̀пс   пеноги `пс 
пінозда̀тність   пеноспосо `бность 
пінокера̀міка   пенокера `мика 
пінокерамі̀т   пенокерами `т 
піно̀ль   пино `ль 
піномагнезѝт   пеномагнези `т 
піномета̀л   пеномета̀лл 
пінопла̀ст   пенопла `ст 
піносита̀л   пеносита `лл 
піноскло̀   пеностекло ` 
піносхѝльність   пеноспосо `бность 
пінотві̀рник   пенообразова `тель 
пінотво̀рення   пенообразование 
пінотво̀рний   вспѐнивающий, пенообразу̀ющий 
піноутво̀рення   пенообразование 
піноутво̀рювання   пенообразование 
піноутво̀рювач   пенообразова `тель 
пі̀нта   пи `нта 
пінцѐт   пинце `т 
пінцѐтка   пинце `т 
пі̀нявий   вспе `ненный, пе `нистый 
піня̀вий   пе `нящийся, шипу `чий 
піня̀вість   шипу `честь 
піня̀стий   вспе `ненный 
піпѐтка   пипе `тка 
пірамі̀да   пирамѝда 
піраміда̀льний   пирамида̀льный 
пірамі̀дний   пирамида̀льный 
пірано̀метер   пирано `метр
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пірекс                                                                                                              планований 

пі̀рекс   пѝрекс 
пірѝт   колчеда̀н желѐзный, пирѝт 
пірна̀ч   плу `нжер 
піро-   пиро- 
піроелѐктрика   пироэле `ктрика 
піроксѐн   пироксѐн 
піроксилі̀н   пироксили `н 
піро̀ліз   пирогениза `ция, пиро `лиз 
пірометалу̀ргія   пирометаллу `ргия 
піро̀метер   пиро `метр 
пірона̀фт   пирона `фт 
піроско̀п   пироско `п 
піротѐхніка   пиротѐхника 
піротѝн   пирротѝн 
пірофо̀рний   пирофо `рный 
пірс   пирс 
пісківнѝк   карьѐр песо `чный 
пісківнѝця   песо `чница 
піскі̀вня   карье `р песо `чный 
пісковѐць   песча̀ник 
пісковѝй   песо `чный 
пісковѝк   песча̀ник 
пісковико̀вий   песча̀никовый 
пісковина̀   су̀песь 
піско̀вище   карьѐр песо `чный 
пісковмі̀сний   песконо `сный 
піско̀вня   карье `р песо `чный 
піскоду̀вний   пескоду `вный 
піскомѐт   пескомёт 
піскува̀ння   пескова `ние 
піскува̀тий   песча̀нистый 
післяді̀я   последѐйствие 
післяоса̀дження   послеосажде `ние 
післяосадо̀вий   послеоса `дочный 
післяпла̀та   платёж нало `женный 
післясвіті̀ння   послесвече `ние 
післясві̀чення   послесвече `ние 
післяуда̀рний   послеуда `рный 
піснѝй   то `щий 
піснѝк   отоща `тель, отощи `тель 
пісо̀к   песо `к 
пісо̀чниця   песо `чница 
пістолѐт   пистолѐт 
пістолѐтний   пистоле `тный 
пісто̀ля   пистолѐт 
пісто̀ль   пистолѐт 

пісто̀н   писто `н 
пісто̀нний   писто̀нный 
пістря̀вий   пёстрый 
пі̀тинг   пѝттинг 
пітнѝй   по `тный 
пітнѝк   потни `к 
пітнико̀вий   потнико `вый 
пі̀хва   но `жны 
піч   печь, то̀пка 
пічнѝк   печни `к 
пічня̀віння   набуха̀ние 
пічня̀віти, напічня̀віти   набуха `ть, набу̀хнуть 
піща̀ний   песо `чный 
пла̀вальний   пла̀вательный, пла `вающий 
пла̀вання   пла̀вание 
пла̀вень   флюори `т 
плавѝльник   вы̀плавщик 
пла̀вний   пла `вный 
пла̀вність   пла̀вность 
плаву̀чий   плавно `й, плаву `чий 
плаву̀чість   плаву `честь 
пла̀зма   пла `зма 
пла̀змовий   пла `зменный 
плазмо̀ліз   плазмо̀лиз 
плазмотро̀н   плазмотро `н 
плазмохѐмія   плазмохи `мия 
пла̀зом   плашмя ` 
плазу̀н   гу `сеница 
плака̀т   плака `т 
плако̀ваний   плаки `руемый 
плакува̀льний   плакиро̀вочный, плакѝрующий 
плакува̀льник   плакирова `льщик 
плакува̀ння   плакирова `ние, плакиро `вка 
плакува̀ти   плакѝровать 
план   а̀брис, план 
пла̀нер   пла̀нер 
планѐта   плане `та 
планета̀рій   планета `рий 
планета̀рний   планета `рный 
планзі̀хтер   планзи `хтер, сѝто пло̀ское 
планівнѝй   планиро `вочный, плани `рующий 
планімѐтер   планиме `тр 
планімѐтрія   планиме `трия 
пла̀нка   пла̀нка 
пла̀нковий   пла̀нковый 
плано̀ваний   планѝрованный, планѝруемый, 
плани `рующийся
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плановий                                                                                                               пливкий 

пла̀новий   пла̀новый 
плановѝк   планови `к 
пла̀новість   пла̀новость 
пла̀ново-   пла `ново- 
планомі̀рність   планоме `рность 
плант   вёрстка 
планта̀ж   планта̀ж 
планта̀ція   планта `ция 
плантува̀ння   верста `ние, вёрстка 
плантува̀ти   верста̀ть 
планува̀льний   планиро̀вочный, планѝрующий 
планува̀льник   планиро `вщик 
планува̀ння   плани `рование 
планува̀ти   плани `ровать 
пласкѝй   пло `ский 
пласт   напластова̀ние, пласт, слой 
пла̀стик   пла̀стик, пластма̀сса 
пластика̀т   пластика `т 
пластика̀тор   пластика `тор 
пластика̀ція   пластика `ция 
пла̀стики   пла̀стики 
пластико̀ваний   пластици `руемый, 
пластици `рующийся 

пластикува̀льний   пластици `рующий 
пластикува̀ння   пластици `рование 
пластикува̀ти   пластици `ровать 
пластѝна   пластѝна 
пластѝнка   палѐтка, пласти `нка 
пластѝнковий   пласти `ночный 
пластинотрима̀ч   пластинодержа̀тель 
пластѝнчатий   пласти `нчатый 
пла̀стир   пла `стырь 
пластифіка̀тор   пласти(фи)ка̀тор, размягчѝтель 
пластифіка̀ція   пластифика `ция 
пластифіко̀ваний   пластифици `руемый 
пластифікува̀льний   пластифицѝрующий 
пластифікування   пластифици `рование 
пластифікува̀ти   пластифици `ровать 
пластѝчність   пласти `чность 
пластівцѐвий   хлопяно `й 
пластівці̀   хло `пья 
пласті̀вчастий   хлопьеви `дный 
пластма̀са   пластма̀сса 
пластма̀си   пла `стик 
пла̀та   пла̀та 
плата̀льний   пласту `ющий 

плата̀ний   пласто̀ванный, пласту̀емый, 
пласту `ющийся 

плата̀ння   пластова `ние 
плата̀ти   пластова̀ть 
пла̀тина   пла̀тина 
платині̀т   платини `т 
платино̀ваний   платини `руемый, 
платини `рующийся 

платинува̀льний   платини `рующий 
платинува̀ння   платини `рование 
платинува̀ти, оплатинува̀ти   платини `ровать 
платі̀вка   ламѐль, пале `тка, пла̀стики 
целлюло `зные, пласти `нка 

платівко̀вий   пласти `ночный 
платі̀вчастий   пласти `нчатый 
платі̀ж   платёж 
платі̀жний   платёжный 
платіжоспромо̀жний   платёжеспосо `бный 
платнѝк пода̀тків   налогоплате `льщик 
платня̀   пла `та, ста̀вка 
платомі̀р   пластомѐр 
платфо̀рма   платфо̀рма 
плафо̀н   плафо̀н 
плафо̀нний   плафо̀нный 
плафо̀новий   плафо̀нный 
пла̀ха   пла `ха 
пла̀хта   пла `хта 
пла̀шка   пла̀шка 
плашко̀вт   плашко `ут 
плашкотрима̀ч   леркодержа `тель, 
плашкодержа `тель 

плека̀ння   культива `ция 
плексигла̀с   плексигла `с 
плеохрої̀зм   плеохрои `зм 
плеска̀тий   пло `ский 
плѐсо   плёс(с) 
плестѝ   вить, плести ` 
плѐтений   плетённый 
плѐтення   плетѐние, свя `зка 
плѐтиво   оплётка, плете `ние, сплетѐние 
плеті̀нка   переплёт 
плеті̀ння   переплетѐние 
плечѐ   плечо ` 
плея̀да   плея `да 
плива̀ч   поплаво̀к 
пливкѝй   плыву `чий
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пливкість                                                                                                                     плюс 

плѝвкість   ползу̀честь 
пливтѝ   плыть, течь 
пливу̀н   плыву `н 
пливу̀нний   плыву `нный 
пливу̀чий   плыву̀чий 
пливу̀чість   плыву `честь 
плин   жи `дкость, течѐние 
плѝнний   жѝдкий, теку̀чий 
плѝнність   расплы `вчатость, теку̀честь 
плѝстѝ   плыть, течь 
плита̀   плита ` 
плѝтка   пласти `нка, пли `тка 
плиткѝй   ме `лкий 
плѝткий   мелково `дный 
плѝткість   мелково `дие, мѐль 
плитковѝй   плѝточный 
плиткодо̀нний   мелкодо̀нный 
плитча̀стий   пли `тчатый 
плѝтяний   пли `тчатый 
плі̀вка   плёнка 
плі̀вковий   плёночный 
плівкотві̀рний   плёнкообразу `ющий 
плівкоутво̀рення   плёнкообразова̀ние 
плівкоутво̀рювальний   плёнкообразу `ющий 
плі̀вчастий   плёнчатый 
плід   плод 
плікатѝвний   пликати `вный 
плінт   плинт 
плінто̀ваний   плинто `ванный, плинту `емый, 
плинту `ющийся 

плінтува̀льний   плинту `ющий 
плінтува̀ння   плинтова `ние 
плінтува̀ти   плинтова `ть 
плі̀нтус   плѝнтус 
плі̀нтусний   плѝнтусный 
плі̀сень   плѐсень 
плі̀снява   плѐсень 
плі̀снявий   плѐсневелый 
плісня̀віти   пле `сневеть 
пліт   плетѐнь, плот 
плі̀шка   клин (остроконе `чный), шпо `нка 
плі̀шко-   шпо `ночно- 
плі̀шковий   шпо `ночный 
плодо̀вий   плодо̀вый 
плодовѝтість   плодови `тость 
плодозна̀вство   плодово `дство 

пло̀мба   пло̀мба 
пломбівнѝй   пломбиро̀вочный, пломбѝрующий 
пломбо̀ваний   пломбѝрованный, пломбѝруемый 
пломбува̀льний   пломбиро `вочный, 
пломби `рующий 

пломбува̀ння   пломбѝрование 
пломбува̀ти   пломбѝровать 
пло̀ский   пло `ский 
пло̀ско-   пло `ско- 
плоскогі̀р’я   плато̀ 
плоскогу̀бці   плоскогу `бцы 
плоскопаралѐльний   плоскопаралле `льный 
плоскопротя̀жний   плоскопротя `жный 
плоскошарува̀тий   плоскослои `стый 
плоскошліфува̀льний   плоскошлифова̀льный 
плоскошо̀вний   плоскошо `вный 
плоскощілѝнний   плоскощелево `й 
пло̀товий   плетнёвый 
пло̀ща   пло̀щадь 
площѐвий   площа `дочный 
площина̀   пло̀скость 
площѝнка   площа `дка 
площинко̀вий   площа `дочный 
площѝнний   плоскостно `й 
площиномі̀р   планиме `тр 
плуг   плуг 
плуговѝй   плугово `й 
плу̀нжер   плу̀нжер 
плу̀нжерний   плу̀нжерный 
плуто̀ній   плуто̀ний 
плювіо̀граф   плювио `граф 
плювія̀льний   плювиа `льный 
плюмба̀т   плюмба̀т 
плюмбієва̀тий   свинцо `ванный 
плю̀мбій   свине `ц 
плюмбійлива̀рня   свинцо `во-литѐйная 
плю̀мбійний   свинцо `вый 
плюмбійо̀ваний   освинцо `вываемый 
плюмбійто̀пний   свинцеплави `льный 
плюмбі̀т   плюмбѝт 
плюмбіюва̀льний   освинцо `вывающий 
плюмбіюва̀ння   свинцева `ние 
плюмбіюва̀ти   свинцева `ть 
плюмбіюва̀ти, оплюмбіюва̀ти   освинцо̀вывать, 
освинцева `ть 

плюс   плюс
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плюсовий                                                                                                         повертання 

плюсовѝй   плюсово `й 
плюсува̀ння   плюсова `ние 
плю̀щення   плюще `ние, сплю `щение 
плющѝльний   плющѝльный, сплю̀щивающий 
плющѝльня   плющи `льня 
плю̀щити   плю `щить 
пля̀ма   пя `тно 
плямѝстий   пятни `стый 
плямѝстість   пятни `стость 
пля̀мка   пя `тнышко 
пля̀шечка   пузырёк 
пля̀шка   буты `лка, суле `я, бу `тыль 
пляшко̀вѝй   буты̀лочный 
пнѐвий   шта `мбовый 
пневма̀тика   пневма̀тика 
пневматѝчний   пневмати `ческий 
пневмато̀ліз   пневмато `лиз 
пневмерка̀тор   пневмерка `тор 
пневмоавтома̀тика   пневмоавтома̀тика 
пневмоапара̀т   пневмоаппара `т 
пневмовихлипнѝк   пневмокла̀пан выхлопно̀й 
пневмовідсмо̀ктувач   пневмоотсо̀с 
пневмогальмо̀   пневмото `рмоз 
пневмоглушнѝк   пневмоглуши `тель 
пневмо̀граф   пневмо̀граф 
пневмодвигу̀н   пневмодви `гатель 
пневмозамо̀к   пневмозамо `к 
пневмозатиска̀ч   пневмозажи `м 
пневмозубѝло   пневмозуби `ло 
пневмоколі `сний   пневмоколёсный 
пневмолі̀нія   пневмоли `ния 
пневмомагістра̀ль   пневмоли `ния 
пневмомолото̀к   пневмомолото `к 
пневмомото̀р   пневмомото `р 
пневмо̀ніка   пневмо̀ника 
пневмопо̀від   пневмопри `вод 
пневмопо̀мпа   пневмонасо `с 
пневмопрѝвід   пневмопри `вод 
пневмопрѝстрій   пневмоустро `йство 
пневморелѐ   пневмореле ` 
пневморозподі̀льник   пневмораспределѝтель 
пневмотра̀нспорт   пневмотра `нспорт 
пневмоустатко̀вання   пневмоустро `йство 
пневмохлипа̀к   пневмокла `пан 
пневмоцилі̀ндер   пневмоцили `ндр 
побідѝт   победѝт 

побі̀л   побѐлка 
побі̀лений   полу̀женный 
побілѐнний   лу̀жёный 
побі̀лення   побѐлка 
побілѝти   полу `дить 
побі̀льшання   увеличе `ние 
побі̀льшати   увели `читься, укрупни `ться 
побі̀льшення   укрупне `ние 
побі̀льшувальний   увеличи `тельный 
побі̀льшувач   увеличи `тель 
побі̀чний   акцидѐнтный, втори `чный, 
ко `свенный, побо̀чный 

поблѝжчати   прибли `зиться 
поблѝзу   вблизѝ, побли `зости 
побля̀клий   поблёкший 
побля̀кнути   поблёкнуть 
побо̀рювання   борьба̀ 
побу̀дження   затра̀вка 
побудо̀ва   построе `ние, постро `йка, факту̀ра 
побудо̀ваний   осно `ванный, постро `енный 
побудо̀вний   стро̀ящийся 
побудува̀ння   построе `ние, постро `йка 
побудува̀ти   постро `ить 
побура̀вить   посвердли `ти 
побурі̀лий   побурѐвший 
побурі̀ння   побурѐние 
побуто̀вий   бытово `й 
пова̀лений   обру̀шенный, пова `ленный 
повалѝтися   ру̀хнуть 
поведі̀нка   поведѐние 
повѐрнений   возвращённый 
повѐрнення   возвра̀т, возвращѐние, возмещѐние, 
обраще `ние, поворо `т, реве `рсия, реду̀кция, 
рѐтур 

поверну̀ти   поверну `ть 
повѐрнутий   возвращённый 
поверну̀тися   поверну `ться 
по̀верт   поворо `т 
поверта̀льний   возвраща̀ющий, обраща̀ющий, 
повора `чивающий 

повѐртаний   повора `чиваемый, 
повора `чивающийся 

поверта̀нний   возвра̀тный, возвраща̀ющийся 
поверта̀нно-   возвра `тно- 
поверта̀ння   возвра̀т, возвращѐние, вращѐние, 
обраще `ние, поворо `т, реду `кция
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повертати                                                                                                    повноосьовий 

поверта̀ти, поверну̀ти   воро `чать; враща `ть; 
возвра `тный; возмеща `ть, возмести `ть; 
повора `чивать, поверну `ть 

повертнѝй   повора `чиваемый, 
повора `чивающийся 

повѐрх   свѐрху, эта̀ж, я `рус 
поверхнѐвий   пове `рхностный 
повѐрхні   повѐрхности 
повѐрхня   пове `рхность 
поверхо̀вий   повѐрхностный, эта̀жный, 

я `русный 
повз   танк 
по̀взання   ползу̀честь 
повзкѝй   ползу `чий 
по̀взкність   ползу̀честь 
по̀взність   ползу̀честь 
повзу̀н   движо `к, ползу `н 
повзунѐць   ползуно `к 
повзунко̀вий   ползунко `вый 
повива̀льний   повива `ющий 
повива̀ти, повѝти   повива `ть, пови `ть 
повиса̀льний   повиса `ющий 
повиса̀ти, повѝснути   повиса `ть, пови `снуть 
по̀від   при `вод 
пові̀ддя   па̀водок, пово `дье 
повідѐць   поводо̀к 
повідко̀вий   поводко̀вый, поводо̀чный 
повіднѝй   ведо̀мый, приводно `й 
повідня̀   при `вод 
повідо̀мити   сообщи `ть 
повідо̀млене   сообщённое 
повідо̀млення   извеще `ние, информа̀ция, 
извеще `ние, сообще `ние, уведомлѐние 

повідо̀млюваний   сообща `емый 
повідомля̀ння   сообще `ние 
повідомля̀ти   уведомля `ть, сообща `ть, 
информи `ровать 

повідо̀мний   сообща `емый 
повідцѐвий   поводко̀вый 
по̀віз   экипа `ж 
пові̀льний   мѐдленный, пла `вный, ти `хий 
пові̀льно   мѐдленно 
повільнотужа̀вний   медленносхва̀тывающий 
повінѐвий   па̀водковый 
по̀вінь   наводнѐние, па `водок, пово `дье, 
полново `дье, полово `дье 

пові̀тка   навѐс, сара `й, свес 
повітровипуска̀ння   воздухоудалѐние 
повітрові̀д   воздухово `д 
повітровідві̀д   воздухоотво `д 
повітровідді̀льник   воздухоотделѝтель 
повітровідокрѐмлювач   воздухоотдели `тель 
повітрогі̀н   вентиля `тор, воздуходу̀вка 
повітрогі̀нний   вентиля `торный 
повітроду̀вний   воздуходу `вный 
повітрозабі̀рний   воздухозабо `рный 
повітрозбірнѝй   воздухосбо `рный 
повітрозбірнѝк   воздухосбо `рник 
повітронагніта̀льний   воздухонагнета̀тельный 
повітронагніта̀ч   воздухонагнета `тель 
повітронепроникнѝй   воздухонепроница̀емый 
повітронепронѝкність   воздухонепроница̀емость 
повітроо̀бмін   воздухообме `н 
повітроохоло̀джувач   воздухоохлади `тель 
повітроочѝсник   воздухоочисти `тель 
повітроочѝщувач   воздухоочисти `тель 
повітропла̀вець   аэрона `вт 
повітроподава̀ч   воздуходу `вка 
повітропрові̀ду   воздухопро `вод 
повітропронѝкність   воздухопроница̀емость 
повітророзподі̀льник   воздухораспределѝтель 
повітроруші̀й   пневмодви `гатель 
повітроспускнѝй   воздухоспускно̀й 
повітроусу̀нення   воздухоудале `ние 
повітрохоло̀дник   воздухоохладѝтель 
пові̀тря   во̀здух 
пові̀тря̀ний   возду̀шный, пневмати `ческий 
пові̀тря̀но-   возду̀шно- 
пові̀шення   наве `ска 
по̀вний   по̀лный 
по̀вність   полнота̀ 
повнова̀гий   полнове `сный 
повнова̀гість   полнове `сность 
повнованта̀жний   полногру `зный 
повнові̀сний   полноо `сный 
повново̀ддя   полново `дье 
повново̀дий   полново `дный 
повново̀дний   полново `дный 
повнодерѐвний   полнодреве `сный 
повнозбі̀рний   полносбо `рочный 
повномі̀рний   полноме `рный 
повноосьовѝй   полноо `сный
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повноповоротний                                                                                             погойдний 

повноповоро̀тний   полноповоро `тный 
повнота̀   полнота̀ 
пово̀дження   обраще `ние, поведѐние 
пово̀зовий   экипа `жный 
поволо̀ка   налёт, пелена ` 
поворонѐнний   чернённый 
поворо̀т   поворо̀т 
поворо̀тливість   поворо `тливость 
поворо̀тний   поворо `тный 
поворо̀тник   двойни `к 
поворо̀тниця   стрѐлка железнодоро `жная 
поворухну̀ти   пошевели `ть 
повстѝна   во `йлок, ко̀шма 
повстя̀нѝй   во `йлочный 
по̀всть   во̀йлок, ко̀шма 
повсю̀дно   повсемѐстно 
повсякдѐнно   ежедне `вно 
повто̀р   повторе `ние 
повто̀рений   повто `ренный 
повто̀рення   итера̀ция, повторе `ние 
повторѝти   повтори `ть 
повто̀рний   вторѝчный, повторя `емый, 
повторя `ющийся 

повто̀рно-   повто̀рно- 
повто̀рювальний   повторя `ющий 
повто̀рювальність   кра `тность 
повто̀рюваний   итерацио̀нный, повторя̀емый, 
повторя `ющийся 

повто̀рюваність   повторя `емость 
повто̀рювання   повторе `ние 
повто̀рювач   повтори `тель 
пов’я̀заний   свя `занный 
пов’я̀зувати, пов’яза̀ти   свя `зывать, связа̀ть 
по̀в’язь   а̀нкер, вязь, свя `зка, связь 
погаса̀ння   погаса̀ние, потуха̀ние, угаса `ние, 
эксти `нкция 

погаса̀ти, пога̀снути   потуха `ть, поту `хнуть; 
угаса `ть, уга `снуть 

погаса̀ючий   потуха `ющий 
погасѝти   амортизи `ровать, потуши `ть 
погасѝти, пога̀снути   погаси `ть, пога `снуть 
пога̀слий   пога `сший, поту `хший, уга̀сший 
пога̀снення   потуха `ние 
погаснѝй   амортизи `руемый, потуха `ющий 
пога̀снути   загло̀хнуть 
погаша̀льний   амортизацио `нный, 
амортизи `рующий 

погаша̀ння   амортиза `ция, погаше `ние 
погаша̀ти   амортизи `ровать, погаша `ть 
пога̀шений   поту̀шенный 
пога̀шення   амортиза `ция, погаше `ние 
пога̀шуваний   амортизи `руемый 
пога̀шування   погаше `ние 
пога̀шувати   глуши `ть, погаша `ть 
пога̀шувач   гаси `тель 
погі̀ршення   деграда̀ция, ухудшѐние 
погі̀ршувати, погі̀ршити   ухудша̀ть, уху̀дшить 
поглѝблений   углублённый 
поглѝблення   углублѐние, экскава̀ция 
поглѝблювальний   углубля `ющий 
поглѝблюваний   углубля̀емый, углубля̀ющийся 
поглѝблювання   углублѐние 
поглѝблювати   углубля `ть 
поглѝблюватися, поглѝбитися   углубля̀ться, 
углу `биться 

поглѝблювач   углуби `тель 
поглибнѝй   углубля `емый, углубля `ющийся 
поглѝн   поглощѐние 
поглина̀льний   впѝтывающий, поглотѝтельный, 
поглоща `ющий, сорби `рующий 

поглѝнаний   абсорби `руемый, 
абсорбѝрующийся, поглоща `емый, 
поглоща `ющийся 

поглина̀ння   поглоще `ние, со̀рбция 
поглина̀ти, поглѝнути   адсорби `ровать; 
сорби `ровать; поглоща `ть, поглотѝть 

поглина̀ч   поглоти `тель, сорбѐнт 
поглѝнений   поглощённый, сорбѝрованный 
поглѝнення   поглоще `ние 
поглиннѝй   абсорбѝруемый, абсорбѝрующийся, 
поглоща `емый, поглоща `ющийся 

поглѝнник   поглоти `тель 
поглѝнність   поглоща `емость 
поглѝнути   впита̀ть, сорби `ровать 
по̀гляд   конце `пция, мне `ние 
пого̀да   пого̀да 
пого̀джений   согласо `ванный 
пого̀дженість   согласо `ванность 
пого̀дження   увя `зка 
пого̀джувати, пого̀дити   увя `зывать, увяза̀ть 
погодѝнний   почасово `й 
погойда̀ння   пока̀чивание 
погойднѝй   кача̀ющийся, пока `чиваемый, 
пока `чивающийся
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погойдувальний                                                                                               подолання 

пого̀йдувальний   пока `чивающий 
пого̀йдуваний   пока̀чиваемый, пока̀чивающийся 
пого̀йдування   пока `чивание 
пого̀йдувати, погойда̀ти   пока̀чивать, покача̀ть 
пого̀нний   пого `нный 
погострѝти   поточи `ть 
погравіюва̀ти   потрави `ть 
погранѝчний   грани `чный, пограни `чный 
погро̀жувати   угрожа `ть 
погро̀за   угро `за 
погро̀зливий   угрожа `ющий 
погру̀блений   укрупнённый 
погру̀блення   укрупне `ние 
погру̀блювальний   укрупня `ющий 
погру̀блюваний   укрупня̀емый, укрупня̀ющийся 
погру̀блювання   укрупне `ние 
погру̀блювати, погрубѝти   укрупня̀ть, укрупнѝть 
погру̀блювач   укрупни `тель 
погрубнѝй   укрупня `емый, укрупня `ющийся 
подава̀льний   подаю `щий 
подава̀льник   пита `тель, транспортёр 
пода̀ваний   подава̀емый, представля `емый 
подава̀ння   подава̀ние, пода̀ча, представлѐние 
подава̀ти, пода̀ти   подава `ть, пода `ть; 
представля `ть, предста̀вить 

подава̀ч   су̀ппорт 
подавнѝй   подаю `щийся 
по̀даний   предста̀вленный 
пода̀нний   подаю `щийся 
подання̀   пода̀ча, представле `ние 
податко̀вий   нало̀говый 
податкоспромо̀жність   налогоспосо `бность 
пода̀тливість   пода̀тливость 
податнѝй   подава̀емый, подаю `щийся 
пода̀ток   нало `г 
пода̀ча   пода̀ча, представле `ние 
подві̀йний   бина̀рный, двойно̀й, двукра̀тный, 
дублѐтный, удво̀енный 

подві̀йність   дво `йственность 
подві̀йно   вдвойне ` 
подвійновгну̀тий   двояково `гнутый 
подвійнозало̀мний   двоякопреломля `ющий 
подвійноопу̀клий   двояковы `пуклый 
подві̀р’я   двор 
подво̀єний   сдво̀енный, удво `енный 
подво̀єння   дублѝрование, сдвоѐние, удвоѐние 

подво̀їтися   удво̀иться 
подво̀ювання   удвое `ние 
подво̀ювати   дублѝровать 
подво̀ювати, подво̀їти   удва̀ивать, удво `ить 
подво̀ювач   дублика `тор 
подѐрти   порва `ть 
подѐртий   по̀рванный 
поді̀бний   конфо̀рмный, подо̀бный, похо̀жий, 
схо `дственный 

поді̀бність   анало̀гия, схо̀дство 
по̀діл   деле `ние, раздѐл 
поді̀лення   делѐние, разбѝвка, раздѐл, разделѐние 
по̀ділка   делѐние 
поділко̀ваний   градуи `рованный 
поділко̀вий   градуѝрованный 
поділкува̀ння   градуи `рование, градуиро `вка 
поділкува̀ти   градуѝровать 
поді̀ля̀ний   разделя̀ющийся, разбѝвка, раздѐл, 
разделѐние 

поділя̀ти, поділѝти   разбива `ть, разбѝть; 
разделя `ть, раздели `ть 

поді̀льний   делѝмый, делѝтельный, деля̀щийся, 
раздели `тельный 

подільнѝй   разделя `емый, разделя `ющийся 
поді̀льник   дели `тель, раздели `тель 
поді̀льність   делѝмость, дискретиза̀ция 
поді̀льчий   делѝтельный, деля `щий 
подірко̀ваний   перфори `рованный 
подіркува̀ння   перфори `рование 
по̀діюм   по̀диум 
поді̀я   собы̀тие, факт 
поді̀яти   повлия̀ть, повлия̀ть, подѐйствовать 
подобо̀во   посу̀точно 
подовга̀стість   продолгова `тость 
подо̀вжений   удлинённый, удлини `вшийся 
подо̀вження   удлине `ние 
подовжѝнний   пого `нный 
подовжнѝй   удлиня `емый, удлиня `ющийся 
подо̀вжник   удлини `тель 
подо̀вжній   продо̀льный 
подо̀вжувальний   удлинѝтельный, удлиня̀ющий 
подо̀вжуваний   удлиня̀емый, удлиня̀ющийся 
подо̀вжування   удлине `ние 
подо̀вжувати, подо̀вжити   удлиня̀ть, удлинѝть 
подо̀вжувач   удлини `тель, эксте`ндер 
подола̀ння   преодолева `ние
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подорож                                                                                                          позначаний 

по̀дорож   рѐйс 
подра̀зник   раздража `тель 
подра̀знювальний   раздража `ющий 
подранкува̀ння   обши `вка 
подрі̀б   размельчѐние 
подрі̀бнений   измельчённый, раздро̀бленный, 
размельчё̀нный 

подрі̀бненість   раздро̀блѐнность 
подрі̀бнення   дроблѐние, измельчѐние, 
мельча̀ние, мельчѐние, раздроблѐние, 
размельчѐние 

подрібнѝй   дроблёный, дробя `щийся, 
измельча̀емый, измельча̀ющийся, 
раздробля `емый, раздробля `ющийся 

подрі̀бнювальний   дробя̀щий, измельча̀ющий, 
раздробля `ющий 

подрі̀бнюваний    дроблённый, дроби `мый, 
дробя `щийся, измельча̀емый, 
измельча̀ющийся, раздробля `емый, 
раздробля `ющийся 

подрі̀бнюваність   дробѝмость 
подрі̀бнювання   измельчѐние, мельчѐние, 
раздроблѐние, размельчѐние 

подрі̀бнювати, подрібнѝти   дробѝть; 
измельча `ть, измельчѝть; кроши `ть; 
мельчѝть; раздробля `ть, раздробѝть 

подрі̀бнювач   дезинтегра̀тор, измельчѝтель, 
кроши `тель 

подря̀паний   поцара̀панный, процара̀панный 
подря̀пина   цара̀пина 
поду̀шка   поду `шка 
поемалюва̀ння   эмалѝрование 
поемальо̀ваний   эмали `рованный 
поєдна̀нний   сочета̀ющийся 
поєдна̀ння   агрегати `рование, агрега `ция, 
ко̀мплекс, слия̀ние, соединѐние, сочета̀ние 

поєдна̀ти   совмести `ть 
поє̀днувальний   сочета̀ющий 
поє̀днуваний   сочета̀ющийся 
поє̀днування   соедине `ние, сочета̀ние 
поє̀днувати   совмеща `ть, сочета `ть 
пожва̀влення   активиза `ция, оживле `ние 
пожвавля̀ння   оживле `ние 
пожѐжа   пожа `р 
пожежоохоро̀нний   противопожа̀рный 
пожѝва   пита `ние 

пожѝвний   пита̀тельный 
пожоло̀бити   перекоро `бить, покоро `бить 
пожоло̀битися   покоро `биться 
пожоло̀блений   перекоро `бленный, 
покоро `бленный 

пожоло̀бленість   покоро `бленность 
по̀за   вне, сверх 
позазвуковѝй   инфразвуково `й 
позакошто̀рисний   внесме `тный 
позапічнѝй   внепечно `й 
позапла̀новий   внепла `новый 
позарахунко̀вий   внерасчётный 
позасистѐмний   внесисте `мный 
позацентро̀вий   внеце `нтренный 
позацентро̀вість   внеце `нтренность, 
эксцентрисите `т 

позацѝкловий   внеци `кловый 
позачасовѝй   сверхуро `чный 
позачерво̀ний   ифракра `сный 
позачерго̀вість   внеочерёдность 
позбува̀льний   избавля `ющий 
позбу̀ваний   избавля `емый, избавля̀ющийся 
позбува̀тися, позбу̀тися   избавля̀ться, изба̀виться 
позбувнѝй   избавля `емый, избавля `ющийся 
поздо̀вжній   продо̀льный 
поздо̀вжньо-   продо `льно- 
позѐм   горизо `нт 
позѐма   горизонта `ль 
позѐмий   горизонта `льный 
позѐмно   горизонта `льно 
позѐмо   горизонта `льно 
поземомі̀р   лот 
по̀зика   креди `т, ссу̀да 
позикода̀вець   ссудода̀тель 
позитѝв   позити `в 
позитѝвний   позити `вный, положѝтельный 
позитѝвність   положи `тельность 
позитро̀н   позитро `н 
позѝція   пози `ция 
позича̀ти   занима̀ть 
по̀зичка   ссу `да 
позі̀рний   ка̀жущийся, мнѝмый; вообража̀емый 
позмі̀нний   поперемѐнный, посмѐнный 
позна̀ка   обозначѐние 
познача̀льний   отмеча̀ющий, помѐченный 
познача̀ний   отмеча̀емый, отмеча̀ющийся
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позначання                                                                                                     полаковний 

познача̀ння   мѐтка, обозначѐние, отме `тка 
познача̀ти, позна̀чити   намеча̀ть, наме `тить; 
обознача̀ть, обозна̀чить; отмеча̀ть, отмѐтить; 
помеча `ть, помѐтить 

позна̀чений   маркиро̀ванный, обозна̀ченный, 
отмѐченный 

позна̀чення   мѐтка, обозначѐние, отме `тка, 
сигнату `ра 

по̀значка   засѐчка, знак, мѐтка, обозначѐние, 
отмѐтка 

позна̀чка   размѐтка 
позна̀чний   мѐченный, мѐченый, обознача̀емый, 
отмеча̀емый, отмеча̀ющийся 

позна̀чник   ма̀ркер, мѐтчик 
позна̀чуваний   мѐченный, обознача̀емый, 
отмеча̀емый, отмеча̀ющийся 

позна̀чування   маркиро `вка 
позна̀чувати   маркирова `ть 
позоло̀чення   золочѐние 
позондо̀ваний   позонди `рованный 
позондува̀ти   позонди `ровать 
п(р)оінформо̀ваний   информи `рованный 
п(р)оінформо̀вний   информи `руемый 
поіржаві̀ння   ржавле `ние 
покадмійо̀ваний   кадмѝрованный 
пока̀жчик   ѝндекс, указа̀тель 
по̀каз   показа `ние 
показа̀ння   показа̀ние 
показнѝй   пока `зываемый 
показнѝк   ѝндекс 
пока̀зник   показа̀тель, указа̀тель 
показнико̀вий   показа `тельный 
пока̀зувальний   пока `зывательный, 
пока `зывающий, пока `зывающий 

пока̀зуваний   пока̀зываемый, представля̀емый 
пока̀зування   показа̀ние 
пока̀зувати, показа̀ти   пока̀зывать, показа̀ть; 
представля̀ть, предста̀вить; ука̀зывать, указа̀ть 

пока̀зувач   индика `тор 
покварта̀льний   ежекварта `льный 
покеро̀вний   управля `емый 
покида̀ння   броса̀ние 
покида̀ти, покѝнути   броса̀ть, бро̀сить; оставля̀ть, 
оста `вить 

покѝдище   отва `л 
по̀кидьки   отбро̀сы 

покѝнутий   бро `совый, бро `шенный 
покі̀с   поко `с 
по̀клад   за̀лежь 
по̀клади   месторожде `ние 
покла̀сти   положи `ть 
покла̀цування   прощёлкивание 
по̀ковзань   башма̀к 
поко̀лений   поко̀лотый 
поколива̀ти   поколеба `ть 
поколі̀ння   генера̀ция, поколе `ние 
поколо̀ти   поколо̀ть 
поко̀лотий   ко `лотый, поко `лотый 
покосѝти   покосѝть 
поко̀ст   оли `фа 
покрапко̀ваний   пункти `рованный 
покрапко̀вний   пункти `руемый 
покрапкува̀ння   пунктиро `вка 
покра̀щений   улу̀чшенный 
покра̀щувати, покра̀щити   улучша̀ть, улу̀чшить 
по̀крив   дѐка, покры `тие, шлем 
покрѝва   покры `шка 
покрива̀льний   кро `вельный, покрыва `ющий 
покрѝваний   покрыва `ющийся 
покрива̀ння   нанесѐние, нанѐсение покры̀тия, 
обкла̀дка, покры̀тие 

покрива̀ти, покрѝти   кры `ть; накрыва `ть; 
покрыва `ть; укрыва `ть, укры `ть 

покривѝти   покоси `ть 
по̀кривка   кры `шка, покры `шка 
покривнѝй   покро `вный, покрыва̀емый, 
покрыва `ющийся 

покрѝвність   укры `вистость 
покрѝтий   покры̀тый, укры `тый 
покриття̀   возмеще `ние, кры `ша, нанесе `ние, 
покро `в, покры `тие 

покрѝшений   измельчённый 
покрѝшення   измельчѐние 
покрѝшка   покры̀шка 
покрівѐльний   кро `вельный 
покрівѐльник   кро `вельщик 
покрівѐць   капо `т, чехо `л 
покрі̀вля   кро̀вля, кры̀ша, покры̀тие, покры̀шка 
пола̀годжений   почи `ненный 
пола̀годження   исправлѐние, чѝнка, почѝнка 
поладна̀ти   почини `ть 
полако̀вний   лакиро `ванный, лакиру `емый, 
лакиру `ющийся
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поламаний                                                                                                     полірування 

пола̀маний   изло̀манный, поло `манный 
полама̀ння   поло̀мка 
полама̀ти   полома̀ть 
полато̀вний   латиро `ванный, латиру `емый, 
латиру `ющийся 

по̀ле   бе `рег, о `бласть, по̀ле, фон 
полѐгшений   облегчённый 
полѐгшення   облегчѐние 
полѐгшувальний   облегча̀ющий 
полѐгшуваний   облегча̀емый 
полѐгшування   облегчѐние 
полѐгшувати, полѐгшити   облегча̀ть, облегчѝть 
полѝв   поли `в 
полѝва   глазу̀рь, мурава̀, покры̀тие эма̀левое, 
эма̀ль 

полива̀льний   полива `ющий, поли `вочный 
полива̀льниця   лѐйка 
полѝваний   полива `емый, полива̀ющийся, 
эма̀левый 

полива̀ння   муравле `ние, поли `в, полива̀ние, 
эмалѝрование 

полива̀ти, полѝти   полива `ть, поли `ть; 
эмалѝровать 

поливнѝй   полива̀емый, полива `ющийся, 
поливно `й 

поливо̀вання   эмалѝрование 
поливува̀ння   глазуро `вание, нанѐсение 
глазу `ри 

полѝв’яний   глазуро `ванный, эма̀левый, 
эмалѝрованный 

полѝв’яник   эмалиро `вщик 
по̀лиск   глянц, лоск, отли `в 
полѝскування   отсве `чивание 
полѝскувати   отлива `ть, отли `ть 
полѝтий   поли `тый, эмали `рованный 
полиття̀   поли `в, полива `ние, эмали `рование 
полицетрима̀ч   полкодержа `тель 
полѝця   по̀лка, стелла `ж, таре `лка 
полѝчка   по̀лка, по̀лочка, таре `лка 
поличко̀вий   по̀лочный, таре `лочный 
по̀лі-   по̀ли- 
поліакрила̀т   полиакрила `т 
поліамі̀д   полиамѝд 
полібутадіє̀н   полибутадие `н 
поліварія̀нтний   поливариа `нтный 
полівінілацета̀т   поливиниацета `т 

полівінілбензѐн   поливинилбензо̀л 
полівінілформа̀ль   формва `р 
полівінілхлорѝд   поливинилхлорѝд 
полігармоні̀чний   полигармони `ческий 
поліго̀н   полиго `н 
полігона̀льний   полигона `льный 
полігономѐтрія   полигоногме `трия 
полігра̀ф   полигра̀ф 
полігра̀фія   полиграфи `я 
полідиспѐрсний   полидиспе `рсный 
полідиспѐрсність   полидиспе `рсность 
поліѐдер   полиэ̀др 
поліелектролі̀ти   полиэлектроли `ты 
поліѐст   полиэ `ст, полиэтиленста̀ль 
поліетѐн   полиэтиле `н,полиэте `н, полите `н 
поліетилѐн   полиэтилѐн, полиэтѐн, политѐн 
поліетиленоксѝд   полио `кс 
поліетиленста̀ль   полиэ̀ст, полиэтиленста̀ль 
поліконденса̀ція   поликонденса `ция 
полікриста̀л   поликриста `лл 
поліксѐн   поликсѐн 
полімѐнт   полимѐнт 
полімѐр термореактѝвний   реактопла `ст 
полімѐри   полимѐры 
полімеризаці̀йний   полимеризацио `нный 
полімериза̀ція   полимериза `ция 
полімѐрія   полимѐрия 
полімѐрний   полимѐрный 
полімерува̀ння   полимериза `ция 
поліметалѐвий   полиметалли `ческий 
поліметалі̀чний   полиметалли `ческий 
поліморфі̀зм   полиморфи `зм 
полімо̀рфний   полиморфи `ческий, 
полимо `рфный 

поліно̀м   многочлѐн, полино `м 
поліно̀мний   полиномиа `льный 
поліо̀кс   полио `кс 
поліпропілѐн   полипропиле `н 
полі̀пшений   улу̀чшенный 
полі̀пшення   улучше `ние 
полі̀пшування   улучше `ние 
полі̀пшувати, полі̀пшити   улучша̀ть, улу̀чшить 
поліро̀ваний   полиро `ванный, полиру `емый 
полірува̀льний   полиро `вочный, 
полиру `ющий 

полірува̀ння   полирова `ние, шкурѐние
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полірувати                                                                                                           помірний 

полірува̀ти   глянцева `ть, полирова̀ть 
по̀ліс   по `лис 
полісилокса̀ни   полимѐры крѐмнийорганѝческие 
поліспа̀ст   полиспа `ст 
полістиро̀л   полистиро `л 
політѐн   полиэтиле `н,полиэте `н, полите `н 
політетрафлюоретилѐн   политетрафторэтилѐн 
політетрафлю̀оретилен   тефло̀н 
політехні̀чний   политехни `ческий 
політу̀ра   политу̀ра 
поліфо̀нія   полифони `я 
поліхлорвіні̀л   поливинилхлори `д, 
полихлорвини `л 

поліхлоретѐн   полихлорвини `л 
поліхроматѝчний   полихромати `ческий 
поліхро̀мний   полихромати `ческий 
полічѝти   посчита̀ть, сосчита `ть 
половѝна   полови `на 
половѝнка   полови `нка 
половѝнний   полови `нный 
половѝнник   полови `нник 
половинча̀к   полкирпича ` 
половѝнчастий   полови `нчатый 
половѝнчастість   полови `нчатость 
половня̀к   полови `нник, половня `к 
поло̀гий   пока `тый, поло `гий 
поло̀гість   пока `т, пока `тость, поло̀гость 
пологоспаднѝй   пологопа `дающий 
поло̀ження   позѝция, положе `ние 
поло̀жистий   поло̀гий 
поло̀жистість   поло `гость 
по̀лоз   по `лоз 
поло̀зки   сала `зки 
полозко̀вий   сала̀зочный 
полока̀ння   полоска `ние 
поло̀маний   поло̀манный 
поло̀мання   поло̀мка 
поломѝти   полома̀ть 
поло̀ній   поло `ний 
полоска̀ння   полоска `ние 
поло̀тнище   поло̀тнище 
полотно̀   полотно `, холст 
полотня̀ний   полотня `ный, холсти `нный, 
холщё `вый 

полу̀да   полу `да 
полу̀джений   полу̀женный 

полудѝти   полу `дить 
полуднѝй   лужёный 
полуменѝстий   пламеви `дный 
полуменѝстий   пламени `стый 
по̀лумінь   пла̀мя 
по̀лум’я   пла `мя 
полум’явло̀влювач   пламеулови `тель 
полум’яга̀сник   пламегаси `тель 
полум’янѝстий   пламени `стый 
полум’я̀ніти   пыла̀ть 
полу̀торка   полу̀торка 
по̀люс   по̀люс 
по̀люсний   по̀люсный 
поляриза̀ція   поляриза̀ция 
поляризо̀ваний   поляризу `емый, 
поляризу `ющийся 

поляризо̀ваність   поляризу `емость 
поляризува̀льний   поляризу `ющий 
поляризува̀ти, споляризува̀ти   поляризова̀ть 
полярѝметер   поляри `метр 
поляримѐтрія   поляриметри `я 
поляриско̀п   поляриско `п 
поля̀рний   поля `рный 
поля̀рність   поля `рность 
полярогра̀фія   полярогра `фия 
поляро̀н   поляро̀н 
поля̀скування   прощёлкивание 
польовѝй   полево `й 
помазо̀к   помазо̀к 
пома̀зування   пома̀зывание 
помара̀нчовий   ора `нжевый 
помастѝти   нама̀слить, пома `зать 
помѐл   размо̀л 
помѐншалий   убы̀вший 
помѐншення   убыва `ние 
помѐшкання   жили `ще, помеще `ние жило `е 
по̀милка   непра̀вильность, ошѝбка, просчёт 
помилко̀вий   ло̀жный, непра `вильный, 
оши `бочный 

помилко̀вість   оши `бочность 
помі̀днений   омеднённый 
помі̀днення   омеднѐние 
поміднѝй   омедня `емый 
помі̀днювальний   омедня `ющий 
помі̀днюваний   омедня `емый 
помі̀рний   срѐдний,  умѐренный
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помірність                                                                                                       попередньо 

помі̀рність   умѐренность 
помі̀ст   настѝл, платфо̀рма, плот, пол (земляно̀й), 
помо `ст, эстака `да 

по̀місь   гибрѝд, по `месь 
помі̀тити   заме `тить 
помі̀тка   ме `тка 
помі̀тний   замѐтный, ощути `мый 
помі̀тність   ощути `мость 
помі̀чений   замѐченный 
помі̀чення   ме `тка 
помічнѝк   подсо̀бник 
поміща̀ння   помеще `ние 
поміща̀ти, помістѝти   включа `ть, включи `ть; 
помеща `ть, помести `ть 

помі̀щення   помеще `ние 
помножа̀ти, помно̀жити   помножа̀ть, помно̀жить 
помно̀жений   умно `женный 
помно̀ження   умноже `ние 
помно̀жувальний   умножи `тельный 
помно̀жування   умноже `ние 
помно̀жувати, помно̀жити; мно̀жити   
умножа `ть, умно `жить 

помно̀жувач   умножи `тель 
помо̀рщення   рифле `ние 
помосяжо̀ваний   латуни `рованный 
помосяжо̀вний   латуни `руемый, 
латуни `рующийся 

помосяжува̀ння   латуни `рование 
по̀мпа   насо `с, по̀мпа 
помпа̀ж   помпа `ж 
по̀мпо-   насо̀сно- 
помпо̀вий   насо `сный, по `мповый 
помпо̀вний   нака̀чиваемый 
помпо̀вня   помеще `ние насо `сное 
помпозмі̀шувач   насо `сомеша `лка 
помпува̀льний   нака `чивающий 
помпува̀ння   кача̀ние, нака̀чивание, отка̀чивание 
помпува̀ти   кача̀ть 
помпува̀ти, напомпо̀вувати, напомпува̀ти   
нака `чивать, накача̀ть 

помутні̀ння   помутне `ние 
помутні̀ти   помутне `ть 
пом’якша̀ти   смягчи `ться 
пом’я̀кшений   смягчённый 
пом’якшѐнний   смягча̀емый, смягча̀ющийся 
пом’я̀кшення   смягчѐние, умягчѐние 

пом’я̀кшувальний   смягча̀ющий 
пом’я̀кшувальний   смягчи `тельный 
пом’я̀кшуваний   смягча̀емый, мягча̀ющийся 
пом’я̀кшування   смягчѐние, умягчѐние 
пом’я̀кшувати, пом’я̀кшити   смягча̀ть, смягчѝть 
пом’я̀кшуватися   смягча̀ться 
пом’я̀кшувач   мягчи `тель, смягчѝтель, 
умягчи `тель 

пом’я̀тий   помя `тый, смя `тый 
по̀над   сверх 
понадзмі̀нний   сверхсме `нный 
понадлімі̀тний   сверхлими `тный 
понаднорматѝвний   сверхлими `тный 
понадтерміно̀вий   сверхсро `чный 
понікелюва̀ння   никели `рование 
понікельо̀ваний   никели `рованный 
понікельо̀вний   никели `руемый, 
никели `рующийся 

поно̀влення   обновле `ние 
поно̀влювання   обновле `ние 
поновля̀ти, поновѝти   обновля `ть, обнови `ть 
понто̀н   понто `н 
понто̀нний   понто̀нный 
поня̀ття   поня `тие 
поодино̀кий   едини `чный, одино `чный, 
споради `ческий, ча `стный 

поочища̀ти   потрави `ть 
попада̀ти, попа̀сти   попада `ть, попа `сть 
попа̀рно   попа `рно 
попелевѝдалення   золоудале `ние 
попелѝстий   пѐпельный 
попелоло̀вник   золоулови `тель 
попеля̀стий   пѐпельный 
попереджа̀льний   предупрежда `ющий 
попереджа̀ння   предварѐние, предупреждѐние 
попереджа̀ти, поперѐдити   предупрежда `ть, 
предупреди `ть; предваря `ть, предвари `ть 

поперѐджений   предупреждённый 
поперѐдження   предварѐние, предупреждѐние 
поперѐджувальний   предупрежда̀ющий 
поперѐджуваний   предупрежда `емый 
попереднѝй   предупрежда `емый 
поперѐдній   предвари `тельный, 
предше `ствующий 

поперѐдність   предвари `тельность 
поперѐдньо   предвари `тельно
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поперек                                                                                                          порівнянний 

поперѐк   поперёк 
поперемі̀нний   попереме `нный 
поперемі̀нність   попереме `нность 
поперѐчка   перекла `дина, перемы̀чка, 
попере `чина 

поперѐчний   попере `чный 
поперѐчник   диа̀метр, попере `чник, ты `чок 
поперечнико̀вий   тычко `вый 
поперѐчно-   попере `чно- 
по̀пит   спрос 
по̀питний   ходово `й 
по̀піл   зола `, пе `пел 
попі̀льний   зо̀льный, пе `пельный 
попі̀льник   зо̀льник, поддува `ло, зо̀льник, 

я `ма зо̀льная 
попі̀льність   зо `льность 
попільну̀ха   ѝзвесть гашённая 
поплавѐць   поплаво `к 
поплаво̀к   поплаво `к 
поплавцѐвий   поплавко `вый 
поплако̀ваний   плакиро `ванный 
поплако̀вний   плаки `руемый 
поплакува̀ння   плакиро `вка 
поплакува̀ти   плаки `ровать 
поплу̀тати   попу̀тать 
попо̀внений   попо `лненный 
попо̀внення   пополне `ние 
поповнѝй   пополня `емый, пополня `ющийся 
попо̀внювальний   пополни `тельный 
попо̀внюваний   пополня̀емый, пополня̀ющийся 
попо̀внювання   пополне `ние 
попо̀внювати, попо̀внити   пополня̀ть, попо̀лнить 
попо̀внювач   пополни `тель 
поповня̀льний   пополня `ющий 
попра̀ва   попра `вка 
попра̀вка   попра̀вка 
поправко̀вий   попра `вочный 
попра̀влений   попра `вленный 
попра̀влення   попра `вка, поправлѐние 
попра̀влювальний   поправля `ющий 
попра̀вля̀ний   поправля̀емый, поправля̀ющийся 
поправля̀ння   попра `вка, поправлѐние 
поправля̀ти, попра̀вити   исправля `ть, 
испра `вить; поправля `ть, попра `вить 

попра̀вний   исправи `мый, поправля `емый, 
поправля `ющийся, ремо̀нтный 

попру̀га   подпру̀га, трок 
по̀пуск   о̀тпуск, по `пуск, послаблѐние 
попуска̀льний   ослабля `ющий 
попу̀сканий   отпуска `емый, тра̀вленный 
попуска̀ння   о̀тпуск, послаблѐние, распуска̀ние, 
стра `вливание, травле `ние 

попуска̀ти   потрави `ть, трави `ть 
попуска̀ти, попустѝти   отпуска̀ть, отпустѝть; 
послабля̀ть, посла̀бить; распуска̀ть, распустѝть 

попу̀щений   осла̀бленный 
попу̀щення   о̀тпуск, послабле `ние 
по̀ра   по `ра 
поража̀ти, поразѝти   поража `ть, порази `ть 
пора̀зка   поражѐние 
по̀рання   убо `рка, ухо `д 
порахо̀ваний   отсчѝтанный 
порахува̀ти   посчита̀ть, сосчита̀ть 
по̀рваний   по̀рванный 
порва̀ти   порва `ть 
по̀рення   спа̀рывание 
порѐпаний   потрѐскавшийся, потрѐсканный, 
растре `скавшийся 

порѐпання   растрѐскивание 
порѐпатися   потрѐскаться 
поржаві̀ти   заржавѐть 
порива̀ння   захва̀т 
порѝвчастий   поры `вистый 
пориско̀ваний   заштрихо `ванный 
порискува̀ти   заштрихова `ть 
по̀ристий   по̀ристый, ячѐистый 
по̀ристість   по̀ристость 
порі̀внювальний   сличи `тельный, 
сопоставля `ющий 

порі̀внюваний   сопоставля `емый, 
сопоставля `ющийся, сра `вниваемый 

порі̀внюваність   сравни `мость 
порі̀внювання   сопоставле `ние, сравне `ние, 
сра `внивание 

порі̀внювати, порівня̀ти   сопоставля `ть, 
сопоста `вить; сра̀внивать, сравнѝть 

порі̀внюватися   соизмеря `ться 
порі̀внювач   компара `тор 
порівня̀льний   сравни `тельный 
порівня̀ний   сопоста `вленный 
порівня̀нний   соизмери `мый, сопоставѝмый, 
сопоставля `емый, сопоставля `ющийся, 
сра `вниваемый, сравни `мый
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порівнянність                                                                                                      посилати 

порівня̀нність   соизмерѝмость, сопоставѝмость, 
сравни `мость 

порівня̀ння   параллели `зм, сопоставле `ние, 
сравне `ние, сра `внивание 

порі̀г   поро `г 
поро̀говий   поро̀говый 
поро̀да   поро `да 
поро̀ди   поро `ды 
породовідбі̀йник   породоотбо `йщик 
породовідді̀льник   породоотделѝтель 
породонаванта̀жувальний   породопогру̀зочный 
породоочиснѝк   породоочисти `тель 
порожнѐча   ва̀куум,  пустота ` 
порожнѝна   кавѐрна, ка `мера, по `лость 
порожнѝнний   пусто `тный 
порожнѝстий   по̀лый, пусто `й, пустоте `лый 
порожнѝстість   пустота ` 
поро̀жній   пусто `й 
поро̀жність   пустота ` 
порожня̀   ва̀куум 
поро̀жнява   ва̀куум, кавита `ция, пустота ` 
порожнявомі̀р   вакуумме `тр 
порозкѝданий   разбро `санный 
пороло̀н   пороло̀н 
поропла̀ст   поропла `ст 
пороутво̀рення   порообразова `ние 
пороутво̀рювач   порообразова `тель 
порофо̀р   порообразова `тель 
по̀рох   по̀рох, пыль 
порохно̀   труха ` 
порохня̀   труха ` 
порохня̀вий   трухля `вый 
порохня̀нка   пушо `нка 
пороховѝй   порохово `й 
порохотя̀г   пылесо `с 
порошѝнка   пороши `нка 
порошѝти   пороши `ть, пыли `ть 
порошко̀вий   порошко `вый, порошо `чный 
порошкоподі̀бний   порошкови `дный 
порошнѝй   пы `льный 
порошо̀к   порошо `к 
по̀рскати, по̀рснути   бры̀згать, бры `знуть 
порт   порт 
порта̀л   порта̀л 
порта̀льний   порта̀льный 
портатѝвний   портати `вный 

портатѝвність   портати `вность 
портландцемѐнт   портландцеме `нт 
портландцемѐнт   цемѐнт портле `ндский 
по̀руб   вы̀руб 
пору̀баний   ру `бленый 
поруба̀ти   посе `чь 
порува̀тий   по `ристый, ячѐистый 
порува̀тість   по `ристость 
поруді̀лий   побурѐвший, побуре `вший 
поруді̀ння   побурѐние, побуре `ние 
пору̀ка   гара̀нтия 
пору̀хати   пошевели `ть 
по̀руч   о̀коло, ря `дом 
по̀ручень   по̀ручень 
пору̀ччя   пери `ла, по `ручень 
пору̀шений   нару̀шенный 
пору̀шеність   наруше `ние 
пору̀шення   наруше `ние 
порушнѝй   наруша `емый 
пору̀шувальний   наруша `ющий 
пору̀шуваний   наруша `емый 
пору̀шувати, пору̀шити   наруша̀ть, нару̀шить 
порфі̀р   порфи `р 
порцеля̀на   фа̀рфо̀р 
порцеля̀но̀вий   фарфо `ровый 
порціюва̀ння   квантова̀ние, порционѝрование 
по̀рція   до̀за, квант, по `рция 
по̀ршень   по̀ршень 
поршнѐвий   поршнево `й 
по̀ряд   о̀коло, ря `дом 
порядко̀вий   ордина `льный, поря `дковый 
поря̀док   поря `док, разбо̀рка 
поса̀д   поста `в 
поса̀джений   поса̀женный 
посаднѝй   поса `дочный 
посві̀дчення   распи `ска 
посерѐдник   ма̀клер 
посерѐдництво   медиа `ция 
посерѐдній   ко̀свенный, промежу `точный 
посѐсія   арѐнда 
посѐсор   аренда `тор 
посила̀льний   посыла `ющий 
посѝланий   посыла `емый 
посила̀ння   переда̀ча, посыла `ние, посы `лка, 
ссы `лка 

посила̀ти, посла̀ти   отправля `ть, отпра `вить; 
посыла `ть, посла `ть
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посилений                                                                                                        посушений 

посѝлений   подкреплённый, усѝленный, 
уси `лившийся 

посѝлення   активи `рование, усилѐние 
по̀силка   посы `лка 
посѝлювальний   уси `ливающий 
посѝлюваний   уси `ливаемый 
посѝлювання   активи `рование, усиле `ние 
посѝлювати, посѝлити   интенсифицѝровать; 
подкрепля̀ть, подкрепѝть; усѝливать, усѝлить; 
форси `ровать 

посѝлювач   интенсифика `тор 
посѝльний   посы̀лочный, уси `ливаемый 
посинѝти   посини `ть 
посипа̀ння   посы̀пка 
посипа̀ти, посѝпати   усыпа `ть, усы `пать 
посі̀бник   посо `бие 
посі̀в   посе `в 
посівнѝй   посевно `й 
посіктѝ   посе `чь 
посі̀чений   ру̀бленый 
посла̀бина   послаблѐние 
посла̀блений   осла̀бленный 
посла̀блення   ослаблѐние, послаблѐние 
посла̀блювальний   ослабля `ющий 
посла̀блювання   ослаблѐние 
посла̀блювати, посла̀бити   ослабля̀ть, осла̀бить 
посла̀блювач   ослабѝтель 
послабля̀ння   послабле `ние 
послабля̀ти, посла̀бити   послабля̀ть, посла̀бить 
по̀сланий   отпра̀вленный 
посла̀ння   посыла̀ние, посы `лка 
по̀слід   отхо `д 
послідо̀вний   консекути `вный, логи `ческий, 
логи `чный, послѐдовательный 

послідо̀вність   после `довательность, 
прее `мственность 

послідо̀вно   послѐдовательно 
посо̀лений   со̀ленный, солёный 
посорто̀вний   сортѝруемый, сортиру̀ющийся 
поспі̀шний   курсо̀рный, спе `шный 
посрі̀блений   осеребрённый, посеребрённый, 
серебрёный, сере `бреный 

посрі̀блення   осеребре `ние, посеребрѐние 
посріблѝти   посеребри `ть 
посрі̀блювання   осеребре `ние, серебрѐние 
посрібнѝй   серебрёный, сере `бреный 

пост   пост 
поста̀ва   постано̀вка 
постава̀ння   возникнове `ние 
постава̀ти, поста̀ти   возника `ть, возни `кнуть 
поста̀влення   постано `вка 
поста̀лий   возни `кший 
постамѐнт   постамѐнт 
постанійо̀вний   лу̀жёный 
поста̀ння   возникнове `ние 
постано̀ва   постановле `ние 
постано̀влений   постано `вленный 
постано̀влювальний   постановля `ющий 
постано̀влюваний   постановля `емый 
постано̀вний   постановля `емый 
постача̀льний   пита `ющий, снабжа̀ющий 
постача̀льник   доставля `ющий, поставщи `к, 
снабже `нец 

постача̀ний   снабжа̀емый 
постача̀ння   пита̀ние, снабже `ние 
постача̀ти, поста̀чити   пита̀ть; доставля `ть, 
доста̀вить; снабжа `ть, снабди `ть 

постачнѝй   снабжа̀емый 
пості̀й   стоя `нка 
пості̀йна   постоя `нная 
пості̀йний   конста̀нтный, пермане `нтный, 
постоя `нный, стациона `рный 

пості̀йність   перманѐнтность, постоя `нство 
по̀стіль   посте `ль 
постула̀т   постула̀т 
постулюва̀ти   постули `ровать 
по̀ступ   прогре `сс 
поступа̀льний   поступа̀тельный, поступа̀ющий 
поступа̀ння   шага̀ние 
поступенѐвий   постепе `нный 
поступнѝй   поступа `тельный 
поступо̀вий   постепѐнный, поступа̀тельный 
поступо̀вість   постепе `нность 
поступо̀во   постепе `нно 
по̀суд   посу `да, у̀тварь 
посу̀дина   посу̀да, сосу `д 
посу̀динний   сосу̀дный 
посу̀дний   посу `дный 
посудовипа̀лювальний   посудообжига̀тельный 
посудомѝйний   посудомо `ечный 
посурмѝти   посурьми `ть 
посу̀шений   посу̀шенный
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посушити                                                                                                          потьмяніти 

посушѝти   посуши `ть 
потайнѝй   скры `тный 
пота̀с   ка̀лий 
по̀таш   по̀таш 
потектѝ   поте `чь 
потѐмнений   утемнённый 
потѐмнення   утемнѐние 
потемні̀лий   потемнѐвший 
потемні̀ння   потемнѐние, потускне `ние 
потемні̀ти   потемнѐть, потускне `ть 
потѐмнювання   утемне `ние 
потѐмнювати, потемнѝти   утемня̀ть, утемнѝть 
потенці̀йний   потенциа `льный 
потенціо̀метер   потенцио `метр 
потенціометрѝчний   потенциометри `ческий 
потенціомѐтрія   потенциомѐтрия 
потенціюва̀ння   потенци `рование 
потенціюва̀ти, спотенціюва̀ти   потенцѝровать 
потѐнція   поте `нция 
потенція̀л   потенциа `л 
потенція̀льний   потенциа `льный 
потѐрна   поте `рна 
по̀терть   мѐлочь, труха ` 
потеру̀ха   труха ` 
потинько̀ваний   о(т)штукату `ренный, 

(по)штукату `ренный, штукату `ренный 
потинько̀вний   отштукату `риваемый, 
штукату `рен(н)ый 

потинько̀вувальний   отштукату `ривающий 
потинько̀вуваний   отштукату `риваемый 
потинько̀вувати, потинькува̀ти   
отштукату `ривать, отштукату `рить 

потинькува̀ти   поштукату `рить 
потѝснутий   пожа̀тый 
поті̀к   пото `к, течѐние, ток 
поті̀ння   швицева̀ние 
потовктѝ   растоло̀чь 
пото̀вчений   растолчённый, толчённый 
пото̀вщений   утолщённый 
потовщѐнний   утолща̀емый, утолща̀ющийся 
пото̀вщення   утолще `ние 
пото̀вщувальний   утолща `ющий 
пото̀вщуваний   утолща̀емый, утолща̀ющийся 
пото̀вщування   утолще `ние 
пото̀вщувати   утолща `ть 
пото̀вщуватися   утолща `ться 

пото̀ковий   пото̀чный 
пото̀ково-   пото `чно- 
потокозчѐп   потокосцепле `ние 
потокозчѐплення   потокосцеплѐние 
потокозчі̀плювання   потокосцеплѐние 
потокоподі̀бний   потокообра `зный 
потокорозпо̀діл   потокораспределѐние 
потокорозподі̀лення   потокораспределе `ние 
потокорозподіля̀ння   потокораспределе `ние 
потоно̀ваний   тони `рованный 
потонува̀ння   тони `рование 
пото̀ншений   утончённый 
потоншѐнний   утонча `емый, утонча̀ющийся 
пото̀ншення   утонче `ние 
пото̀ншувальний   утонча `ющий 
пото̀ншуваний   утонча̀емый, утонча̀ющийся 
пото̀ншування   утонче `ние 
пото̀ншувати, пото̀ншити   утонча̀ть, утончѝть 
пото̀плений   пото̀пленный 
пото̀плення   потопле `ние 
поточѝти   поточѝть 
пото̀чний   теку `щий, ходово `й 
пото̀чність   пото̀чность 
потравѝти   потрави `ть 
потрѐба   на `добность, необходи `мость, 
потре `бность 

потребува̀ти   нужда̀ться 
потрі̀бний   необходи `мый 
потрі̀бно   необходѝмо 
потрі̀йний   тройно `й 
потрі̀сканий   потрѐскавшийся, потрѐсканный 
потрі̀скатися   потре `скаться 
потро̀єнний   утро̀енный 
потро̀єння   утроѐние 
по̀трох   му̀сор 
потро̀ювати, потро̀їти   утра `ивать, утро `ить 
потряса̀ч   трясу̀чка 
поту̀жний   мо̀щный, си `льный 
поту̀жність   мо̀щность, мощь 
по̀тяг   по̀езд, соста̀в (железодоро̀жный) 
потягну̀ти   потяну `ть 
потяго̀вий   поездно̀й 
потягтѝ   потяну `ть 
потьма̀ритися   потускне `ть 
потьмяні̀ння   потускне `ние 
потьмяні̀ти   помутне `ть, потускнѐть
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пофалдований                                                                                            поширювання 

пофалдо̀ваний   гофри `рованный 
пофарбо̀ваний   вы̀крашенный, окра̀шенный, 
покра `шенный 

пофарбо̀вання   окра `ска 
пофарбо̀вний   окра `шиваемый, 
окра `шивающийся 

пофарбува̀ння   вы̀краска, окра̀ска, покра̀ска 
пофарбува̀ти   вы̀красить, покра `сить 
по̀хибка   оши `бка, погре `шность 
по̀хил   крен, накло `н 
похѝлий   накло̀нный, пока `тый 
похѝлість   пока̀т, пока `тость 
похѝло   накло `нно 
похита̀ння   пока̀чивание 
похита̀ти   поколеба̀ть 
похитнѝй   кача̀ющийся, коле `блющийся, 
пока̀чиваемый, пока̀чивающийся, шата̀емый, 
шата `ющийся 

похитну̀ти   поколеба̀ть 
похѝтувальний   пока `чивающий 
похѝтуваний   пока̀чиваемый, пока̀чивающийся 
похѝтування   пока̀чивание, шата̀ние 
похѝтувати, похита̀ти   пока̀чивать, покача̀ть 
похѝтувати, похитну̀ти   поша̀тывать, пошатну̀ть 
похі̀д   экспеди `ция 
похідна̀   произво̀дная 
похі̀дний   похо `дный, произво `дный 
похлоро̀ваний   хлори `рованный 
похо̀дження   гене `зис, происхожде `ние 
похо̀дити, пітѝ, вѝйти (з)   происходи `ть, 
произойти ` 

похолода̀ння   похолода `ние 
похолодні̀ння   похолода `ние 
похромо̀ваний   хроми `рованный 
похромо̀вний   хроми `рующийся 
поцинко̀ваний   оцинко `ванный 
поцинко̀вий   оцинко `вываемый 
поцинко̀вуваний   оцинко `вываемый 
поцинкува̀ння   оцинкова `ние 
поцино̀вний   лу `жёный 
поцідѝти   поцедѝть 
поціяно̀ваний   циани `рованный 
поціяно̀вний   циани `рующийся 
поціянува̀ння   циани `рование 
почасо̀во   повремѐнно 
почастко̀вий   фракцио `нный 

початкі̀вець   начина `ющий 
початко̀вий   исхо̀дный, исходя̀щий, нача̀льный, 
первонача `льный, элемента̀рный 

поча̀ток   нача̀ло, старт 
почѐплений   подвѐшенный 
почепнѝй   подвесно `й, подвѐшиваемый, 
подве `шивающийся, цепля `ющийся 

почерго̀вий   поочерёдный, череду̀ющийся 
почерго̀вість   поочерёдность 
почерѐжний   череду̀ющийся 
почѝн   начина `ние, почи `н 
почина̀льний   пусково `й 
почина̀ння   начина `ние, почи `н 
почина̀ти, поча̀ти, розпоча̀ти   приступа `ть; 
начина `ть, нача `ть 

почѝнок   задѐл 
почѝстити   почѝстить 
почѝщений   почѝщенный 
по̀чіп   подвѐс, подвѐска 
по̀чіпка   подве `с, подвѐска 
почі̀плювальний   подве `шивающий 
почі̀пля̀ний   подвѐшиваемый, 
подве `шивающийся 

почі̀пляння   подвѐс, подве `ска 
почіпля̀ти, почепѝти   подвѐшивать, подвѐсить 
почіпнѝй   навесно `й, подвесно `й 
почлѐнно   почлѐнно 
почо̀рнений   почернённый 
почорнѐнний   чернённый 
почорнѝти   посурьми `ть, почерни `ть 
почорні̀лий   почерне `вший, почерне `лый 
почорні̀лість   почерне `лость 
почорні̀ння   почерне `ние 
почорні̀ти   почерне `ть 
поша̀ровий   посло̀йный 
пошерето̀ваний   обо̀дранный 
пошивнѝй   пошѝвочный 
пошѝрений   распространённый, ходово `й 
пошѝреність   распространённость 
пошѝрення   распространѐние, экстенсѝвность 
пошѝрнѝй   распространя `емый, 
распространя `ющийся 

пошѝрювальний   распространя `ющий 
пошѝрюваний   распространя `емый, 
распространя `ющийся 

пошѝрювання   распростране `ние
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поширювати                                                                                             представлення 

пошѝрювати, пошѝрити   распространя `ть, 
распространи `ть 

пошѝрювач   распространи `тель 
пошѝти   поши `ть 
пошѝтий   поши `тый 
пошиття̀   поши `в, поши `вка 
пошко̀да   повреждѐние 
пошко̀джений   дефѐктный, неиспра `вный, 
повреждё̀нный 

пошко̀дженість   повреждённость 
пошко̀дження   ава̀рия, дефѐкт, повреждѐние, 
по `рча 

пошко̀джувальний   поврежда `ющий 
пошко̀джуваний   поврежда `емый, 
поврежда̀емый, поврежда̀ющийся 

пошко̀джування   нане `сение повреждѐний, 
повреждѐние 

пошко̀джувати   поврежда̀ть, повреди `ть; 
по `ртить 

пошкоднѝй   поврежда̀емый, поврежда̀ющийся 
по̀шта   по̀чта 
по̀штовх   ѝмпульс, пу `льс, толчо `к 
поштовхнѝй   толка̀емый 
пошту̀чний   пошту `чный, шту `чный 
по̀шук   изыска `ние, разве `дка 
пошуко̀вий   изыска̀тельский, поиско `вый 
поя̀ва   появлѐние, явле `ние 
поя̀влення   появле `ние 
появля̀ння   появле `ние 
по̀яс   по `яс 
поя̀снений   объяснѐнный 
поя̀снення   иллюстра `ция, объясне `ние, 
поясне `ние 

поя̀снювальний   иллюстрати `вный, 
объясни `тельный, поясня `ющий 

поя̀снювання   пояснѐние 
поя̀снювати   иллюстри `ровать 
поясо̀к   поясо̀к 
правдѝвий   пра̀вильный 
правдѝвість   пра̀вильность 
правднѝк   по̀длинник 
правдоподі̀бність   вероя `тность 
пра̀вий   пра̀вый 
пра̀вила   пра̀вила 
пра̀вило   но̀рма, пра `вило, регла `мент 
пра̀вильний   зна̀чащий, ѝстинный, норма̀льный, 
прави `льный 

пра̀вильність   пра̀вильность 
пра̀вити   пра̀вить, служи `ть 
пра̀влення   пра̀вка 
пра̀во   пра̀во 
правобі̀чний   правосторо `нний 
правоґвинтовѝй   правовинтово `й 
правозна̀вець   юриско `нсульт 
правооберта̀льний   правовраща `ющий 
правообертнѝй   правовраща `ющийся 
правооборо̀тний   правооборо `тный 
правоповоро̀тний   правовраща `ющий 
право̀руч   впра `во, спра `ва 
правосторо̀нній   правосторо `нний 
прагматѝчний   прагмати `чный 
празеодѝм   празеодѝм 
прайскура̀нт   прейскура `нт 
пра̀ктика   пра̀ктика 
практико̀ваний   практико `ванный 
практикува̀льний   практику `ющий 
практикува̀ння   практикова `ние 
практикува̀ти   практикова `ть 
практику̀ючий   практику `ющий 
практѝчний   практи `ческий, утилита `рный, 
эмпири `ческий 

пра̀льний   стира̀льный 
пра̀ний   стира `емый 
пра̀ність   стира `емость 
прання̀   мытьё, стира `ние 
пра̀ска   утю̀г 
прасковѝй   утю̀жный 
прасо̀ваний   утю `женный 
прасува̀ння   утю `жение 
прасува̀ти   утю̀жить 
пра̀ти, вѝпрати   стира `ть, постира̀ть 
працевлаштува̀ння   трудоустро `йство 
працезда̀тний   работоспосо `бный 
працезда̀тність   работоспосо `бность, 
трудоспосо `бность 

працівнѝй   рабо̀тающий 
працівнѝк   рабо `тающий, рабо̀тник 
працюва̀ти   рабо̀тать 
пра̀ця   рабо̀та, труд 
предмѐт   предмѐт 
предмѐтний   предме `тный 
предста̀влений   предста `вленный 
предста̀влення   представле `ние
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препарат                                                                                                    приготовлений 

препара̀т   препара `т 
препаратѝвний   препарати `вный 
препара̀тор   препара `тор 
препрѝнт   препри `нт 
прес   пресс 
прѐса   печа `ть 
пресобрусо̀к   брике `т 
пресо̀ваний   прессо `ванный 
пресоматерія̀л   брике `т 
пресоцѐгла   брике `т 
пресува̀льний   прессова̀льный, прессо̀вочный 
пресува̀льник   прессо `вщик 
пресува̀ння   прессова `ние, прессо̀вка 
пресува̀ти   прессова `ть 
пресшпа̀н   прессшпа `н 
преференці̀йний   преференциа `льный 
прецесі̀йний   прецессио `нный 
прецѐсія   преце `ссия 
прецесува̀ти   прецесси `ровать 
прецизі̀йний   прецизио `нный, то̀чный 
прибива̀ти, прибѝти   прикола `чивать, 
приколоти `ть 

прибира̀льний   убира `ющий 
прибѝраний   убира `емый 
прибира̀ння   убо̀рка 
прибира̀ти, прибра̀ти   убира̀ть, убра̀ть 
прибирнѝй   убира̀емый 
прибѝтий   приколо `ченный 
приблѝженість   приблизи `тельность 
приблѝзний   приблизѝтельный, примѐрный 
приблѝзно   примѐрно 
прибуді̀вок   пристро `йка 
прибудо̀ва   придѐл, пристро `йка 
прибудо̀ваний   придѐланный, пристро̀енный 
прибудо̀вний   пристра `иваемый, 
пристра `ивающийся 

прибудо̀вувальний   пристра `ивающий 
прибудо̀вуваний   пристра `иваемый, 
пристра `ивающийся 

прибудо̀вування   пристра `ивание 
прибудо̀вувати, прибудува̀ти   придѐлывать, 
приде `лать; пристра̀ивать, пристро `ить 

прибудува̀ння   пристра `ивание, пристро `йка 
прибутко̀ваний   прихо `дованный 
прибутко̀вий   дохо `дный, при `быльный, 
прихо `дный, рента̀бельный 

прибутко̀вість   дохо `дность, при `быльность 
прибутко̀во-   прихо `дно- 
прибуткува̀ти   прихо `довать 
прибутнѝй   па `водковый 
прибу̀ток   дохо `д, при `быль, прихо `д 
прибуття̀   прихо̀д 
прива̀рений   прива `ренный 
приварнѝй   прива̀риваемый, прива̀ривающийся, 
приварно `й 

прива̀рювальний   прива `ривающий, 
прива `рочный 

прива̀рюваний   прива `риваемый, 
прива `ривающийся 

прива̀рювати, приварѝти   прива `ривать, 
привари `ть 

привѐдений   приведённый 
привѐдення   приведе `ние 
прѝвід   по̀вод 
приво̀дити, привестѝ   приводи `ть, привести ` 
приводі̀ння   приведѐние 
приву̀сник   мундшту `к 
привхіднѝй   акцѐссорный 
прив’я̀заний   привязно `й 
прив’яза̀ння   привя `зка 
прив’я̀зка   привя `зка 
прив’язнѝй   привязно̀й 
прив’я̀зування   привя `зка 
прив’я̀зувати, прив’яза̀ти   привя `зывать, 
привяза `ть 

пригальмо̀вування   приторма `живание 
пригальмо̀вувати, пригальмува̀ти   
приторма `живать, притормози `ть 

пригальмува̀ння   приторма `живание 
прига̀ровий   нага̀рный 
пригаса̀ння   притуха `ние 
прига̀тка   подпру̀да 
пригні̀чений   пода̀вленный 
пригні̀чення   депре `ссия 
пригора̀ння   заеда̀ние 
пригорі̀лий   пригоре `вший, пригоре `лый 
пригоро̀джувати, пригородѝти   
пригора `живать, пригороди `ть 

пригоря̀ння   пригора `ние 
пригоря̀ти, пригорі̀ти   пригора̀ть, пригорѐть 
пригото̀ваний   пригото `вленный 
пригото̀влений   пригото `вленный
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приготовлення                                                                                            приклепувати 

пригото̀влення   приготовле `ние 
приготовля̀ння   приготовле `ние 
приготува̀ння   приготовле `ние 
прига̀р   нага `р 
приґаро̀ваний   припазо `ванный 
приґаро̀вування   припазо `вка 
приґаро̀вувати, приґарува̀ти   припазо̀вывать, 
припазова `ть 

приґарува̀ння   припазо `вка 
приґвинтнѝй   приви `нчиваемый 
приґвинто̀вний   приви `нчивающийся 
приґвѝнчений   приви `нченный 
приґвѝнчення   приви `нчивание 
приґвѝнчувальний   приви `нчивающий 
приґвѝнчуваний   приви `нчиваемый, 
приви `нчивающийся 

приґвѝнчування   приви `нчивание 
приґвѝнчувати, приґвинтѝти   привѝнчивать, 
привинти `ть 

прида̀тний   го̀дный, подходя̀щий, приго̀дный 
прида̀тність   го̀дность, применѝмость 
прѝдбаний   приобретённый 
придба̀ння   приобретѐние, сниска̀ние 
придба̀ти   сниска̀ть 
приділя̀ти   уделя `ть 
приду̀шений   пода̀вленный, прижа̀тый 
приду̀шення   подавлѐние 
приду̀шина   вмя `тина 
приду̀шувальний   подавля `ющий 
приду̀шування   подавле `ние 
приду̀шувати, придушѝти   прижима̀ть, прижа̀ть 
приє̀днаний   подклю̀ченный, подсоединённый, 
приобщённый, присоединё `нный 

приєдна̀нний   приобща̀емый, присоединя̀емый, 
присоединя `ющийся 

приєдна̀ння   подключѐние, подсоединѐние, 
приобще `ние, присоедине `ние 

приєднѝй   подключа̀емый, подключа̀ющийся, 
присоединя `емый 

приєднівнѝй   присоединя `емый 
приє̀днувальний   подключа̀ющий, 
приобща `ющий, присоединя `ющий 

приє̀днуваний   подключа `емый, 
подключа `ющийся, приобща `емый, 
присоединя `емый, присоединя `ющийся 

приє̀днування   подключѐние, подсоединѐние, 
приобще `ние, присоедине `ние 

приє̀днувати, приєдна̀ти   подсоединя `ть, 
подсоедини `ть; приобща `ть, приобщи `ть; 
присоединя `ть, присоедини `ть 

призві̀дник   инициа `тор 
призѐмлення   поса `дка 
приземля̀ння   поса `дка 
прѝзма   при `зма 
призматѝчний   призмати `ческий 
прѝзмовий   при `зменный 
признача̀льний   назнача `ющий 
признача̀ти, призна̀чити   назнача̀ть, назна̀чить 
призна̀чений   назна `ченный, определённый 
призна̀чення   фу̀нкция 
призна̀чуваний   назнача `емый 
призна̀чувач   назнача̀ющий 
призупѝняний   приостана `вливаемый 
прийма̀льний   акце `пторный, приёмный, 
приё `мочный 

прийма̀льник   приёмщик 
прийма̀льно-  приёмно- 
прийма̀ння   приём, приня `тие 
прийма̀ти   принима̀ть 
прийма̀ч   акцѐптор, приёмник 
прийня̀ти   принима̀ть 
прѝйнятий   при `нятый 
прийняття̀   приём, приня `тие 
прикінцѐвий   хвостово `й 
прикла̀д   прикла̀д, приме `р 
приклада̀льний   прикла `дывающий 
прикла̀даний   прикла `дываемый, 
прикла `дывающийся, прилага `емый 

приклада̀ння   прикла `дывание, приложѐние 
приклада̀ти, прикла̀сти   прикла `дывать, 
приложи `ть; прилага `ть, приложѝть 

прикла̀дений   прило `женный 
прикла̀дення   прикла̀дывание, приложѐние 
прикладнѝй   прикладно̀й, прикла̀дываемый, 
прикла `дывающийся, прилага `емый 

приклѐєний   прикле `енный 
приклѐєння   прикле `ивание, прикле `йка 
приклѐйка   приклѐйка 
приклѐпаний   приклёпанный 
приклѐпання   приклёпывание 
приклѐпування   приклёпывание 
приклѐпувати, приклепа̀ти   приклёпывать, 
приклепа `ть
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приклеювання                                                                                                прилучаний 

приклѐювання   прикле `ивание, прикле `йка 
приклѐювати, приклѐїти   прикле `ивать, 
прикле `ить 

приключа̀ння   приключе `ние 
приключа̀ти, приключѝти   приключа̀ть, 
приключи `ть 

приклю̀чений   приклю `ченный 
приклю̀чення   приключе `ние 
прико̀ваний   прико `ванный 
прико̀вування   прико `вка 
прико̀вувати, прикува̀ти   прико̀вывать, прикова̀ть 
прико̀лення   прико `лка 
прико̀лювання   прико `лка 
прико̀лювати, приколо̀ти   прика `лывать, 
приколо `ть 

прико̀чування   прика `тывание 
прико̀чувати, прикотѝти   прика̀тывать, прикатѝть 
прикра̀са   украше `ние 
прикраша̀ння   украше `ние 
прикраша̀ти, прикра̀сити   украша̀ть, укра̀сить 
прикра̀шення   украше `ние 
прикрива̀ння   маскирова `ние, маскиро `вка, 
прикрыва `ние 

прикрива̀ти, прикрѝти   маскирова̀ть; прикрыва̀ть, 
прикры `ть 

прикрива̀ч   прикрыва `тель 
прѝкріп   прикрепле `ние 
прикрі̀па   прикрѐпа 
прѝкріпка   прикрепле `ние 
прикрі̀плений   прикреплённый 
прикрі̀плення   прикрепле `ние 
прикрі̀плювальний   прикрепля `ющий 
прикрі̀плюваний   прикрепля `емый, 
прикрепля `ющийся 

прикрі̀плювання   прикрепле `ние 
прикрі̀пля̀ний   прикрепля `емый, 
прикрепля `ющийся 

прикріпля̀ння   прикрепле `ние 
прикріпля̀ти, прикріпѝти   укрепля̀ть, укрепѝть; 
прикрепля `ть, прикрепи `ть 

прикріпнѝй   прикрепля̀емый, прикрепля̀ющийся 
прикру̀тка   привёртка 
прикрутнѝй   приви `нчиваемый, 
приви `нчивающийся, прикру `чиваемый, 
прикру `чивающийся 

прикру̀чений   привёрнутый, привѝнченный, 
прикру `ченный 

прикру̀чення   привёртка, приви `нчивание, 
прикру `чивание 

прикру̀чувальний   приви `нчивающий, 
прикру `чивающий 

прикру̀чуваний   приви `нчиваемый, 
приви `нчивающийся, прикру `чиваемый, 
прикру `чивающийся 

прикру̀чування   привёртка, привѝнчивание, 
прикру `чивание 

прикру̀чувати, прикрутѝти   привёртывать, 
приверну `ть; приви `нчивать, привинти `ть; 
прикру `чивать, прикрути `ть 

прику̀тий   прико̀ванный 
прикуття̀   прико `вка 
прѝлад   аппара `т, посо `бие, прибо̀р, снаря `д, 
устро `йство 

прила̀ддя   посо̀бие, прибо̀р, принадлѐжность 
прила̀дження   подго̀нка 
прила̀джування   подго̀нка 
приладобудува̀ння   приборостроѐние 
прѝладовий   прибо̀рный 
прилашто̀вний   приспоса `бливаемый, 
приспоса `бливающийся 

прилашто̀вувальний   приспоса `бливающий 
прилашто̀вуваний   приспоса `бливаемый, 
приспоса `бливающийся 

прилашто̀вування   приспособле `ние 
прилашто̀вувати, прилаштува̀ти   
приспоса `бливать, приспосо `бить 

прилаштува̀ння   приспособле `ние 
прилѐглий   близлежа `щий, прилега̀ющий, 
смѐжный, сопредѐльный 

прилипа̀льний   прилипа `ющий 
прилипа̀ння   адгѐзия, прилипа̀ние, пристава̀ние 
прилипа̀ти, прилѝпнути   прилипа̀ть, прилѝпнуть; 
пристава `ть, приста̀ть 

прилипнѝй   адгезѝвный, лѝпкий, прилипа̀емый, 
прилипа `ющий 

прилѝпність   лѝпкость 
приличко̀ваний   пришлифо `ванный 
прилі̀чений   присчѝтанный 
прилу̀ка   присоедине `ние 
прилуча̀льний   приобща `ющий, 
присоединя `ющий 

прилуча̀ний   подключа̀емый, приобща̀емый, 
приобща `ющийся, присоединя `емый, 
подключа `ющийся
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прилучання                                                                                                    припаювати 

прилуча̀ння   подключѐние, приобще `ние, 
присоедине `ние 

прилуча̀ти, прилучѝти   подключа̀ть, 
подключи `ть; приобща `ть, приобщи `ть; 
присоединя `ть, присоедини `ть 

прилу̀чений   подклю̀ченный, подсоединённый, 
приобщё `нный, присоединённый 

прилу̀чення   подключѐние, приобще `ние, 
присоедине `ние 

прилучнѝй   подключа̀ющийся, приобща̀емый, 
присоединя `емый, присоединя `ющийся 

прилу̀чуваний   подключа `емый, 
подключа `ющийся, приобща `емый, 
приобща `ющийся, присоединя `ющийся 

прилютівнѝк   припо `й 
прилюто̀ваний   припа `янный 
прилюто̀вний   припа `иваемый 
прилюто̀вувальний   припа `ивающий 
прилюто̀вуваний   припа `иваемый 
прилюто̀вування   припа `ивание, припо `йка 
прилюто̀вувати, прилютува̀ти   припа `ивать, 
припая `ть 

прилютува̀ння   припа `ивание, припо `йка 
приляга̀льно   в стык соединение 
приляга̀ння   прилега `ние, примыка `ние, 
пристава `ние 

приляга̀ти, прилягтѝ   прилега̀ть; соприкаса̀ться; 
примыка̀ть, примкну̀ть; пристава̀ть, приста̀ть 

приля̀жний   примыка `ющий 
примѐншений   преуме `ньшенный, 
преуменьшё `нный 

примѐншення   преуменьше `ние 
примѐншування   преуменьше `ние 
примѐншувати, примѐншити   преуменьша̀ть, 
преуме `ньшить 

примика̀ний   смыка `емый, смыка̀ющийся 
примика̀ння   приключе `ние, прилега `ние, 
примыка `ние 

примика̀ти, примкну̀ти   прилега̀ть; приключа̀ть, 
приключи `ть; приключа `ть, приключи `ть; 
примыка `ть, примкну `ть 

примикнѝй   примыка `ющий, смыка `ющийся 
примі̀рник   экземпля `р 
примітѝвний   примити `вный 
примі̀тка   сно̀ска 
прѝмішка   по̀дмесь, при `месь 

примі̀шування   приме `шивание 
приміща̀ння   помеще `ние 
приміща̀ти, примістѝти   помеща̀ть, поместѝть 
примі̀щення   бокс, помеще `ние 
прѝмкнений   приклю `ченный 
прѝмкнення   приключе `ние 
примкнѝй   смыка̀емый 
примостє̀вий   ста̀пельный 

приму̀рок   контрфо `рс 
приму̀с   вынуждѐние, принуждѐние 
приму̀сити   заста̀вить 
примусо̀вий   понудѝтельный, принудѝтельный 
приму̀тра   контрга `йка 
приму̀шений   вы̀нужденный 
приму̀шення   вынуждѐние, принужде `ние 
приму̀шування   вынуждѐние, принуждѐние 
прѝнтер   прѝнтер 
прѝнцип   нача̀ло, при `нцип, тѐза, тѐзис 
припазо̀ваний   припазо `ванный 
припазо̀вування   припазо `вка 
припазо̀вувати, припазува̀ти   припазо̀вывать, 
припазова `ть 

припазува̀ння   припазо `вка 
припайнѝй   припа `иваемый 
припа̀рювання   швицева `ние 
припасо̀ваний   прѝгнанный, прирабо̀танный, 
приспосо̀бленный, притёртый, подгоня̀емый, 
пригоня `емый 

припасо̀вність   прираба̀тываемость 
припасо̀вувальний   подгоня `ющий 
припасо̀вуваний   подгоня̀емый, пригоня̀емый 
припасо̀вування   подго `нка, приго̀нка, 
прираба̀тывание, прирабо̀тка, приспособлѐние 

припасо̀вувати, припасува̀ти   подгоня `ть, 
подогна `ть; пригоня `ть, пригна `ть; 
прираба `тывать, прирабо `тать; 
приспоса `бливать, приспосо `бить; 
приспособля `ть, приспосо `бить 

припасува̀льний   приго̀ночный, пригоня̀ющий 
припасува̀ння   подго `нка, приго `нка, 
прираба̀тывание, прирабо `тка, 
приспособле `ние 

припа̀ювальний   припа `ивающий 
припа̀юваний   припа `иваемый 
припа̀ювання   припа `ивание, припо `йка 
припа̀ювати, припая̀ти   припа̀ивать, припая̀ть
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припаяний                                                                                              присилювальний 

припа̀яний   припа `янный 
припая̀ння   припа `ивание, припо̀йка 
припѝн   приостано `вка 
припѝнений   остано̀вленный, прекращённый, 
приостано `вленный 

припѝнення   остано `вка, прекраще `ние, 
приостано `вка, приостановле `ние 

припинѝти   останови `ть 
припинѝтися   останови `ться 
прѝпинка   прихва̀т, прихва `тка 
припиннѝй   остана `вливаемый, 
остана `вливающийся, прекраща `емый, 
прекраща `ющийся 

припѝнний   прерыва `ющийся, 
приостана `вливающийся 

припиня̀льний   остана `вливающий, 
прекраща `ющий, приостана `вливающий 

припѝняний   остана `вливаемый, 
остана `вливающийся, прерыва `ющийся, 
приостана̀вливаемый, приостана̀вливающийся 

припиня̀ний   прекраща̀емый, прекраща̀ющийся 
припиня̀ння   остано `вка, прекраще `ние, 
приостано `вка, приостановле `ние 

припиня̀ти, припинѝти   остана `вливать, 
останови `ть; прекраща `ть, прекрати `ть; 
прерыва `ть, прерва̀ть; приостана `вливать, 
приостанови `ть 

прѝпис   пра̀вила 
припі̀знення   гистере `зис 
припі̀й   припо `й 
припіка̀ння   прижо `г 
приплѝв   прили `в, прито `к 
приплѝвний   прили `вный, прито `чный 
приплѝвно-   прито `чно- 
припливотво̀рний   приливообразу̀ющий 
приплю̀щений   приплю `снутый 
приплю̀щення   приплю `щивание 
приплю̀щування   приплю `щивание 
приплю̀щувати, приплю̀щити   приплю̀щивать, 
приплющи `ть 

припрацюва̀ння   прираба̀тывание, прирабо̀тка 
припрацьо̀ваний   прирабо̀танный 
припрацьо̀ваність   прираба̀тываемость 
припрацьо̀вування   прираба̀тывание, 
прирабо `тка 

припрацьо̀вувати, припрацюва̀ти   
прираба̀тывать, прирабо `тать 

прѝпуск   прѝпуск 
припуска̀ння   допуще `ние, при `пуск 
припуска̀ти, припустѝти   предполага `ть, 
предположи `ть 

припускнѝй   допуска `емый, допусти `мый 
припу̀щений   допу `щенный 
припу̀щення   гипо `теза, допуще `ние, 
предположе `ние, при `пуск 

прирахо̀ваний   присчи `танный 
прирі̀внення   прира `внивание 
прирі̀внювання   прира `внивание 
прирі̀вняний   прира `вненный 
прѝріст   прѝбыль, приращѐние, прира̀щивание, 
при `рост 

приробі̀ток   прирабо̀тка 
приро̀блений   прирабо `танный 
приро̀блення   прирабо `тка 
приробля̀ння   прирабо `тка 
приробля̀ти, приробѝти   прираба̀тывать, 
прирабо `тать; придѐлывать, придѐлать 

приро̀бність   прираба `тываемость 
приро̀бок   прирабо̀тка 
приро̀да   приро `да 
приро̀дний   естѐственный, нати `вный, 
натура `льный 

природнѝчий   естѐственный 
приро̀дно-   естѐственно- 
прироснѝй   прира̀щиваемый, прира̀щивающийся 
приро̀щення   прираще `ние, прира̀щивание, 
при `рост 

приро̀щувальний   прира `щивающий 
приро̀щуваний   прира `щиваемый, 
прира `щивающийся 

приро̀щування   приращѐние, прира̀щивание, 
при `рост 

приро̀щувати, приростѝти   прира `щивать, 
прирасти `ть 

приса̀дження   приса `дка 
приса̀джування   приса `дка 
присадко̀вий   приса `дочный 
присаднѝй   приса̀дочный 
приса̀док   приса̀дка 
присѝлення   принужде `ние 
присѝлуваний   принуждённый 
присѝлувати   заста̀вить 
присѝлювальний   принужда `ющий
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присипання                                                                                                 притиральний 

присипа̀ння   присы `пка 
присѝпка   присы̀пка 
присі̀нок   та̀мбур 
прѝскавка   пульвериза `тор 
прѝскальний   пульверизи `рующий 
прѝскати   пульверизи `ровать 
приско̀рений   уско `ренный 
приско̀рений   форси `рованный 
приско̀рення   ускоре `ние 
прискорнѝй   ускоря `емый, ускоря `ющийся 
приско̀рювальний   ускорѝтельный, ускоря̀ющий 
приско̀рюваний   ускоря̀емый, ускоря̀ющийся 
приско̀рювання   ускоре `ние 
приско̀рювати, приско̀рити   ускоря̀ть, уско̀рить; 
форси `ровать 

приско̀рювач   ускори `тель 
прѝсмерк   су̀мерки 
прѝсмерки   су̀мерки 
присмерко̀вий   су̀меречный 
присмо̀к   присо `с 
присмокта̀ння   приса `сывание 
присмоктнѝй   приса `сываемый, 
приса `сывающийся 

присмо̀ктувальний   приса `сывающий 
присмо̀ктуваний   приса `сываемый, 
приса `сывающийся 

присмо̀ктування   приса `сывание 
присмо̀ктувати, присмокта̀ти   приса `сывать, 
присоса `ть 

присо̀вувальний   придвига `ющий 
присо̀вуваний   придвига `емый, 
придвига `ющийся, придвига `ние 

приста̀ва   приста̀вка 
пристава̀ння   прилега `ние, пристава `ние 
пристава̀ти, приста̀ти   совпада̀ть; соприкаса̀ться; 
примыка̀ть, примкну̀ть; пристава̀ть, приста̀ть 

прѝста̀вка   приста̀вка 
приста̀влений   приставле `нный 
приста̀влення   приставле `ние 
приставля̀льний   приставля `ющий 
приста̀вля̀ний   приставля `емый 
приставля̀ння   приставле `ние 
приставля̀ти, приста̀вити   приставля `ть, 
приста `вить 

приставнѝй   присло `нный, приставля `емый, 
приставно `й 

приста̀йний   совпада̀ющий, соприкаса̀ющийся 
приста̀йність   совпаде `ние 
приста̀нний   примыка `ющий 
пристѐбнутий   пристёгнутый 
пристіба̀льний   пристёгивающий 
пристіба̀ння   пристёгивание 
пристіба̀ти, пристебну̀ти   пристёгивать, 
пристегну `ть 

пристібнѝй   пристёгиваемый, 
пристё `гивающийся 

присті̀буваний   пристёгиваемый, 
пристё `гивающийся, пристёгивание 

пристосо̀ваний   адапти `рованный, 
приспосо `бленный 

пристосо̀ваність   приспосо `бленность 
пристосо̀вний   приспоса `бливаемый, 
приспоса `бливающийся 

пристосо̀вувальний   приспоса `бливающий 
пристосо̀вуваний   приспоса `бливаемый, 
приспоса `бливающийся 

пристосо̀вуваність   приспосо `бленность 
пристосо̀вування   приспособле `ние 
пристосо̀вувати, пристосува̀ти   применя `ть, 
применѝть; приспоса̀бливать, приспосо̀бить; 
приспособля `ть, приспосо `бить 

пристосо̀вувач   ада̀птер 
пристосува̀ння   адапта̀ция, аккомода̀ция, 
приспособле `ние 

пристосува̀ти   адапти `ровать 
прѝстрій   аппара̀т, механи `зм, прибо `р, 
приспособле `ние, снаря `д, устро `йство 

присту̀пок   усту̀п 
присува̀льний   придвига `ющий 
прису̀ваний   придвига̀емый, придвига̀ющийся 
присува̀ння   придвига `ние 
присува̀ти, присо̀вувати, прису̀нути   
придвига `ть, придвѝнуть 

присувнѝй   придвига̀емый, придвига̀ющийся, 
придвижно `й 

прису̀тній   прису̀тствующий 
прису̀тність   прису `тствие 
притама̀нний   прису `щий 
притѐртий   притёртый 
притертнѝй   ша `бренный 
притертя̀   обка `тка 
притира̀льний   шабро `вочный
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притираний                                                                                               причіплювання 

прѝтираний   ша̀бренный, шабро `ванный 
притира̀ння   обка̀тка, прити `рка, шабре `ние, 
шабро `вка 

притира̀ти, притѐрти   шабри `ть; обка̀тывать, 
обката̀ть; притира `ть, притере `ть 

притира̀чка   ша̀бер 
прѝтиск   прида̀вливание, прижи `м 
притиска̀льний   прида `вливающий, 
прижима `ющий 

притиска̀ний   прида̀вливающийся, 
прижима `емый, прижима `ющийся 

притиска̀ння   прида̀вливание, прижи `м 
притиска̀ти, притѝскувати, притѝснути   
прижима `ть, прижа `ть 

притиска̀ч   кно `пка нажимна `я, прижи `м 
притѝскуваний   прида `вливающийся, 
прида `вливание 

притѝскування   прижи `м 
притѝскувати, притѝснути   прида̀вливать, 
придави `ть 

притѝснений   прида̀вленный, прижа `тый 
притѝснення   прида̀вливание, прижи `м 
притиснѝй   прида̀вливающийся, прижима̀емый, 
прижима `ющийся, прижи `мный 

притѝснутий   прижа `тый 
притѝчка   штѐпсель 
притичко̀вий   штѐпсельный 
притіка̀ння   прито̀к 
прито̀чення   прито `чка 
прито̀чування   прито `чка 
притрѝманий   придѐржанный 
притрѝмання   придѐрживание 
притримнѝй   придѐрживаемый, 
приде `рживающийся 

притрѝмувальний   приде `рживающий 
притрѝмуваний   приде `рживаемый, 
приде `рживающийся 

притрѝмування   приде `рживание 
притрѝмувати, притрѝмати   придѐрживать, 
придержа `ть; удѐрживать, удержа `ть 

притрѝмувач   придержа `тель 
приту̀л   приты `к 
притупнѝй   притупля `емый 
притуха̀ння   притуха `ние 
притяга̀льний   магнетѝческий, притя̀гивающий 
притя̀ганий   притя̀гиваемый, притя̀гивающийся 

притяга̀ння   притяжѐние 
притя̀гнений   притя `нутый 
притя̀гнення   притяжѐние 
притягну̀ти   притяну̀ть 
притя̀гнутий   притя `нутый 
притягтѝ   притяну `ть 
притя̀гуваний   притя `гиваемый, 
притя `гивающийся 

притя̀гувати, притягну̀ти   притя `гивать, 
притяну `ть 

притяжнѝй   притя̀гиваемый, притя̀гивающийся 
прихі̀д   прихо `д 
прихо̀ваний   лате `нтный, скры `тый 
прихо̀ваність   скры `тость 
прихова̀ння   укры `тие 
прихо̀вування   маскирова `ние, маскиро `вка, 
укры `тие 

прихо̀вувати   маскирова `ть, скрыва `ть 
прихо̀плення   прихва `т, прихва `тка 
прихо̀плювання   прихва `т, прихва̀тка 
прихо̀плювати, прихопѝти   прихва̀тывать, 
прихвати `ть 

приці̀л   визѝр, прице `л 
приці̀лення   прице `л 
приці̀лювання   прице `л 
прича̀л   прико `л, прича `л, шварто `в 
прича̀лення   прича̀л 
прича̀лок   прича̀лок 
прича̀лювання   прича `л 
прича̀лювати   чали `ть, швартова `ть 
прича̀льний   шварто `вый 
причѐпа   прице `п 
причѐплення   прице `п 
причѝна   причи `на 
причѝнений   притворённый 
причиннѝй   притворя `емый 
причѝнність   причи `нность 
причѝнок   при `пуск 
причиня̀льний   притворя̀ющий, причиня̀ющий 
причѝня̀ний   притворя `емый 
причиня̀ти, причинѝти   притворя̀ть, притворѝть 
причі̀лок   фаса̀д боково `й 
прѝчіп   подцѐпка, прице `п 
прѝчіпка   подце `пка, прихва `т, прихва `тка, 
прице `пка 

причі̀плювання   прице `п
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причіплювач                                                                                                             провід 

причі̀плювач   прице `пщик 
причіпнѝй   прицепно `й 
причі̀пник   прицѐпщик 
пришвѝдшений   уско̀ренный, форсѝрованный 
пришвидшѐнний   ускоря̀емый, ускоря̀ющийся 
пришвѝдшення   ускоре `ние 
пришвѝдшувальний   ускори `тельный, 
ускоря `ющий 

пришвѝдшуваний   ускоря̀емый, ускоря̀ющийся 
пришвѝдшування   ускоре `ние 
пришвѝдшувати, пришвѝдшити   ускоря `ть, 
уско `рить; форсѝровать 

пришвѝдшувач   ускори `тель 
пришліфо̀ваний   притёртый, пришлифо̀ванный 
пришпѝлення   прико `лка 
пришпѝлювання   прико `лка 
пришпѝлювати, пришпилѝти   прика `лывать, 
приколо `ть 

пришпѝлька   кно̀пка 
прищѐплення   привива `ние, приви `вка 
прищѐплювальний   привива `ющий, 
приви `вочный 

прищѐплюваний   привива `емый 
прищѐплювання   привива `ние, приви `вка 
прищѐплювати, прищепѝти   привива̀ть, привѝть 
прищепнѝй   привива `емый 
пріоритѐтний   приорите `тный 
прі̀сний   пре `сный 
прі̀сність   пре `сность 
прісново̀дний   пресново `дный 
проаналізо̀ваний   анализи `рованный 
про̀ба   испыта `ние, про `ба 
пробива̀льний   пробива `ющий 
пробѝваний   пробива̀емый, пробива̀ющийся 
пробива̀ння   пробива `ние 
пробива̀ти, пробѝти   компости `ровать; 
пробива `ть, пробѝть 

пробива̀ючий   пробива `ющий 
пробивнѝй   пробива̀емый, пробива̀ющийся, 
пробивно `й 

пробиття̀   пробива `ние, пробо `й 
пробі̀вка   проби `рка 
пробівнѝк   пробоотбо `рник 
пробі̀г   пробѐг 
пробі̀ганий   пробега̀емый 
пробіга̀ння   пробега̀ние, пролёт 

пробіга̀ти, пробі̀гти   пробега `ть, пробежа `ть 
пробіжнѝй   пробега̀емый 
пробі̀й   пробо̀й 
пробі̀йний   пробо̀йный 
пробі̀йник   пробо̀йник, пуансо `н 
пробі̀рка   проби `рка 
проблѐма   пробле `ма 
про̀бний   про̀бный 
про̀бник   про `бник 
пробо̀єць   бородо̀к, пробо `йник, шля `мбур 
пробозабі̀рник   пробоотбо `рник 
проборува̀ння   пробура `вливание 
про̀бування   про̀ба 
про̀бува̀ч   про `бник 
пробуксо̀вування   буксова `ние 
пробу̀лькування   барбота̀ж, барботѝрование 
прова̀дження   ведѐние 
прова̀дити   вестѝ 
прова̀л   прова `л 
прова̀лений   прова `ленный 
прова̀лення   прова `л 
прова̀лина   прова̀л 
прова̀лля   прова̀л 
прова̀лювальний   прова `ливающий 
прова̀люваний   прова `ливаемый, 
прова `ливающийся 

прова̀лювання   прова `л 
прова̀лювати, провалѝти   прова `ливать, 
провали `ть 

прова̀люватися   прова `ливаться 
провальнѝй   прова̀ливаемый, прова̀ливающийся 
прова̀рливий   ва̀рящийся 
проварнѝй   ва̀рящийся 
провѐдений   произведённый 
провѐдення   проведѐние, прово `дка 
провентильо̀ваний   провентили `рованный 
провентильо̀вний   вентили `рованный 
про̀версток   пропла `сток, просло `йка 
проверті̀ння   пробура `вливание 
про̀вис   провиса̀ние 
провиса̀ння   прове `с, провиса `ние 
провиса̀ти, провѝснути   провиса̀ть, провѝснуть 
провѝслий   провиса `ющий, прови `сший 
провѝснення   провиса `ние 
провиснѝй   провиса `ющий 
про̀від   кана `л, про `вод, прово `дка
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провідний                                                                                                   продіркований 

прові̀дний   проводѝмый, проводя `щий 
провіднѝк   конду̀ктор, проводнѝк 
провіднико̀вий   проводнико `вый 
прові̀дність   проводи `мость 
провідня̀   прово `дка 
провізнѝй   провози `мый 
прові̀трений   провентили `рованный 
провітрѐнний   вентили `рованный, 
прове `триваемый, прове `тривающийся 

прові̀трювальний   вентили `рующий, 
вентиляцио `нный, прове `тривающий 

прові̀трюваний   вентили `рованный, 
прове `триваемый, прове `тривающийся 

прові̀трювання   аэра̀ция, вентилѝрование, 
вентиля `ция, провѐтривание 

прові̀трювати, прові̀трити   вентили `ровать; 
прове `тривать, прове `трить 

прові̀трюватися   вентили `роваться 
прові̀шування   прове `ска 
прові̀шувати, прові̀сити   трасси `ровать 
прово̀джуваний   проводи `мый 
прово̀дити, провестѝ   вести `; проводи `ть, 
провести `; производи `ть, произвести ` 

проводі̀ння   проведѐние, прово `дка 
проводо̀вий   проводно `й 
проводотрима̀ч   провододержа `тель 
прово̀зити, провезтѝ   провози `ть, провезти ` 
прога̀лина   лаку̀на, пробе `л 
проганя̀ння   прого `н 
про̀гар   прога `р, прогора `ние 
прогарто̀ваний   прокалённый 
прогарто̀вність   прока `ливаемость 
прогарто̀вування   прока `ливание 
прогарто̀вувати, прогартува̀ти   прока̀ливать, 
прокали `ть 

прогартува̀ння   прока `ливание 
прога̀яння   промедле `ние 
прогѝн   прове `с, проги `б 
прогина̀ння   прове `с 
прогина̀ти, прогну̀ти   прогиба̀ть, прогну `ть 
прогі̀н   прого `н, пролёт 
прогі̀нний   прого̀нный 
прогно̀з   предсказа̀ние, прогно `з 
прогнозо̀ваний   прогнози `рованный, 
прогнози `руемый 

прогнозува̀льний   прогнози `рующий 

прогнозува̀ння   прогнози `рование 
прогнозува̀ти   прогнози `ровать 
прого̀нич   болт 
прого̀ничний   болтово `й 
прогоничовисаднѝй   болтовыса `дочный 
прогоничокува̀льний   болтоко `вочный 
прогоничорі̀з   болторе `з 
прогоничорі̀зальник   болторе `зчик 
прогоничорі̀зний   болторе `зный 
прогоничоро̀бний   болтоде `лательный 
прогорі̀лий   прогоре `лый 
прогорі̀ння   прогора `ние 
прогоря̀ний   прогора `ющий 
прогоря̀ння   прогора `ние 
прогоря̀ти, прогорі̀ти   прогора `ть, прогоре `ть 
проградуйо̀ваний   градуи `рованный 
програ̀ма   програ̀мма 
програмо̀ваний   программи `руемый 
програмува̀льний   программи `рующий 
програмува̀ння   программи `рование 
програмува̀ти   программи `ровать 
програтува̀ння   прока `ливание 
прогрѐс   прогре `сс 
прогрѐсія   прогрѐссия 
прогрі̀в   прогре `в 
прогріва̀льний   прогрева `ющий 
прогрі̀ваний   прогрева̀емый, прогрева̀ющийся 
прогрі̀ваність   прогрева `емость 
прогріва̀ння   прогре `в 
прогріва̀ти, прогрі̀ти   прогрева `ть, прогре `ть 
прогрівнѝй   прогрева̀емый, прогрева̀ющийся 
прогрі̀тий   прогрѐтый 
прогріття̀   прогрѐв 
проґаро̀ваний   пропазо `ванный 
проґаро̀вувати, проґарува̀ти   пропазо̀вывать, 
пропазова `ть 

прода̀влення   прода̀вливание 
прода̀влювальний   прода `вливающий 
прода̀влюваний   прода `вливающийся 
прода̀влювання   прода `вливание 
прода̀влювати, продавѝти   прода̀вливать, 
продави `ть 

продавнѝй   прода̀вливающийся 
про̀даж   прода `жа 
прода̀жний   това̀рный 
продірко̀ваний   продыря `вленный
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продірко̀вний   продыря `вливаемый 
продіря̀влений   продыря `вленный 
продіря̀влювальний   продыря `вливающий 
продіря̀влювання   продыря `вливание 
продіря̀вний   продыря `вливаемый 
продо̀вгуватий   продолгова `тый 
продо̀вжений   продо `лженный 
продо̀вження   продолже `ние 
продовжнѝй   продолжа̀емый, продолжа̀ющийся 
продо̀вжувальний   продолжа `ющий 
продо̀вжуваний   продолжа `емый, 
продолжа `ющийся 

продо̀вжувати, продо̀вжити   продлева̀ть, 
продли `ть; продолжа `ть, продо `лжить 

продо̀вжуватися, продо̀вжитися   продолжа̀ться, 
продо `лжиться 

продо̀вжувач   форшто `сс 
продря̀паний   процара `панный 
про̀дув   люфт 
продува̀льний   продува̀ющий, проду̀вочный 
проду̀ваний   продува̀емый, продува̀ющийся 
продува̀ння   вентиля̀ция, продува̀ние, проду̀вка 
продува̀ти, проду̀ти   продува `ть, проду `ть 
продувнѝй   продува̀емый, продува̀ющийся, 
продувно `й 

проду̀кт   издѐлие, проду `кт 
продуктѝвний   интенсѝвный, продуктѝвный, 
производи `тельный 

продуктѝвність   продукти `вность, 
производи `тельность 

проду̀кція   проду̀кция 
проду̀тий   проду̀тый 
про̀дух   душни `к, отду `шина, проду̀шина 
проду̀хвина   душни `к 
продухо̀вина   проду `шина 
продуцѐнт   производи `тель 
проду̀шник   труба̀ воздухопрово̀дная 
проє̀кт   прое `кт 
проєктівнѝй   проекти `рующий 
проє̀ктно-   прое `ктно- 
проєкто̀ваний   проекти `рованный, 
проекти `руемый, проекти `рующийся 

проє̀ктор   прое `ктор 
проєктува̀льний   проектиро `вочный, 
проекти `рующий 

проєктува̀ння   проекти `рование 

проєктува̀ти, спроєктува̀ти   проекти `ровать, 
спроекти `ровать 

проєкці̀йний   проекцио `нный 
проє̀кція   прое `кция 
прожа̀рений   прокалённый 
прожа̀рення   прока `ливание 
прожа̀рність   прока `ливаемость 
прожа̀рювання   прока `ливание 
прожа̀рювати, прожа̀рити   прока̀ливать, 
прокали `ть 

прожѐкт   проже `кт 
прожѐктор   прожѐктор 
прозира̀ний   просве `чивающийся 
про̀зір   зазо `р, просве `т 
про̀зірка   диапозити `в, ка `лька 
прозі̀рний   проница̀емый, просвѐчивающийся 
прозо̀рий   прозра̀чный 
прозорі̀вка   ка̀лька 
прозо̀рість   прозра̀чность 
проіндексо̀ваний   индекси `рованный 
проіндексо̀вний   индекси `руемый, 
индекси `рующийся 

прої̀зд   прое `зд 
проїзнѝй   прое `здной, прое `зжий 
про̀йма   проём 
прокарбо̀ваний   прочека `ненный 
прокарбо̀вний   прочека `ниваемый, 
прочека `нивающийся 

прокарбо̀вувальний   прочека̀нивающий 
прокарбо̀вуваний   прочека `ниваемый 
прокарбо̀вування   прочека `нивание 
прокарбо̀вувати, прокарбува̀ти   прочека̀нивать, 
прочека `нить 

прокарбува̀ння   прочека `нка 
прока̀чувати, прокача̀ти   прока̀тывать, прокача̀ть 
прокито̀ваний   прошпаклёванный 
прокито̀вний   прошпаклёвываемый 
прокито̀вувальний   прошпаклёвывающий 
прокито̀вуваний   прошпаклёвываемый 
прокито̀вування   прошпаклёвывание 
прокито̀вувати, прокитува̀ти   
прошпаклёвывать, прошпаклева̀ть 

проклада̀льний   прокла `дывающий 
прокла̀даний   прокла `дываемый 
проклада̀ння   прокла `дка, прокла̀дывание, 
проложе `ние
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проклада̀ти, прокла̀сти   прокла `дывать, 
проложи `ть 

прокла̀дений   проло `женный 
прокла̀дення   прокла `дка, прокла̀дывание, 
проложе `ние 

прокла̀дина   прокла `дка 
прокла̀дковий   прокла `дочный 
прокладнѝй   прокладно `й, прокла̀дываемый 
прокласифіко̀ваний   классифицѝрованный 
прокласифіко̀вний   классифици `руемый, 
классифици `рующийся 

прокласифіко̀ввувати   классифици `ровать 
проковза̀льний   проска `льзывающий 
проко̀взнення   проска `льзывание 
проковзнѝй   проска `льзывающий 
проко̀взування   буксова̀ние, пробуксо̀вывание, 
проска `льзывание 

проко̀взувати, проковзну̀ти   буксова `ть; 
проска `льзывать, проскользну `ть 

проко̀вувальний   проко `вывающий, 
проко `вываемый 

проко̀вуваний   проко `вывающийся 
проко̀вування   проко `вка, проко `вывание 
проко̀вувати, прокува̀ти   проко `вывать, 
прокова `ть 

проко̀л   проко `л 
проко̀лений   проко `лотый 
проко̀лення   прока̀лывание, проко̀л, проко̀лка 
проко̀лина   проко `л, проко `лка 
проко̀лотий   проко `лотый 
проко̀лювальний   прока `лывающий 
проко̀люваний   прока `лываемый, 
прока `лывающийся 

проко̀лювання   прока `лывание, проко `лка 
проко̀лювати, проколо̀ти   прока `лывать, 
проколо `ть 

проко̀льний   прока `лываемый, 
прока `лывающийся 

прокомпостува̀ти   прокомпости `ровать 
проконтролюва̀ти   проконтроли `ровать 
проконтрольо̀ваний   проконтролѝрованный 
проконтрольо̀вний   контроли `рованный, 
контроли `руемый, контроли `рующийся 

проко̀п   проко `п, прохо `дка 
проко̀паний   проры `тый 
прокопа̀ння   проко `п, проры `тие 

проко̀пина   проко `п 
проко̀пування   проко `п, проры `тие 
прокрѐслений   прочерче `нный 
прокрѐслювальний   проче `рчивающий 
прокрѐслюваний   проче `рчиваемый 
прокрѐслювання   проче `рчивание 
прокрѐслювати, прокрѐслити   прочѐрчивать, 
прочерти `ть 

прокува̀ння   проко `вка 
прокувнѝй   проко̀вываемый, проко̀вывающийся 
прола̀з   лаз 
прола̀маний   проло `мленный 
пролама̀ти   пролома̀ть, проломѝть 
прола̀мування   проло `м 
пролего̀ваний   леги `рованный 
пролего̀ваність   леги `рованность 
пролего̀вний   леги `руемый, легиру `ющийся 
пролегува̀ння   леги `рование 
пролива̀ти, пролѝти   пролива `ть, проли `ть 
проліта̀ння   пролёт 
проліта̀ти, пролеті̀ти   пролета `ть, пролете `ть 
проло̀м   брешь, проло `м 
проло̀маний   проло `мленный 
проломѝти   пролома̀ть, проломѝть 
проло̀млення   проло `м 
проло̀мування   проло `м 
прома̀зувальний   прома `зочный 
прома̀щування   прома `зка, прома̀сливание 
променѐвий   лучево̀й, радиа `льный 
променевисила̀ння   радиа `ция 
променезала̀мування   лучепреломле `ние 
променезало̀млення   лучепреломлѐние 
променезало̀млювання   лучепреломле `ние 
променезаломля `ння   лучепреломлѐние 
променѝстий   лучи `стый, лучевѝдный 
про̀мені   лучѝ 
променюва̀льний   лучеиспуска `тельный, 
лучеиспуска `ющий 

променюва̀ння   лучеиспуска `ние 
промѝв   промы `вка 
промива̀льний   промыва̀ющий, промы̀вочный 
промѝваний   промыва̀емый, промыва̀ющийся 
промива̀ння   промы̀в, промыва̀ние, промы̀вка 
промива̀ти, промѝти   промыва `ть, промы `ть 
промивнѝй   промо̀ечный, промыва `емый, 
промыва `ющийся
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промивнѝк   скру̀ббер 
промина̀ти, промину̀ти   пропуска̀ть, пропустѝть 
про̀мисел   про̀мысел 
промисло̀вий   индустриа̀льный, промысло̀вый 
промисло̀вість   индустрѝя, промы̀шленность 
проміжко̀вий   промежу `точный 
про̀міжний   промежу̀точный 
про̀міжок   зазо̀р, интерва̀л, клѝренс, промежу̀ток 
промі̀нення   лучеиспуска `ние 
промі̀ння   лучи ` 
про̀мінь   луч, ра̀диус 
промі̀р   просве `т 
промі̀рення   промѐривание 
промірнѝй   промѐриваемый 
промі̀рювальний   проме `ривающий 
промі̀рюваний   проме `риваемый 
промі̀рювання   проме `ривание 
промі̀рювати, промі̀рити   проме `ривать, 
проме `рить 

промі̀ряний   промѐренный 
промока̀льний   промока `ющий 
промока̀ний   промока `емый 
промока̀ння   промока `ние 
промока̀ти, промо̀кнути   промока̀ть, промо̀кнуть 
промокнѝй   промока̀емый 
промокнѝй   промока̀емый 
пронѝзаний   прони `занный 
пронѝзаність   прони `занность 
пронизнѝй   прони `зываемый 
пронѝзувальний   прони `зывающий 
пронѝзуваний   прони `зываемый 
пронѝзування   прони `зывание 
пронѝзувати, пронѝзати   прони `зывать, 
прониза `ть 

проника̀льний   проника̀ющий, проница̀ющий 
проника̀ння   внедрѐние 
проника̀ння   проника `ние, проникнове `ние, 
проница `ние 

проника̀ти   проница `ть 
проника̀ти, пронѝкнути   проника̀ть, пронѝкнуть 
пронѝкливий   проника̀ющий, проница̀емый, 
проница `тельный 

пронѝкнення   внедре `ние, инфильтра̀ция 
пронѝкнення   пенетра `ция 
пронѝкнення   проникнове `ние, проница `ние 
пронѝкність   проница `емость 

прооперо̀ваний   опери `рованный 
прооперо̀вний   опери `руемый 
прооперува̀ння   опери `рование 
пропа̀лений   пережжённый 
пропа̀лений   прожжённый 
пропа̀лювання   прожига `ние 
пропа̀лювати, пропалѝти   прожига̀ть, прожѐчь 
пропа̀рений   пропа `ренный 
пропарнѝй   пропа `риваемый 
пропа̀рювальний   пропа `ривающий 
пропа̀рюваний   пропа `риваемый 
пропа̀рювання   декати `рование 
пропа̀рювання   пропа `ривание 
пропа̀рювати, пропа̀рити   пропа `ривать, 
пропа `рить 

пропастеризо̀вний   пастеризи `руемый, 
пастеризи `рующийся 

пропѐлер   пропѐллер 
пропѐчений   кальцини `рованный 
пропѐчений   прокалённый 
пропѐчення   прока `ливание 
про̀пік   прога `р 
пропіка̀ння   прока̀ливание 
пропіка̀ти, пропектѝ   кальцини `ровать; 
прока `ливать, прокали `ть 

пропіко̀ваний   пики `рованный 
пропозѝція   предложѐние 
прополі̀скний   пропола `скиваемый, 
пропола `скивающийся 

прополі̀скувальний   пропола `скивающий 
прополі̀скуваний   пропола `скиваемый, 
пропола `скивающийся 

прополі̀скування   пропола `скивание 
прополі̀скувати, прополоска̀ти   пропола̀скивать, 
прополоска `ть 

пропонува̀ння   предложе `ние 
пропорці̀йний   пропорциона `льный 
пропорці̀йний   соразме `рный 
пропорці̀йність   пропорциона `льность 
пропорці̀йність   соразме `рность 
пропо̀рція   пропо̀рция 
про̀пуск   пробѐл, про `пуск 
пропуска̀льний   перепускно `й 
пропуска̀льний   пропуска `ющий 
пропуска̀льність   спосо `бность пропускна `я 
пропу̀сканий   пропуска `емый
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пропуска̀ння   перепуска `ние, пропуска `ние 
пропуска̀ти, пропустѝти   пропуска̀ть, пропустѝть 
пропускнѝй   перепускно `й, пропуска `емый, 
пропускно `й 

пропу̀скність   спосо `бность пропускна `я 
пропу̀щення   про̀пуск 
прораху̀нок   просчёт 
прорва̀ння   про̀рыв, прорыва `ние 
прорѝв   про `рыв, прорыва `ние, проско `к 
прорива̀льний   прорыва̀ющий, проры̀вочный 
прорѝваний   прорыва̀емый, прорыва̀ющийся 
прорива̀ння   про̀рыв, прорыва̀ние, проры̀тие 
прорива̀ти, прорва̀ти   прорыва `ть, прорва `ть 
проривнѝй   прорыва̀емый, прорыва̀ющийся, 
прорывно `й 

прорисо̀ваний   прочерче `нный 
прорисо̀вування   проче `рчивание 
прорѝтий   проры̀тый 
прориття̀   проры̀тие 
прорівчако̀вування   пропазова `ние 
прорівчакува̀ння   пропазова `ние 
про̀різ   проём, проре `з, проре `зка, про `резь 
проріза̀ння   прорѐз, проре `зка 
прорізнѝй   прорѐзываемый, прорѐзывающийся 
прорізо̀вий   проёмный 
прорі̀зувальний   проре `зывающий 
прорі̀зуваний   проре `зываемый, 
проре `зывающийся 

прорі̀зування   прорѐз, прореза̀ние, прорѐзка 
прорі̀зувати, проріза̀ти, прорі̀зати   прорѐзывать, 
проре `зать 

про̀руб   про `сек 
проруба̀ння   проруба `ние 
прору̀блений   прору `бленный 
прорубнѝй   прорубно `й 
прору̀бування   проруба̀ние 
прору̀бувати, проруба̀ти   проруба̀ть, прорубѝть; 
просека `ть, просѐчь 

просвердлѐнний   сверлёный 
просвѐрдлення   сверле `ние 
просвѐрдлина   сверле `ние 
просвѐрдлювання   пробура `вливание 
про̀світ   зазо̀р, просве `т 
просві̀тлений   просветлённый 
просві̀тлення   осветле `ние, просветле `ние 
просві̀тлювальний   просветля `ющий 

просві̀тлюваний   просветля `емый 
просві̀тлювання   осветле `ние 
просві̀тлювати, просвітлѝти   просветля `ть, 
просветли `ть 

просвітнѝй   просветля̀емый, просвѐчиваемый, 
просве `чивающийся 

просві̀чений   просве `ченный 
просві̀чувальний   просве `чивающий 
просві̀чуваний   просве `чиваемый, 
просве `чивающийся, просве `чивание 

просві̀чування   просве `чивание 
просві̀чувати, просвітѝти   просвѐчивать, 
просвети `ть 

просиля̀ння   продева̀ние 
просіва̀льний   просе `ивательный 
просіва̀ння   просѐв, просе `ивание 
про̀сік   про̀сек 
про̀сіка   лесосе `ка, про `сека 
просіка̀льний   просека `ющий 
просіка̀ний   просѐкаемый, просека̀ющийся 
просіка̀ння   просека `ние 
просіка̀ти, просіктѝ   просека `ть, просе `чь 
просі̀чений   просечѐнный 
просічнѝй   просѐкаемый, просека̀ющийся 
просі̀ювання   грохоче `ние 
просі̀ювати, просіва̀ти, просі̀яти   просѐивать, 
просева `ть, просѐять 

просі̀яння   просѐв, просе `ивание 
проска̀кування   проскаки `вание 
проско̀блювати, проскоблѝти   проска̀бливать, 
проскобли `ть 

проскріба̀ти, проскребтѝ   проска `бливать, 
проскобли `ть; проскреба `ть, проскрести ` 

прослиза̀ння   проска `льзывание 
прослиза̀ти, прослизну̀ти   проска̀льзывать, 
проскользну `ть 

прослѝзнення   проска `льзывание 
прослухо̀вування   прослу `шивание 
просмо̀кта̀ння   проса `сывание 
просмо̀ктування   проса̀сывание, проса̀чивание 
просмо̀ктувати, просмокта̀ти   проса `сывать, 
прососа `ть 

просмо̀ктуватися   проса `чиваться 
просмо̀лений   просмо `ленный, смолево `й 
просмо̀лення   просмо `ливание, просмо `лка 
просмо̀лювання   просмо̀ливание, просмо̀лка, 
прошелла `чивание
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просовгнення                                                                                                противлення 

просо̀вгнення   проска `льзывание 
просо̀вгування   проска `льзывание 
просо̀вгувати, просовгну̀ти   проска̀льзывать, 
проскользну `ть 

просо̀вувальний   продвига `ющий 
просо̀вуваний   продвига̀емый, продвига̀ющийся, 
продвига `ние 

просо̀вування   продева `ние 
просо̀чений   пропи `танный 
просо̀чення   пропи `тка, проса `чивание 
просочнѝй   пропѝтываемый, пропѝтывающийся 
просо̀чувальний   пропи `точный, 
пропи `тывающий 

просо̀чувально   пропи `точно 
просо̀чуваний   пропи `тываемый, 
пропи `тывающийся 

просо̀чування   инфильтра `ция, пропи `тка, 
пропи `тывание, проса `чивание 

просо̀чувати, просочѝти   импрегни `ровать; 
пропи `тывать, пропита `ть 

просо̀чуватись   сочи `ться 
простѐження   наблюдѐние 
про̀стий   примити `вный, просто `й, прямо̀й 
прості̀й   просто `й 
прості̀нковий   просте `ночный 
прості̀нок   простѐнок 
про̀стір   просто `р, простра `нство 
прості̀рний   просто̀рный 
просто̀рий   вмести `тельный, обши `рный, 
помести `тельный, широ `кий 

про̀сторінь   простра `нство 
просто̀рний   просто `рный 
просторо̀вий   простра̀нственный, стерѝческий 
просторо̀вість   простра `нственность 
просторо̀во-   простра `нственно- 
про̀стріл   прострѐл 
прострі̀лювання   простре `ливание 
простро̀млювання   протыка `ние 
просту̀каний   просту `канный 
просту̀кувати, просту̀кати   просту̀кивать, 
просту `кать 

проступа̀льний   проступа `ющий 
проступа̀ння   проступа `ние 
проступа̀ти, проступѝти   проступа̀ть, проступѝть 
проступнѝй   проступа `ющий 
простя̀г   протяжѐние 

простяга̀льний   протя `гивающий 
простяга̀ння   протяжѐние 
простяга̀ти, простягну̀ти   протя̀гивать, протяну̀ть 
простя̀гнення   протя `гивание, протяжѐние 
просублімо̀ваний   сублими `рованный 
просублімо̀вний   сублими `руемый 
просува̀льний   вдева̀льный, продвига̀ющий 
просу̀ваний   продвига̀емый, продвига̀ющийся 
просува̀ння   продвига `ние, продева̀ние 
просува̀ти, просо̀вувати, просу̀нути   
продвига `ть, продвѝнуть 

просувнѝй   вдева̀льный, продвига̀емый, 
продвига `ющийся 

просу̀нений   продви `нутый 
просу̀нення   продвига `ние 
просу̀нутий   продвѝнутый 
просу̀шення   просу `шка 
просу̀шування   просу `шивание, просу `шка 
просу̀шувати, просушѝти   просу `шивать, 
просуши `ть 

просяка̀льний   проника `ющий 
просяка̀ння   проника `ние, проникнове `ние, 
пропи `тка, пропѝтывание 

просяка̀ти, прося `кнути   проса `чиваться; 
проника `ть, прони `кнуть 

прося̀клий   пропита `вшийся, пропи `танный 
прося̀кнення   проникнове `ние, пропи `тка 
просякнѝй   проница `емый 
прося̀кнутий   пропи `танный 
протѐз   протѐз 
протеї̀ди   протеѝды 
протеї̀ни   протеѝны 
протеї̀новий   протеи `новый 
протѐктор   протѐктор 
протѐкторний   проте `кторный 
протерасо̀ваний   терраси `рованный 
протерасува̀ння   терраси `рование 
протѐртий   протёртый 
протѐсаний   протёсанный 
протеса̀ння   протёс 
про̀ти течії̀   вверх по тече `нию 
протива̀га   противове `с 
противибухо̀вий   противовзрывно `й 
противипромі `нювання   противоизлуче `ние 
протѝвитися   сопротивля `ться 
протѝвлення   сопротивле `ние
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противогкісний                                                                                           протравлений 

противо̀гкісний   противосы `ростный 
протига̀з   противога `з 
протигнѝльний   противогни `лостный 
протидѝмний   противоды `мный 
протиді̀йний   противоде `йствующий 
протиді̀я   оппозѝция, противодѐйствие 
протиді̀яння   противоде `йствие 
протиді̀яти   противоде `йствовать 
протизадирко̀вий   противозади `рный 
протизадѝрний   противозади `рный 
протизно̀совий   противоизно `сный 
протизно̀шувальний   противоизно `сный 
протизсувнѝй   противоо `ползневый 
протика̀ння   протыка `ние 
протико̀взальний   противоскользя `щий 
протико̀взання   противоскольжѐние 
протиковзнѝй   противоскользя `щий 
протикорозі̀йний   антикоррозио `нный, 
противокоррозио̀нный 

протикоромѝсло   контрбаланси `р 
протилѐжний   обра̀тный, противополо̀жный 
протилѐжність   контра `ст 
протилѐжно   противополо `жно 
протинакипнѝй   противонакипно̀й 
протинапрямнѝй   противото `чный 
протиокѝсний   антиокисли `тельный 
протиокиснѝк   антиокисли `тель, 
противоокисли `тель 

протиокѝснювальний   антиокисли `тельный 
протиотру̀та   противоя `дие 
протипѝловий   противопы `льный 
протипі̀нний   противопе `нный 
протипожѐжний   противопожа `рный 
протипом’я̀кшувач   противомягчѝтель 
протиприга̀рник   приса̀дка противонага̀рная 
протиприлѝпник   антиадгези `в 
протѝр   проти `рка 
протира̀льний   проти `рочный 
протѝраний   протира̀емый, протира̀ющийся 
протира̀ння   лапингова `ние, протира `ние, 
проти `рка 

протира̀ти, протѐрти   шва `брить; протира̀ть, 
протере `ть 

протирівнова̀жник   контрбаланси `р 
протирнѝй   протира `емый, протира `ющийся 
протирозгі̀нний   противоразго `нный 

протиру̀х   противодвиже `ние 
протиска̀льний   прода `вливающий 
протиска̀ння   прода̀вливание 
протиска̀ти, протѝснути   прода̀вливать, 
продави `ть 

протѝскувальний   прожима `ющий 
протѝскуваний   прода `вливающийся, 
прожима `емый 

протѝскувати, протѝснути   прожима̀ть, прожа̀ть 
протѝснений   экструзи `вный 
протѝснення   прода̀вливание 
протиснѝй   прода̀вливающийся, прожима̀емый 
протиспрацьо̀вувальний   противоизно̀сный 
протиста̀вити   противопоста `вить 
протиста̀влення   оппози `ция, 
противопоставлѐние 

протиста̀рість   противостари `тель 
протисті̀йний   противостоя `щий 
протистоя̀ння   оппози `ция, противостоя `ние 
протистру̀м   противото `к 
протиструмѝнний   противото `чный 
протистру̀мовий   противото `чный 
протисяйвува̀ння   противосия `ние 
протися̀яння   противосия `ние 
протитертьовѝй   антифрикцио `нный 
протитечійнѝй   противото `чный 
протитечія̀   противотече `ние, противото `к 
протитѝск   противодавле `ние 
протиугі̀н   противоуго `н 
протихі̀дний   противохо `дный 
протѝчка   штре `вель 
протіка̀ння   протека̀ние 
протіка̀ти, протектѝ   проса̀чиваться; протека̀ть, 
проте `чь; течь 

проті̀сування   протёс 
протічнѝй   протека̀ющий, прото `чный 
прото̀вчений   протолчённый 
прото̀ка   проли `в 
протоло̀чений   прода `вленный 
прото̀н   прото `н 
протопнякова̀ний   флюсо `ванный 
прото̀чений   прото `ченный, точёный 
проточѐнний   точёный 
прото̀чина   прото̀чина 
прото̀чний   прото̀чный 
протра̀влений   тра̀вленый
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протравлення                                                                                       проціджувальний 

протра̀влення   протра `ва 
протра̀влюваний   протра `вливаемый 
протра̀влювання   протра̀ва, протра̀вливание 
протравля̀ння   протра `ва 
протравля̀ти, протра̀влювати, протравѝти   
протравля `ть, протра `вливать, протра `вить 

протравнѝй   протра̀вливающий, тра̀вленый 
протранслюва̀ння   трансли `рование 
протрансльо̀ваний   трансли `рованный 
протрансльо̀вний   трансли `рующийся 
протрасо̀ваний   трасси `рованный 
протрасува̀ння   трасси `рование 
протру̀єння   протра̀ва 
протру̀шення   протря `хивание 
протру̀шування   протря `хивание 
протру̀шувати, протрусѝти   протря `хивать, 
протряхну `ть 

протру̀ювання   протра `ва, протра̀вливание 
протру̀ювати, протруї̀ти   протравля `ть, 
протра `вливать, протра `вить 

протубѐранц   протубера `нцы 
про̀тяг   протяжѐние, протя `жка 
протяга̀льний   волочѝльный, протя̀гивающий 
протя̀ганий   протя̀гиваемый, протя̀гивающийся 
протяга̀ння   волочѐние, протя `гивание, 
протяже `ние, протя `жка 

протя̀глість   протя `жность 
протя̀гнення   волочѐние, протя `гивание, 
протяже `ние, протя `жка 

протя̀гуваний   протя `гиваемый, 
протя `гивающийся 

протя̀гування   волоче `ние, протя `гивание, 
протяже `ние, протя `жка 

протя̀гувати, протяга̀ти, протягну̀ти   
протя `гивать, протяну `ть 

протя̀жка   протя `жка 
протяжнѝй   протя̀гиваемый, протя̀гивающийся, 
протяжённый, протяжно `й 

протя̀жний   тягу̀чий 
протя̀жність   протяжённость, протя̀жность, 
тягу̀честь 

професі̀йний   профессиона `льный 
профило̀граф   профило `граф 
профіла̀ктика   профила `ктика 
профілактѝчний   профилакти `ческий 
профіло̀метер   профило `метр 

профілюва̀ння   профили `рование 
профілюва̀ти   профили `ровать 
профіль   про̀филь 
про̀фільний   про̀фильный 
профільо̀ваний   профилиро `ванный 
профільтро̀ваний   профильтро `ванный 
профільтро̀вний   профильтро `вываемый, 
профильтро̀вывающийся, фильтру̀ющийся, 
фильтро `ванный, фильтру `емый 

профільтро̀вувальний   профильтро̀вывающий 
профільтро̀вуваний   профильтро̀вываемый, 
профильтро̀вывающийся, фильтро̀ванный, 
фильтру `емый, фильтру `ющийся 

профільтро̀вування   профильтро̀вывание 
профільтро̀вувати, профільтрува̀ти   
профильтро `вывать, профильтрова̀ть 

профільтрува̀ння   профильтро `вывание 
профінансо̀ваний   финанси `рованный 
профінансува̀ння   финанси `рование 
профлюсо̀ваний   флюсо `ванный 
прохі̀д   пасса `ж, прохо `д, прохождѐние 
прохіднѝй   проходно `й, проходя `щий 
прохіднѝк   прохо̀дчик 
прохо̀дження   протека̀ние, протека̀ние, прохо̀д, 
прохо `дка, прохождѐние, сле `дование 

прохо̀джуваний   проходи `мый 
прохо̀дити, пройтѝ   проса̀чиваться; проника̀ть, 
прони `кнуть; проходи `ть, пройти ` 

прохоло̀дження   прохлаждѐние 
прохоло̀джуваний   прохлажда̀емый, 
прохлажда `ющий, прохлажда̀ющийся 

прохоло̀джування   прохлаждѐние 
прохоло̀джувати, прохолодѝти   прохлажда̀ть, 
прохла `дить 

прохоло̀дний   прохлади `тельный 
прохолоднѝй   прохлажда `емый, 
прохлажда `ющийся 

прохронометро̀ваний   хронометрѝрованный 
прохронометро̀вний   хронометрѝруемый 
процеду̀ра   процеду̀ра 
процѐнт   проце `нт 
процѐнтний   проце `нтный 
процѐс   проце `сс 
процѐсор   процѐссор 
проці̀дження   профильтро `вывание 
проці̀джувальний   профильтро `вывающий
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 901
проціджуваний                                                                                                    пруговий 

проці̀джуваний   профильтро `вываемый, 
профильтро̀вывающийся, фильтро̀ванный, 
фильтру `емый, фильтру `ющийся 

проці̀джування   профильтро `вывание, 
фильтрова `ние 

проці̀джувати, процідѝти   
профильтро `вывать, профильтрова̀ть 

проціднѝй   профильтро `вываемый, 
профильтро̀вывающийся, фильтро̀ванный, 
фильтру `емый, фильтру `ющийся 

прочѐсаний   прочёсанный, чёсанный 
прочеса̀ння   прочёс 
прочиснѝй   прочища̀емый, прочища̀ющийся 
прочѝст   прочи `стка 
прочища̀льний   прочища `ющий 
прочища̀ння   прочи `стка, прочище `ние 
прочища̀ти, прочѝстити   прочища̀ть, прочѝстить 
прочѝщений   прочи `щенный 
прочѝщення   прочи `стка, прочище `ние 
прочѝщуваний   прочища̀емый, прочища̀ющийся 
прочѝщування   прочище `ние 
прочі̀с   прочёс 
прочіснѝй   прочёсываемый, прочёсывающийся 
прочі̀сувальний   прочёсывающий 
прочі̀суваний   прочёсываемый, 
прочё `сывающийся 

прочі̀сування   прочёс, прочёсывание 
прочі̀сувати, прочеса̀ти   прочёсывать 
прошаро̀вування   просло `йка 
прошаро̀вувати, прошарува̀ти   просла̀ивать, 
прослои `ть 

про̀шарок   пропла̀сток, просло `йка 
прошарува̀ння   просло `йка 
прошѝв   проши `вка 
прошива̀льний   прошива̀ющий, прошѝвочный 
прошѝваний   прошива̀емый, прошива̀ющийся 
прошива̀ння   прошива `ние, проши `вка 
прошива̀ти, прошѝти   прошива `ть, проши `ть 
прошивнѝй   прошива̀емый, прошива̀ющийся, 
прошивно `й 

прошиття̀   прошива `ние, прошѝвка 
прошліфо̀ваний   прошлифо `ванный 
прошліфо̀вувати, прошліфува̀ти   
прошлифо `вывать, прошлифова `ть 

прошліфува̀ння   прошлифова `ние 
прошнуро̀ваний   прошнуро `ванный 

прошнуро̀вний   прошнуро `вываемый, 
прошнуро `вывающийся 

прошнуро̀вувальний   прошнуро `вывающий 
прошнуро̀вуваний   прошнуро `вываемый, 
прошнуро `вывающийся 

прошнуро̀вування   прошнуро `вывание 
прошнуро̀вувати, прошнурува̀ти   
прошнуро `вывать, прошнурова `ть 

прошпакльо̀ваний   прошпаклёванный 
прошпакльо̀вний   прошпаклёвываемый 
прошпакльо̀вувальний   прошпаклёвывающий 
прошпакльо̀вуваний   прошпаклёвываемый, 
прошпаклё `вывание 

прошпакльо̀вувати, прошпаклюва̀ти   
прошпаклёвывать, прошпаклева̀ть 

проштовха̀льний   прота `лкивающий 
проштовхнѝй   прота `лкиваемый, 
прота `лкивающийся 

прошто̀вхувальний   прота `лкивающий 
прошто̀вхуваний   прота `лкиваемый, 
прота `лкивающийся 

прошто̀вхування   прота `лкивание 
прошто̀вхувати, проштовхну̀ти   прота̀лкивать, 
протолкну `ть 

проща̀влений   тра̀вленый 
проща̀влюваний   протра `вливаемый 
проща̀влювати, проща̀вити   протравля `ть, 
протра `вливать, протра `вить 

прощавнѝй   тра̀вленый 
про̀яв   проявлѐние 
проя̀влення   проявлѐние 
проя̀влювання   проявле `ние 
проявля̀ння   проявлѐние 
проявля̀ти, проя̀влювати, проявѝти   проявѝть, 
проявля `ть 

проявнѝк   прояви `тель 
проя̀снений   просветлённый 
проя̀снення   осветлѐние, просветлѐние 
прояснѝй   осветля `емый, осветля `ющийся 
проя̀снювальний   осветля `ющий 
проя̀снюваний   осветля̀емый, осветля̀ющийся 
проя̀снювання   осветле `ние 
проя̀снювати, прояснѝти   осветля̀ть, осветлѝть 
пруг   грань, каёмка, кайма `, кант, кро `мка, 
ребро `, рубѐц 

пру̀говий   кро `мочный
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 902
пругуватий                                                                                                             пускати 

пругува̀тий   рубцева `тый, ру `бчатый 
пругува̀тість   рубцева `тость 
прудкѝй   бы̀стрый 
пру̀дко   бы̀стро 
пру̀ження   напряжѐние 
пружѝна   пружѝна 
пружѝнити   пружи `нить 
пружѝнка   пружѝнка 
пружѝнний   пружи `нный 
пружѝнність   пружи `нистость 
пружѝновий   пружи `нный 
пружиномі̀р   пружиноме `р 
пружѝстий   пружи `нистый 
пружѝстість   пружи `нистость 
пру̀жити   упру `жить 
пру̀жнѝй   пружѝнящий, упру̀гий, эластѝческий, 
эластѝчный 

пружнѝстий   гѝбкий 
пру̀жність   упру `гость, эласти `чность 
пру̀жно   упру `го 
пружо̀к   пружо `к 
пру̀т   пру `т, стѐржень, шта `нга 
пру̀тик   па̀лочка 
пруто̀к   пруто `к 
пря̀диво   пенька̀ 
прядѝльня   фа̀брика пряди `льная 
пряді̀ння   прядѐние 
пряма̀   пряма̀я 
прямѝй   буква `льный, прямо `й 
пря̀мо   пря `мо 
прямовѝс   вертика `ль, отве `с 
прямовѝсний   вертика `льный, отвѐсный, 
перпендикуля `рный 

прямовѝсник   перпендикуля `р 
прямовѝсно   вертика `льно, отве `сно 
прямоку̀тний   ортогона̀льный, прямоуго̀льный 
прямоку̀тник   прямоуго `льник 
прямоку̀тність   ортогона `льность 
прямоліні̀йний   прямолине `йный 
прямоліні̀йність   прямолине `йность 
прямотечія̀   прямото̀к 
прямоті̀к   прямото `к 
прямото̀чний   прямото̀чный 
пря̀мошаровѝй   прямосло `йный 
прямува̀ти   стремѝться 
псѐвдо-   псѐвдо- 

псевдовѐктор   псевдове `ктор 
псевдогармоні̀чний   псевдогармони `ческий 
псевдокристалі̀чний   квазикристаллѝческий 
псевдоморфо̀за   псевдоморфо `за 
псевдопотенція̀л   псевдопотенциа `л 
псевдоскаля̀р   псевдоскаля `р 
психро̀метер   психро `метр 
псува̀ння   по̀рча 
псува̀ти   по̀ртить 
пуа̀з   пуа̀з 
пуансува̀ння   пуансо `вка 
пуд   пуд 
пудлінгува̀ння   пудлингова `ние 
пу̀дра   пу̀дра 
пузѝр   пузы `рь 
пульвериза̀тор   пульвериза `тор 
пульверизаці `йний   пульверизацио `нный 
пульвериза̀ція   пульвериза `ция 
пульверизува̀льний   пульверизѝрующий 
пульверизува̀ти   пульверизи `ровать 
пу̀льпа   пу̀льпа 
пульс   пу̀льс 
пульса̀тор   пульса `тор 
пульсаці̀йний   пульсацио `нный 
пульса̀ція   пульса `ция 
пульсѝвний   пульси `рующий 
пульсівнѝй   пульсацио `нный 
пульсо̀вання   пульса `ция 
пульсува̀льний   пульси `рующий 
пульсува̀ння   дыха `ние, пульса `ция, 
пульси `рование 

пульсува̀ти   пульсѝровать 
пульт   пульт 
пу̀мекс   пѐмза 
пункт   пу̀нкт 
пунктѝр   пунктѝр 
пунктуа̀льність   пунктуа `льность 
пупініза̀ція   пупиниза `ция 
пурна̀ч   плу `нжер 
пурначѐвий   плу̀нжерный 
пу̀рпур   пу̀рпур 
пурпуро̀вий   пурпуро `вый 
пуск   пу̀ск 
пуска̀льний   пуска̀ющий 
пуска̀ння   пу̀ск, пуска `ние 
пуска̀ти, пустѝти   пуска `ть, пустѝть
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 903
пускач                                                                                                             радіяторний 

пуска̀ч   пуска̀тель 
пускнѝй   пуска `емый 
пусковѝй   пусково `й 
пусковѝк   ста̀ртер 
пускогальмівнѝй   пускотормозно̀й 
пусконалаго̀джувальний   пусконала̀дочный 
пускорегулюва̀льний   пускорегули `рующий 
пустѝй   пусто `й 
пустота̀   пустота̀ 
пусто̀тний   пусто̀тный 
путівѐць   доро `га просёлочная 
пух   пух 
пухѝр   пузы `рь 
пухкѝй   ры `хлый 
пухна̀стий   пушѝстый 
пухна̀стість   пуши `стость 
пухна̀тий   пуши `стый 
пухна̀тість   пушѝстость 
пуцола̀на   пуццола `на 
пу̀чка   щепо `тка 
пу̀чність   пу̀чность 
пучня̀віння   разбуха̀ние 
пучня̀віти, спучня̀віти   разбуха̀ть, разбу̀хнуть 
пучо̀к   кла̀стер, пучо `к 
пушѝна   пуши `нка 
пушѝнка   пуши `нка 
пушѝти, розпу̀шити   рыхли `ть 
пу̀щений   отпу `щенный 
п’я̀льці   пя `льцы 
п’ята̀   пя `та, пя `тка 
п’ятигра̀нник   пя `тигра `нник 
п’ятизна̀чний   пятизна̀чный 
п’ятикра̀тний   пятикра `тный 
п’ятику̀тний   пентагона `льный 
п’ятиповерхо̀вий   пятиэта̀жный 
п’ятиразо̀вий   пятикра `тный 
п’ятицифровѝй   пятизна `чный 
п’я̀тка   пя `тка 
п’я̀тковѝй   пя `точный 

 
Р 

 
ра̀влик   ули `тка 
рад   рад 

рада̀р   рада̀р 
радика̀л   радѝкал 
радика̀льний   коренно `й 
ра̀дій   ра `дий 
ра̀діо   ра̀дио 
радіоавтогра̀фія   радиоавтогра `фия 
радіоактѝвний   радиоакти `вный 
радіоактѝвність   радиоакти `вность 
радіоапара̀т   радиоаппара `т 
радіовѝміри   радиоизмере `ние 
радіовимі̀рювання   радиоизмерѐние 
радіовипромі̀нювання   радиоизлучѐние 
радіовіддалемі̀р   радиодальномѐр 
радіогѐнний   радиоге `нный 
радіогоніо̀метер   радиогонио `метр 
радіогра̀ма   радиогра `мма 
радіогра̀фія   радиогра `фия 
радіодалекомі̀р   радиодальноме `р 
ра̀діозава̀да   помѐха 
радіоізото̀п   радиоизото `п 
радіоінтерферо̀метер   радиоинтерферо̀метр 
радіокана̀л   радиокана `л 
радіокомпара̀тор   радиокомпара̀тор 
радіоко̀мпас   радиоко `мпас 
радіо̀ліз   радио̀лиз 
радіоло̀гія   радиологи `я 
радіолока̀тор   рада̀р 
радіолока̀ція   радиолока `ция 
радіо̀метер   регистра `тор радиоакти `вности 
радіометрі̀я   радиометри `я 
радіомо̀влення   радиовеща `ние 
радіомо̀вний   радиовеща `тельный 
радіопротѐктор   радиопроте `ктор 
радіосенсибіліза̀ція   радиосенсибилиза `ция 
радіоспектро̀граф   радиоспектро̀граф 
радіоспектроскопі̀я   радиоспектроскопи `я 
радіоста̀нція   ра̀ция 
радіохвѝля   радиоволна ` 
радіохѐмія   радиохи `мия 
ра̀діус   ра̀диус 
радія̀льний   радиа `льный 
радія̀льно   радиа̀льно 
радія̀н   радиа `н 
радія̀нт   радиа `нт 
радія̀тор   радиа̀тор 
радія̀торний   радиа̀торный

Р 

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 904
радіяційний                                                                                                       ребристий 

радіяці̀йний   радиацио `нный 
радія̀ція   радиа̀ция 
радо̀н   радо̀н 
ра̀зовий   (одно)ра̀зовый 
“n”-ра̀зовість   кра̀тность 
разо̀к   гирля `нда 
ра̀зом   итого `, совмѐстно 
ра̀йбер   рѐйбер 
ра̀йдуга   ра̀дуга 
райдужі̀ння   цвета побежа `лости 
ра̀йсмус   рѐйсмус 
райсфѐдер   рейсфѐдер 
райсшѝна   рейсши `на 
ракѐта   раке `та 
ракетопла̀н   ракетопла `н 
ра̀ковина   я `мка 
ра̀курс   ра `курс 
ра̀ма   переплёт, ра̀ма 
рамено̀   плечо ` 
ра̀мка   опра `ва, ра̀мка 
ра̀мковий   ра̀мочный 
ра̀мпа   ра̀мпа 
ра̀м’я   плечо ` 
ра̀нг   ранг 
ра̀нець   ра̀нец 
ранжівнѝй   ранжи `рующий 
ранжо̀ваний   ранжи `руемый 
ранжува̀льний   ранжи `рующий 
ранжува̀ння, зранжува̀ння   ранжѝрование, 
ранжиро `вка 

ранжува̀ти, зранжува̀ти   ранжи `ровать 
рапто̀вий   мгновѐнный 
рапто̀вість   внеза̀пность 
рапто̀во   внеза̀пно 
растр   растр 
рафіна̀д   рафина̀д 
рафіна̀дний   рафини `рованный 
рафіна̀ж   рафина̀ж 
рафіна̀ція   очѝстка, рафина `ция 
рафіно̀ваний   рафини `руемый 
рафіновнѝй   рафини `руемый 
рафінува̀льний   рафиниро `вочный, 
рафини `рующий 

рафінува̀ння   рафина `ция, рафинѝрование 
рафінува̀ти, зрафінува̀ти   рафини `ровать 
рахівнѝк   вычисли `тель, счетово `д 

рахівнѝцтво   счетово `дство 
рахівнѝця   счёты 
рахівнѝчий   счетово `дческий 
рахува̀льний   вычисли `тельный 
рахува̀ння   счёт 
рахува̀ти   сосчи `тывать, счита `ть 
рахунко̀вий   счётный, факту `рный 
раху̀нок   счёт, факту `ра 
рацеміза̀ція   рацемиза `ция 
рацемі̀чний   рацемѝческий 
раціоналіза̀ція   рационализа `ция 
раціона̀льний   рациона `льный 
ра̀ція   ра̀ция 
ра̀шпіль   ра̀шпиль 
рва̀ти, розрѝвати, розірва̀ти   рва̀ть; разрыва̀ть, 
разорва `ть 

рва̀тися   разрыва̀ться 
рвучкѝй   поры `вистый, рву `щийся 
реагѐнт   реагѐнт 
реагівнѝй   реагѝрующий 
реагува̀льний   реаги `рующий 
реагува̀ння   реаги `рование, реа̀кция 
реагува̀ти   реагѝровать 
реактив   реагѐнт, реакти `в 
реактѝвний   реакти `вный 
реактѝвність   реакти `вность 
реактопла̀ст   реактопла `ст 
реактопластавтома̀т   реактопластавтома `т 
реа̀ктор   реа̀ктор 
реакці̀йний   реакцио `нный 
реакці̀йність   реакцио `нность 
реа̀кція   реа̀кция 
реаліза̀ція   осуществле `ние, реализа `ция 
реалізо̀ваний   осуществля `емый, 
осуществля `ющийся, реализу `емый, 
реализу `ющийся 

реалізо̀вний   осуществи `мый 
реалізува̀льний   осуществля `ющий, 
реализу `ющий 

реалізува̀ння   осуществле `ние, реализа `ция, 
реализова `ние 

реалізува̀ти, зреалізо̀вувати; зреалізува̀ти    
реализо `вывать, реализова `ть 

реа̀льний   конкрѐтный, позитѝвный, реа̀льный 
реа̀льність   реа̀льность 
ребрѝстий   ребрѝстый
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 905
ребро                                                                                                                  резорбція 

ребро̀   кант, кро̀мка, ребро̀ 
ребро̀ваний   ребрѝстый 
ребро̀вий   рёберный, ребро `вый 
ревербераці̀йний   реверберацио̀нный 
ревербера̀ція   ревербера `ция 
реверберо̀метер   реверберо `метр 
рѐверс   рѐверс 
реверсѝвний   реверси `вный 
реверсѝвність   обрати `мость 
реверсі̀йність   обрати `мость 
ревѐрсія   ревѐрсия 
ревѐрсор   ревѐрсор 
реверсува̀ння   реверси `рование 
реві̀зія   реви `зия 
регенератѝвний   регенерати `вный 
регенера̀тний   регенера `тный 
регенера̀тор   регенера `тор 
регенераці̀йний   регенерацио `нный 
регенера̀ція   регенера `ция 
регенерува̀ти, зрегенерува̀ти   регенерѝровать 
регі̀стер   реги `стр 
регі̀стровий   регѝстровый 
регла̀мент   регла̀мент 
регламента̀ція   регламента `ция 
регламентува̀ння   регламента `ция 
регламентува̀ти, зарегламентува̀ти   
регламенти `ровать 

регрѐс   регрѐсс 
регресѝвний   регресси `вный 
регресі̀йний   регрессио `нный 
регрѐсія   регрѐссия 
регулівнѝй   регулиро̀вочный, регулѝрующий 
регулюва̀льний   регулиро `вочный, 
регули `рующий 

регулюва̀льник   регулиро `вщик 
регулюва̀ння   регули `рование, регулиро `вка 
регулюва̀ти, відрегулюва̀ти   регули `ровать, 
отрегули `ровать 

регуля̀рний   регуля `рный 
регуля̀рність   регуля `рность 
регуля̀тор   регуля `тор 
регуля̀торний   регуля `торный 
регуляці `йний   регуляцио `нный 
регуля̀ція   регуля `ция 
регульо̀ваний   регулѝрованный, регулѝруемый, 
регули `рующийся 

рѐґс-кола̀ндер   регс-кола `ндр 
редокспотенція̀л   потенциа̀л окислѝтельно- 
восстанови `тельный, редо `кс-потенциа `л 

реду̀ктор   кла̀пан редукцио `нный, реду̀ктор 
реду̀кторний   реду̀кторный 
редукува̀ння   реду̀кция, редуци `рование 
редукува̀ти   редуци `ровать 
редукці̀йний   редукцио̀нный, редуцѝрованный 
реду̀кція   реду `кция 
реє̀стер   реѐстр 
реєстра̀тор   регистра `тор 
реєстраці̀йний   регистрацио `нный 
реєстра̀ція   зареєстро `вання, регистра `ция 
реєстро̀ваний   регистри `рованный, 
регистри `руемый, регистри `рующийся 

реєстро̀вий   реѐстровый 
реєструва̀льний   регистри `рующий 
реєструва̀ти, зареєструва̀ти   регистрѝровать, 
зарегистри `ровать 

рѐєчка   рѐечка 
режѝм   режи `м, ход 
режѝмний   режѝмный 
резѐрв   запа `с, резѐрв 
резерва̀ція   резерва `ция 
резѐрвний   запасно `й, запа̀сный, резѐрвный 
резервуа̀р   резервуа `р, сбо `рник, танк 
резервува̀ння   резерви `рование 
резині̀т   резини `т 
резиста̀нс   резиста̀нс 
резистѝвний   резисти `вный 
резистѝн   резисти `н 
резѝстор   резѝстор 
резѝсторний   резѝсторный 
резѝт   рези `т 
резнатро̀н   резнатро `н 
резо̀л   резо `л 
резольвѐнта   резольве `нта 
резольво̀метер   резольво `метр 
резона̀нс   резона̀нс 
резона̀нсний   резона `нсный 
резона̀тор   резона `тор 
резона̀торний   резона `торный 
резонівнѝй   резони `рующий 
резонува̀ти   резони `ровать 
резорбці̀йний   резорбцио `нный 
резо̀рбція   резо̀рбция
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 906
результант                                                                                 рентґенофлюорографія 

результа̀нт   результа̀нт 
результа̀т   исхо `д, ито `г, результа̀т 
результатѝвний   результатѝвный, эффектѝвный 
результатѝвність   результати `вность 
результа̀тний   результи `рующий 
рѐйка   рѐйка, рельс 
рѐйковий   рѐечный, ре `льсовый 
рейкозгина̀льний   рельсосгиба `тельный 
рейкозгина̀ч   рельсосгиба `тель 
рейкорі̀з   рельсоре `зчик 
рейкорізѐць   рельсоре `зчик 
рейкотранспортѐр   рельсотранспортёр 
рейкошліфува̀льник   рельсошлифо̀вщик 
рейс   рѐйс 
рѐйтер   рѐйтер 
рекомбінаці̀йний   рекомбинацио `нный 
рекомбіна̀ція   рекомбина `ция 
рекомендо̀ваний   заказно `й 
реконстру̀кція   реконстру `кция 
реконструюва̀ти, зреконструюва̀ти   
реконструи `ровать 

реко̀рд   реко `рд 
рекристаліза̀ція   рекристаллиза `ция 
рекристалізува̀ння   рекристаллиза̀ция 
рекристалізува̀ти, зрекристалізува̀ти   
рекристаллизи `ровать 

ректифіка̀т   ректифика `т, 
спирт ректифицѝрованный 

ректифікаці̀йний   ректификацио `нный 
ректифіка̀ція   ректифика `ция 
ректифікува̀ти, зректифікува̀ти   
ректифици `ровать 

рекуператѝвний   реку `перативный 
рекупера̀тор   рекупера `тор, теплообмѐнник 
рекупера̀ція   рекупера `ция 
релакса̀ція   релакса `ция 
релаксува̀льний   релакси `рующий 
релаксува̀ння   релакса `ция 
релаксува̀ти, зрелаксува̀ти   релакси `ровать 
релѐ   релѐ 
релѐйний   реле `йный 
релі̀ктовий   релѝктовый 
релятиві̀зм   релятиви `зм 
релятиві̀стський   релятиви `стский 
релятѝвний   релятѝвный 
рельє̀ф   рельѐф 

рельє̀фний   рельѐфный 
реманѐнт   инвента `рь 
ремесло̀   ремесло̀ 
ремінѐць   ремешо `к 
ремі̀нний   ремённый 
ремінцѐвий   ремешко `вый 
ремі̀нчастий   ремѐнчатый 
рѐмінь   ремѐнь 
ремі̀сія   ремиссѝя 
реміснѝк   ремѐсленник 
реміснѝчий   ремѐсленный 
ремітува̀ти   ремити `ровать 
ремо̀нт   ремо̀нт 
ремо̀нтний   ремо̀нтный 
ремо̀нтник   ремо̀нтник 
ремо̀нтно-   ремо̀нтно- 
ремонто̀ваний   ремонти `рованный 
ремонтува̀ння   ремонти `рование 
ремонтува̀ти, відремонтува̀ти   ремонтѝровать, 
отремонти `ровать 

рѐнта   рѐнта 
рента̀бельний   рента `бельный 
рента̀бельність   рента `бельность 
рентґѐн   рентге `н 
рентґѐнівський   рентге `новский 
рентґеногра̀ма   рентгеногра `мма 
рентґеногра̀фія   рентгеногра `фия 
рентґенографува̀ння   рентгенографѝрование 
рентґенодефектоскопі̀чний   
рентгенодефектоскопи `ческий 

рентґенодефектоскопі̀я   рентгенодефектоскопѝя 
рентґенодіягно̀стика   рентгенодиагно `стика 
рентґенозахиснѝй   рентгенозащи `тный 
рентґенокімографі̀чний   
рентгенокимографи `ческий 

рентґенокімогра̀фія   рентгенокимогра `фия 
рентґеноло̀гія   рентгеноло `гия 
рентґенолюмінесцѐнція   
рентгенолюминесце `нция 

рентґенометалогра̀фія   рентгенометаллогра̀фия 
рентґено̀метер   рентгено `метр 
рентґеномѐтрія   рентгеномѐтрия 
рентґеноскопі̀чний   рентгеноскопи `ческий 
рентґеноскопі̀я   рентгеноскопи `я 
рентґеноспектроскопі̀я   рентгеноспектроскопѝя 
рентґеносферѝчний   рентгеносферѝческий 
рентґенофлюорогра̀фія   рентгенофлюорогра̀фия
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 907
реографія                                                                                                            решофер 

реогра̀фія   реогра̀фия 
реоло̀гія   реоло `гия 
рео̀метер   рео̀метер 
реоста̀т   реоста `т 
реоста̀тний   реоста̀тный 
реота̀н   реота̀н 
реофо̀р   реофо̀р 
реохо̀рд   реохо `рд 
рѐпання   растре `скивание 
рѐпатися   трѐскаться 
рѐпатися, порѐпатися   растре `скиваться, 
растре `скаться 

репѐлер   репѐллер 
рѐпер   рѐпер 
рѐперний   рѐперный 
реперфора̀тор   реперфора `тор 
репкѝй   растрѐскивающийся 
репо̀рт   репо̀рт 
репроду̀ктор   репроду `ктор 
репроду̀кція   воспроизведѐние, репроду̀кция 
ресѝвер   ресѝвер 
ресинхроніза̀ція   ресинхрониза `ция 
реско̀нтро   реско̀нтро 
ресо̀ра   рессо `ра 
ресо̀рний   рессо̀рный 
респіра̀тор   респира `тор 
респіра̀торний   респира `торный 
реставра̀тор   реставра `тор 
реставраці̀йний   реставрацио `нный 
реставра̀ція   реставра `ция 
реставро̀ваний   реставри `руемый, 
реставри `рующийся 

реставрува̀льний   реставри `рующий 
реставрува̀ти, відреставрува̀ти   
реставри `ровать 

реста̀нт   реста `нт 
рестрѝкція   рестри `кция 
ресу̀рс   резе `рв, ресу `рс 
ресу̀рси   фонд 
ресу̀рсний   ресу̀рсный 
ретѐльний   тща `тельный 
ретѐльно   стара `тельно 
ретикуля̀рний   ретикуля `рный 
ретѝна   рети `на 
рето̀рта   рето̀рта 
ретрансля̀тор   ретрансля `тор 

ретрансляці̀йний   ретрансляцио `нный 
ретрансля̀ція   ретрансля `ция 
ретра̀та   ретра̀тта 
ретро̀метер   ретро `метр 
рету̀р   рѐтур 
ретурбѐнт   двойни `к 
рефлѐкс   рефлѐкс 
рефлѐксія   рефлѐксия 
рефлекто̀метер   рефлекто `метр 
рефлѐктор   отража `тель, рефле `ктор 
рефлю̀кс   рефлю `кс 
рефо̀рма   рефо `рма 
реформа̀торський   преобразова `тельный 
реформо̀ваний   реформи `руемый, 
реформи `рующийся 

реформува̀льний   реформи `рующий 
реформува̀ння   реформи `рование 
рефракто̀метер   рефракто `метр 
рефрактомѐтрія   рефрактоме `трия 
рефра̀кція   лучепреломле `ние, рефра `кция 
рефрижера̀тор   рефрижера `тор 
рефрижера̀торний   рефрижера `торный 
рефулѐр   рефулёр 
рефулюва̀ння   рефули `рование 
рецѐптор   реце `птор 
рецепту̀ра   рецепту `ра 
рецидѝв   рецидѝв 
рециркуля̀ція   рециркуля `ция 
рѐченець   срок 
рѐчення   предложе `ние 
речинѐць   строк 
рѐчі   предмѐты 
речовѝй   вещево̀й, веще `ственный 
речовина̀   вещество `, материа `л, соста `в, 
субста̀нция 

речовѝнний   веще `ственный, материа̀льный 
речовѝнність   веще `ственность 
решета̀р   решётник 
рѐшето   гро̀хот, просѐиватель, рѐшето, сѝто 
решето̀ваний   обреше `ченный 
решетува̀ння   обреше `чивание 
решетува̀ти   решети `ть 
решетува̀ти, решетѝти, обрешетува̀ти, 
обрешетѝти   обрешѐчивать, обрешёчивать 

реші̀тник   решётник 
решофѐр   решоффѐр
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 908
решта                                                                                                            рівнозмінний 

рѐшта   оста̀ток, сда̀ча 
решта̀к   решта `к 
рѐштко̀вий   хвостово `й 
ржаві̀йний   ржавѐющий 
рѝгель   лѐгер, рѝгель 
рѝзик   рѝск 
ризикува̀ти, ризикну̀ти   рискова̀ть, рискну̀ть 
рим   рым 
рѝнва   жёлоб (водосто `чный), отто̀к, труба̀ 

(водосто `чная, сто̀чная) 
рѝнвовий   тру̀бный 
рипі̀ння   скрипе `ние 
рипі̀ти   скрипе `ть 
рипу̀чий   скрипу̀чий 
рѝса   черта̀ 
рѝска   про̀черк, рѝска, чёрточка, штрих 
риска̀ль   за̀ступ 
риско̀ваний   штрихо `ванный 
риско̀вання   штрихо `вка 
рѝсковѝй   штрихово `й 
рискува̀ння   штрихова `ние, штрихо `вка 
рискува̀тий   штрихова `тый 
рисо̀ваний   рисо̀ванный 
рѝсочка   чёрточка 
рисува̀льний   рисова `льный 
рисува̀льня   готова `льня 
рисува̀ння   рисова `ние, черчѐние 
рисува̀ти, нарисува̀ти   рисова `ть; черти `ть; 
начѐрчивать, начерти `ть 

рису̀нок   рису `нок, фигу `ра, чертёж 
рѝти   ры `ть 
рѝтий   ры `тый 
ритѝна   гравю `ра 
ритівнѝй   гравёрный 
ритівнѝк   гравёр, гравиро `вщик 
ритм   модуля `ция, ритм 
ритмі̀чний   ритмѝческий, ритмѝчный 
ритмі̀чність   ритмѝчность 
риття̀   рытьё 
ритува̀ння   гравѝрование 
ритува̀ти   гравирова `ть 
риф   риф 
рѝфлення   рифлѐние 
рѝхва   бу̀гель, обо̀йма (бло `чная) 
рихто̀ваний   выправля `емый, 
выправля `ющийся, рихто `ванный 

рихто̀вання   вы̀правка 
рихтува̀льний   выправля̀ющий, рихтова̀льный 
рихтува̀ння   выправле `ние 
рихтува̀ти, відрихтува̀ти   рихтова̀ть; выправля̀ть, 
вы `править 

ришта̀к   жёлоб (водоотво̀дный), кана `ва для 
сто̀ка воды `, труба̀ водосто `чная 

ришто̀вання   леса̀, подмо̀стки 
риштува̀льний   арми `рующий, крепёжный 
риштува̀ння   армѝрование 
риштува̀ти   армѝровать, ста `вить леса̀ 
риштунко̀вий   армату `рный 
ришту̀нник   армату̀рщик 
ришту̀нок   армату̀ра, карка `с, опа̀лубка 
рів   кана `ва, ров 
рі̀вень   горизо `нт, у `ровень 
рівнемі̀р   указа̀тель у̀ровня, уровнеме `р 
рі̀вний   ра̀вный 
рі̀вність   ра̀венство 
рівнобѐдрений   равнобе `дренный 
рівнобѐдреник   равнобе `дренник 
рівнобі̀ж   параллѐль 
рівнобі̀жний   паралле `льный 
рівнобі̀жність   паралле `льность 
рівнобі̀чний   равносторо `нний 
рівнобі̀чник   параллелогра `мм 
рівнобо̀кий   равносторо `нний 
рівнова̀га   бала̀нс, равнове `сие 
рівнова̀гий   бала̀нсный, равновѐсный, 
равновесо `мый 

рівнова̀ження   балансѝрование, балансиро̀вка 
рівнова̀жити   баланси `ровать 
рівнова̀жний   равнове `сный 
рівнова̀жник   баланси `р 
рівнова̀жність   эквивале `нтность 
рівнова̀ртник   эквивале `нт 
рівновідда̀лений   равноотстоя `щий, 
равноудалё `нный 

рівновідда̀лений   эквидиста `нтный 
рівновідлѐглий   равноотстоя `щий 
рівновідста̀влений   равноотстоя `щий 
рівнові̀сний   равноо `сный 
рівноді̀йна   равнодѐйствующая 
рівноді̀йний   равнодѐйствующий 
рівноді̀льник   эква̀тор 
рівнозмі̀нний   равнопереме `нный
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рівнозна̀чний   равнозна̀чащий, равнозна̀чный, 
равноси `льный, эквивале `нтный, 
эквиполе `нтный 

рівнозна̀чність   равнозна `чность 
рівноймові̀рний   равновероя `тный 
рівнокінцѐвий   равноконе `чный 
рівноку̀тний   изогона̀льный, равноуго̀льный 
рівномі̀рний   равноме `рный, регуля `рный 
рівномі̀рно   равноме `рно 
рівномі̀цний   равнопро `чный 
рівноосбовѝй   равноо `сный 
рівноплѐчий   равнопле `чий 
рівноплѝнний   прямото̀чный 
рівнопотенці̀йний   эквипотенциа̀льный 
рівнопотенці̀йність   эквипотенциа `льность 
рівнопоту̀говий   равномо `щный 
рівнопоту̀жний   равномо `щный 
рівноприско̀рений   равноуско `ренный 
рівнопришвѝдшений   равноуско `ренный 
рівнопромі̀жний   равнопромежу `точный 
рівнорозпо̀діл   равнораспределе `ние 
рівнорозподі̀ле[я̀]ння   равнораспределе `ние 
рівносѝльний   равносѝльный, эквиполѐнтный 
рівноскла̀дність   равносло `жность 
рівноспа̀дний   равнопа `дающий 
рівності̀нник   параллелепи `пед 
рівносторо̀нній   равносторо `нний 
рівнофа̀зний   эквифа `зный 
рівноці̀нний   равноце `нный, эквивале `нтный 
рівноці̀нність   равноцѐнность, эквивалѐнтность 
рівноча̀сний   одновремѐнный, равноврѐменный 
рівноча̀сність   изохрони `зм 
рівночасто̀тний   равночасто `тный 
рівночѝнний   равноде `йствующий 
рівночѝсельний   равночи `сленный 
рівночисло̀вий   равночи `сленный 
рівночлѐнний   равночле `нный 
рівня̀ний   выра̀вниваемый, выра̀внивающийся 
рівня̀ння   сравнѐние, уравнѐние, ура̀внивание 
рівня̀ти   равня `ть 
рівча̀к   кана̀вка, паз, руче `й, транше `я 
рівчако̀вий   па̀зовый, рифлёный, траншѐйный 
рівчакокопа̀ч   канавокопа `тель 
рівчачо̀к   жёлобо̀к 
ріг   рог, у̀гол 
рід   род, сорт, вид 

рідѐнький   жидкова `тый 
рідина̀   жѝдкость 
рідѝнний   жѝдкостный 
рідиноплѝнність   жидкотеку `честь 
рідинотѐчкість   жидкотеку `честь 
рідинофа̀зний   жидкофа `зный 
рідкѝй   жи `дкий, рѐдкий 
рі̀дкісний   рѐдкий, уника `льный, 
экстраордина `рный 

рідкува̀тий   жидкова `тый 
рідо̀та   жѝжа, жѝжица 
ріжо̀к   уголо `к 
різа̀к   но `ж, реза `к, шаро `шка 
рі̀зальний   рѐжущий, рѐзальный, рѐзальный 
рі̀зальник   рѐзальщик, рѐзчик, сека `ч 
рі̀заний   рѐзанный, ре `заный 
рі̀зання   ре `зание, ре `зка, резьба̀ 
рі̀зати   пили `ть, рѐзать 
різбя̀рський   вая `льный 
різѐць   вая `ло, резѐц, рѐзчик, штѝхель 
різкѝй   рѐзкий 
рі̀зкість   жёсткость, ре `зкость 
різколеткѝй   сильнолету `чий 
рі̀зний   инкогруэ̀нтный, ра `зный 
різницѐвий   ра̀зностный 
різнѝця   дифференциа̀л, разлѝчие, ра̀зность 
різноба̀рвний   пёстрый 
різнобі̀чний   разносторо̀нний, универса̀льный 
різнобі̀чність   разносторо `нность 
різновѝд   вариа `нт, разнови `дность 
різновѝдність   разнови `дность 
різноімѐнний   разноимённый 
різномані̀тний   обши `рный 
різномані̀тність   многообра̀зие, разнообра̀зие 
різнополя̀рний   гетерополя `рный 
різнорі̀дний   разноро `дный 
різнорі̀дність   разноро `дность 
різноспрямо̀ваний   разнонапра `вленный 
різносторо̀нній   разносторо `нний 
різносторо̀нність   разносторо `нность 
різноча̀сний   разновре `менный 
різцѐвий   резцо̀вый 
різь   нарѐзка, резьба̀ 
різьба̀   наре `зка 
різьба̀р   рѐзчик 
різьба̀рський   резно `й
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різьбѝти   вая `ть, рѐзать 
рі̀зьблений   резно `й 
рі̀зьблення   вая `ние, резьба̀ 
різьбя̀р   ре `зчик 
різьбя̀рський   резно `й 
рік   год 
рілля̀   земля ` па `хотная 
рільнѝк   земледѐлец 
рільнѝцтво   земледѐлие 
рільнѝчий   земледѐльческий 
ріняко̀вий   гра̀вийный 
рінь   га̀лька, гра `вий 
ріст   рост 
ріфо̀рмінг   рифо `рминг 
річ   предмѐт, принадле `жность 
рі̀чище   ло `же, посте `ль, ру `сло 
річнѝй   годѝчный, годово `й 
рі̀шення   реше `ние 
рішу̀чий   категори `ческий, реши `тельный 
робѝти, зробѝти   рабо̀тать; дѐлать, сдѐлать; 
ока̀зывать, оказа̀ть; производѝть, произвестѝ 

робі̀тний   рабо̀тающий, рабо̀чий 
робітнѝк   рабо̀тающий, рабо̀тник, рабо̀чий 
робітнѝчий   рабо̀чий 
робі̀тня   ательѐ, лаборато `рия 
ро̀блений   иску `сственный 
ро̀блення   изготовле `ние 
ро̀бот   ро `бот 
робо̀та   рабо̀та, труд, фу̀нкция 
роботиза̀ція   роботиза̀ция 
роботозда̀тний   работоспосо `бный 
роботозда̀тність   работоспосо `бность 
робо̀чий   рабо `чий 
рога̀тий   соха `тый 
рога̀тка   шлагба̀ум 
рога̀ч   рога `ч, ухва̀т 
рогові̀ння   орогове `ние 
рого̀жа   рого `жа 
родамі̀н   родамѝн 
родѝмець   саморо `док 
родѝна   семѐйство 
ро̀дій   ро `дий 
родо̀вище   месторожде `ние 
родю̀чий   плодоро `дный 
рожѐвий   ро̀зовый 
ро̀за   ро̀за 

розба̀вити   развести ` 
розба̀вка   разбавле `ние 
розба̀влений   разведённый 
розбала̀нс   разбала̀нс 
розбалансува̀ння   разбалансиро `вка 
розбалансува̀ти   разбаланси `ровать 
розба̀рвлення   расцве `чивание 
розба̀рвлювання   расцве `чивание 
ро̀збив   разбѝвка, разбие `ние 
розбива̀льний   разбива̀ющий, разбѝвочный 
розбѝваний   разбива̀емый, разбива̀ющийся 
розбива̀ння   разбива̀ние, разбѝвка, разбиѐние 
розбива̀ти, розбѝти   разбива̀ть, разбѝть 
розбивнѝй   разбива `емый, разбива̀ющийся, 
разбивно `й 

розбира̀льний   разбира `ющий 
розбѝраний   разбира̀емый, разбира̀ющийся 
розбира̀ння   разбира̀ние, разбо `р, разбо `рка 
розбира̀ня   рассмотре `ние 
розбира̀ти, розібра̀ти   демонтѝровать; разбира̀ть, 
разобра `ть; разла `мывать, разлома̀ть; 
рассма̀тривать, рассмотрѐть; сносѝть, снестѝ 

розбирнѝй   разбира `емый, разбира̀ющийся 
розбѝтий   расколо̀ченный 
розбиття̀   разбива `ние, разби `вка, разбиѐние 
розбі̀г   разбе `г 
розбіга̀ння   разбега̀ние 
розбі̀гтися   разойти `сь 
розбі̀жний   несовпада `ющий, расходя̀щийся 
розбі̀жність   несовпаде `ние, несогла̀сие, 
разногла `сие, расходи `мость, расхождѐние 

розбі̀р   демонта `ж, разбо̀рка 
розбі̀рливий   отчётливый 
розбі̀рливо   отчётливо 
розбі̀рний   разбо̀рный 
розбо̀втнѝй   разба̀лтываемый 
розбо̀втуваний   разба̀лтываемый 
розбо̀втування   разба̀лтывание 
розбо̀втувати, розбовта̀ти   разба̀лтывать, 
разболта `ть 

розбрѝзканий   разбры̀зганный 
розбрѝзкання   разбры̀згивание, распылѐние 
розбризкнѝй   разбры̀згиваемый, 
разбры `згивающийся 

розбрѝзкувальний   разбры̀згивающий 
розбрѝзкуваний   разбры `згиваемый, 
разбры `згивающийся
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розбрѝзкування   разбры̀згивание, распылѐние 
розбрѝзкувати, розбрѝзкати   разбры̀згивать, 
разбры `згать 

розбрѝзкувач   пульвериза `тор 
розбу̀рхувати   будора `жить 
розва̀ження  развѐс 
розва̀жний   развесно `й, развесно̀й 
розва̀жувальний   разве `сочный 
розва̀жування  развѐс 
розва̀жувати, розва̀жити   развѐшивать, развѐсить 
розва̀л   разва̀л 
розва̀лений   разва̀ленный 
розва̀лення   разва̀л 
розва̀лювальний   разва `ливающий 
розва̀люваний   разва `ливаемый, 
разва `ливающийся 

розва̀лювання   разва `л 
розва̀лювати, розвалѝти   обру `шивать, 
обру `шить; разва̀ливать, развалѝть 

розвальнѝй   разва̀ливаемый, разва̀ливающийся 
розвальцьо̀ваний   раска `танный 
розвальцьо̀вування   раска̀тывание 
розвальцьо̀вувати, розвальцюва̀ти   
раска `тывать, раската `ть 

розванта̀жений   разгру̀женый, разгру̀женный 
розванта̀ження   разгру `зка 
розванта̀жний   разгружа̀емый, разгружа̀ющийся 
розванта̀жник   разгру `зчик 
розванта̀жувальний   разгружа `ющий, 
разгру `зочный 

розванта̀жуваний   разгружа `емый, 
разгружа `ющийся 

розванта̀жування   разгру `зка 
розванта̀жувати, розванта̀жити   выгружа̀ть, 
вы `грузить; разгружа `ть, разгрузѝть 

розванта̀жуватися, розванта̀житися   
выгружа `ться, вы̀грузиться 

розванта̀жувач   разгру `зчик 
розвѐдений   разведённый, разжѝженный, 
разжижё `нный 

розвѐдення   разбавлѐние, разведѐние, разво̀д, 
разво `дка 

розвѐрнення   развора `чивание, разворо `т 
розверну̀ти   разверну `ть 
розверста̀ння   развёрстка 
розвѐрствування   развёрстка 

розверта̀льний   развора `чивающий 
розверта̀ний   развора `чиваемый, 
развора `чивающийся 

розверта̀ння   разворо `т 
розвѐртати   развора `чивать, развёртывать 
розвертнѝй   развора `чиваемый, 
развора `чивающийся 

розвестѝ   разба̀вить, развести ` 
розвѝваний   развива `емый, развива `ющийся 
розвива̀ння   разви `тие, развора `чивание, 
эволю `ция 

розвива̀ти, розвѝнути   развива `ть, разви `ть 
розвивнѝй   развива `емый, развива̀ющийся 
розвѝлка   вѝлка, разви `лина, разви `лка 
розвѝлкуватий   вилкообра̀зный, развѝльчатый 
розвѝнений   разви `тый 
розвѝнення   разви `тие 
розвѝнутий   разви `тый 
ро̀звиток   прогрѐссия, разви `тие, ход 
розвіва̀ти, розві̀яти   раздува̀ть, разду̀ть 
ро̀звід   разво `д, разво `дка 
розві̀даний   развѐданный 
розві̀дання   по `иск, развѐдка 
ро̀звідка   развѐдка 
розвіднѝй   разбавля̀емый, разбавля̀ющийся, 
разводи `мый, разводно `й, разводя `щийся 

розві̀дувальний   развѐдочный, 
разве `дывательный 

розві̀дування   по̀иск, развѐдка, развѐдывание 
розві̀дувати, розві̀дати   развѐдывать, развѐдать 
розві̀ювання   раздува̀ние 
розві̀яний   разду̀тый 
розві̀яння   разду̀тие 
розво̀дження   разбавлѐние, разво `дка 
розво̀джувальний   разбавля̀ющий, разба̀вочный 
розво̀джуваний   разбавля `емый, 
разбавля `ющийся, разводи `мый, 
разводя `щийся 

розводѝльний   разводя `щий 
розво̀дити, розвестѝ   разбавля̀ть, разба̀вить; 
разводѝть, развестѝ; разжижа̀ть, разжидѝть; 
расщемля `ть, расщеми `ть 

розводі̀ння   разво `д 
розволо̀кнення   размоча̀ливание 
розволо̀кнювання   разбива̀ние на во̀локна, 
размоча̀ливание
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розворот                                                                                                       розгортковий 

розворо̀т   разворо `т 
розв’я̀заний   разрешённый, решённый 
розв’я̀зання   развя `зка, развя `зывание, 
разреше `ние, разреше `ние, реше `ние, 
реша `емый 

розв’я̀зка   развя `зка 
розв’я̀зний   разреша̀емый, разреша̀ющийся 
розв’язнѝй   разреши `тельный 
ро̀зв’язок   реше `ние, ко `рень 
розв’я̀зувальний   разреша̀ющий, реша̀ющий 
розв’я̀зуваний   разреша̀емый, разреша̀ющийся, 
реша `емый 

розв’я̀зуваність   реша `емость 
розв’я̀зування   развя `зка, развя `зывание, 
реше `ние 

розв’я̀зувати, розв’я̀зати   развя̀зывать, развяза̀ть; 
разреша `ть, разреши `ть; реша `ть, реши `ть 

розгалу̀жений   разветвлённый 
розгалу̀женість   разветвлённость 
розгалу̀ження   разветвле `ние, разви `лина 
розгалу̀жувальний   разветви `тельный, 
разветвля `ющий 

розгалу̀жуваний   ветвя̀щийся, разветвля̀емый, 
разветвля `ющийся 

розгалу̀жування   ветвле `ние, разветвле `ние 
розгалу̀жувати, розгалу̀зити   разветвля `ть, 
разветви `ть 

розгалу̀зина   разветвле `ние 
розгалу̀зний   ветвя `щийся, разветвля `емый, 
разветвля `ющийся 

розгалу̀зок   разветвле `ние 
ро̀згалузь   развѝлка 
розгальмо̀вування   отторма `живание, 
расторма `живание 

розгальмо̀вувати, розгальмува̀ти   
отторма `живать, оттормози `ть 

розгальмува̀ння   отторма `живание, 
расторможе `ние 

розгальмува̀ти   растормози `ть 
розганя̀льний   разго `ночный 
розганя̀ння   разго̀н, разго `нка 
розганя̀ти, розго̀нити, розігна̀ти   разгоня `ть, 
разогна `ть 

розгѝн   разги `б 
розгина̀льний   разгиба̀ющий 
розгина̀ний   разгиба̀емый, разгиба̀ющийся 

розгина̀ння   разги `б, разгиба `ние 
розгина̀ти, розігну̀ти   разгиба̀ть, разогну `ть 
розгина̀ч   экстѐнзор 
розгиннѝй   разгиба̀емый, разгиба̀ющийся 
розгі̀н   разбѐг, разго `н, разго `нка, раска̀т 
розгі̀нний   разго̀нный 
ро̀згляд   рассмотрѐние 
розгля̀даний   рассма̀триваемый 
розгляда̀ння   рассмотре `ние 
розгляда̀ти, розгля̀нути   рассма̀тривать, 
рассмотре `ть 

розгляднѝй   рассма̀триваемый 
розгля̀нення   рассмотре `ние 
розго̀йданий   раска̀чанный 
розгойда̀ння   раска̀чивание 
розгойднѝй   раска̀чиваемый, раска̀чивающийся 
розго̀йдувальний   раска `чивающий 
розго̀йдуваний   раска `чиваемый, 
раска `чивающийся 

розго̀йдування   раска `чивание 
розго̀йдувати, розгойда̀ти   раска̀чивать, 
раскача `ть 

розго̀рнений   развёрнутый, раска̀танный, 
раскры `тый 

розго̀рнення   развёртка, развёртывание, 
развора `чивание, разворо `т 

розго̀рнутий   развёрнутый, эвольвѐнтный 
розгоро̀джений   разгоро `женный 
розгоро̀джувати, розгородѝти   разгора̀живать, 
разгороди `ть 

розгорта̀льний   развёртывающий, 
развора `чивающий 

розго̀рта̀ний   развёртываемый, 
развёртывающийся, развора `чиваемый, 
развора `чивающийся 

розгорта̀ння   открыва `ние, развёртка, 
развёртывание, развора̀чивание, разворо̀т, 
раска `тывание, распуска `ние, эволю `ция 

розгорта̀ти, розгорну̀ти   развора `чивать; 
открыва `ть, откры̀ть; развёртывать, 
разверну `ть; разгреба̀ть, разгрестѝ; 
раска `тывать, раската `ть; раскрыва̀ть, 
раскры `ть; распа `хивать, распахну̀ть; 
распуска `ть, распусти `ть 

розго̀ртка   развёртка 
розгортко̀вий   развёрточный

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 913
розгортний                                                                                                роздрібнювати 

розгортнѝй   развёртываемый, 
развёртывающийся, развора `чиваемый, 
развора `чивающийся 

розго̀ртуваний   развёртываемый, 
развё `ртывающийся 

розгра̀флений   гра `фленый 
розгра̀флювати   графи `ть 
розгріба̀ти, розгребтѝ   разгреба̀ть, разгрестѝ 
розгріба̀чка   гребо̀к 
розгріва̀льний   разогрева `тельный, 
разогрева `ющий 

розгрі̀ваний   разогрева̀емый, разогрева̀ющийся 
розгріва̀ння   разогре `в, разогрева `ние 
розгріва̀ти, розгрі̀ти   разогрева `ть, разогрѐть 
розгрівнѝй   разогрева̀емый, разогрева̀ющийся 
розгрі̀тий   разогре `тый 
розгріття̀   разогре `в, разогрева `ние 
розґвинтнѝй   разви `нчиваемый, 
разви `нчивающийся 

розґвинто̀вання   разви `нчивание 
розґвѝнчений   разви `нченный 
розґвѝнчення   разви `нчивание 
розґвѝнчувальний   разви `нчивающий 
розґвѝнчуваний   разви `нчиваемый, 
разви `нчивающийся 

розґвѝнчування   разви `нчивание 
розґвѝчувати, розґвинтѝти   разви `нчивать, 
развинти `ть 

роздава̀ння   разда̀ча 
роздава̀ч   разда̀тчик 
розда̀влення   разда̀вливание 
розда̀влювальний   разда̀вливающий 
розда̀влюваний   разда̀вливаемый, 
разда̀вливающийся 

розда̀влювання   разда̀вливание 
розда̀влювати, роздавѝти   разда̀вливать, 
раздави `ть 

роздавнѝй   разда̀вливаемый, разда̀вливающийся 
розда̀ча   разда̀ча 
роздвійнѝй   раздва̀иваемый, раздва̀ивающийся 
роздво̀ювальний   раздва̀ивающий 
роздво̀юваний   раздва̀иваемый, 
раздва̀ивающийся 

роздво̀ювати, роздво̀їти   раздва̀ивать, раздво̀ить 
роздѐрти   порва̀ть, разорва `ть 
роздивля̀тися, роздивѝтися   рассма̀тривать, 
рассмотре `ть 

роздира̀льний   раздира `ющий 
роздира̀ний   раздирае `мый 
роздира̀ти   разрыва̀ть, разорва̀ть, раздира̀ть 
роздирнѝй   раздирае `мый 
роздійма̀льний   разнима `ющий 
розді̀йма̀ний   разнима̀емый, разнима̀ющийся 
роздійма̀ння   разнима `ние 
роздійма̀ти, роздійня̀ти   разнима̀ть, разня̀ть 
роздіймнѝй   разнима̀емый, разнима̀ющийся 
ро̀зділ   раздѐл 
розді̀лений   разрешённый 
розді̀лення   раздѐл, разделѐние, разрешѐние, 
сегрега `ция 

ро̀зділка   шпон 
розді̀лювальний   разделя `ющий 
розді̀люваний   разделя̀емый, разделя̀ющийся, 
разделя `ющийся 

розді̀лювач   разделѝтель 
розді̀ля̀ний   разделя `емый, разделя `ющийся 
розділя̀ння   раздѐл, разделе `ние 
розділя̀ти, розділѝти   разделя `ть, раздели `ть 
розді̀льний   дискре `тный, раздѐльный, 
сегрегацио `нный 

роздільнѝй   разделѝтельный, разделя̀емый, 
разделя `ющийся, разреши `тельный 

розді̀льник   пау `к, раздели `тель 
роздму̀ханий   разду̀тый, разду `тие 
роздму̀хування   раздува̀ние 
роздму̀хувати, роздму̀хати   раздува̀ть, разду̀ть 
роздорі̀жжя   перекрёсток, развѝлина 
ро̀здріб   ро̀зница 
роздрі̀бнений   диспергѝрованный, дро̀бный, 
раздро `бленный, размельчённый 

роздрі̀бненість   раздро `блѐнностьо 
роздрі̀бнення   раздроблѐние, размельчѐние 
роздрібнѝй   дроблёный, раздробля `емый, 
раздробля `ющийся, ро̀зничный 

роздрі̀бник   дисперга `тор 
роздрібнѝти   дисперги `ровать 
роздрі̀бнювальний   раздробля `ющий 
роздрі̀бнюваний    дроблённый, раздробля̀емый, 
раздробля `ющийся 

роздрі̀бнювання   раздроблѐние, размельчѐние 
роздрі̀бнювати, роздрі̀бнѝти   диспергѝровать; 
раздробля `ть, раздробѝть; размельча̀ть, 
размѐльчить
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роздроблений                                                                                                         розкид 

роздро̀блений   раздро `бленный 
роздро̀бленість   раздро̀блѐнность 
роздро̀блення   раздроблѐние 
роздро̀блювальний   раздробля `ющий 
роздро̀блюваний   раздробля `емый, 
раздробля `ющийся 

роздро̀блювання   раздроблѐние 
роздро̀блювати, роздробѝти   раздробля `ть, 
раздроби `ть 

роздро̀бний   раздробля̀емый, раздробля̀ющийся 
роздува̀ння   раздува̀ние 
роздува̀ти, розду̀ти   раздува `ть, разду̀ть 
ро̀здум   медита̀ция 
розду̀тий   взду̀тый, разду `тый 
роздуття̀   разду̀тие 
розду̀шений   разда̀вленный 
розду̀шення   разда̀вливание 
роздушнѝй   разда̀вливаемый, 
разда `вливающийся 

розду̀шувальний   разда̀вливающий 
розду̀шуваний   разда̀вливаемый, 
разда `вливающийся 

розду̀шування   разда̀вливание 
розду̀шувати, роздушѝти   разда̀вливать, 
раздави `ть 

розѐта   розе `тта 
розѐтка   розѐтка 
роз’є̀днаний   разъединённый, разъединѝвшийся 
роз’є̀днання   разобще `ние, разъедине `ние 
роз’єднѝй   разобща `емый, разъединя `емый 
роз’є̀днувальний   разобща `ющий, 
разъедини `тельный, разъединя `ющий 

роз’є̀днуваний   разобща̀емый, разъединя̀емый 
роз’є̀днування   разобще `ние, разъедине `ние 
роз’є̀днувати, роз’єдна̀ти   разделя̀ть, разделѝть; 
разобща `ть, разобщи `ть; разъединя `ть, 
разъедини `ть 

роз’є̀днувач   разобщи `тель, разъедини `тель 
ро̀зжар   нака̀л, раска `л 
розжа̀рений   накалённый, раскалённый 
розжа̀реність   накалённость 
розжа̀рення   калѐние, нака `л, нака̀ливание, 
разжи `г, раска̀л, раска `ливание 

розжа̀рний   калёный 
розжарнѝй   нака̀ливаемый, нака̀ливающийся, 
раскаля `емый, раскаля `ющийся 

розжа̀рювальний   калѝльный, нака̀ливающий, 
раскаля `ющий 

розжа̀рюваний   калённый, нака `ливаемый, 
нака `ливающийся, раскаля `емый, 
раскаля `ющийся 

розжа̀рювання   калѐние, нака̀л, нака̀ливание, 
разжи `г, раска̀л, раска `ливание 

розжа̀рювати, розжа̀рити   калѝть; нака̀ливать, 
накали `ть; разжига `ть, разже `чь; раскаля `ть, 
раскали `ть 

розжоло̀бок   ендова ` 
розі̀браний   разо̀бранный, снесённый 
розібра̀ння   разбира̀ние, разбо `р, разбо `рка, 
рассмотре `ние 

розігна̀ння   разго̀н, разго `нка 
розі̀гнений   разо̀гнутый 
розі̀гнення   разгѝб, разгиба `ние 
розі̀гнутий   разо `гнутый 
розігрі̀в   разогрѐв 
розігріва̀льний   разогрева `ющий 
розігрі̀ваний   разогрева̀емый, разогрева̀ющийся 
розігріва̀ти, розігрі̀ти   разогрева̀ть, разогрѐть 
розігрі̀вний   разгревно `й, разогрева̀емый, 
разогрева `ющийся 

розігрі̀тий   разогре `тый 
розійтѝся   разойти `сь 
розі̀мкнений   разо̀мкнутый 
розімкнѝй   размыка `емый, размыка `ющийся 
розі̀мкнутий   разо̀мкнутый 
розі̀рваний   разо̀рванный 
розірва̀ння   разры `в 
розірва̀ти   порва̀ть 
розі̀слання   рассы `лка 
розі̀тнення   разрѐз, разреза̀ние, рассече `ние 
роз’їда̀ти   разъеда̀ть 
розкарбо̀ваний   расчека̀ненный 
розкарбо̀вування   расчека̀нка 
розкарбо̀вувати, розкарбува̀ти   расчека̀нивать, 
расчека `нить 

розкарбува̀ння   расчека `нка 
розка̀чаний   раска̀танный 
розкачнѝй   катаю `щийся 
розка̀чувальний   ката `ющий 
розка̀чування   раска `тывание 
розка̀чувати, розкача̀ти   раска̀тывать, раската̀ть 
ро̀зкид   разбра `сывание, разбро `с
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розкидальний                                                                                        розколювальний 

розкида̀льний   разбра̀сывающий 
розкида̀льник   разбра̀сыватель 
розкида̀ний   разбра̀сываемый, 
разбра̀сывающийся 

розкѝданий   разбро̀санный 
розкида̀ння   разбра̀сывание, разбро̀с 
розкѝдано   в разбро̀с 
розкида̀ти; розкѝдати, порозкида̀ти; розкѝнути   
разбра̀сывать, разброса̀ть, разбро̀сить 

розкида̀ч   разбра̀сыватель 
розкиднѝй   разбра̀сываемый, 
разбра̀сывающийся, разбросно̀й, раскидно̀й 

розкѝнений   разбро̀шенный 
розкѝнення   разбра̀сывание, разбро̀с 
розкѝнутий   разбро̀шенный 
розкѝслений   раскисле `нный 
розкѝслення   раскисле `ние 
розкѝслювальний   раскисля `ющий 
розкѝслюваний   раскисля `емый, 
раскисля `ющийся 

розкѝслювання   раскисле `ние 
розкѝслювати, розкѝслити   раскисля `ть, 
раски `слить 

розкѝснений   раскисле `нный 
розкѝснення   дезоксида `ция, раскисле `ние 
розкиснѝй   раскисля̀емый, раскисля̀ющийся 
розкѝснювальний   раскисля `ющий 
розкѝснюваний   раскисля `емый, 
раскисля `ющийся 

розкѝснювання   раскисле `ние 
розкѝснювати, розкѝснити   раскисля `ть, 
раски `слить 

розкѝслювач   раскисли `тель 
розкѝснлювач   раскисли `тель 
розкі̀с   раско `с 
розкітнѝй   катаю `щийся 
розкла̀д   ана̀лиз, диссоциа̀ция, разложѐние, 
раскла `д, распа `д, расписа `ние 

розклада̀льний   развёрстывающий, 
разлага `ющий, раскла `дочный 

розкла̀даний   развёрстываемый, 
развёрстывающийся, разлага `емый, 
разлага `ющийся 

розклада̀ння   ана `лиз, разбо̀рка, развёрстка, 
разлага `ние, разложе `ние, раскла `дка 

розклада̀ти, розкла̀сти   развёрстывать, 
разверста `ть; разлага `ть, разложи `ть; 
раскла `дывать, разложи `ть 

розклада̀ч   раскла̀дчик 
розкла̀дений   разло `женный 
розкла̀дення   разбо̀рка, развёрстка, разложѐние 
розкла̀дка   раскла̀дка 
розкладнѝй   развёрстываемый, 
развёрстывающийся, разлага `емый, 
разлага `ющийся, раскидно `й, раскладно `й 

розкладо̀вий   развёрсточный 
розкла̀сти, розкла̀стися   разложѝть, разложѝться 
розклѐпаний   расклёпанный 
розклепнѝй   расклёпываемый 
розклѐпний   расклёпывающийся 
розклѐпувальний   расклёпочный, 
расклё `пывающий 

розклѐпуваний   расклёпываемый, 
расклё `пывающийся 

розклѐпування   расклёпывание 
розклѐпувати, розклепа̀ти   расклёпывать, 
расклепа `ть 

розклѝнений   раскли `ненный 
розклѝнення   раскли `нивание 
розклиннѝй   раскли `ниваемый 
розклинцьо̀вування   раскли `нка 
розклѝнювальний   раскли `нивающий 
розклѝнюваний   раскли `ниваемый 
розклѝнювання   раскли `нивание 
розклѝнювати, розклинѝти   раскли `нивать, 
раскли `нить 

розко̀л   раско̀л 
розко̀лений   раско `ленный 
розко̀лення   раска̀лывание, раско̀л 
розко̀лина   рассѐлина, расщѐлина, трѐщина 
розколѝханий   раска `чанный 
розколѝхування   раска `чивание 
розколѝхувати, розколиха̀ти   раска̀чивать, 
раскача `ть 

розколо̀ти   расколо `ть 
розколо̀чувати, розколотѝти   разба̀лтывать, 
разболта `ть 

розколу̀паний   расколу `панный 
розколу̀пувати, розколупа̀ти   расколу̀пывать, 
расколупа `ть 

розко̀лювальний   раска `лывающий
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розколюваний                                                                                                   розливати 

розко̀люваний   раска `лываемый, 
раска `лывающийся 

розко̀люваність   раска̀лываемость 
розко̀лювання   раска `лывание, раско `л 
розко̀лювати, розколо̀ти   раска̀лывать, 
расколо `ть 

розко̀люватися, коло̀тися   раска̀лываться 
розкольнѝй   раска̀лываемый, раска̀лывающийся 
розко̀п   раско̀п 
розкопання   раско `п 
розко̀пування   раска `пывание, раско `п 
розко̀пувати, розкопа̀ти   раска̀пывать, раскопа̀ть 
розко̀сина   раско̀сина 
розко̀чений   раска̀танный 
розко̀чування   раска `тывание 
розко̀чувати, розкотѝти   раска̀тывать, раската̀ть 
розкра̀ювати, розкра̀яти   располосо `вывать, 
располосова `ть 

розкра̀яний на сму̀ги   располосо̀ванный 
розкрѐслений   расчѐрченный 
розкрѐслювати, розкрѐслити   расчѐрчивать, 
расчерти `ть 

ро̀зкрив   вскры `тие, раскро `й, раскрыва `ние, 
раскры `тие 

розкрива̀льний   вскрыва̀ющий, раскрыва̀ющий, 
распа `хивающий 

розкрѝваний   вскрыва̀емый, вскрыва̀ющийся 
розкрива̀ний   раскрыва̀емый, раскрыва̀ющийся, 
распа `хиваемый, распа `хивающийся 

розкрива̀ння   вскрыва `ние, вскры̀тие, 
раскрыва `ние, раскры `тие 

розкрива̀ти, розкрѝти   вскрыва `ть, вскры `ть; 
раскрыва `ть, раскры `ть; распа `хивать, 
распахну `ть 

розкривнѝй   вскрыва̀емый, вскрыва̀ющийся, 
вскрывно̀й, раскрыва̀емый, раскрыва̀ющийся, 
распа `хиваемый, распа `хивающийся 

розкрѝтий   вскры̀тый, раскры `тый 
розкриття̀   вскрыва̀ние, вскры̀тие, раскрыва̀ние, 
раскры `тие 

розкрѝшений   раскро `шенный 
розкрі̀й   раскро `й 
розкрі̀йник   закро `йщик 
розкро̀єння   раскро `й 
розкро̀ювання   раскро `й 
розкружѝнений   раскружа `ленный 

розкружѝнення   раскружа `ливание 
розкружѝнний   раскружа `ливаемый 
розкружѝнюваний   раскружа `ливаемый 
розкружѝнювання   раскружа `ливание 
розкружѝнювати   раскружа `ливать 
ро̀зкрут   разви `нчивание 
розкрутнѝй   разви `нчиваемый, 
разви `нчивающийся, развора `чиваемый, 
развора `чивающийся, раскру `чиваемый, 
раскру `чивающийся 

розкру̀чений   разви `нченный 
розкру̀чення   развёртывание, развѝнчивание, 
развора `чивание, раскру `чивание 

розкру̀чувальний   разви `нчивающий, 
развора `чивающий, раскру `чивающий 

розкру̀чуваний   разви `нчиваемый, 
разви `нчивающийся, развора `чиваемый, 
развора `чивающийся, раскру `чиваемый, 
раскру `чивающийся 

розкру̀чуваність   раскру `чиваемость 
розкру̀чування   развёртывание, развѝнчивание, 
развора `чивание, раскру `чивание 

розкру̀чувати, розкрутѝти   развора `чивать, 
развёртывать, разверну̀ть; развива̀ть, развѝть; 
разви `нчивать, развинти `ть; раскру `чивать, 
раскрути `ть 

ро̀злад   разва `л, разла `дка 
розла̀джений   разла̀женный, расстро̀енный 
розла̀джувати, розла̀дити   разла̀живать, 
разла `дить 

розла̀днаний   разла̀женный, расстро `енный 
розла̀днаність   разла `женность 
розладна̀ння   разла̀дка 
розла̀днання   расстра `ивание 
розладнѝй   расстра̀иваемый, расстра̀ивающийся 
розла̀днувальний   расстра `ивающий 
розла̀днуваний   расстра `иваемый, 
расстра `ивающийся 

розла̀днування   разла̀дка, расстра̀ивание 
розла̀днувати, розладна̀ти   разла̀живать, 
разла `дить; расстра̀ивать, расстро `ить 

розлѝв   разли `в, разли `вка 
розлива̀льний   разлива̀ющий, разлѝвочный 
розлѝваний   разлива `емый, разлива̀ющийся 
розлива̀ння   разли `в, разлива `ние, разли `вка 
розлива̀ти, розлѝти   пролива `ть, проли `ть; 
разлива `ть, разлѝть
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розливний                                                                                                          розмінний 

розливнѝй   разлива `емый, разлива̀ющийся 
розлиття̀   разли `в, разли `вка 
розліні̀єний   гра `фленый 
розліно̀ваний   гра̀фленый 
розліта̀ння   разлёт 
розло̀г   просто `р 
розло̀гий   просто̀рный, широ `кий 
розло̀жистий   раски `дистый 
розло̀[а̀]м   раско̀л, разло `м 
розло̀млення   разла̀мывание, разло̀м 
розло̀млювальний   разла̀мывающий 
розло̀млюваний   разла `мываемый, 
разла `мывающийся 

розло̀млювання   разла `мывание, разло̀м 
розло̀млювати, розлома̀ти   разла̀мывать, 
разлома `ть 

розло̀мний   разла̀мываемый, 
разла `мывающийся 

розлуча̀льний   разъединя `ющий 
розлу̀чення   разобще `ние 
розлу̀чний   разъединя `емый 
розлу̀чуваний   разъединя `емый 
розлюто̀вання   распа `иваемый, распа `йка 
розлюто̀вний   распа̀иваемый, распа̀ивающийся 
розлюто̀вуваний   распа `иваемый, 
распа `ивающийся 

розлюто̀вування   распа `ивание, распа `йка 
розлюто̀вувати, розлютува̀ти, відлютува̀ти   
распа `ивать, распая `ть 

розлютува̀льний   распа `ивающий 
розмагнѐтний   размагни `чиваемый, 
размагни `чивающийся 

розмагнето̀ваний   размагни `ченный 
розмагнето̀вний   размагни `чиваемый, 
размагни `чивающийся 

розмагнето̀вувальний   размагнѝчивающий 
розмагнето̀вуваний   размагни `чиваемый, 
размагни `чивающийся 

розмагнето̀вування   размагни `чивание 
розмагнето̀вувати, розмагнетува̀ти   
размагни `чивать, размагни `тить 

розмагнетува̀ння   размагни `чивание 
розмагнѐчений   размагни `ченный 
розмагнѐчення   размагни `чивание 
розмагнѐчувальний   размагни `чивающий 
розмагнѐчуваний   размагни `чиваемый, 
размагни `чивающийся 

розмагнѐчування   размагни `чивание 
розмагнѐчувати, розмагнѐтити   
размагни `чивать, размагни `тить 

розма̀заний   разма̀занный 
розма̀заність   разма̀занность 
розма̀зання   разма̀зывание 
розма̀зування   разма̀зывание 
розма̀зувати, розма̀зати   разма̀зывать, 
разма̀зать 

розмальо̀вування   раскра `шивание 
ро̀змах   амплиту̀да, разма `х 
розмежнѝй   разграни `чиваемый, 
разграни `чивающийся 

розмежо̀вання   разграничение 
розмежо̀вуваний   разграни `чиваемый, 
разграни `чивающийся 

розмежо̀вування   разграничение, размежева̀ние 
розмежува̀льний   разграни `чивающий, 
разграничи `тельный 

розмежува̀ння   разграничение, размежева̀ние 
розмѐл   размо̀л 
розмѐлений   размо̀лотый 
розмѐлення   помо̀л, размо̀л 
розмѐлювальний   размо̀льный 
розмѐлювання   размо̀л 
розмѐльний   размо̀льный 
розмерза̀ння   отта̀ивание 
розмѝв   размы `в 
розмѝваний   размыва `емый 
розмива̀ння   размы̀в, размыва `ние 
розмива̀ти, розмѝти   размыва `ть, размы̀ть 
розмива̀ч   размыва `тель 
розмивнѝй   размыва `емый 
розмѝвність   размыва `емость 
розмѝвчаcтий   размы `вчатый 
розмика̀льний   размыка `ющий 
розмика̀ний   размыка̀емый, размыка̀ющийся 
розмика̀ння   размыка `ние 
розмика̀ти, розімкну̀ти   размыка̀ть, разомкну̀ть 
розмика̀ч   размыка `тель 
розмина̀льний   размина `ющий 
розмина̀ння   размина `ние 
розмина̀ти, розім’я̀ти   размина `ть, размя `ть 
розмиття̀   размы̀в, размыва `ние 
ро̀змін   размѐн 
розмі̀нний   размѐнный
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розмінювання                                                                                        розосередження 

розмі̀нювання   размѐн 
розмі̀нювати, розміня̀ти   размѐнивать, разменя̀ть 
ро̀змір   кали `бр, объём, размѐр 
розмі̀рений   мѐрный, размѐренный 
розмі̀рний   размѐрный, соразме `рный 
розмі̀рність   модуля `ция, пропо `рция, 
размѐрность, ритм, соразме `рность 

ро̀зміст   размеще `ние, располо `жение, 
расстано `вка 

розмістѝти   разместѝть 
розміта̀льний   разбѝвочный 
ро̀змітка   размѐтка 
розмітнѝй   разбивно `й, размеча̀емый, 
размеча̀ющийся 

розміча̀льний   размѐточный, размеча̀ющий 
розміча̀ний   размеча̀емый, размеча̀ющийся 
розміча̀ння   размѐтка, размеча̀ние 
розміча̀ти, розмі̀чувати; розмі̀тити   размеча̀ть, 
размѐтить 

розмі̀чення   разбѝвка, размѐтка, размеча̀ние 
розмі̀чувальний   размѐточный, размеча̀ющий 
розмі̀чуваний   размеча̀емый, размеча̀ющийся 
розмі̀чування   разбѝвка, размѐтка, размеча̀ние 
розмі̀шаний   мѐшанный 
розмі̀шувати   меша `ть 
розмі̀шувач   меша `лка 
розміща̀льний   размеща `ющий 
розміща̀ння   размеще `ние 
розміща̀ти, розмі̀щувати; розмістѝти   
располага `ть, расположи `ть; расставля `ть, 
расста `вить; размеща `ть, размести `ть 

розмі̀щений   размещённый, располо̀женный, 
расста `вленный 

розміщѐнний   размеща̀емый, располага̀емый, 
расставля `ющийся 

розмі̀щення   дислока `ция, размеще `ние, 
располо `жение, расстано `вка 

розмі̀щувальний   размеща `ющий, 
расставля `ющий 

розмі̀щуваний   размеща̀емый, располага̀емый, 
расставля `емый, расставля `ющийся 

розмі̀щування   размеще `ние, располо̀жение, 
расстано `вка 

розмно̀жений   размно `женный 
розмно̀ження   размноже `ние 
розмно̀жний   размножа̀емый, размножа̀ющийся 

розмно̀жувальний   мно̀жительный 
розмно̀жувальний   размножа `ющий 
розмно̀жуваний   размножа `емый, 
размножа `ющийся 

розмно̀жування   размноже `ние 
розмно̀жувати, розмно̀жити   размножа `ть, 
размно `жить 

розмока̀ння   размока̀ние 
розмока̀ти, розмо̀кнути   размока̀ть, размо̀кнуть 
розмо̀клий   размо̀кший 
розмо̀кнення   размока̀ние 
розмо̀л   помо `л 
розмоло̀ти   размоло `ть 
розморо̀ження   размора `живание 
розморо̀жування   отта̀ивание, размора̀живание 
розморо̀жувати, розморо̀зити   отта̀ивать, отта̀ять 
розмо̀таний   раска̀танный 
розмо̀тний   разма̀тываемый 
розмо̀туваний   разма̀тываемый 
розмо̀тування   разма̀тывание, раска̀тывание 
розмо̀тувати, розмота̀ти   развива̀ть, развѝть; 
разма̀тывать, размота̀ть 

розмо̀тувач   разма̀тыватель 
розмо̀чування   разма̀чивание 
розмо̀чувати, розмо̀чити   разма̀чивать, 
размочи `ть 

розм’я̀кшений   размягчённый 
розм’я̀кшення   размягче `ние 
розм’я̀кшування   размягче `ние 
розм’я̀кшувач   размягчи `тель 
рознѐсення   разно `с 
ро̀знім   разъём 
розніма̀льний   разнима `ющий 
розні̀ма̀ний   разнима̀емый, разнима̀ющийся 
розніма̀ння   разнима `ние, разъём 
розніма̀ти, розня `ти   разнима `ть, разня `ть 
рознімнѝй   разнима̀емый, разнима̀ющийся, 
разъё̀мный 

розно̀сити, рознѐсти   разноси `ть, разнести ` 
розноснѝй   разноси `мый 
розно̀шуваний   разноси `мый 
розно̀шування   разно `с 
розняття̀   разнима̀ние, разъём 
розосерѐджений   рассредото `ченный 
розосерѐдженість   рассредоточе `ние 
розосерѐдження   рассредоточе `ние
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розосереджувальний                                                                            розплескування 

розосерѐджувальний   рассредота̀чивающий 
розосерѐджуваний   рассредота `чиваемый, 
рассредота `чивающийся 

розосерѐджування   рассредоточѐние 
розосерѐджувати, розосерѐдити   
рассредота `чивать, рассредото `чить 

розосерѐдний   рассредота `чиваемый, 
рассредота `чивающийся 

ро̀зпад   диссоциа `ция, распа `д 
розпа̀даний   распада̀ющийся 
розпада̀ння   распа `д 
розпада̀тися, розпа̀стися   распада̀ться, 
распа `сться; рассыпа `ться, рассы `паться 

розпа̀дення   распа `д 
розпа̀дина   рассѐлина 
розпаднѝй   распада̀ющийся 
ро̀зпал   разга̀р, разжи `г, расто̀пка 
розпа̀лений   расто̀пленный 
розпа̀лення   зата̀пливание, разжѝг, 
раста `пливание, расто `пка 

розпа̀лублення   распа `лубка 
розпа̀лювальний   разжига `тельный, 
раста `пливающий 

розпа̀люваний   раста `пливаемый, 
раста `пливающийся 

розпа̀лювання   зата̀пливание, разжи `г, 
разжига `ние, раста̀пливание, расто̀пка 

розпа̀лювати, розпалѝти   разжига̀ть, разжѐчь; 
раста `пливать, растопи `ть 

розпа̀лювач   разжига `тель 
розпа̀льний   раста̀пливаемый, 
раста `пливающийся, расто `почный 

розпертя̀   распира̀ние, распо `рка 
розпѐчений   накалённый, раскалённый 
розпѐченість   накалённость 
розпѐчення   калѐние, нака `л, нака̀ливание, 
разжи `г, раска̀л, раска `ливание 

розпечнѝй   калёный 
ро̀зпил   распи `л 
розпѝлений   распылённый 
розпѝлення   пульвериза `ция, распи `л, 
распи `ливание, распило `вка, распыле `ние 

розпѝлина   распи `л 
розпѝлювальний   пульверизи `рующий, 
распи `ливающий, распыли `тельный, 
распи `ливаемый, распи `ливающийся 

розпѝлювання   распи `л, распи `ливание, 
распило `вка, распы `ливание 

розпѝлювати   пульверизѝровать, распѝливать 
розпѝлювач   распыли `тель 
розпѝляний   распи `ленный 
розпиля̀ння   распыле `ние 
розпиля̀ти, розпилѝти   распыля̀ть, распылѝть 
розпильнѝй   распѝливаемый, распѝливающийся 
розпѝльник   жиклѐр, форсу `нка 
розпина̀ння   распя `ливание 
розпина̀ти, розіпну̀ти   распя̀ливать, распя̀лить 
розпира̀льний   распира `ющий 
розпѝраний   распира̀емый, распира̀ющийся 
розпира̀ння   распира `ние, распо `рка 
розпира̀ти, розпѐрти   распира `ть, распере `ть 
розпирнѝй   распира `емый, распира `ющийся 
ро̀зпис   расписа `ние 
розпѝска   по̀лис 
розпізнава̀льний   опознава `тельный 
розпізна̀ваний   отлича `емый 
розпізнава̀ння   выявле `ние, диагно `стика, 
диагности `рование, распознава `ние 

розпізнава̀ти, розпізна̀ти   выясня̀ть, вы̀яснить; 
опознава̀ть, опозна̀ть; отлича̀ть, отличѝть; 
различа `ть, различи `ть 

розпізна̀нний   отлича `емый 
розпізна̀ння   выявлѐние 
ро̀зпік   кале `ние, нака `л, раска `л 
розпіка̀ний   калённый 
розпіка̀ння   калѐние, нака `л, нака̀ливание, 
разжи `г, раска̀л, раска `ливание 

розпіка̀ти, розпектѝ   жа̀рить; кали `ть; 
нака̀ливать, накалѝть; разжига̀ть, разжѐчь 

ро̀зпір   распо `р, распо `рка 
ро̀зпірка   переко̀сина, распо `рка, растя `жка 
розпірко̀вий   распо `рный 
розпірнѝй   распо̀рный 
розплата̀нний   пласто `ванный, пласту `емый, 
пласту `ющийся 

розплесканнѝй   расплёскиваемый, 
расплю `щиваемый, расплю `щивающийся 

розплеска̀ння   расплю `щивание 
розплѐскувальний   расплю `щивающий 
розплѐскуваний   расплёскиваемый, 
расплю `щиваемый, расплю `щивающийся 

розплѐскування   расплю `щивание
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розплескувати                                                                                               розпрямний 

розплѐскувати, розплеска̀ти   расплёскивать, 
расплеска̀ть; расплю̀щивать, расплю̀щить 

розплѝвання   расплыва `ние, растека̀ние 
розплива̀тися, розплѝстися, розпливтѝся   
расплыва `ться, расплы `ться; растека̀ться, 
расте `чься 

розплѝвчастий   расплыва `ющийся, 
расплы `вчатый 

розплѝвчастість   расплы `вчатость 
розплі̀днення   инкуба `ция 
розплі̀дник   инкуба̀тор 
розплі̀шений   раскли `ненный 
розплі̀шення   раскли `нивание 
розплішнѝй   раскли `ниваемый 
розплі̀шувальний   раскли `нивающий 
розплі̀шуваний   раскли `ниваемый 
розплі̀шування   раскли `нивание 
розплі̀шувати, розплішѝти   раскли `нивать, 
раскли `нить 

розплющеннѝй   расплёскиваемый 
розплющѐнний   расплю `щиваемый, 
расплю `щивающийся 

розплю̀щення   расплю `щивание 
розплю̀щувальний   расплю `щивающий 
розплю̀щуваний   расплёскиваемый, 
расплю `щиваемый, расплю `щивающийся 

розплю̀щування   расплю `щивание 
розплю̀щувати, розплю̀щити   расплёскивать, 
расплеска̀ть; расплю̀щивать, расплю̀щить 

розповсю̀дження   распростране `ние 
розповсю̀джування   распростране `ние 
розпо̀діл   разбѝвка, развёрстка, располо̀жение, 
распределе `ние 

розподі̀лений   распределённый, распределѐние 
розподі̀лювач   распредели `тель 
розподі̀ляльний   распределя `ющий 
розподі̀ляний   распределя `емый, 
распределя `ющийся 

розподіля̀ння   распределе `ние 
розподіля̀ти, розподілѝти   разбива̀ть, разбѝть; 
развёрстывать, разверста `ть; разделя `ть, 
раздели `ть; располага `ть, расположи `ть; 
распределя `ть, распредели `ть 

розподі̀льний   дистрибути `вный, 
развёрсточный, распредели `тельный, 
распределя `емый, распределя `ющийся 

розподі̀льник   дистрибу `тор, золотни `к, 
манифо `льд, распредели `тель 

розподі̀льність   дистрибути `вность 
розподі̀льчий   распредели `тельный 
розпоро̀ша   распыле `ние 
розпоро̀шений   распылённый 
розпоро̀шеність   распыле `ние 
розпоро̀шення   распыле `ние 
розпоро̀шний   распыля̀емый, распыля̀ющийся 
розпоро̀шувальний   пульверизацио `нный, 
распыли `тельный, распыля `ющий 

розпоро̀шуваний   распыля `емый, 
распыля `ющийся 

розпоро̀шування   распылѐние, распы̀ливание 
розпоро̀шувати, розпорошѝти   распыля `ть, 
распыли `ть 

розпоро̀шувач   распыли `тель 
розпоря̀дження   предписа̀ние, предписа̀ние 
розпоря̀дник   диспе `тчер 
розпочина̀ти   приступа `ть 
розпра̀влений   распра `вленный 
розпра̀влення   расправле `ние 
розпра̀влюваний   расправля `емый 
розправля̀льний   расправля `ющий 
розпра̀вля̀ний   расправля `ющийся 
розправля̀ння   расправле `ние 
розправля̀ти, розпра̀вити   расправля `ть, 
распра `вить 

розправнѝй   расправля `емый 
розпра̀вний   расправля `ющийся 
розпрѝсканий   распры `сканный 
розпрѝскання   разбры̀згивание 
розпрѝскування   разбры `згивание 
розпрѝскувати, розпрѝскати   распры̀скивать, 
распры `скать 

розпрѝскувач   разбры̀згиватель, 
распры `скиватель 

розпря̀млений   распра̀вленный, распря̀мленный 
розпря̀млення   расправлѐние, распрямлѐние 
розпря̀млювальний   распрямля `ющий 
розпря̀млюваний   распря `мляемый, 
распрямля `ющийся 

розпрямля̀ння   расправлѐние, распрямлѐние 
розпрямля̀ти, розпря̀мити   расправля `ть, 
распра `вить; распрямля `ть, распря `мить 

розпрямнѝй   распря `мляемый, 
распрямля `ющийся

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 921
розпускання                                                                                                       розрізний 

розпуска̀ння   распуска `ние 
розпуска̀ти, розпустѝти   разбавля̀ть, разба̀вить; 
разводѝть, развестѝ; разжижа̀ть, разжидѝть; 
распуска `ть, распусти `ть 

розпу̀шений   разрыхлённый, распу̀шенный 
розпу̀шеність   разрыхлѐние, разрыхля̀емость, 
распу `шенность 

розпу̀шення   взрыхле `ние, разрыхле `ние, 
распу `шивание, рыхле `ние 

розпу̀шина   разрыхле `ние, разрыхля `емый 
розпушнѝй   разрыхля `ющийся, 
разрыхля `емый 

розпу̀шувальний   разрыхля `ющий 
розпу̀шуваний   разрыхля `емый, 
разрыхля `ющийся 

розпу̀шуваність   разрыхля `емость 
розпу̀шування   взрыхле `ние, разрыхле `ние, 
распу `шивание, рыхле `ние 

розпу̀шувати, розпу̀шити   разрыхля `ть, 
разрыхли `ть 

розпу̀шувач   взрыхли `тель, рыхли `тель 
розпу̀щений   разведённый, разведѐние 
розрахо̀ваний   рассчѝтанный, расчѝсленный 
розрахо̀вний   рассчѝтываемый, 
рассчи `тывающийся 

розрахо̀вувальний   рассчи `тывающий 
розрахо̀вуваний   рассчи `тываемый, 
рассчи `тывающийся 

розрахо̀вування   рассчи `тывание, расчёт, 
расчисле `ние 

розрахо̀вувати, розрахува̀ти   рассчѝтывать, 
рассчита `ть; расчисля `ть, расчи `слить 

розрахо̀вувач   расчётчик 
розрахува̀льник   расчётчик 
розрахува̀ння   расчёт, расчисле `ние, 
расcчи `тывание 

розрахунко̀вий   расчётный 
розраху̀нок   расчёт 
розрѝв   переры `в, разры `в 
розрива̀льний   раздира̀ющий, разрыва̀ющий 
розрива̀ний   раздирае `мый, разры̀ваемый, 
разрыва `ющийся 

розрива̀ння   разры `в 
розрива̀ти, розірва̀ти   раздира̀ть, разорва̀ть; 
расторга `ть, расто̀ргнуть 

розрива̀тися, розірва̀тися   разрыва `ться, 
разорва `ться 

розривнѝй   раздирае `мый, разры `ваемый; 
разрыва `ющийся, разрывно `й 

розришто̀вувати   раскружа `ливать 
розрівнѝй   разра̀вниваемый, разра̀внивающийся 
розрі̀внювальний   разра `внивающий, 
распрямля `ющий 

розрі̀внюваний   разра `вниваемый, 
разра `внивающийся, распря `мляемый, 
распрямля `ющийся 

розрі̀внювання   разра̀внивание, расправлѐние 
розрі̀внювати, розрівня̀ти   разра̀внивать, 
разровня `ть; распрямля `ть, распря `мить 

розрі̀внювач   разра̀вниватель, разровнѝтель 
розрі̀вняний   разро̀вненный, распра̀вленный, 
распря `мленный 

розрівня̀нний   распря `мляемый, 
распрямля `ющийся 

розрівня̀ння   расправле `ние 
розрі̀джений   ва̀куумный, разжи `женный, 
разжижё `нный, разрежённый 

розрі̀дження   разбавлѐние, разжиже `ние, 
разреже `ние 

розрі̀джувальний   разжижа `ющий 
розрі̀джуваний   разжижа̀емый, разрежа̀емый, 
разрежа `ющийся 

розрі̀джуваність   разжижа `емость 
розрі̀джування   разбавле `ние, разжиже `ние, 
разреже `ние 

розрі̀джувати, розрідѝти   разбавля̀ть, разба̀вить; 
разжижа̀ть, разжидѝть; разрежа̀ть, разредѝть 

розрі̀джувач   разбавѝтель, разжижи `тель 
розрідѝти   разба̀вить 
розріднѝй   разжижа `емый, разрежа̀емый, 
разрежа `ющийся 

ро̀зріз   карье `р, разре `з 
розріза̀льний   разреза̀ющий 
розрі̀заний   располосо `ванный 
розріза̀нний   разрезно `й 
розрі̀за̀ння   разрѐз, разреза̀ние 
розріза̀ти, розрі̀зати   разреза̀ть, разре `зать 
розрі̀знений   разрешённый 
розрізнѐнний   отличѝтельный, различа̀емый, 
различа `ющийся, разреша `емый, 
разреша `ющийся 

розрі̀знення   различѐние, разреше `ние 
розрізнѝй   разреза̀емый, разреза̀ющийся, 
разрезно `й
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розрізнюваний                                                                                              розслабляти 

розрі̀знюваний   различа̀емый, различа̀ющийся, 
разреша `емый, разреша `ющийся 

розрі̀знювання   различа `ние 
розрі̀знювати, розрізня̀ти, розрізнѝти   
различа `ть, различи `ть 

розрізня̀льний   различа̀ющий, разреша̀ющий 
розрі̀зня̀ний   различа̀емый, различа̀ющийся, 
разреша `емый 

розрізня̀ти, розрізнѝти   разреша̀ть, разрешѝть 
розрі̀зуваний   разреза̀емый, разреза̀ющийся 
розрі̀зування   разрѐз, разреза̀ние 
розрі̀зувати, розріза̀ти   располосо̀вывать, 
располосова `ть 

розро̀бка   разрабо̀тка 
розро̀блений   разрабо̀танный 
розро̀бленість   разрабо `танность 
розро̀блення   разрабо̀тка 
розро̀блюваний   разраба̀тываемый, 
разраба̀тывающийся 

розробля̀ння   разрабо̀тка 
розробля̀ти, розро̀блювати, розробѝти   
разраба̀тывать, разрабо `тать 

розро̀бний   разраба̀тываемый, 
разраба̀тывающийся 

розроста̀ння   разраста `ние 
розроста̀тися, розростѝся   разраста̀ться, 
разрасти `сь 

ро̀зрух   за̀пуск, пу `ск 
розру̀ха   разва̀л 
розру̀хати   запуска̀ть, запусти `ть 
розря̀д   разря `д, разря `дка 
розряджа̀ння   разря `д(ка), разряжѐние 
розряджа̀ти, розрядѝти   разряжа̀ть, разрядѝть 
розря̀дження   разря `д, разряжѐние 
розря̀джувальний   разряжа̀ющий 
розря̀джуваний   разряжа̀емый, разряжа̀ющийся 
розря̀дка   разря `дка 
розряднѝй   разряжа̀емый, разряжа̀ющийся 
розря̀дник   разря `дник 
розсвердлѐнний   рассве `рливаемый 
розсвѐрдлювальний   рассвѐрливающий 
розсвѐрдлюваний   рассве `рливаемый, 
рассве `рливающийся 

розсвѐрдлювати, розсвердлѝти   рассвѐрливать, 
рассверли `ть 

розсила̀ння   рассы `лка 

розсила̀ти, розісла̀ти   рассыла `ть, разосла `ть 
розсильнѝй   рассы `лочный 
ро̀зсип   ра̀ссып, сып 
розсипа̀ння   ра̀ссып, рассы `пка, ро `ссыпь 
розсипа̀ти, розсѝпати   рассыпа̀ть, рассы̀пать 
розсѝпатися, розсипа̀тися   распада̀ться, 
распа `сться; рассыпа `ться, рассы `паться 

розсѝпина   ро̀ссыпь 
розсѝпище   ро̀ссыпь 
розсипнѝй   рассыпно `й 
розсѝпчастий   рассы `пчатый, ры `хлый 
розсѝпчастість   рассы `пчатость 
розсиса̀ння   расса̀сывание 
розсиса̀ти   расса̀сывать 
розсиха̀ння   рассыха `ние 
розсиха̀тися, розсо̀хнутися   рассыха `ться, 
рассо `хнуться 

ро̀зсів   рассе `яние 
розсійнѝй   рассѐиваемый, рассѐивающийся 
розсі̀йник   дисперга `тор 
ро̀зсік   рассече `ние 
розсіка̀ння   рассечѐние 
розсіка̀ти, розсіктѝ   рассека `ть, рассѐчь 
розсіка̀ч   рассека̀тель 
розсі̀л   рассо `л 
розсі̀льний   рассо̀льный 
розсі̀чений   рассечённый 
розсі̀чення   рассечѐние 
розсі̀ювальний   рассе `ивающий 
розсі̀юваний   рассѐиваемый, рассѐивающийся 
розсі̀ювання   рассѐивание, рассѐяние 
розсі̀ювати, розсі̀яти   распыля̀ть, распылѝть; 
рассе `ивать, рассѐять 

розсі̀яний   диспергѝрованный, дисперсио̀нный, 
диспе `рсный, рассѐянный 

розсі̀яння   диспѐрсия, рассѐивание, рассѐяние 
розскло̀вування   расстеклова `ние 
розсла̀бина   расслаблѐние 
розсла̀блений   рассла `бленный 
розсла̀блення   расслабле `ние 
розсла̀блювальний   расслабля `ющий 
розсла̀блюваний   расслабля `емый, 
расслабля `ющийся 

розсла̀блювання   расслабле `ние 
розслабля̀ння   расслабле `ние 
розслабля̀ти, розсла̀бити   расслабля `ть, 
рассла `бить
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розслабний                                                                                                                                          розтока 

розслабнѝй   расслабля̀емый, расслабля̀ющийся 
розсмо̀ктування   расса `сывание 
розсмо̀ктувати   расса `сывать 
розсо̀вуваний   раздвига̀емый, раздвига̀ющийся 
розсо̀вування   раздвига `ние, раздвѝжка 
розсорто̀вний   сортѝруемый, сортиру̀ющийся 
розста̀ва   расстано `вка 
розста̀влений   располо `женный 
розста̀влений   расста̀вленный 
розста̀влення   располо̀жение, располо̀жение, 
расстано `вка 

розставля̀льний   расставля `ющий 
розста̀вля̀ний   расставля `емый, 
расставля `ющийся 

розставля̀ння   расстано `вка 
розставля̀ти, розста̀вити   располага `ть, 
расположи `ть; расставля `ть, расста̀вить 

розставнѝй   расставля `емый, 
расставля `ющийся 

розстѐлений   разо̀сланный 
розстѐляння   рассти `л 
ро̀зстил   рассти `л 
розстила̀ння   рассти `л 
розстрі̀йний   расстра `иваемый, 
расстра `ивающийся 

розстро̀єний   расстро̀енный, расстра̀ивание 
розстро̀ювальний   расстра `ивающий 
розстро̀юваний   расстра `иваемый, 
расстра `ивающийся 

розстро̀ювання   расстра `ивание 
розстро̀ювати, розстро̀їти   расстра̀ивать, 
расстро `ить 

ро̀зсув   раздви `жка 
розсува̀льний   раздвига `ющий 
розсу̀ваний   раздвига̀емый, раздвига̀ющийся 
розсува̀ння   раздвига `ние, раздвѝжка 
розсува̀ти, розсу̀нути   раздвига̀ть, раздвѝнуть 
розсувнѝй   раздвига̀емый, раздвига̀ющийся, 
раздвижно `й 

розсу̀кування   раскру `чивание 
розсу̀кувати, розсука̀ти   раскру `чивать, 
раскрути `ть 

розсу̀нення   раздвига `ние, раздвѝжка, 
раскру `чивание 

розтава̀ти   та̀ять 
розташо̀ваний   располо `женный 

розташо̀вний   располага `емый 
розташо̀вуваний   располага `емый 
розташо̀вування   располо `жение 
розташо̀вувати, розташува̀ти   располага `ть, 
расположи `ть 

розташува̀ння   дислока `ция, нахожде `ние, 
пози `ция, располо̀жение 

розташува̀ти   размести `ть 
розта̀ювання   та̀яние 
розта̀ювати   та̀ять 
ро̀зтин   разрѐз 
розтѝн   рассечѐние 
розтина̀льний   разреза̀ющий 
розтѝна̀ний   разреза̀ющийся 
розтина̀ння   разрѐз, разреза̀ние, рассечѐние 
розтина̀ти, розтя̀ти   разреза `ть, разрѐзать; 
рассека `ть, рассе `чь 

розтина̀ч   рассека̀тель 
розтиннѝй   разреза̀ющийся 
розтира̀льний   растира `ющий 
розтѝраний   растира̀емый, растира̀ющийся 
розтира̀ння   растира `ние 
розтира̀ти, розтѐрти   растира `ть, растере `ть 
розтира̀ч   тёрщик 
розтирнѝй   растира `емый, растира̀ющийся, 
расти `рочный 

розтиска̀льний   расщемля `ющий 
розтиска̀ний   расщемля̀емый, расщемля̀ющийся 
розтиска̀ння   расщемле `ние 
розтиска̀ти, розтисну̀ти   разжима̀ть, разжа̀ть; 
растиска `ть, растѝснуть; расщемля `ть, 
расщеми `ть 

розтѝскуваний   разжима `емый 
розтѝснений   расщемлённый 
розтѝснення   расщемле `ние 
розтиснѝй   разжима `емый, разжимно `й, 
расщемля `емый, расщемля `ющийся 

розтіка̀льність   расплы `вчатость, 
растека `емость 

розтіка̀ння   расплыва `ние, растека̀ние 
розтіка̀тися, розтектѝся   растека̀ться, растѐчься 
розтіклѝвий   расплы `вчатый 
розті̀чність   растека̀емость 
розтовктѝ   растоло `чь 
розто̀вчений   растолчённый 
розто̀ка   перекрёсток
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розтоп                                                                                                  розфарбовування 

розто̀п   плав, распла `в, сплав 
розто̀плений   расто̀пленный 
розто̀плення   пла̀вка, плавле `ние, распла `в, 
расплавле `ние, раста̀пливание, расто `пка 

ро̀зтоплень   плав 
розто̀плина   распла `в 
розто̀плювальний   расплавля `ющий, 
раста `пливающий 

розто̀плюваний   расплавля `емый, 
расплавля `ющийся, раста `пливаемый, 
раста `пливающийся 

розто̀плювання   распла `в, расплавле `ние, 
раста `пливание, расто `пка 

розто̀плювати, розтопѝти   расплавля `ть, 
распла `вить; раста̀пливать, растопи `ть 

розтопнѝй   расплавля̀емый, расплавля̀ющийся, 
раста `пливаемый, раста̀пливающийся, 
расто `почный 

розто̀чений   расто̀ченный 
розто̀чення   раста̀чивание, расто̀чка 
розто̀чка   расто `чка 
розточнѝй   раста̀чиваемый, раста̀чивающийся 
розто̀чувальний   раста `чивающий 
розто̀чуваний   раста̀чиваемый, 
раста `чивающийся 

розто̀чування   раста̀чивание, расто̀чка 
розто̀чувати, розточѝти   раста̀чивать, расточѝть 
розтрі̀пувати, розтрі̀пати   растря `хивать, 
растряхну `ть 

розтрі̀сканий   растре `скавшийся 
розтрі̀скання   растрѐскивание, расщѐливание 
розтрі̀скуваний   растре `скивающийся 
розтрі̀скування   растрѐскивание, расщѐливание 
розтрі̀скуватися, розтрі̀скатися   
растре `скиваться, растре `скаться 

розтріснѝй   растрѐскивающийся 
розтро̀щений   расколо `ченный 
розтро̀щувати, розтро̀щити   разбива̀ть, разбѝть 
ро̀зтруб   ра̀стру `б 
розтру̀сний   растру `шиваемый, 
растру `шивающийся 

розтру̀шений   растру `шенный 
розтру̀шувальний   растру `шивающий 
розтру̀шуваний   растру `шиваемый, 
растру `шивающийся 

розтру̀шування   растру `шивание 

розтру̀шувати, розтрусѝти   растру `шивать, 
раструси `ть; растряса `ть, растрести ` 

ро̀зтул   раскрыва̀ние, раскры `тие 
розту̀лений   раскры `тый, раскрыва̀ние, 
раскры `тие 

розту̀лювальний   раскрыва `ющий 
розту̀люваний   раскрыва̀емый, раскрыва̀ющийся 
розту̀ля̀ний   раскрыва̀емый, раскрыва̀ющийся 
розтуля̀ння   раскрыва `ние, раскры̀тие 
розтуля̀ти, розтулѝти   разжима `ть, разжа `ть; 
раскрыва `ть, раскры `ть 

розтульнѝй   раскрыва̀емый, раскрыва̀ющийся 
ро̀зтяг   растяжѐние, растя `жка 
розтяга̀льний   растя `гивающий, растяжно `й 
розтя̀ганий   растя̀гиваемый, растя̀гивающийся 
розтяга̀ння   растя̀гивание, растяжѐние, растя̀жка 
розтяга̀ти, розтягтѝ; розтя̀гувати, розтягну̀ти   
растя `гивать, растяну̀ть; распя `ливать, 
распя `лить 

розтя̀гливий   растяжѝмый 
розтя̀гливість   растяжѝмость 
розтя̀гнений   растяну̀вшийся, растя `нутый 
розтя̀гненість   растя `нутость 
розтя̀гнення   растя `гивание, растяжѐние, 
растя `жка 

розтя̀гнутий   растяну̀вшийся, растя `нутый 
розтя̀гнутість   растя `нутость 
розтя̀гувальний   растя `гивающий 
розтя̀гуваний   растя̀гиваемый, растя̀гивающийся 
розтя̀гування   распя `ливание, растя̀гивание, 
растяжѐние, растя `жка 

розтяжнѝй   растя̀гиваемый, растя̀гивающийся, 
растяжи `мый, растяжно `й, тягу̀чий, 
эласти `ческий, эласти `чный 

розтя̀жність   дукти `льность, растяжѝмость 
розтя̀тий   рассечённый 
розузго̀дженість   рассогласо `ванность 
розузго̀дження   рассогласова `ние 
розузго̀джувальний   рассогласо `вывающий 
розузго̀джуваний   рассогласо `вываемый 
розузго̀джування   рассогласо `вывание 
розузго̀джувати, розузго̀дити   
рассогласо `вывать, рассогласо `вать 

розумі̀ння   интеллѐкт 
розу̀мний   логи `ческий, логи `чный 
розфарбо̀вування   раскра `шивание
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розфасований                                                                                                 розчищати 

розфасо̀ваний   расфасо `ванный 
розфасо̀вувальний   расфасо `вочный 
розфасо̀вування   расфасо `вка 
розфасо̀вувати, розфасува̀ти   расфасо̀вывать, 
расфасова `ть 

розфасува̀ння   расфасо `вка 
розформо̀ваний   расформиро `ванный 
розформо̀вування   расформирова̀ние, 
расформиро `вка 

розформо̀вувати, розформува̀ти   
расформиро `вывать, расформирова `ть 

розформува̀ння   расформирова `ние, 
расформиро `вка 

ро̀зхил   раство `р, растворе `ние 
розхѝлений   растворённый 
розхѝлення   растворе `ние 
розхиля̀льний   растворя `ющий 
розхѝля̀ний   растворя `ющийся 
розхиля̀ння   растворе `ние 
розхиля̀ти, розхилѝти   растворя̀ть, растворѝть 
розхиля̀тися, розхилѝтися   растворя `ться, 
раствори `ться 

розхильнѝй   растворя `ющийся 
розхѝльчастий   расходя `щийся 
розхѝтаний   расша `танный 
розхѝтаність   расша `танность 
розхита̀ння   расша `тывание 
розхитнѝй   раска̀чиваемый, раска̀чивающийся, 
расша `тываемый, расша `тывающийся 

розхѝтувальний   раска `чивающий, 
расша `тывающий 

розхѝтуваний   раска `чиваемый, 
раска `чивающийся, расша `тываемый, 
расша `тывающийся 

розхѝтування   раска̀чивание, расша̀тывание 
розхѝтувати, розхита̀ти   разба̀лтывать, 
разболта `ть; раска̀чивать, раскача̀ть; 
расша `тывать, расша `тать 

розхіднѝй   расходя `щийся 
розхо̀дження   диверге `нция, разногла `сие, 
расще `ливание 

розхо̀джування   расще `ливание 
розхо̀дитися, розі̀йтися   расплыва̀ться, 
расплы `ться; расщѐливаться, расщѐлиться 

розхоло̀джування   расхола `живание 
розхо̀лоджувати, розхолодѝти   расхола̀живать, 
расхолоди `ть 

розхоло̀джувач   расхола `живатель 
розці̀нений   расценённый 
ро̀зцінка   расце `нка 
розці̀нюваний   расце `ниваемый 
розці̀нювати, розцінѝти   расцѐнивать, расценѝть 
розча̀влений   разда̀вленный 
розча̀влення   разда̀вливание 
розча̀влювальний   разда̀вливающий 
розча̀влюваний   разда̀вливаемый, 
разда̀вливающийся 

розча̀влювання   разда̀вливание 
розча̀влювати, розчавѝти   разда̀вливать, 
раздави `ть 

розчавнѝй   разда̀вливаемый, разда̀вливающийся 
розчѐплений   расце `пленный 
розчѐплення   расцепле `ние 
розчепнѝй   расцепно `й 
розчѐсаний   расчёсанный 
розчеса̀ння   расчёсывание 
ро̀зчин   раство `р 
розчѝна   заква̀ска 
розчѝнений   заква̀шенный, разведённый, 
раскры `тый, растворённый 

розчѝнення   разведѐние, распа `хивание, 
растворе `ние, творе `ние 

ро̀зчини   раство `ры 
розчинѝти   развести ` 
розчѝнний   распа̀хиваемый, распа̀хивающийся, 
раствори `мый, растворя `емый, 
растворя `ющийся 

розчѝнник   растворѝтель, сольвѐнт, экстрагѐнт 
розчѝнність   раствори `мость 
розчинозмі̀шувач   растворомеша̀лка 
розчинопо̀мпа   растворонасо `с 
розчѝнювальність   спосо̀бность растворя̀ющая 
розчиня̀льний   распа̀хивающий, растворя̀ющий 
розчѝня̀ний   распа̀хиваемый, распа̀хивающийся, 
растворя `емый, растворя `ющийся 

розчиня̀ння   заква̀шивание, распа `хивание, 
растворе `ние, творе `ние 

розчиня̀ти, розчинѝти   твори `ть; разводи `ть, 
развестѝ; раскрыва̀ть, раскры̀ть; распа̀хивать, 
распахну `ть; растворя `ть, раствори `ть 

розчиня̀тися, розчинѝтися   растворя `ться, 
раствори `ться 

розчища̀ти, розчѝстити   расчища̀ть, расчѝстить
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розчищений                                                                                                 розщіплювач 

розчѝщений   расчѝщенный 
розчі̀плювальний   расцепля `ющий 
розчі̀плюваний   расцепля `емый 
розчі̀плювання   расцепле `ние 
розчі̀плювач   расце `пщик 
розчі̀пля̀ний   расцепля `емый 
розчі̀пляння   расцепле `ние 
розчіпля̀ти, розчі̀плювати; розчепѝти   
расцепля `ть, расцепи `ть 

розчіпнѝй   расцепля `емый 
розчі̀сування   расчёсывание 
розчі̀сувати, розчеса̀ти   расчёсывать, расчеса̀ть 
розчлено̀ваний   расчленённый 
розчлено̀ваність   расчленённость 
розчлено̀вування   расчлене `ние 
розчлено̀вувати   члени `ть 
розчлено̀вувати, розчленува̀ти   расчленя̀ть, 
расчлени `ть 

розчленува̀ння   расчлене `ние 
ро̀зшар   расслоѐние 
розшаро̀ваний   рассло `енный 
розшаро̀вання   расслое `ние 
розшаро̀вний   рассла `иваемый, 
рассла `ивающийся 

розшаро̀вувальний   пласту `ющий, 
рассла `ивающий 

розшаро̀вуваний   рассла `иваемый, 
рассла `ивающийся 

розшаро̀вування   пластова̀ние, рассла̀ивание, 
расслое `ние 

розшаро̀вувати, розшарува̀ти   пластова `ть; 
рассла `ивать, расслои `ть 

розшарува̀ння   рассла `ивание, расслое `ние 
розшива̀льний   расшива `ющий 
розшѝваний   расшива `ющийся 
розшива̀ння   расшива `ние, расшѝвка 
розшива̀ти, розшѝти   расшива `ть, расши `ть 
розшивнѝй   расшива `ющийся 
ро̀зшир   расширѐние, ушире `ние 
розшѝрений   расши `ренный, ушѝренный 
розшѝреність   расши `ренность 
розшѝрення   (рас)ширѐние, экстенсѝвность 
розширнѝй   расшѝрившийся, расширя̀емый, 
расширя `ющийся 

розшѝрний   шири `льный 
розшѝрник   расширѝтель, уширѝтель, экспа̀ндѐр 

розшѝрність   расширя `емость 
розшѝрно-   ширѝльно- 
розширомі̀р   дилато `метр 
розшѝрювальний   расшири `тельный, 
расширя `ющий, ушири `тельный 

розшѝрюваний   расширя̀емый, расширя̀ющийся 
розшѝрюваність   расширя `емость 
розшѝрювання   расшире `ние, ушире `ние 
розшѝрювати, розшѝрити   ширѝть; раздѐлывать, 
раздѐлать 

розшѝрювач   ушири `тель, ширѝтель 
розширя̀льний   расшири `тельный, 
расширя `ющий, экстенси `вный 

розшѝря̀ний   расширя̀емый, расширя̀ющийся 
розширя̀ння   расшире `ние, уширѐние 
розширя̀ти, розшѝрювати; розшѝрити   
уширя̀ть, ушѝрить; расширя̀ть, расшѝрить 

розшѝтий   расшивно `й, расши `тый 
розшиття̀   расшива `ние, расши `вка 
розшифро̀ваний   расшифро `ванный 
розшифро̀вка   расшифро `вка 
розшифро̀вування   расшифро `вка 
розшифрува̀ння   расшифро `вка 
розшука̀ння   по `иск 
розшуко̀вий   поиско `вый 
розшу̀кування   по `иск 
розщѐкнений   расщемлённый 
розщѐкнення   расщемле `ние 
розщекнѝй   расщемля̀емый, расщемля̀ющийся 
розщѐкувальний   расщемля `ющий 
розщѐкуваний   расщемля `емый, 
расщемля `ющийся 

розщѐкування   расщемле `ние 
розщѐкувати, розщекну̀ти   расщемля `ть, 
расщеми `ть 

розщѐплений   расщеплённый 
розщѐплення   крѐкинг, расщеплѐние 
розщѐплювальний   расщепля `ющий 
розщѐплюваний   расщепля `емый, 
расщепля `ющийся 

розщѐплювання   расщепле `ние 
розщѐплювати, розщепѝти   расщепля `ть, 
расщепи `ть 

розщепнѝй   расщепля̀емый, расщепля̀ющийся 
ро̀зщіп   расщеплѐние 
розщі̀плювач   расщепи `тель
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рокайль                                                                                                            руйні`вність 

рока̀йль   рока `йль 
рол   рол(л) 
ролѐвий   ролево̀й 
ролѐта   што `ра навёртывающаяся 
ро̀лик   ро̀лик 
ро̀ликовий   ро `ликовый 
рольґа̀нґ   рольга̀нг 
ро̀льний   ро̀льный 
рольовѝй   ролево `й 
романцемѐнт   романцеме `нт 
ромб   ромб 
ромбі̀чний   ромбѝческий 
ро̀мбовий   ро `мбовый 
ромбододека̀едер   ромбододека̀едр 
ромбоѐдер   ромбоэ̀др 
ромбоподі̀бний   ромбови `дный 
ропа̀   рапа `, рассо̀л, тузлу `к 
ро̀пша   торф 
роп’янѝй   рассо `льный 
роса̀   роса̀ 
росѝстий   роси `стый 
росі̀л   рапа ` 
рослѝнний   растѝтельный 
росо̀граф   росо `граф 
росомі̀р   росомѐр 
ро̀стверк   ро̀стверк 
ростко̀вий   ростко `вый 
ростомі̀р   ростомѐр 
ро̀стра   ро `стра 
росту̀чий   возраста̀ющий 
росхі̀дність   расхожде `ние 
ро̀сяний   роси `стый 
рота̀метер   рота `метр 
ротапрѝнт   ротапри `нт 
рота̀тор   рота `тор 
рота̀торний   рота `торный 
ротаці̀йний   ротацио `нный 
рота̀ція   рота `ция 
ро̀тор   ро̀тор, я `корь 
ро̀торний   ро `торный, я `корный 
ро̀торно-   ро̀торно- 
рототро̀л   рототро `л 
рошаро̀вний   пласто `ванный, пласту `емый, 
пласту `ющийся 

рту̀тний   рту̀тный 
рту̀тно-   рту `тно- 

рту̀ть   рту̀ть 
руб   грань, ребро̀, рубѐц 
ру̀баний   ру `бленый 
руба̀ння   ру̀бка 
руба̀нок   руба̀нок 
руба̀ти   рубѝть 
руберо̀їд   руберо̀йд 
рубѐць   рубѐц 
рубѝло   до̀лото, зубѝло 
рубі̀дій   руби `дий 
рубі̀ж   рубѐж, фѝниш 
рубі̀н   руби `н 
рубі̀новий   рубѝновый 
ру̀бка   ру `бка 
рубцюва̀тий   рубцева `тый 
рубцюва̀тість   рубцева `тость 
рубча̀стий   ру̀бчатый 
ру̀бчик   зау̀сеница, зау̀сенец 
руда̀   руда̀ 
ру̀дний   ру `дный 
руднѝк   ша̀хта 
ру̀дня   рудни `к, ша `хта 
рудовідді̀льник   рудоотдели `тель 
рудодроба̀рка   рудодроби `лка 
рудозбага̀чувальний   рудообогати `тельный 
рудоко̀п   рудоко̀п, шахтёр 
рудоко̀пний   шахтёрский, ша `хтный 
рудомѝйня   рудомо̀йка 
рудонаванта̀жувач   рудонагру `зчик 
рудопідійма̀ч   рудоподьёмник 
рудопідніма̀льний   рудоподьёмный 
рудоплавѝльний   рудоплави `льный 
рудопромива̀льний   рудопромы `вочный 
рудопромива̀льник   рудопромыва̀льщик 
рудопромивнѝй   рудопромы `вочный 
рудорозбира̀ння   рудоразбо `рка 
рудоро̀збір   рудоразбо `рка 
рудорозбі̀рний   рудоразбо `рный 
рудорозі̀брання   рудоразбо̀рка 
рудотовчі̀льний   рудотолче `йный 
рудото̀пний   рудоплави `льный 
рудошука̀ч   рудоиска `тель 
руї̀на   разва `л 
руйнівнѝй   разруша̀ющий, разрушѝтельный 
руйнівнѝк   разруши `тель 
руйні̀вність   разруши `тельность
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 928
руйнований                                                                                                                          садно 

руйно̀ваний   разруша̀емый, разруша̀ющийся 
руйнува̀льний   разруша̀ющий, разрушѝтельный 
руйнува̀ння   дестру̀кция, разрушѐние, эро̀зия 
руйнува̀ти, зруйнува̀ти   эроди `ровать; 
разва̀ливать, развалѝть; разруша̀ть, разру̀шить 

рука̀в   рука `в 
рукавѝці   рукавѝцы 
рукавѝця   перча̀тка, рукави `ца 
рукавѝчка   перча̀тка 
рукавѝчний   рукави `чный 
рука̀вний   рука `вный 
рука̀ми   вручну `ю 
рукі̀в’я   рукоя `тка 
руко̀паш   вручну̀ю 
руко̀пис   оригина `л 
рулѐтка   рулѐтка 
рулѐтковий   рулѐточный 
руло̀н   руло `н 
руло̀нний   руло̀нный 
рум   рум 
румб   румб 
ру̀мбовий   ру̀мбовый 
ру̀мпель   ру `мпель 
ру̀пор   ру `пор 
ру̀порний   ру̀порный 
ру̀ра   труба̀ 
ру̀рчастий   тру `бчатый 
ру̀сло   ру̀сло 
русловѝй   руслово `й 
руст   руст 
ру̀стика   ру̀стика 
рустува̀ти   рустова `ть 
рух   движе `ние, передвиже `ние, ход 
ру̀хальний   дви `гающий, дви `жущий 
ру̀ханий   двѝгаемый, двѝжимый, двѝжущийся 
ру̀хання   двѝгание 
ру̀хати, ру̀хнути   вести `; двѝгать, двѝнуть 
рухлѝвий   дви `гающийся, лаби `льный, 
мобѝльный, подви `жный 

рухлѝвість   лабѝльность, моби `льность, 
подви `жность 

рухня̀к   мѐргель 
руховѝй   дви `гательный 
рухо̀мий   двѝгаемый, двѝгающийся, двѝжимый, 
двѝжущийся, кинети `ческий, 
передвижно̀й, перемеща̀ющийся, подвижно̀й 

рухо̀мість   движѝмость, подви `жность 
ру̀чка   рукоя `тка, ру `чка 
ручнѝй   ручно `й 
ручнѝк   ручни `к 
руша̀ння   тро `гание 
руша̀ти, зру̀шитися   тро `гаться; сдвига̀ться, 
сдвѝнуться 

руша̀ти, ру̀шити   дви `гать, двѝнуть 
руші̀й   двѝгатель, двѝжитель, мото `р 
руші̀йний   дви `гательный, дви `жущий, 
приводно `й 

руші̀йність   движи `мость 
рушнѝк   полоте `нце 
рушнико̀вий   полоте `нечный 
рушнѝця   ружьё 
рушнѝчний   ружѐйный 
рушт   колосни `к 
ру̀шта   решётка колоснико `вая 
рушта̀виця   решётка колоснико `вая 
руштѝна   колосни `к 
руштовѝй   колоснико `вый 
ряд   нѝтка, ряд, семѐйство, строй, я `рус 
рядко̀вий   рядко̀вый, стро `чечный 
ряднѝна   дерю `га, дерю `жина 
ря̀дність   ря `дность 
рядо̀к   строка ` 
ря̀жа   ша `йка 
ря̀жка   ша̀йка 
ряснѝй   обѝльный, ча̀стый 
рятівнѝй   спаса `тельный 
рятівнѝк   спаса `тель 
рятува̀льний   спаса̀тельный 
рятува̀ння   спасѐние 

 
С 

 
саджа̀ння   поса `дка 
саджа̀ти, садѝти   сажа `ть 
са̀дження   са̀дка 
садѝти   сади `ть 
саді̀ння   са̀дка 
са̀дка   са̀дка 
садко̀вѝй   са̀дочный 
садно̀   сса̀дина
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 929
сажа                                                                                                      самогальмування 

са̀жа   ко `поть, са̀жа 
са̀жень   са̀жень 
сажовѝй   са̀жевый, са̀жный 
сажовло̀влювач   сажеулови `тель 
сажотру̀с   трубочи `ст 
салі̀тра   сели `тра 
салі̀тровий   селѝтровый 
са̀ло   са̀ло (свино `е) 
салфѐтка   салфѐтка 
салфѐтковий   салфѐточный 
са̀льдо   са̀льдо 
са̀льдовий   са̀льдовый 
сальм’я̀к   нашаты `рь, аммо̀ний хло `ристый 
са̀льний   са̀льный 
са̀льність   са̀льность 
сама̀н   сама `н 
самоактивува̀льний   самоактивѝрующий 
самобалансува̀льний   самобалансѝрующий 
самоблоківнѝй   самоблокиро `вочный 
самоблоко̀ваний   самоблокиру `ющийся 
самоблокува̀льний   самоблокиро̀вочный 
самоблокува̀ння   самоблоки `рование, 
самоблокиро `вка 

самобу̀тній   оригина `льный 
самованта̀жений   самозагружа `ющийся, 
самонагружа `ющийся 

самовбѝр   самопоглоще `ние 
самовбира̀ння   самопоглоще `ние 
самоввѐдення   самовключѐние 
самовводі̀ння   самовключе `ние 
самовентилюва̀льний   самовентилѝрующий 
самовентиля̀ція   самовентиля `ция 
самовѐрнення   самовозвра `т 
самовертаннѝй   самовозвра `тный, 
самовозвраща `ющийся 

самоверта̀ння   самовозвра `т 
самовиванта̀жувач   самовыгружа̀тель 
самовигина̀ний   самовыгиба `ющийся 
самовигиннѝй   самовыгиба̀ющийся 
самовѝділ   самовыделе `ние 
самовѝділений   самовы `деленный 
самовиділя̀ння   самовыделе `ние 
самовидільнѝй   самовыделя `ющийся 
самовѝкривлення   самоискривлѐние 
самовикрѝвлювання   самоискривле `ние 
самовикривля̀ння   самоискривлѐние 

самовимкнѝй   самовыключа `ющийся 
самовѝпад   самовыпадѐние 
самовипада̀льний   самовыпада `ющий 
самовипада̀ння   самовыпаде `ние 
самовѝпадення   самовыпаде `ние 
самовипаді̀ння   самовыпадѐние 
самовипаднѝй   самовыпада̀ющий 
самовѝпарення   самоиспаре `ние 
самовипаро̀вування   самоиспарѐние 
самовѝпромі̀нення   самоизлуче `ние 
самовипромі̀нювання   самоизлучѐние 
самовѝпростання   самовыпрямлѐние 
самовѝпростування   самовыпрямлѐние 
самовѝпрямлення   самовыпрямлѐние 
самовипрямля̀ння   самовыпрямлѐние 
самовѝрівнення   самовыпрямле `ние 
самовирі̀внювання   самовыпрямлѐние 
самовідкрѝваний   самооткрыва `ющийся 
самовідкривнѝй   самооткрыва `ющийся 
самовідно̀ва   самовозвра̀т, самовосстановлѐние 
самовідно̀влення   самовозвра `т, 
самовосстановле `ние 

самовідно̀влювання   самовозвра̀т, 
самовосстановле `ние 

самовідно̀вний   самовозобновля `ющийся 
самовідокрѐмлення   самоизоли `рование 
самовідокрѐмлювання   самоизоли `рование 
самовідповіда̀ч   автоотве `тчик 
самові̀дпуск   самоотпу `ск 
самовідпуска̀ння   самоотпу `ск 
самовідпу̀щення   самоотпу `ск 
самовідшто̀вхнення   самоотта̀лкивание 
самовідшто̀вхування   самоотта `лкивание 
самові̀льний   самопроизво̀льный, спонта̀нный 
самові̀льність   самопроизво `льность 
самовмика̀льний   самовключа `ющий 
самовмика̀ння   самовключѐние 
самовмика̀ч   включа `тель автомати `ческий 
самоврівнова̀жливий   самобалансѝрующийся 
самоврівнова̀жувальний   автобалансѝрующий 
самоврядува̀ння   автоно `мия 
самовсмо̀ктувальний   самовса `сывающий 
самов’я̀зний   самовя `зный 
самогальмівнѝй   самотормозя `щий 
самогальмува̀льний   самотормозя `щий 
самогальмува̀ння   самоторможе `ние

С 
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самогарт                                                                                                        самозатрата 

самога̀рт   самозака̀лка 
самогарто̀ваний   самозака `ливающийся 
самогартува̀ння   самозака̀ливание, самозака̀лка 
самогасі̀ння   самогаше `ние 
самога̀сний   самогася `щийся 
самога̀шений   самогася `щийся 
самога̀шення   самогаше `ние 
самогрі̀йний   саморазогрева `ющийся 
самогу̀сний   самозагустева `ющий 
самодвигу̀н   самодвѝгатель 
самоді̀йний   самодѐйствующий 
самоекранува̀ння   самоэкрани `рование 
самозаблоко̀вання   самоблокиро̀вка 
самозаблоко̀вування   самоблокѝрование 
самозаблокува̀ння   самоблоки `рование, 
самоблокиро `вка 

самозава̀л   самообруше `ние 
самозава̀лення   самообруше `ние 
самозава̀лювання   самообруше `ние 
самозаванта̀жний   самозагружа `ющийся 
самозаванта̀жуваний   самозагружа̀ющийся 
самозагальмо̀вний   самотормозя `щийся 
самозагальмо̀вування   самоторможѐние 
самозагальмува̀ння   самоторможѐние 
самозагарто̀вний   самозака̀ливающийся 
самозагарто̀вуваний   самозака̀ливающийся 
самозагарто̀вування   самозака `ливание, 
самозака `лка 

самозагартува̀ння   самозака `ливание, 
самозака `лка 

самозагортнѝй   завора `чивающийся 

самозагострѐнний   самозата̀чивающийся 
самозаго̀стрювання   самозата̀чивание 
самозаготі̀вля   самозагото `вка 
самозагото̀влення   самозагото `вка 
самозагото̀влювання   самозагото̀вка 
самозаготовля̀ння   самозагото `вка 
самозадава̀льний   самозада̀ющий 
самозаекрано̀вування   самоэкрани `рование 
самозаекранува̀ння   самоэкранѝрование 
самозаізолюва̀ння   самоизоли `рование 
самозайма̀ння   самовозгора `ние, 
самовоспламене `ние 

самозаймѝстий   пирофо `рный, 
самовозгора̀ющийся, самовоспламеня̀ющийся 

самозаймѝстість   самовозгора `емость, 
самовоспламеня `емость 

самозайняття̀   самовоспламене `ние 
самозаклѝнення   самозакли `нивание 
самозаклиннѝй   самозакли `нивающийся 
самозаклѝнюваний   самозаклѝнивающийся 
самозаклѝнювання   самозакли `нивание 
самозакрѝваний   самозакрыва `ющийся 
самозакривнѝй   самозакрыва `ющийся, 
самозапо `рный 

самоза̀кріп   самозакрепле `ние 
самозакрі̀плення   самозакреплѐние 
самозакрі̀плюваний   самозакрепля `ющийся 
самозакрі̀плювання   самозакрепле `ние 
самозакріпнѝй   самозакрепля `ющийся 
самозакрутнѝй   самозакру `чивающийся 
самозакру̀чуваний   самозакру `чивающийся 
самозамика̀ний   самозапира `ющийся 
самозамика̀ч   автозамыка `тель 
самозамикнѝй   самозапира `ющийся 
самозапа̀днѝй   самозапада `ющий 
самозапа̀лювання   самозажига `ние 
самозапа̀лювач   самозажига `тель 
самозапа̀льний   самовозгора `ющийся, 
самозажига `ющий 

самозапѝсувальний   самозапи `сывающий 
самозапѝсувач   автореги `стр, самопи `сец 
самозапірнѝй   самозапо `рный 
самозаплі̀шення   самозакли `нивание 
самозаплішнѝй   самозакли `нивающийся 
самозаплі̀шуваний   самозакли `нивающийся 
самозаплі̀шування   самозакли `нивание 
самоза̀пуск   самоза̀пуск 
само(за)пу̀ск   само(за)пу `ск 
самозапуска̀ння   самоза `пуск, самопу `ск 
само(за)пу̀щення   само(за)пу̀ск 
самозаро̀джуваний   самозарожда̀ющийся 
самозаро̀дний   самозарожда `ющийся 
самозаря̀д   самозаря `д 
самозаряджа̀ння   самозаря̀д, самозаряжа̀ние 
самозаря̀дження   самозаря̀д, самозаряжа̀ние 
самозаря̀джування   самозаря̀д, самозаряжа̀ние 
самозаря̀дний   самозаря `дный 
самозатиска̀льний   самозажима `ющий 
самозатиско̀вий   самозажимно `й 
самозатѝскуваний   самозажима `ющийся 
самозатиснѝй   самозажима `ющийся 
самозатра̀та   самозатра `та
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самозатягувальний                                                                                     самонагріття 

самозатя̀гувальний   самозатя `гивающий 
самозахиснѝй   самозащи `тный 
самозахо̀п   самозахва `т 
самозахо̀плення   самозахва `т 
самозахо̀плювання   самозахва `т 
самозащі̀льнення   самоуплотне `ние 
самозащільнѝй   самоуплотня `ющийся 
самозащі̀льнювання   самоуплотне `ние 
самозбира̀льний   автосбо `рочный 
самозбира̀ння   автосбо `рка 
самозбірнѝк   автоцисте `рна 
самозблоко̀вний   самоблокиру `ющийся 
самозбу̀джений   самовозбуждённый 
самозбу̀дженість   самовозбуждѐние 
самозбу̀дження   самовозбужде `ние 
самозбу̀джуваний   самовозбужда̀ющийся 
самозбу̀джування   самовозбуждѐние 
самозбу̀дливий   самовозбужда̀ющийся 
самозбу̀дний   самовозбуди `мый, 
самовозбужда `ющийся 

самозбу̀дник   самовозбуди `тель 
самозбу̀дність   самовозбужда `емость 
самозбу̀реність   самовозмуще `ние 
самозбу̀рення   самовозмуще `ние 
самозбу̀рювання   самовозмуще `ние 
самозгаса̀ння   самоугаса `ние 
самозгаслѝвий   самозатуха `ющий 
самозгора̀[я̀]ння   самосгора `ние 
самозжужельо̀вний   самошлаку `ющийся 
самозібра̀ння   автосбо `рка 
самозіндуко̀ваний   самоиндуци `рованный 
самозма̀зувач   самосма̀зыватель 
самозма̀сний   самосма̀зываемый, 
самосма̀зывающийся 

самозма̀сність   самосма̀зываемость 
самозма̀щення   самосма̀зка 
самозма̀щувальний   самосма̀зочный 
самозма̀щуваний   самосма̀зываемый 
самозма̀щуваність   самосма̀зываемость 
самозма̀щування   самосма̀зка 
самозма̀щувач   самосма̀зыватель 
самозмі̀нний   самоизменя `ющийся 
самозмі̀цненний   самоупрочня `ющийся 
самозмі̀цнення   самоупрочне `ние 
самозмі̀цнюваний   самоупрочня `ющийся 
самозмі̀цнювання   самоупрочне `ние 

самозорієнто̀вний   самоориенти `рующийся 
самозрегулюва̀ння   саморегули `рование 
самозрівнова̀ження   автобалансиро `вка 
самозрівнова̀жний   автобалансѝруемый, 
самобаланси `рующийся 

самозрівнова̀жуваний   автобалансѝруемый, 
самобаланси `рующийся 

самозруйно̀вання   саморазруше `ние 
самозруйно̀вування   саморазруше `ние 
самозруйнува̀ння   саморазруше `ние 
самозсинхронізува̀ння   самосинхрониза̀ция 
самозупѝн   самоостано `в, самоостано `вка 
самозупѝнення   самоостано̀в, самоостано̀вка 
самозупѝнник   самоостано̀в, самоостано̀вка 
самозупиня̀ння   самоостано̀в, самоостано̀вка 
самозцентро̀вний   самоцентри `рующийся 
самоізолюва̀ння   самоизоли `рование 
самоінду̀кція   самоинду `кция 
самоканаліза̀ція   самоканализа `ция 
самоката̀ліз   автоката `лиз 
самокерува̀ння   самоуправле `ние 
самокі̀тний   самокатя `щийся 
самоколива̀ння   автоколеба `ние 
самоколива̀ння   самоколеба̀ние 
самоколивнѝй   автоколеба̀тельный, 
самоколе `блющийся 

самоконтро̀ль   автоконтро `ль 
самоліквіда̀ція   самоликвида `ция 
самомастѝвний   самосма̀зочный 
самомастѝльник   самосма̀зыватель 
самома̀щений   самосма̀зываемый 
самома̀щення   самосма̀зка 
самомі̀цнення   самоупрочне `ние 
самомо̀вний   самоговоря `щий 
самонаванта̀ження   самонагружѐние 
самонаванта̀жний   самонагружа `ющийся 
самонаванта̀жуваний   самонагружа̀ющийся 
самонаванта̀жування   самонагруже `ние 
самонаванта̀жувач   автопогру `зчик, 
самопогру `зчик 

самонавіднѝй   самонаводя `щийся 
самонагрі̀в   саморазогрѐв, саморазогрева̀ние 
самонагріва̀ння   самонагрева̀ние, саморазогрѐв, 
саморазогрева `ние 

самонагріття̀   самонагрева̀ние, саморазогрѐв, 
саморазогрева `ние
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самоналаштовний                                                                       самопристосовуваний 

самоналашто̀вний   самонастра `ивающийся 
самонаріза̀льний   самонареза `ющий 
самонатяго̀вий   самонатяжно `й 
самонатяжнѝй   самонатя `гивающийся 
самообва̀л   самообруше `ние 
самообва̀лення   самообруше `ние 
самообва̀лювання   самообруше `ние 
самообѐрнення   самообраще `ние 
самооберта̀ння   самообраще `ние 
самообігріва̀ння   самообогрева `ние 
самооборо̀на   самооборо `на 
самооборо̀нний   самозащи `тный, 
самооборо `нный 

самообслуго̀вування   самообслу̀живание 
самоокупа̀тися, самоокупо̀вуватися, 
самоокупѝтися   самоокупа `ться, 
самоокупи `ться 

самоокупнѝй   самоокупа `емый, 
самоокупа `ющийся 

самооку̀пність   самоокупа `емость 
самоокупо̀вуваний   самоокупа `емый 
самоопла̀тний   самоокупа `емый, 
самоокупа `ющийся 

самоопла̀тність   самоокупа `емость 
самоопла̀чуваний   самоокупа `емый 
самоопла̀чуватися, самооплатѝтися   
самоокупа `ться, самоокупи `ться 

самоопускнѝй   самоопуска `ющийся 
самооса̀дний   самоса̀дный, самоса `дочный 
самоосу̀шення   самоосуше `ние 
самоосушнѝй   самоосуша `ющийся 
самоосу̀шуваний   самоосуша `ющийся 
самоосу̀шування   самоосуше `ние 
самоохоло̀дження   самоохлаждѐние 
самоохоло̀джування   самоохлаждѐние 
самоохоло̀дний   самоохлажда `ющийся 
самоочѝснѝй   самоочища `ющийся 
самоочища̀ння   самоочище `ние 
самоочѝщення   самоочище `ние 
самоочѝщуваний   самоочища `ющийся 
самоочѝщування   самоочище `ние 
самопа̀л   самопа̀л 
самопѐд   самопѐд 
самоперевѐрнення   самоопроки `дывание 
самоперевѐрт   самоопроки `дывание 
самопереверта̀ння   самоопроки `дывание 

самоперекѝд   самоопроки `дывание 
самоперекида̀ння   самоопроки `дывание 
самоперекиднѝй   самоопроки `дывающийся 
самоперекѝнення   самоопроки `дывание 
самоперекітнѝй   самоперека `тывающийся 
самоперерѝвник   самопрерыва `тель 
самоперѐсу̀в   самопередвиже `ние 
самопересува̀ння   самопередвижѐние 
самопересувнѝй   самопередвига̀ющийся 
самопересу̀нення   самопередвижѐние 
самоперетво̀рювач   автоконве `ртор 
самоперѐтин   самопересече `ние 
самоперетина̀ння   самопересечѐние 
самоперѐтнення   самопересече `ние 
самоперехрѐстя   самопересече `ние 
самоперехрѐщення   самопересечѐние 
самоперехрѐщування   самопересечѐние 
самопѝс   самопѝсец 
самопѝсець   самопи `сец 
самопѝсний   самозапи `сывающий, 
самопи `шущий 

самопідтрѝмувальний   самоподдѐрживающий 
самоплѝв   самотёк 
самоплѝвний   самотёчный 
самоповертаннѝй   самовозвра `тный, 
самовозвраща `ющийся 

самоповертнѝй   самоповора `чивающийся 
самоповоро̀тний   самоповора `чивающийся 
самопога̀шення   самогаше `ние 
самопога̀шуваний   самогася `щийся 
самопога̀шування   самогаше `ние 
самопо̀глин   самопоглоще `ние 
самопоглѝнення   самопоглоще `ние 
самоподава̀льний   самоподаю `щий 
самоподава̀ч   самоподава `тель 
самопокеро̀вний   самоуправля `емый 
самопопра̀вний   авторемо `нтный 
самопо̀пуск   самоотпу `ск 
самопопуска̀ння   самоотпу `ск 
самопошѝрний   самораспространя `ющийся 
самопошѝрюваний   самораспространя̀ющийся 
самоприпѝн   самоостано `в, самоостано `вка 
самоприпѝнення   самоостано̀в, самоостано̀вка 
самоприпиня̀ння   самоостано̀в, самоостано̀вка 
самопристосо̀вний   самоприспоса̀бливающийся 
самопристосо̀вуваний   
самоприспоса `бливающийся
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самопросвітлюваний                                                                        самоустановлення 

самопросві̀тлюваний   самопросветля̀ющийся 
самопросві̀тний   самопросветля `ющийся 
самопрофлюсо̀вний   самофлюсѝрующийся 
самопружѝнячий   самопружи `нящий 
самопружнѝй   самопружи `нящий 
самопу̀щення   самоотпу `ск 
саморегулюва̀льний   саморегулѝрующий 
саморегулюва̀ння   авторегули `рование, 
саморегули `рование 

саморегуля̀тор   автома `т 
саморегульо̀ваний   саморегули `рующийся 
саморегульо̀вний   саморегули `рующийся 
самореєструва̀льний   саморегистрѝрующий 
саморівнова̀га   автобалансиро `вка 
саморі̀дний   саморо `дный, саморо̀дочный 
саморо̀дковий   саморо `дковый 
саморо̀дний   саморо `дный 
саморо̀док   саморо `док 
саморозванта̀ження   саморазгру `зка 
саморозванта̀жний   саморазгружа̀ющийся 
саморозванта̀жування   саморазгру `зка 
саморозванта̀жувач   саморазгружа̀тель 
саморозв’я̀зування   саморазвя `зывание 
саморозганя̀ння   саморазго `н 
саморозґвинтнѝй   саморазви `нчивающийся 
саморозґвѝнчення   саморазви `нчивание 
саморозґвѝнчування   саморазвѝнчивание 
саморозгі̀н   саморазго `н 
саморозгрі̀вний   саморазогрева `ющийся 
саморозігна̀ння   саморазго `н 
саморозкривнѝй   самораскрыва `ющийся 
саморо̀зкрут   саморазви `нчивание 
саморозкрутнѝй   саморазви `нчивающийся 
саморозкру̀чення   саморазви `нчивание 
саморозкру̀чування   саморазви `нчивание 
саморо̀зпад   авто̀лиз, самораспа̀д 
саморозпада̀вий   самораспада `ющийся 
саморозпада̀ння   самораспа `д 
саморозпа̀дення   самораспа `д 
саморозпаднѝй   самораспада `ющийся 
саморозря̀д   саморазря `д, саморазря `дка, 
саморазряже `ние 

саморозряджа̀ння   саморазря̀д, саморазря̀дка, 
саморазряже `ние 

саморозря̀дження   саморазря̀д, саморазря̀дка, 
саморазряже `ние 

саморозря̀джування   саморазря̀д, саморазря̀дка, 
саморазряже `ние 

саморозчѐплення   саморасце `пка 
саморозчі̀плювання   саморасце `пка 
саморуйнува̀ння   саморазруше `ние 
самору̀х   самодвиже `ние 
саморуші̀й   самодви `гатель 
самору̀шний   самодвѝгающийся, 
самодви `жущийся 

самосвердлѝльний   самосверля `щий 
самосвердлува̀льний   самосверля `щий 
самосві̀тний   самосветя `щийся 
самосинхроніза̀ція   самосинхрониза `ция 
самосинхронізува̀ння   самосинхрониза `ция 
самоскерува̀ння   самоуправле `ние 
самоскѝд   самосва̀л 
самоскиднѝй   самосбра̀сывающий, 
самосва `льный 

самосклада̀ння   автосбо̀рка 
самоспала̀хнення   самовоспламене `ние 
самоспала̀хування   самовоспламенѐние 
самоспожива̀ння   самопотребле `ние 
самоспожѝток   самопотребле `ние 
самоспожиття̀   самопотребле `ние 
самоспорожнѝй   самоопора `жнивающийся 
самоспря̀жений   самосопряжённый 
самоспря̀женість   самосопряжённость 
самоспу̀ск   самоспу `ск 
самоспуска̀ння   самоспу `ск 
самоспу̀щення   самоспу `ск 
самості̀йний   автоно `мный 
самосту̀дний   самоохлажда `ющийся 
самостяжнѝй   самостя `гивающийся 
самосуші̀ння   самоосуше `ние 
самосфокусо̀вний   самофокуси `рующийся 
самосхо̀плення   самосхва `т 
самосхо̀плювання   самосхва `т 
самосхо̀плювач   самосхва `т 
самото̀пність   самопла `вкость 
самотужавкѝй   самозагустева `ющий 
самоувібра̀ння   самопоглоще `ние 
самоуві̀мкнення   самовключе `ние 
самоузгі̀дний   самосогласо `ванный 
самоупра̀ва   автоно `мия 
самоупра̀вний   автоно `мный 
самоустано̀влення   самоустановле `ние
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самоустановлювання                                                                         свіжовиструганий 

самоустано̀влювання   самоустановле `ние 
самоустановля̀ння   самоустановле `ние 
самоустано̀вний   самоустана `вливающийся 
самоустано̀вність   самоустана `вливаемость 
самоущі̀льнення   самоуплотне `ние 
самоущі̀льнювальний   самоуплотня `ющий 
самоущі̀льнюваний   самоуплотня `ющийся 
самоущі̀льнювання   самоуплотнѐние 
самофлюсува̀льний   самофлюсу̀ющий 
самохита̀ння   самоколеба `ние 
самохі̀д   автомобѝль, самохо `д 
самохі̀дний   самодви `гающийся, 
самодви `жущийся, самохо `дный 

самохі̀ть   произво `льно 
самоцві̀т   ка `мень драгоце `нный 
самоциркулі̀вний   самоциркули `рующий 
самоциркуля̀ція   самоциркуля `ция 
самочѝн   автома̀т 
самочѝнний   автоматѝческий, автоматѝчный, 
самодѐйствующий, самопроизво̀льный, 
самочѝнный, спонта `нный 

самочѝнність   автоматиза̀ция, автоматѝчность, 
самопроизво `льность, самочѝнность, 
спонта `нность 

сандара̀к   сандара̀к 
са̀ндрик   са̀ндрик 
са̀ни   са̀ни 
саніта̀рно-   санита `рно- 
санкѝ   са `нки 
са̀ночки   сала `зки 
са̀ночник   са̀ночник 
сантѐхнік   санте `хник 
сантѐхніка   сантѐхника 
сантехні̀чний   сантехни `ческий 
сантигра̀м   сантигра `мм 
сантилі̀тер   сантили `тр 
сантимѐтер   сантимѐтр 
сантиметро̀вий   сантиметро `вый 
сантипуа̀з   сантипуа `з 
сантисто̀кс   сантисто `кс 
санча̀та   сала̀зки, са̀нки 
сапа̀   моты `га 
са̀пка   тя `пка 
сапоні̀нив   сапони `ны 
са̀про-   са̀про- 
сапро̀л   сапро `л 

сапропелі̀т   сапропели `т 
сапропелі̀товий   сапропели `товый 
сапропѐль   сапропе `ль 
сапу̀н   сапу `н 
сап’я̀н   ла̀йка, сафья `н 
сап’я̀новий   сафья `новый 
сателі̀т   сателли `т, спу `тник 
сателітотрима̀ч   сателлитодержа̀тель 
сатинѐр   сатинёр 
сатинува̀ння   сатини `рование 
сатинува̀ти, відсатинува̀ти   сатини `ровать 
сатура̀тор   сатура̀тор 
сатура̀торний   сатура `торный 
сатураці̀йний   сатурацио `нный 
сатура̀ція   сатура̀ция 
сафі̀р   сапфи `р 
сафро̀л   сафро `л 
сахаро̀за   сахаро̀за 
свѐрдел   бура `в, сверло ` 
свѐрдлѐний   сверлённый 
свѐрдлення   буравле `ние, сверлѐние 
свѐрдлик   навёртка 
свердлѝльний   бура̀вящий, бурѝльный, 
сверли `льный 

свердлѝльно-   сверли `льно- 
свердлѝти   бура `вить, бури `ть, сверли `ть 
свердлі̀ння   бурѐние, сверле `ние 
свердло̀   бур, сверло `, шуст 
свердловѝй   свердлово `й 
свердловѝна   сква `жина 
свердлува̀льний   свердло̀вочный, сверля̀щий 
свердлува̀ння   буравле `ние, бурѐние 
свердлува̀ти   бура̀вить 
свердля̀р   бури `льщик 
свердля̀рня   бурова `я 
свѝнка   чу `шка 
свист   свист 
свисто̀к   свисто `к 
свистя̀чий   свистя `щий 
свідо̀цтво   аттеста̀т, свидѐтельство 
сві̀дчення   свидѐтельство 
сві̀жий   свѐжий 
свіжовѝбілений   свежевы `беленный 
свіжовѝйнятий   свежевы `нутый 
свіжовѝроблений   свежевы `деланный 
свіжовѝструганий   свежевы `струганный
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свіжозаізольований                                                                                      світлорозсів 

свіжозаізольо̀ваний   свежеизолѝрованный 
свіжозаморо̀жений   свежезаморо̀женный, 
свежеморо `женный 

свіжозахѝщений   свежезащищённый 
свіжозру̀баний   свежесру `бленный 
свіжонасѝпаний   свеженасы `панный 
свіжооса̀джений   свежеосаждённый 
свіжопофарбо̀ваний   свежевы `крашенный, 
свежеокра `шенный 

свіжопригото̀ваний   свежепригото̀вленный 
свіжоущі̀льнений   свежеуплотнённый 
сві̀йський   дома̀шний 
світѝло   светѝло 
світѝльний   светѝльный 
світѝльник   светѝльник 
світѝти   свети `ть 
світѝтися   свети `ться 
світі̀ння   свечѐние 
сві̀тлий   свѐтлый 
світлѝна   снѝмок (фотографѝческий), фо̀то, 
фотогра `фия, фотосни `мок 

світлі̀ти   светле `ть 
світлі̀шати   светлѐть 
сві̀тло   ого̀нь, свет 
світловбѝр   светопоглоще `ние 
світловбира̀льний   светопоглоти `тельный 
світловбира̀ння   светопоглоще `ние 
світловбирнѝй   светопоглоти `тельный 
світловида̀тність   светоотда `ча 
світловѝй   опти `ческий, светово `й 
світловимірнѝй   светоизмери `тельный 
світловимі̀рник   светоизмери `тель 
світловимі̀рювальний   светоизмерѝтельный 
світловимі̀рювач   светоизмери `тель 
світловипромі̀нювальний   светоизлуча̀тельный 
світловипромі̀нювання   светоизлучѐние 
світлові̀д   светово `д 
світловідда̀ча   светоотда `ча 
світловіддруко̀вний   светопеча̀таемый, 
светопеча `тающийся 

світловідпо̀рний   светосто `йкий 
світлово̀д   светово `д 
світловтра̀та   светопоте `ря 
світлодалекомі̀р   светодальноме `р 
світлодру̀к   светопеча `тание 
світлодрукува̀льний   светопеча̀тающий 

світлодрукува̀ння   светопеча `тание 
світлоекра̀н   светоэкра `н 
світлоексито̀н   светоэксито `н 
світлоелектрѝчний   светоэлектрѝческий 
світлозало̀млення   светопреломлѐние 
світлозало̀млювання   светопреломлѐние 
світлозаломля̀ння   светопреломлѐние 
світлозахиснѝй   светозащи `тный 
світлозбира̀льний   светособира `ющий 
світлозбу̀джувальний   световозбужда̀ющий 
світлозбу̀дний   световозбужда̀ющийся 
світлоконтро̀ль   светоконтро `ль 
світлоконтро̀льний   светоконтро̀льный 
світлокопіюва̀льний   светокопирова `льный 
світлокопіюва̀ння   светокопирова̀ние 
світлоко̀пія   светоко `пия 
світлолока̀ція   светолока `ция 
світлометрѝчний   светометри `ческий 
світломі̀р   светомѐр 
світлонепроникнѝй   светонепроница `емый 
світлонепронѝкність   светонепроница̀емость 
світлообладна̀ння   светообору `дование 
світлообла̀днування   светообору̀дование 
світлоо̀твір   светопроём 
світлопересила̀ння   светопереда `ча 
світлопересѝльня   светопереда `ча 
світло̀пис   све `топись 
світлопѝсний   светопи `сный 
світлопо̀глин   светопоглоще `ние 
світлопоглина̀льний   светопоглоти `тельный 
світлопоглина̀ння   светопоглощѐние 
світлопоглѝнення   светопоглощѐние 
світлопро̀від   светопро `вод 
світлопрові̀дність   светопроводѝмость 
світлопроєкці `йний   светопроекцио `нный 
світлопрозо̀рість   светопрозра `чность 
світлопроникнѝй   светопроница `емый 
світлопронѝкність   светопроница̀емость 
світлорегуля̀тор   светорегуля `тор 
світлоритѝна   фотогравю `ра 
світлорозмі̀щення   светолока `ция 
світлорозпо̀діл   светораспределѐние 
світлорозподі̀лення   светораспределѐние 
світлорозподіля̀ння   светораспределѐние 
світлорозподі̀льний   светораспределѝтельный 
світлоро̀зсів   светорассе `яние
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світлорозсійний                                                                                              сельсинний 

світлорозсійнѝй   светорассе `иваемый, 
светорассе `ивающийся 

світлорозсі̀ювальний   светорассѐивающий 
світлорозсі̀юваний   светорассе `иваемый, 
светорассе `ивающийся 

світлорозсі̀ювання   светорассе `ивание, 
светорассе `яние 

світлорозсі̀ювач   светорассе `иватель 
світлорозсі̀яння   светорассе `ивание, 
светорассе `яние 

світлосигна̀л   светосигна `л 
світлосигналіза̀ція   светосигнализа̀ция 
світлосигна̀льний   светосигна `льный 
світлосѝла   светоси `ла 
світлоспа̀лах   световспы `шка 
світлостійкѝй   светосто `йкий 
світлотѐхніка   светоте `хника 
світлотехні `чний   светотехни `ческий 
світлоті̀нь   светотѐнь 
світлотіньовѝй   свѐтлотенево `й 
світлотривкѝй   про̀чный к свѐту, светосто̀йкий, 
светпро `чный 

світлотрѝвкість   светопро `чность краси `теля 
світлоувібра̀ння   светопоглоще `ние 
світлоустаткова̀ння   светообору̀дование 
світлоустатко̀вування   светообору `дование 
світлоустаткува̀ння   светообору `дование 
світлофі̀льтер   светофи `льтр 
світлофо̀р   светофо `р 
світлофо̀рний   светофо `рный 
світлочутлѝвий   светочувстви `тельный 
світлочутлѝвість   светочувстви `тельность, 
сенсибилиза `ция 

світлочутлѝвник   сенсибилиза `тор 
світнѝй   светя `щий, светя `щийся 
сві̀тність   свети `мость 
свіча̀до   трюмо ` 
сві̀чення   свечѐние, сцинтилля `ция 
сві̀чка   свеча̀ 
свічковѝй   свечно `й 
своєрі̀дний   оригина `льный 
сво̀лок   ма̀тица 
сегмѐнт   сегмѐнт 
сегмѐнтний   сегмѐнтный 
сегнетоелѐктрик   сегнетоэле `ктрик 
сегрегаці̀йний   сегрегацио `нный 

сегрега̀ція   ликва̀ция, сегрега `ция 
седимента̀ція   седимента `ция 
сезо̀н   сезо̀н 
сезо̀нний   сезо `нный 
сейсмі̀чний   сейсмѝческий 
сейсмі̀чність   сейсми `чность 
сейсмогра̀ма   сейсмогра `мма 
сейсмо̀граф   сейсмо `граф 
сейсмографі̀чний   сейсмографи `ческий 
сейсмогра̀фія   сейсмогра `фия 
сейсмоло̀гія   сейсмоло `гия 
сейсмомѐтрія   сейсмометри `я 
сейсмостійкѝй   сейсмосто `йкий 
сейсмості̀йкість   сейсмосто `йкость 
сейф   сейф 
сѐканс   сѐканс 
сека̀тор   сека `тор 
секста̀нт   секста̀нт 
секстильйо̀н   секстильо `н 
сѐктор   сѐктор 
секторія̀льний   секториа `льный 
сѐкторний   секториа `льный, сѐкторный 
секу̀нда   секу `нда 
секу̀ндний   секу `ндный 
секундомі̀р   секундоме `р 
секці̀йний   секцио `нный 
секціона̀льний   секциона `льный 
секціюва̀ння   секциони `рование 
сѐкція   сѐкция 
селектѝвний   избира̀тельный 
селектѝвний   селекти `вный 
селектѝвність   избира̀тельность, селектѝвность 
селекто̀ваний   селекти `руемый 
селѐктор   селѐктор 
селѐкторний   селѐкторный 
селектува̀льний   селекти `рующий 
селектува̀ння   селекти `рование 
селекці̀йний   селекцио `нный 
селекціонѐр   селекционе `р 
селѐкція   селѐкция 
селѐн   селе `н 
селѐновий   селѐновый 
селеногра̀фія   селеногра `фия 
сель   сель 
сельсѝн   сельси `н 
сельсѝнний   сельсѝнный
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семафор                                                                                                     силікатцемент 

семафо̀р   семафо̀р 
семафо̀рний   семафо̀рный 
семибі̀чний   семисторо `нний 
семивѐктор   семиве `ктор 
семигра̀нний   семигра `нный 
семигра̀нник   семигра `нник 
семижѝльний   семижи `льный 
семикра̀тний   семикра `тный 
семику̀тний   семиуго `льный 
семику̀тник   семиуго `льник 
семиразо̀вий   семикра `тный 
семисторо̀нній   семисторо `нний 
сенсибіліза̀тор   сенсибилиза `тор 
сенсибіліза̀ція   сенсибилиза `ция 
сенсито̀метер   сенсито `метр 
сенситомѐтрія   сенситомѐтрия 
сепара̀тор   просѐиватель, сепара̀тор 
сепара̀торний   сепара `торный 
сепара̀ція   сепара̀ция 
сепарува̀ння   сепара `ция, сепари `рование 
сепарува̀ти, відсепарува̀ти   сепари `ровать 
сервѐтка   салфѐтка 
сервѐтковий   салфѐточный 
сервогальмо̀   сервото `рмоз 
серводвигу̀н   серводви `гатель 
сервокерува̀ння   сервоуправле `ние 
сервокомпенса̀тор   сервокомпенса `тор 
сервомехані̀зм   сервомехани `зм 
сервомото̀р   сервомото `р 
сервопідсѝлювач   сервоусили `тель 
сервопо̀від   сервопри `вод 
сѐрга   серьга ` 
серѐдина   вну `тренность 
серѐдина   середѝна 
середѝнний   вну̀тренний, медиа̀нный, 
среди `нный 

серѐднє   сре `днее 
серѐдній   сре `дний 
середньогодѝнний   среднечасово̀й 
середньодобовѝй   среднесу `точный 
середньозернѝнний   среднезернѝстый 
середньоміцнѝй   среднепро `чный 
середньом’якѝй   среднемя `гкий 
середньонапі̀рний   средненапо `рный 
середньостійкѝй   среднеусто `йчивый 
середньотвердѝй   среднетвёрдый 

середо̀вище   среда̀ 
серѐжка   серёжка 
серѐжчатий   серёжчатый 
сѐрієсний   се `риесный 
сері̀йний   сери `йный 
сері̀йність   сери `йность 
сѐрія   па̀ртия, сѐрия 
серп мі̀сячний   мѐниск 
серпанко̀вий   ды̀мчатый 
серпа̀нок   ды `мка, флёр 
серпентѝн   серпенти `н 
серповѝдний   серповѝдный, серпообра̀зный 

серпоподі̀бний   серповѝдный, серпообра̀зный 
сертифіка̀т   сертифика `т 
серцевѝна   жѝла, керн 
сигна̀л   кома̀нда, сигна `л 
сигна̀лити   сигна̀лить 
сигналіза̀тор   сигнализа `тор 
сигналіза̀ція   сигнализа `ция 
сигнал(із)о̀ваний   сигнализи `руемый 
сигнал(із)ува̀льний   сигнализи `рующий 
сигнал(із)ува̀ння   сигнализа `ция, 
сигнализи `рование 

сигнал(із)ува̀ти, засигнал(із)ува̀ти   
сигнализи `ровать 

сигнал(із)ува̀тися, засигнал(із)ува̀тися   
сигнализи `роваться 

сигналі̀ст   сигнали `ст 
сигна̀льний   сигна `льный 
сигна̀льник   сигна `льщик 
сигнату̀ра   сигнату̀ра 
сидерѝт   сидерѝт 
сидерѝчний   сидерѝческий 
сидерѝчний   сидерѝческий 
сидерографі̀я   сидерографи `я 
сидероста̀т   сидероста `т 
сиді̀ння   сидѐние 
сѝла   си `ла 
силікагѐль   силикаге `ль 
силікальцѝт   силикальци `т 
силіка̀т   силика `т 
силікатиза̀ція   силикатиза `ция 
силіка̀тний   силика `тный 
силікатува̀ння   силикатиза̀ция, силикатѝрование 
силікатува̀ти, насилікатува̀ти   силикатѝровать 
силікатцемѐнт   силикатцеме `нт
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 938
силіколь                                                                                                           синхротрон 

силіко̀ль   силико̀ль 
силікоманґа̀н   силикома̀рганец 
силіко̀н   силико `н 
силікотермі̀я   силикотерми `я 
силімані̀т   силимани `т 
силіцѝди   силицѝды 
силі̀цій   крѐмний, сили `ций 
силі̀ційоргані̀чний   крѐмнийоргани `ческий 
силіціюва̀ння   силици `рование 
силовѝй   силово̀й 
силовѝмір   силоизмере `ние 
силовѝмірення   силоизмере `ние 
силовимі̀рювання   силоизмере `ние 
силовимі̀рювач   силоизмери `тель 
силовиміря̀ння   силоизмере `ние 
силомі̀р   динамо̀метр, силоизмерѝтель, силомѐр 
сѝлуваний   принужда `емый 
сѝлування   принужде `ние 
сѝлувати, присѝлувати   принужда̀ть, принудѝть 
силумі̀н   силумѝн 
сѝльний   кре `пкий, мо̀щный 
сѝльний   си `льный 
сѝльно   крѐпко 
сильногну̀чкѝй   высокоэласти `ческий 
сильноді̀йний   сильноде `йствующий 
сильнозлѝпливий   сильнослипа `ющийся 
сильнопролего̀в(ан)ий   сильнолегѝрованный 
сильфо̀н   сильфо̀н 
сильхро̀м   сильхро `м 
сѝмвол   си `мвол 
симво̀ліка   симво̀лика 
символі̀чний   символѝческий, символѝчный 
сѝменс   си `менс 
сименсѝт   сименси `т 
симетрѝчний   симметрѝческий, симметрѝчный 
симетрѝчність   симметри `чность 
симетрѝчно   симметрѝчно 
симѐтрія   симмѐтрия 
симетро̀ваний   симметри `руемый, 
симметри `рующийся 

симетрува̀льний   симметри `рующий 
симетрува̀ти, відсиметрува̀ти   симметрѝровать 
сѝмплекс   сѝмплекс 
сѝмплексний   сѝмплексный 
син-   син- 
синглѐт   сингле `т 

сингуля̀рний   сингуля `рный 
синдетико̀н   синдетико `н 
синдика̀т   синдика `т 
синдико̀ваний   синдици `рованный 
синдикува̀ти   синдици `ровать 
синергі̀зм   синерги `зм 
синерѐзис   синерѐзис 
синѝти   сини `ть 
сині̀ти   сине `ть 
сино̀птик   сино `птик 
сино̀птика   сино `птика 
сѝнтез   си `нтез 
синтезівнѝй   синтези `рущий 
синтезо̀ваний   синтези `руемый, 
синтези `рующийся 

синтезува̀льний   синтези `рущий 
синтезува̀ння   синтези `рование 
синтезува̀ти, зсинтезува̀ти   синтезѝровать 
синтезува̀тися, зсинтезува̀тися   синтезѝроваться 
синтетѝчний   синтети `ческий, синтети `чный 
синтопрѝн   синтопри `н 
сѝнус   си `нус 
сѝнусний   си `нусный 
синусо̀їда   синусо̀ида 
синусо̀їдний   синусоида̀льный, синусо̀идный 
синфа̀зний   синфа̀зный 
синфа̀зність   синфа `зность 
сѝнхро-   сѝнхро- 
синхроніза̀тор   синхрониза `тор 
синхронізаці̀йний   синхронизацио `нный 
синхроніза̀ція   синхрониза `ция 
синхроні̀зм   синхрони `зм 
синхроні̀чний   синхронѝческий, синхронѝчный 
синхроні̀я̀   синхрони `я 
синхро̀нний   синхро `нный 
синхро̀нність   синхрони `зм, синхрони `я 
синхрон(із)о̀ваний   синхронизи `руемый, 
синхронизи `рующийся 

синхроно̀метер   синхроно `метр 
синхрон(із)ува̀льний   синхронизѝрующий 
синхрон(із)ува̀ння   синхрониза `ция 
синхрон(із)ува̀ти, зсинхрон(із)ува̀ти   
синхронизи `ровать 

синхрон(із)ува̀тися, зсинхрон(із)ува̀тися   
синхронизирова `ться 

синхротро̀н   синхротро `н
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 939
синхрофазотрон                                                                                                    січення 

синхрофазотро̀н   синхрофазотро̀н 
синхроциклотро̀н   синхроциклотро `н 
сѝнька   сѝнька 
синьоламкѝй   синело `мкий 
сѝпання   сып 
сѝпати   сы̀пать 
сѝпатися   сы̀паться 
сипкѝй   ры̀хлый, сыпу `чий 
сѝпкість   сыпу `честь 
сирѐна   сире `на 
сирѐнний   сире `нный 
сирѐць   сыре `ц 
сирѝй   сыро `й, сыро `й, черново `й 
сирѝця   ко̀жа сыромя `тная, сыромя `тина, 
сыромя `ть 

сирівѐць нафто̀вий  нѐфть сыра `я 
сѝрість   сы `рость 
сирі̀ти   сыре `ть 
сирнѝстий   творожи `стый 
сиро̀ватка   сы̀воротка 
сировѐць   сырьё 
сировѝй   сыро `й 
сировина̀   сырьё 
сировѝнний   сырьево `й 
сироламкѝй   сыроло `мкий 
сирола̀мкість   сыроло `мкость 
сиром’я̀тний   сыромя `тный 
сиро̀п   сиро `п 
сирува̀тий   сырова `тый 
сирува̀тість   сырова `тость 
систѐма   сеть, систе `ма 
систем(атиз)а̀тор   систем(атиз)а̀тор 
систематиза̀ція   систематиза `ция 
систем(атиз)о̀ваний   систематизѝруемый 
систем(атиз)ува̀льний   систематизѝрующий 
систем(атиз)ува̀ння   систематиза̀ция 
систем(атиз)ува̀ти, відсистем(атиз)ува̀ти   
систематизи `ровать 

систем(атиз)ува̀тися, відсистем(атиз)ува̀тися   
систематизи `роваться 

система̀тика   система̀тика 
систематѝчний   системати `ческий, 
системати `чный 

систематѝчність   системати `чность 
системівнѝй   систематизи `рующий 
системотѐхніка   системоте `хника 

сита̀л   сита `л 
сѝтець   га̀лька мѐлкая 
сѝто   бура `т, гро `хот, просе `иватель, ре `шето, 
си `то 

сѝтовий   сѝтовый 
сифо̀н   сифо `н 
сифо̀нний   сифо `нный 
сифо̀новий   сифо̀нный 
сифонува̀ння   сифони `рование 
сіва̀лка   се `ялка 
сіва̀ч   сѐятель 
сівба̀   посе `в, сев, сѐяние 
сіда̀ння   поса `дка, са `дка 
сіда̀ти, сі `сти   садѝться, сесть 
сідло̀   седло ` 
сідловѝй   се `дельный 
сідлоподі̀бний   седѐльчатый, седлови `дный 
сідля̀р   седѐльник 
сік   сок 
сіка̀ч   реза̀к, сека̀ч 
сіль   соль 
сім’я̀   семѐйство, сѐмя 
сі̀ни   та̀мбур 
сі̀пальний   дёргающий 
сі̀паний   дёргаемый, дёрганный 
сі̀пання   дёргание 
сі̀пати, сіпну̀ти   дёргать, дёрнуть 
сіпнѝй   дёрганый, дёргающийся 
сі̀рий   сѐрый 
сі̀рка   сѐра 
сірково̀день   сероводоро `д 
сірководнѐвий   сероводоро `дный 
сірковуглѐць   сероуглеро `д 
сіркоочѝщення   десульфура `ция 
сірнѝк   спи `чка 
сірнико̀вий   спи `чечный 
сірча̀ний   се `рный 
сірчѝстий   сернѝстый 
сі̀тка   сѐтка, сеть 
сіткі̀вка   рети `на, сетча̀тка 
сітковѝй   сѐточный 
сі̀точка   сѐточка 
сітча̀стий   ретикуля `рный, сѐтчатый 
сі̀ть   сеть 
сі̀чений   ру̀бленый 
сі̀чення   ру̀бка
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 940
січна                                                                                                                       скидати 

січна̀   секу `щая 
січнѝй   секу `щий 
січнѝця   секу `щая 
сі̀яний   сѐяный 
сі̀яння   сѐяние 
сі̀яти   сѐять 
сія̀ч   сѐятель 
сказ   ра̀ковина 
скаламутнѝй   возмуща `ющийся 
скаламутні̀ти   помутне `ть 
скаламу̀чуваний   возмуща `ющийся 
скаламу̀чування   взму `чивание, 
суспенди `рование, суспензи `рование 

скаламу̀чувати, скаламу̀тити   взба̀лтывать, 
взболта̀ть; взму̀чивать, взмути `ть 

скаламу̀чуватися, скаламу̀титися   
возмуща `ться 

скалинѐць   сидери `т, шпат 
ска̀лѝнний   щебёночный 
скалинцѐвий   шпа `товый, шпа `хтель 
скалібро̀вний   калибру `емый, 
калибру `ющийся 

ска̀лка   оско `лок, ще `пка 
ска̀лки   щепа ` 
ска̀лля   щебёнка, ще `бень 
скалльовѝй   щѐбеневый 
скалюва̀ння   щебенѐние 
скалюва̀ти   щебени `ть 
скалюва̀тий   щебени `стый 
скаля̀р   скаля `р 
скаля̀рний   скаля `рный 
скалькува̀ти   скальки `ровать 
скалькульо̀ваний   скалькули `рованный 
скалькульо̀вний   калькули `рованный 
скальо̀вання   щебенѐние 
ска̀льпель   ска `льпель 
скальцино̀ваний   кальцини `рованный 
скальцино̀вний   кальцини `руемый, 
кальцини `рующийся 

скамені̀лий   закамене `лый 
скам’яні̀лий   закамене `лый, окаменѐлый 
скам’яні̀ння   фоссилиза `ция 
ска̀ндій   ска̀ндий 
ска̀нер   ска̀нер 
сканто̀ваний   накре `ненный 

скантува̀ння   накре `нивание 
сканува̀ння   скани `рование 
скарб   сокро `вище 
скарбнѝця (держа̀вна)   казна̀ 
скарбнѝчка   копи `лка 
скасо̀ваний   аннулѝрованный, отменённый 
скасо̀вання   отмѐна 
скасо̀вний   отменя `емый 
скасо̀вувальний   отменя `ющий 
скасо̀вуваний   отменя `емый 
скасо̀вування   отмѐна 
скасо̀вувати, скасува̀ти   отменя̀ть, отменѝть 
скасува̀ння   касса̀ция, ликвида `ция, отмѐна 
скасува̀ти   аннули `ровать 
скафа̀ндер   скафа̀ндр 
скелѐт   скелѐт 
скелѐтний   скелѐтный 
скелѝстий   скалѝстый 
скѐля   скала ` 
скеля̀стий   скалѝстый 
скеля̀стість   скали `стость 
скѐльце   стекло `, стёклышко 
скеро̀ваний   напра `вленный, устремлённый 
скеро̀ваність   напра `вленность 
скеро̀вання   направле `ние, управле `ние 
скеро̀вний   направля `емый, 
направля `ющийся 

скеро̀вувальний   направля `ющий 
скеро̀вуваний   направля `емый, 
направля `ющийся 

скеро̀вування   направле `ние, устремлѐние 
скеро̀вувати, скерува̀ти   направля `ть, 
напра `вить; устремля `ть, устреми `ть 

скерува̀ння   направле `ние, управлѐние, 
устремле `ние 

скѝба   ло̀моть 
скѝбка   кусо `к, ло̀моть 
скид   сброс, скид 
скида̀льний   сбра̀сывающий, скѝдывающий 
скѝданий   сбра̀сываемый, сбра̀сывающийся 
скида̀ння   ва̀лка, сба̀вка, сбра̀сывание, 
сброс, сва `ливание, ски `дка, ски `дывание 

скида̀ти, скѝнути   сбавля `ть, сба `вить; 
сбра̀сывать, сбро̀сить; сва̀ливать, свалѝть; 
ски `дывать, скида̀ть, ски `нуть
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скидач                                                                                                                  склеєння 

скида̀ч   сбра̀сыватель 
скиднѝй   сба̀вочный, сбра `сывающийся, 
сбросно `й, сбро̀совый, скидно `й 

скѝдування   ски `дывание 
скѝнення   сба̀вка, сбра `сывание, сброс, 
сва `ливание, ски `дка 

скипа̀ння   свёртывание 
скипа̀ти, скипі̀ти   вскипа `ть, вскипе `ть; 
створа `живать, створо `жить 

скипа̀тися, скипі̀тися   творо `житься; 
свёртываться, сверну `ться; скипа̀ться, 
скипе `ться 

скипида̀р   скипида̀р 
скипида̀рний   скипида `рный 
скипі̀лий   сверну̀вшийся, створо̀женный 
скип’ячѐний   вскипячённый 
скѝрта   скирда ` 
скиса̀ння   (в)скиса `ние 
скиса̀ти, скѝснути   вскиса `ть, вскѝснуть; 
скиса `ть, ски `снуть 

скѝснення   вскиса̀ние 
скін   скин 
скінчѐнний   конѐчный 
скіп   скип 
скіпа̀льний   щепа̀льный 
скіпа̀ти   щепа `ть 
скі̀пка   щѐпка 
скі̀пки   щепа ` 
скіс   скос 
скіснѝй   косо `й 
скі̀сно   наи `скось 
скісносиметрѝчний   кососимметри `ческий 
склад   депо `, магази `н, помеще `ние 
складско `е, склад, содержа `ние, соста `в 

склада̀льний   компоно̀вочный, монта̀жный, 
набира `ющий, набо̀рный, сбо̀рочный, 
скла̀дывающий, слага̀ющий, собира̀ющий, 
составля `ющий 

склада̀льник   монта `жник, сбо `рщик 
склада̀льність   сбо̀рность 
склада̀льно-   набо̀рно-, сбо̀рочно- 
скла̀даний   набира `емый, скла `дываемой, 
скла `дывающийся, слага̀емый, 
составля `емый 

склада̀ння   компоно `вка, конструи `рование, 
монти `рование, набира `ние, набо `рка, 
образова `ние, сбо̀рка, скла `дывание, 
сложе `ние, составле `ние, укла `дка 

склада̀ти, скла̀сти   компони `ровать; 
конструи `ровать, сконструи `ровать; 
монти `ровать, смонти `ровать; набира̀ть, 
набра `ть; образо̀вывать, образова̀ть; 
скла `дывать, сложи `ть; скомпоно `вывать, 
скомпонова̀ть; слага̀ть, сложѝть; собира̀ть, 
собра̀ть; составля `ть, соста `вить; 
укла `дывать, уложи `ть 

склада̀ч   констру `ктор, монтёр, набо̀рщик, 
скла `дчик 

скла̀дений   образо̀ванный, сло̀женный, 
соста `вленный, составно `й 

скла̀дення   конструи `рование, образова̀ние, 
сбо̀рка, сѝнтез, сложе `ние, составле `ние, 
укла `дка 

скла̀день   сбо `рка, часть составна `я 
скла̀дина   скла `дка 
складиноутво̀рення   складкообразова `ние 
складиноутво̀рювання   складкообразова̀ние 
складівнѝй   складѝрующий 
скла̀дка   борозда̀, скла `дка 
скла̀дний   набира̀емый, складно̀й, 
скла̀дывающийся, сло̀жный, составля̀емый, 
составно `й 

складнѝк   ингредиѐнт, компоне `нт, 
слага `ющая, составля `ющая, ца `рга, 
часть составна `я 

складнопролего̀вний   сложнолегѝрованный 
складова̀   слага̀емое, слага̀ющая, 
составля `ющая 

складо̀ваний   складѝруемый, 
склади `рующийся 

складовѝй   скла̀дочный, складско `й, 
слага `ющий, составно `й 

складомѐтер   кубомѐтр 
складува̀льний   склади `рующий 
складува̀ти, заскладува̀ти   складѝровать 
складча̀стий   пликати `вный, сбо̀рчатый 
складча̀стість   сбо̀рчатость, скла̀дчатость 
склѐєний   склѐенный 
склѐєння   кле `ение, склѐивание
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склейний                                                                                                            сковзький 

склейнѝй   склѐиваемый, скле `ивающийся 
склѐний   остекля `ющийся 
склеп   подва `л 
склѐпаний   склёпанный 
склепа̀ння   клёпка, склёпка, склёпывание 
склепі̀нистий   сво `дчатый 
склепі̀нний   сво `дный 
склепі̀ння   ку̀пол, свод 
склепі̀нчастий   сводообра `зный 
склепі̀нчастий   сво `дчатый 
склепнѝй   склёпываемый, склёпывающийся 
склеповѝй   подва̀льный 
склѐпок   заклёпка 
склѐпувальний   склёпывающий 
склѐпуваний   склёпываемый, 
склё `пывающийся 

склѐпування   склёпка, склёпывание 
склѐпувати, склепа̀ти   склёпывать, склепа̀ть 
склеро̀метер   склеро `метр 
склеромѐтрія   склероме `трия 
склеро̀н   склеро `н 
склероско̀п   склероско `п 
склѐювальний   скле `ивающий 
склѐюваний   склѐиваемый, 
скле `ивающийся 

склѐювання   клѐение, скле `ивание 
склѐювати, склѐїти   клѐить; скле `ивать, 
скле `ить 

склѝво   глазу̀рь 
склѝстий   стеклови `дный, стеклообра `зный, 
стекля `нный 

склѝти, засклѝти   стекли `ть; остекля `ть, 
остекли `ть 

склі̀ння   (о)стеклѐние, стеклова `ние 
скло   стекло ` 
склобло̀к   стеклобло̀к 
склова̀рний   стеклова `рный 
склова̀та   ва̀та стекля `нная, стеклова `та 
скловѝріб   стеклоизде `лие 
скловолокні `т   стекловолокни `т 
скловолокно̀   стекловолокно ` 
скло̀граф   стекло̀граф 
склографі̀чний   стеклографи `ческий 
склогра̀фія   стеклогра `фия 
склоду̀в   стеклоду̀в 

склоду̀вний   стеклоду `вный 
склозаво̀д   заво̀д стеко `льный, стеклозаво `д 
склома̀са   стеклома̀сса 
склонапо̀внювач   стеклонаполнѝтель 
склоочѝсник   стеклоочисти `тель 
склопла̀стик   стеклопла `стик 
склопо̀всть   стеклово `йлок 
склоподі̀бний   стеклови `дный, 
стеклообра `зный 

склорі̀з   крѐнзель, стеклоре `з 
склорі̀зальний   стеклоре `жущий 
склості̀йкість   стеклоусто `йчивость 
склосто̀п   стеклоспла `в 
склота̀ра   стеклота̀ра 
склотекстолі `т   пла̀стики сло `истые, 
стеклотекстоли `т 

склотканѝна   стеклотка `нь 
склото̀пний   стеклова `рный, 
стеклоплави `льный 

склото̀пня   стеклозаво `д 
склоутво̀рення   стеклообразова `ние 
склоформува̀льний   стеклоформиру `ющий 
склоцемѐнт   стеклоцеме `нт 
склува̀льний   остекля `ющий 
склува̀ння   стеклова `ние 
склянѝй   стекля `нный, стеко `льный 
скля̀ність   стекля `нность 
скляні̀ти   стекле `ть, стекляне `ть 
скля̀нка   стака̀н 
скля̀ночка   стака̀нчик 
скляр   стеко `льщик 
скля̀рня   мастерска̀я стеко̀льная, стеко̀льня 
скоагулюва̀ння   коагуля `ция 
скоба̀   бу̀гель, ско `ба 
скобѐль   пробо `й, ско̀бель 
ско̀бка   ско̀бка 
скобовѝй   ско `бочный, скобяно `й 
сковза̀ло   склиз 
ско̀взання   скольжѐние 
ско̀взати   скользѝть 
ско̀взатися   скользѝть 
ско̀взування   буксова `ние 
сковзува̀ння   пробуксо `вывание 
ско̀взувати   буксова `ть 
сковзькѝй   ско̀льзкий
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сковорідний                                                                                                     скорочувач 

сковорі̀дний   сковоро `дный 
сковорода̀   поддо̀н, поддо `нник, сковорода `, 
чре `н 

ско̀вувальний   ско `вочный 
ско̀вувати, скува̀ти   ско̀вывать, скова `ть 
скоксо̀ваний   скоксо `ванный 
скоксо̀вний   коксо̀ванный, коксу̀емый, 
коксу `ющийся 

сколективізо̀ваний   
коллективизи `рованный 

ско̀лення   ска̀лывание 
ско̀лення   скол 
ско̀лок   ско `лок 
сколо̀чування   сбива̀ние 
ско̀лювальний   ска̀лывающий 
ско̀люваний   ска̀лываемый 
ско̀люваність   ска̀лываемость 
ско̀лювання   ска̀лывание, скол 
ско̀лювати, сколо̀ти   ска `лывать, сколо `ть 
скольнѝй   ска̀лываемый 
скомбіно̀ваний   скомбини `рованный 
скомбіно̀вний   комбини `рованный, 
комбини `руемый, комбини `рующийся 

скомбінува̀ти   скомбини `ровать 
скомпаундо̀ваний   компаунди `рованный 
скомпенсо̀ваний   компенси `рованный 
скомпенсо̀вний   компенси `руемый, 
компенси `рующийся 

скомплекто̀ваний   скомплекто `ванный 
скомплектува̀ти   скомплектова `ть 
скомпоно̀вний   компони `руемый, 
компони `рующийся 

скомуто̀вний   коммути `руемый, 
коммути `рующийся 

сконвеєризо̀ваний   конвейеризѝрованный 
сконвеєризо̀вний   конвейеризи `руемый, 
конвейеризи `рующийся 

сконденсо̀ваний   сжи `женный, 
сконденси `рованный 

сконденсува̀ти   сконденси `ровать 
сконденсува̀тися   сконденси `роваться 
сконструйо̀ваний   сконструи `рованный 
сконструйо̀вний   конструи `рованный, 
конструи `руемый, конструи `рующийся 

сконструюва̀ння   конструи `рование 

сконструюва̀ти   сконструи `ровать 
ско̀нто   ско̀нто 
сконцентро̀ваний   сконцентри `рованный 
сконцентро̀вний   концентри `рованный, 
концентри `руемый, концентри `рующийся 

сконцентрува̀ти   сконцентри `ровать 
сконцентрува̀тися   сконцентри `роваться 
скоордино̀ваний   координи `рованный 
скоордино̀вний   координи `руемый, 
координи `рующийся 

скопа̀ння   вска̀пывание грунта 
скопійо̀ваний   скопи `рованный 
скопійо̀вний   копи `руемый, копи `рующийся 
скопіюва̀ти   скопи `ровать 
ско̀пування   вска̀пывание грунта 
ско̀пувати, скопа̀ти   вска̀пывать, вскопа `ть; 
ска̀пывать, скопа̀ть 

скорего̀ваний   скорректи `рованный 
скоректо̀ваний   откорректи `рованный 
скоректо̀вний   корректи `рованный, 
корректи `руемый 

ско̀рий   бы̀стрый 
ско̀ро   бы̀стро 
скоро̀дження   боронова `ние 
скородѝти   борони `ть, боронова `ть 
скородо̀ваний   корроди `рованный 
скорозійо̀ваний   корроди `рованный 
скоростѝглий   скоропоспева `ющий 
скоротнѝй   сокраща̀емый, сокраща̀ющийся, 
укора `чиваемый, укора `чивающийся, 
укороти `мый 

скоро̀чений   сокращённый, укоро̀ченный, 
усечё̀нный 

скоро̀чення   сокраще `ние, укорочѐние 
скоро̀чувальний   сократи `тельный, 
сокраща `ющий, укора `чивающий 

скоро̀чуваний   сокраща `емый, 
сокраща `ющийся, укора `чиваемый, 
укора `чивающийся 

скоро̀чування   сокраще `ние, укора̀чивание, 
укороче `ние 

скоро̀чувати, скоротѝти   редуци `ровать; 
сокраща `ть, сократи `ть; укора `чивать, 
укороти `ть 

скоро̀чувач   сократи `тель
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скочувати                                                                                                         скручувати 

ско̀чувати, скотѝти   ска̀тывать, скоти `ть 
ско̀шення   ска `шивание 
ско̀шування   ска̀шивание 
скра̀п   скрап 
скра̀пельник   ожижи `тель 
скра̀плений   сжѝженный, сконденсѝрованный 
скра̀плення   конденса `т, ожиже `ние, 
сжиже `ние 

скра̀плювання   конденса `ция 
скреба̀чка   скребло̀, скребо `к 
скребко̀вий   скребко̀вый 
скребло̀   скребло̀, скребо̀к 
скребло̀во-   скребко̀во- 
скребтѝ   скобли `ть 
скрѐгіт   скре `жет 
скрегота̀ння   скрежета `ние 
скреготі̀ння   скрежета `ние 
скрѐпер   скре `пер 
скрѐперний   скрѐперный 
скреперува̀ння   скреперова `ние 
скривѝти   скривѝть 
скривѝтися   скриви `ться 
скрѝвлений   искривлённый, 
переко `шенный, скривлё `нный 

скрѝвленість   искривлённость, 
переко `шенность 

скрѝвлення   искривле `ние 
скрѝвлюваний   искривля `емый 
скрѝвлювання   искривле `ние 
скривля̀ти, скривѝти   искривля̀ть, искрѝвить 
скривнѝй   искривля `емый 
скрѝня   ка̀сса, кессо `н, я `щик 
скрѝнька   коро̀бка, шкату `лка, я `щик 
скрипі̀ння   скрипе `ние 
скрипі̀ти   скрипѐть 
скрипу̀чий   скрипу `чий 
скристал(із)о̀ваний  кристаллизи `рованный 
скристал(із)о̀вний   кристаллизи `рующийся 
скристал(із)ува̀ння   кристаллиза `ция 
скріба̀ння   скоблѐние 
скрізь   повсеме `стно 
скрі̀па   скреп 
скрі̀плений   скреплённый 
скрі̀плення   крепле `ние, скреп, скрепле `ние 
скрі̀плювальний   скрепля `ющий 

скрі̀плюваний   скрепля̀емый, скрепля̀ющийся 
скрі̀плювання   креплѐние, скреп, скреплѐние 
скрі̀плювати, скріпѝти   крепѝть; схва̀тывать, 
схвати `ть; скрепля `ть, скрепи `ть 

скрі̀плюватися, скріпля̀тися, скріпѝтися   
скрепля `ться 

скріпля̀ння   скреп, скрепле `ние 
скріпнѝй   креплёный, скрепля `емый, 
скрепля `ющийся 

скро̀плювання   спры `скивание 
скру̀бер   скру `ббер 
скру̀глений   скру̀гленный 
скру̀глення   скругле `ние 
скру̀глина   скруглѐние 
скру̀глювання   скругле `ние 
скругля̀ти, скру̀глювати, скруглѝти   
скругля `ть, скругли `ть 

скрут   кру `тка, кручѐние, сви `вка, скру `тка 
скру̀тень   жгут, скру `тка 
скрутинѐць   змееви `к 
скрутѝти   сверну̀ть, скрути `ть 
скрутнѝй   затруднѝтельный, извива̀ющийся, 
изви `листый, свёртный, свёртывающийся, 
скру `чиваемый, скру `чивающийся 

скру̀тність   скру `чиваемость 
скру̀чений   вито `й, кру `ченный, кручёный, 
свёрнутый, све `рченный, сви `нченный, 
сви `тый, скру `ченный 

скру̀ченість   скру̀ченность 
скручѐння   кру `тка, кручѐние, свёртка, 
свёртывание, свѝнчивание, скру `тка, 
скру `чивание 

скру̀чувальний   скру̀чивающий, торсио̀нный 
скру̀чуваний   извива `ющийся, 
свёртывающийся, скру `чиваемый, 
скру `чивающийся 

скру̀чуваність   скру `чиваемость 
скру̀чування   кру̀тка, круче `ние, свёртка, 
свёртывание, свѝнчивание, скру `тка, 
скру `чивание 

скру̀чувати, скрутѝти   вить; крутѝть; 
извива `ть, изви `ть; свёртывать, сверну `ть; 
свива `ть, свить; сви `нчивать, свинти `ть; 
свора `чивать, сверну `ть; скру `чивать, 
скрути `ть
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скру̀чуватися, скрутѝтися   крути `ться; 
свёртываться, сверну `ться; сви `нчиваться, 
свинти `ться 

скрю̀чений   скрю `ченный 
скрю̀чувати, скрю̀чити   скрю̀чивать, скрю̀чить 
скуба̀льний   щипа `льный 
ску̀бання   щипа `ние 
скубі̀й   щипа `льщик 
ску̀бти, ску̀бати, скубну̀ти   щипа̀ть, щипну̀ть 
ску̀льптор   ску̀льптор 
скульпту̀ра   скульпту `ра 
скульпту̀рний   скульпту `рный 
ску̀пина   скопле `ние 
скупня̀к   агломера̀т 
ску̀пчений   нако `пленный, скопи `вшийся, 
ску `ченный 

скупчѐнний   ска̀пливаемый, 
ска `пливающийся 

ску̀пчення   конгломера `т, накоплѐние, 
скопле `ние 

ску̀пчити   скопи `ть 
ску̀пчитися   сгрудѝться, скопи `ться 
ску̀пчувальний   накопи `тельный 
ску̀пчуваний   ска̀пливаемый, 
ска̀пливающийся 

ску̀пчування   накопле `ние, скоплѐние 
ску̀пчувати, ску̀пчити   ска `пливать; 
накопля `ть, накопи `ть; ску `чивать, ску `чить 

слабкѝй   сла̀бый 
слабкі̀шати   слабѐть 
сла̀бко   сла̀бо 
слабкоді̀йний   слабодѐйствующий 
слабкозаря̀джений   слабозаря `женный 
слабкозв’я̀заний   слабосвя `занный 
слабкозгаса̀льний   слабозатуха `ющий 
слабкозгаса̀ючий   слабозатуха `ющий 
слабкокѝслий   слабоки `слый 
слабконатя̀гнений   слабонатя `нутый 
слабкопофарбо̀ваний   слабоокра̀шенный 
слабкострумовѝй   слабото̀чный 
слабкоферомагнѐтний   
слабоферромагни `тный 

сла̀бо   сла `бо 
слабозбро̀джувальний   
слабосбра̀живающий 

слаболеткѝй   слаболету `чий 
слаболу̀жний   слабощёлочно `й 
слабоплѝнний   слаботеку `щий 
слабопролего̀вний   слаболеги `рованный 
слаборозчѝнний   малораствори `мый, 
слабораствори `мый 

слабосвітнѝй   слабосветя `щий, 
слабосветя `щийся 

слабоспіка̀льний   слабоспека `ющий 
слабостру̀мний   слабото̀чный 
слаботеку̀чий   слаботеку `щий 
сла̀бшати   слабѐть 
слѐга   слѐга 
слѐшер   слѐшер 
слиж   сля `га 
слиз   флѐгма 
слизькѝй   ско `льзкий 
слід   отпеча `ток, след, трек 
слідкува̀льний   следя `щий 
слідкува̀ти   следѝть 
слі̀дування   слѐдование 
слізнѝк   слезни `к 
слізнѝця   слезнѝк 
сліпѝй   глухо `й, слепо `й 
сліпѝти   слепи `ть 
словнико̀вий   слова `рный 
сло̀їк   ба̀нка 
слугува̀ти   служѝть 
слу̀жба   слу `жба 
службо̀вий   служѐбный 
слух   слух 
слу̀хати   слу `шать 
слуховѝй   слухово `й 
слу̀шність   доказа̀тельность 
слю̀сар   слѐсарь 
слюса̀рний   слеса̀рный 
слюса̀рня   мастерска `я слеса `рная, слеса̀рня 
слюсарюва̀ти   слеса̀рить, слеса `рничать 
сляб   сляб 
сля̀бінг   сля `бинг 
сля̀бінговий   сля `бинговый 
сльозѝти   течь по ка `плям 
сльозовѝк   лакрима̀тор 
смаковѝй   вкусово `й 
сма̀лений   палёный
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сма̀лення   пале `ние 
смалі̀ння   пале `ние 
сма̀льта   сма̀льта 
сма̀льтовий   сма̀льтовый 
смара̀гд   изумру̀д 
смѝкальний   дёргающий 
смѝканий   дёргаемый, дёрганный 
смѝкання   дёргание 
смѝкати, смикну̀ти   дёргать, дёрнуть 
смикнѝй   дёрганый, дёргающийся 
смичко̀вий   смычко̀вый 
смичо̀к   смычо `к 
сміж   сле `га 
смітѝти   сори `ть 
смітнѝк   сва̀лка 
сміттєвибива̀льний   соровыкола `чивающий 
сміттєвідбі̀рник   сороотбо `рник 
сміттєвідді̀льник   сороотдели `тель 
сміттєзатрѝмник   сороудержа `тель 
сміттєочѝсник   сороочисти `тель 
сміття̀   му̀сор 
смог   смог 
смок   насо `с, по `мпа 
смо̀ковий   насо̀сный, по `мповый 
смокта̀ч   вса̀сыватель 
смокту̀н   сосу `н 
смоктунко̀вий   сосунко `вый 
смола̀   бѝтум, гу̀мми, смола ` 
смо̀лений   смолённый 
смо̀лення   осмо̀лка 
смолѝльний   смоли `льный 
смолѝстий   смоли `стый 
смолѝстість   смоли `стость 
смолѝти   смоли `ть 
смолѝтися   смоли `ться 
смолі̀ння   смолѐние, смо̀лка 
смо̀лка   смо `лка 
смо̀ло-   смо̀ло- 
смоловидільнѝй   смоловыдели `тельный 
смоловитіка̀ння   смолотечѐние 
смоловідді̀лення   смолоотделе `ние 
смоловідділя̀ння   смолоотделе `ние 
смоловідокрѐмлення   смолоотделѐние 
смоловідокрѐмлювання   смолоотделѐние 
смоловідсті̀йник   смолоотсто `йник 

смологі̀н   смолого̀н 
смолозбі̀рник   смолосбо `рник 
смолоку̀р   смолова `р, смолоку `р, смолого `н 
смолокурі̀ння   смолокуре `ние 
смолоку̀рний   смолова `ренный 
смолоку̀рня   смолова `рня 
смолоочиснѝй   смолоочисти `тельный 
смолоочѝсник   смолоочисти `тель 
смолоочѝщувальний   
смолоочисти `тельный 

смолоперегі̀нний   смолоперего `нный 
смолоскѝп   фа̀кел 
смолостіка̀ння   смолотече `ние 
смолотво̀рення   смолообразова `ние 
смолотво̀рний   смолообразова `тельный 
смолоутво̀рення   смолообразова̀ние 
смолоутво̀рювальний   
смолообразова `тельный 

смоля̀ка   пек 
смолянѝй   смолево `й, смоляно `й 
смолянѝстий   смоляни `стый 
смоля̀р   смоли `льщик, смолова `р, смолоку `р 
смоля̀рня   смолова `рня 
смоля̀рство   смолокуре `ние 
смо̀рід   злово `ние 
сму̀га   зо̀на, пелена `, полоса `, черта̀ 
смуга̀стий   полоса̀тый 
смуга̀стість   полоса `тость 
смуговѝй   полосово `й 
сму̀жка   поло `ска 
снасть   о̀стов 
снѝцар   вая `тель 
снѝцарський   вая `льный 
сницарюва̀ння   вая `ние 
сницарюва̀ти   вая `ть 
сніг   снег 
сніговѝй   снѐжный 
снігозатрѝмання   снегозадержа `ние 
снігозатримнѝй   снегозадержа `тельный 
снігозатрѝмувальний   
снегозадержа `тельный 

снігозатрѝмування   снегозадержа̀ние 
снігозахиснѝй   снегозащи `тный 
снігоза̀хист   снегозащи `та 
снігонаванта̀жувач   снегопогру `зчик
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снігоочиснѝй   снегоочисти `тельный 
снігоочѝсник   снегоочисти `тель 
снігоочища̀ння   снегоочи `стка 
снігоочѝщування   снегоочи `стка 
снігоочѝщувач   снегоочисти `тель 
снігоприбира̀льний   снегоубо `рочный 
снігоприбира̀ч   снегоубира `тель 
снігота̀нення   снегота `яние 
снігочѝсний   снегоочисти `тельный 
снігочѝщення   снегоочи `стка 
сні̀жний   сне `жный 
сні̀жно-   снѐжно- 
соба̀чка   защёлка 
собіва̀ртість   себесто̀имость 
со̀да   на̀трий, со̀да 
содовапня̀ний   содоизвестко `вый 
со̀довий   со `довый 
сокѝра   топо `р 
сокѝрка   топо `рик 
сокѝрний   топо `рный 
соковѝтий   интенси `вный, со̀чный 
соковитиска̀ч   соковыжима `лка 
соковѝтість   со `чность 
сокогі̀нний   сокого `нный 
солеварі̀ння   солеваре `ние 
солева̀рний   солева `ренный, солева `рный 
солевѝй   солево `й 
соледобува̀ч   соледобы̀тчик 
соледроба̀рка   соледроби `лка 
солеко̀п   солеко `п 
солемѝйниця   солемо `йка 
солемі̀р   солеме `р 
солемлѝн   солемѐльница 
солѐний   солёный 
солѐність   солёность 
солено̀їд   солено̀ид 
солено̀сний   солено `сный 
солено̀сність   солено `сность 
солесхо̀вище   солехрани `лище 
солетво̀рення   солеобразова `ние 
солеутво̀рення   солеобразова `ние 
солеутво̀рювання   солеобразова `ние 
солѝти   соли `ть 
солівнѝцтво   галурги `я 
солідо̀л   солидо `л, таво `т 

со̀лідус   солиду `с 
солі̀ння   соле `ние 
со̀лод   со̀лод 
солодѝльний   солоди `льный 
солодѝти   солодѝть 
солодѝтися   солодѝться 
соло̀ма   соло `ма 
соломі̀т   соломѝт 
соло̀м’яний   соло̀менный 
солонѐць   солоне `ц 
соло̀ний   солёный 
соло̀ність   солёность 
солонува̀тий   солонова `тый 
солонува̀тість   солонова `тость 
солонцюва̀ння   солонцева `ние 
солонцюва̀тий   солонцева `тый 
солонча̀к   солонча̀к 
солончако̀вий   солончако `вый 
соля̀нка   рапа ` 
соля̀р   соледобы̀тчик, солева `р 
соляриза̀ція   соляриза̀ция 
сольвата̀ція   сольвата `ция 
сольвѐнт   сольвѐнт 
Со̀нце   Со̀лнце 
со̀нцевий   со̀лнцевой 
со̀нячний   подсо̀лнечный, со `лнечный 
со̀нячність   со̀лнечность 
со̀няшниковий   подсо `лнечный 
сопло̀   со̀пло 
сопловѝй   соплово `й 
сополімѐр   сополимѐр 
сорбѐнт   сорбѐнт 
сорбівнѝй   сорбѝрующий 
сорбі̀т   сорби `т 
сорбітиза̀ція   сорбитиза `ция 
сорбува̀льний   сорби `рующий 
сорбува̀ння   сорбѝрование 
сорбува̀ти   сорбѝровать 
сорбці̀йний   сорбцио `нный 
со̀рбція   сорбѝрование, со̀рбция 
сорма̀йт   сорма `йт 
соро̀чка   оболо `чка, руба `шка 
сорт   сорт 
сортамѐнт   сортамѐнт, сортаме `нт 
сорті̀вниця   сортиро `вка
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со̀ртний   со `ртный 
со̀ртність   со `ртность 
сортовальцівнѝк   сортопрока `тчик 
сортовальці̀вниця   стан сортопрока `тный 
сорто̀ваний   сорти `руемый, 
сортиру `ющийся, триеро `ванный 

сортовѝй   сортово `й 
сортува̀льний   сортирова `льный, 
сортиро `вочный, сортиру `ющий 

сортува̀льник   сортиро `вщик 
сортува̀ння   сортирова `ние, сортиро `вка 
сортува̀ти   сортирова `ть, триерова̀ть 
соснѝна   дѐрево сосно `вое 
со̀тня   со̀тня 
софі̀т   софи `т 
со̀ха   соха̀ 
соха̀тий   соха `тый 
со̀хнути   со̀хнуть 
сочевѝця   чечевѝца 
сочѝтись   сочи `ться 
со̀чка   ли `нза, мѐниск, чечеви `ца 
сошнѝк   сошни `к 
спад   падѐние, перепа `д, пока `т, пока `тость, 
пониже `ние, скат, сниже `ние, спад, 
спадѐние, убыва̀ние, у `быль, укло̀н, 
уменьше `ние 

спада̀вий   снижа̀ющийся 
спада̀льний   спада̀ющий 
спа̀даний   спада̀ющий 
спада̀ння   паде `ние, сниже `ние, спада̀ние, 
спадѐние, убыва̀ние, уменьше `ние 

спада̀ти   снижа̀ться, убыва̀ть, уменьша̀ться 
спада̀ти, спа̀сти   па `дать, пасть; спада̀ть, 
спа `сть 

спа̀дення   снижѐние, убыва `ние, 
уменьше `ние 

спа̀дистий   пока `тистый 
спадѝстий   пока `тый, поло `гий 
спаді̀ння   падѐние, спаде `ние 
спадко̀вість   наслѐдственность, 
прее `мственность 

спадкоє̀мність   прее `мственность 
спаднѝй   нисходя `щий, па `дающий, 
насле `дство, спада̀ющий, убыва `ющий, 
укло `нный 

спадо̀вий   укло `нный 
спадовка̀зний   уклоноуказа `тельный 
спадомі̀р   уклономе `р 
спадомі̀рний   уклономе `рный 
спадопока̀жчик   уклоноуказа `тель 
спа̀дщина   наслѐдие, наслѐдство 
спа̀йність   спа `йность 
спакето̀вний   пакети `руемый 
спако̀вування   упако `вка 
спакува̀ння   упако `вка 
спа̀лах   вспы `шка 
спала̀хнений   вспы `хнувший 
спала̀хнення   воспламе `нение, 
вспы `хивание 

спалахнѝй   воспламеня `ющийся, 
вспы `хнувший 

спала̀хувальний   воспламеня `ющий 
спала̀хування   воспламе `нение, 
вспы `хивание, загора `ние 

спала̀хувати   загора `ться, сцинтилли `ровать 
спалахува̀ти, спалахну̀ти   воспламеня `ть, 
воспламени `ть; вспы `хивать, вспы̀хнуть 

спа̀лений   сожжённый 
спа̀леність   сгора `емость 
спалѐнний   сгора̀емый 
спа̀лення   сжига̀ние, сожже `ние 
спа̀лий   убы `вший 
спалѝмий   сгора̀емый 
спалѝмість   сгора̀емость 
спа̀лювання   сгора̀ние, сжига̀ние, сожжѐние, 
жѐчь 

спа̀лювати, спалѝти   сжига `ть, сжечь; 
спа `ливать, спалѝть 

спа̀лювач   исто̀пник 
спа̀рений   спа̀ренный 
спаро̀вування   спа `ривание 
спарува̀ння   спа `ривание 
спекнѝй   печёный 
спеко̀тний   жа `ркий 
спѐктер   спектр 
спектра̀льний   спектра `льный 
спектрогра̀ма   спектрогра `мма 
спектро̀граф   спектрогра `ф 
спектрографі̀чний   спектрографѝческий 
спектро̀метер   спектро `метр
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 949
спектрометричний                                                                                          спікальний 

спектрометрѝчний   спектрометри `ческий 
спектромѐтрія   спектрометри `я 
спектроско̀п   спектроско `п 
спектроскопі̀чний   спектроскопѝческий 
спектроскопі̀я   спектроскопи `я 
спектрофото̀метер   спектрофото̀метр 
спектрофотомѐтрія   спектрофотометри `я 
спермацѐт   спермаце `т 
спецзагартува̀ння   спецзака `лка 
спецзамо̀влення   спецзака `з 
специфіка̀ція   специфика `ция 
специфікува̀ти, успецифікува̀ти   
специфици `ровать 

специфікува̀тися, успецифікува̀тися   
специфици `роваться 

специфі̀чний   специфи `чный 
спеціяліза̀ція   специализа `ция 
спеціялізува̀ння   специализа `ция 
спеціялізува̀ти, успеціялізува̀ти   
специализи `ровать 

спеціялізува̀тися, успеціялізува̀тися   
специализи `роваться 

спеціялі̀ст   специали `ст 
спеція̀льний   специа `льный 
спѐчений   печёный, спечённый 
спѐчення   спека `ние 
спижо̀вий   бро̀нзовый 
спижолива̀рний   бронзолите `йный 
спижува̀ння   бронзи `рование 
спижува̀ти   бронзи `ровать 
спѝлювати, спиля `ти   спѝливать, спили `ть 
спѝляний   спи `ленный 
спѝнений   остано̀вленный, 
приостано `вленный 

спѝнення   остано̀вка 
спинѝти   останови `ть 
спинѝтися   останови `ться 
спѝнка   корешо `к, спи `нка 
спѝняний   приостана `вливающийся 
спиня̀ння   остано̀вка 
спиня̀ти, спинѝти   остана `вливать, 
останови `ть; приостана `вливать, 
приостанови `ть 

спѝраний   опира̀ющийся 
спира̀ння   опира̀ние 

спира̀ти, спѐрти   опира `ть, опере `ть 
спира̀тися   осно̀вываться 
спирнѝй   опира `ющийся 
спирт   спирт 
спиртзаво̀д   заво̀д спиртово `й 
спирті̀вка   спирто̀вка 
спиртнѝй   спиртно `й 
спирто̀ваний   спирто `ванный 
спиртовѝй   спиртно `й, спиртово `й 
спиртовиробнѝцтво   спиртопроизво `дство 
спиртомі̀р   спиртомѐр 
спиртува̀ння   спиртова `ние 
спис   копьё 
спѝсок   када̀стр, рее `стр, факту̀ра 
спиха̀ти, спихну̀ти   ста̀лкивать, столкну `ть 
співвіднестѝ   соотнести ` 
співвідно̀шення   пропо `рция, соотноше `ние 
співвідно̀шування   соотноше `ние 
співві̀сний   коаксиа `льный, соо `сный 
співві̀сність   соо `сность 
співді̀я   дѐйствие совмести `мое 
співзву̀чність   акко `рд 
співмі̀рний   соизмери `мый 
співмі̀рність   соизмерѝмость, соразмѐрность 
співоса̀дження   осажде `ние совмести `мое, 
соосажде `ние 

співоса̀джування   осаждѐние совместѝмое, 
соосажде `ние 

співосерѐдний   концентри `ческий 
співполімѐр   сополиме `р 
співполімѐри   полиме `ры совмести `мые 
співтечія̀   прямото `к 
співударнѝй   соударя `емый 
співударя̀ння   соударе `ние 
співударя̀ти   соударя `ть 
співчѝнник   коэффицие `нт 
спід   дно, изна `нка, ни `з, подо̀шва 
спі̀дній   ни `жний 
спідо̀метер   спидо̀метр 
спіж   бро̀нза 
спі̀знення   запа `здывание, опозда̀ние, 
отстава `ние 

спі̀знювання   запа `здывание, опа `здывание, 
отстава `ние 

спіка̀льний   спека̀тельный, спека̀ющий

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 950
спіканий                                                                                                        сплощування 

спіка̀ний   спека `емый, спека `ющийся 
спіка̀ння   агломера `ция, спека `ние, 
фриттова `ние 

спіка̀ти   спека `ть 
спіка̀тися   спека̀ться 
спіклѝвість   спека̀емость 
спікнѝй   спека `емый, спека `ющийся 
спіко̀ваний   пикѝрованный 
спі̀лий   спе `лый 
спі̀лість   спе `лость 
спі̀льний   коллекти `вный, о `бщий, 
совме `стный, совоку `пный 

спі̀льник   партнёр 
спі̀льність   о̀бщность 
спі̀льно   совмѐстно 
спільномі̀рний   соизмери `мый 
спільномі̀рність   соизмери `мость 
спін   спин 
спі̀нений   вспѐненный 
спі̀нення   вспе `нивание 
спі̀нінг   спи `ннинг 
спі̀нюваний   вспѐниваемый, 
вспе `нивающийся 

спі̀нюваність   вспе `ниваемость 
спі̀нювати, спінѝти   вспе `нивать, вспе `нить 
спі̀нювач   вспѐниватель 
спіра̀ктор   спира̀ктор 
спіралеподі̀бний   спиралеобра `зный 
спіра̀листий   спиралеобра `зный 
спіралізува̀ння   спирализи `рование 
спіралізува̀ти   спирализи `ровать 
спіра̀ль   спира `ль 
спіра̀лька   спира̀лька 
спіра̀льний   спира̀льный 
спіральнѝк   змееви `к 
спіра̀льність   спира `льность 
спі̀снений   отощённый 
спі̀снення   отощѐние 
спі̀снювання   отоще `ние 
спі̀снювати, спіснѝти   отоща `ть, отощи `ть 
спі̀снювач   отоща `тель, отощи `тель 
спітні̀лий   по `тный 
сплав   сплав 
спла̀влення   сплав, сплавле `ние 
сплавля̀ння   сплавле `ние 

сплавля̀ти, спла̀вити   сплавля `ть, спла `вить 
сплавнѝй   плавно `й, сплавно `й, спла `вочный 
спланеро̀ваний   сплани `рованный 
спланерува̀ти   сплани `ровать 
сплано̀ваний   сплани `рованный 
спланто̀ваний   свёрстанный 
спланува̀ти   сплани `ровать 
спластико̀вний   пластици `руемый, 
пластици `рующийся 

спластифіко̀вний   пластифици `руемый 
спластифікува̀ти   пластифици `ровать 
спла̀чений   опла̀ченный 
спла̀чувати, сплатѝти   возмеща̀ть, возместѝть; 
опла `чивать, оплати `ть 

сплеск   всплеск 
сплѐскування   вспле `скивание 
сплестѝ   схлесну̀ть 
сплѐтений   переплетённый, сви `тый, 
сплетё `нный 

сплѐтення   переплете `ние, плете `ние, 
свя `зка, сплете `ние 

сплеті̀ння   захлёстка, переплетѐние 
сплетнѝй   переплета `емый 
сплив   сбег 
сплива̀ння   всплыва `ние, сбег, сбега̀ние, 
сплыва `ние 

сплива̀ти   сплыва̀ть, течь 
сплива̀ти, сплисти   всплыва `ть, всплы `ть 
сплива̀ючий   сбега̀ющий 
сплѝстѝ   сплыть 
сплі̀скувати, сплесну̀ти   вспле `скивать, 
всплесну `ть 

спліта̀льний   захлёстывающий, 
сплета `ющий 

спліта̀ний   сплета̀ющийся 
спліта̀ння   захлёстывание, переплета `ние, 
сплете `ние, схлёстывание 

спліта̀ти, сплѐсти   захлёстывать; 
свя `зывать, связа̀ть; сплета `ть, сплести ` 

спліта̀тися, сплестѝся, поспліта̀тися   
сплета `ться 

сплітнѝй   захлёстывающийся, 
сплета `ющийся 

спло̀щення   уплоще `ние 
спло̀щування   уплоще `ние
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сплутаність                                                                                                       сполучний 

сплу̀таність   спу `танность 
сплу̀тати   спу̀тать 
сплю̀снений   сплю `снутый 
сплю̀сненість   сплю `снутость 
сплю̀снути   сплю `снуть 
сплю̀снутий   сплю `снутый 
сплю̀снутися   сплю `снуться 
сплю̀щений   сплю `щенный, 
сплю `щившийся 

сплю̀щеність   сплю `щенность 
сплющѐнний   сплю `щиваемый, 
сплю `щивающийся 

сплю̀щення   пережи `м, сплю `щение, 
сплю `щивание 

сплю̀щувальний   сплю `щивающий 
сплю̀щуваний   сплю `щиваемый, 
сплю `щивающийся 

сплю̀щування   пережи `м, сплю `щение, 
сплю `щивание 

сплю̀щувати, сплю̀щити   сплю `щивать, 
сплю `щить 

сповза̀ння   сполза̀ние 
сповза̀ти, сповзтѝ   сполза `ть, сползти ` 
спові̀льнений   замѐдленный 
спові̀льнення   затуха `ние, замедлѐние, 
промедле `ние 

сповільнѝй   замедля `емый, замедля `ющийся 
спові̀льнювальний   замедля `ющий 
спові̀льнювання   замедлѐние, промедлѐние 
спові̀льнювати, сповільнѝти   замедля `ть, 
заме `длить 

спові̀льнювач   замедлѝтель, ингиби `тор 
сповіснѝй   извести `тельный, извеща `емый, 
оповести `тельный, сообща `емый 

сповіснѝк   извести `тель 
сповіща̀льний   извести `тельный, 
сообща `ющий 

спові̀щаний   извеща `емый 
сповіща̀ння   извеще `ние 
сповіща̀ти, сповістѝти   уведомля `ть; 
оповеща `ть, оповести `ть; сообща `ть, 
сообщи `ть 

спові̀щене   сообщённое 
спові̀щений   извещённый 
спові̀щення   извеще `ние, уведомлѐние 

спові̀щуваний   сообща `емый 
спові̀щувач   извести `тель 
спо̀вна̀   по `лностью 
сподіва̀ння   ожида̀ние 
сподіва̀тися   ожида̀ть 
спожива̀льний   потребля `ющий 
спожѝваний   потребля `емый, 
потребля `ющийся 

спожива̀ння   потреблѐние 
спожива̀ти, спожѝти   потребля̀ть, потребѝть 
спожива̀ч   потребѝтель 
спожѝвний   потребѝтельский 
споживнѝй   потребля `емый, 
потребля `ющийся 

спожѝвчий   потребѝтельский 
спожѝтий   потреблённый 
спожѝток   потреблѐние 
спожиття̀   потреблѐние 
спо̀кій   поко `й 
спокі̀йний   споко̀йный 
сполімерува̀ння   полимериза `ция 
сполі̀скування   (в)спола `скивание 
сполі̀скувати, сполосну̀ти   вспола̀скивать, 
всполосну `ть; опола `скивать, ополосну `ть; 
спола `скивать, сполосну `ть 

сполоска̀ння   вспола `скивание 
сполу̀ка   соедине `ние, сопряже `ние, соста `в, 
сочета̀ние 

сполуча̀льний   свя `зочный, свя `зывающий, 
соединя `ющий, сообща `ющий, 
сопряга `ющий, сочета̀ющий, 
сочленя `ющий 

сполуча̀ний   сообща `ющийся 
сполуча̀ння   соедине `ние, сообщѐние, 
сопряже `ние, сочета̀ние 

сполуча̀ти, сполучѝти   свя `зывать, связа̀ть; 
совмеща `ть, совместѝть; сообща̀ть, 
сообщи `ть; сочета̀ть 

сполу̀чений   свя `занный, сопряжённый 
сполу̀ченість   сопряжённость 
сполу̀чення   конденса `ция, свя `зка, 
свя `зывание, связь, соедине `ние, 
сообще `ние, сопряжѐние, сочета `ние 

сполучнѝй   свя `зывающийся, сопряга̀емый, 
сопряга `ющийся

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 952
сполучний                                                                                                      спотворення 

сполу̀чний   совместѝмый, соединѝтельный, 
соединя `емый, соединя `ющийся, 
сообща `емый, сообща `ющийся, 
сочета̀тельный, сочета̀ющийся 

сполу̀чуваний   соединя `емый, 
соединя `ющийся, сообща `емый, 
сообща `ющийся, сопряга `емый, 
сопряга `ющийся, сочета `ющийся 

сполу̀чування   свя `зка, свя `зывание, 
сопряже `ние 

сполу̀чувати, сполуча̀ти, сполучѝти   
соединя `ть, соедини `ть 

споляризо̀ваний   поляризо `ванный 
споляризо̀ваність   поляризо `ванность 
споляризо̀вний   поляризу `емый, 
поляризу `ющийся 

споляризо̀вність   поляризу `емость 
спонта̀нний   самопроизво `льный, 
спонта `нный 

спонта̀нність   самопроизво `льность, 
спонта `нность 

спонука̀льний   побудѝтельный, 
побуди `тельный, понуди `тельный, 
понужда `ющий 

спонука̀ний   понужда `емый 
спонука̀ння   иниции `рование 
спонука̀ти   побужда̀ть, побужда `ть 
спонукнѝй   понужда̀емый 
спону̀куваний   понужда `емый 
спону̀кувати, спонука̀ти   побужда̀ть; 
понужда `ть, понудѝть 

спопѐлення   озолѐние 
спопеля̀ння   озолѐние 
спорадѝчний   споради `ческий 
спорі̀дненість   сродство ` 
споро̀жнений   вы̀порожненный 
споро̀жнення   выпора `жнивание 
споро̀жнювання   выпора `жнивание 
споро̀жнювати, спорожнѝти   
выпора `жнивать, вы̀порожнить 

спо̀рскування   спры `скивание 
спору̀да   сооружѐние, строе `ние 
споруджа̀ти   стро `ить 
споруджа̀тися   стро `иться 

спору̀джений   воздвѝгнутый, сооружённый, 
сооруже `ние 

спору̀джувальний   сооружа `ющий 
спору̀джуваний   возводя `щийся, 
воздвига `ющийся, сооружа `емый, 
сооружа `ющийся 

спору̀джування   сооруже `ние 
спору̀джувати   воздвига `ть, стро `ить, 
сооружа `ть 

спорудѝти   соорудѝть 
спору̀дний   возводя̀щийся, воздвига̀ющийся, 
сооружа `емый, сооружа `ющийся 

спо̀рювання   спа̀рывание 
спо̀ряд   осна̀стка 
споряджа̀льний   оснаща `ющий 
споря̀джа̀ний   оснаща̀емый, оснаща̀ющийся 
споряджа̀ння   осна `стка, снаряжѐние 
споряджа̀ти, спорядѝти   заряжа̀ть, зарядѝть; 
оснаща `ть, оснасти `ть; снаряжа `ть; 
экипи `ровать 

споря̀джений   оснащённый, снаряжённый, 
экипиро `ванный 

споря̀дженість   оснащённость 
споря̀дження   вооруже `нность, заря `д, 
осна `стка, снаря `д, снаряже `ние, 
экипиро `вка 

споря̀джування   экипиро `вка 
спорядѝти   снарядѝть 
споряднѝй   оснаща `емый, оснаща `ющийся 
спо̀сіб   мѐтод, приём, спо `соб, срѐдство 
спостерѐження   наблюдѐние, обсерва `ция 
спостерѐжливий   наблюда `тельный 
спостерѐжний   наблюда `емый, 
наблюда `тельный, наблюда̀ющийся 

спостерѐжник   наблюда `тель 
спостерѐжницький   наблюда̀тельский 
спостерѐжня   обсервато `рия 
спостерѐжувальний   наблюда `ющий 
спостерѐжуваний   наблюда̀емый 
спостерѐжуваність   наблюда `емость 
спостеріга̀ння   инспе `кция, наблюдѐние 
спостеріга̀ти   наблюда̀ть 
спостеріга̀ч   наблюда̀тель 
спотво̀рений   искажённый 
спотво̀рення   абера `ция
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спотворний                                                                                              спріснювальний 

спотво̀рний   искажа `емый, искажа̀ющийся 
спотво̀рювальний   искажа `ющий 
спотво̀рюваний   искажа `емый, 
искажа `ющийся 

спотво̀рювати, спотво̀рити   искажа̀ть, 
искази `ть 

спотенційо̀ваний   потенци `рованный 
спотенціюва̀ння   потенци `рование 
спохо̀вий   отко `сный 
спохо̀вина   отко `с 
спра̀ва   дѐло, зада̀ча, сдѐлка, спра̀ва 
справедлѝвий   пра `вильный 
справедлѝвість   пра `вильность 
спра̀вжній   аутенти `чный, действи `тельный, 

ѝстинный, оригина `льный, по `длинный, 
факти `ческий 

спра̀вжність   ѝстинность 
справля̀ти, спра̀вити   ока `зывать, оказа `ть 
справнѝцтво   монито `ринг 
спра̀вність   испра̀вность 
спрацюва̀ння   изна̀шивание, изно `с, 
сраба `тывание 

спрацюва̀тися   срабо̀таться 
спрацьо̀ваний   износѝвшийся, изно̀шенный, 
отрабо `танный, срабо̀танный 

спрацьо̀ваність   изно `шенность, 
срабо̀танность 

спрацьо̀вання   изно `с 
спрацьо̀вний   отраба̀тываемый, 
сраба `тываемый, сраба `тывающийся 

спрацьо̀вувальний   сраба̀тывающий 
спрацьо̀вуваний   отраба `тываемый, 
сраба `тываемый, сраба `тывающийся 

спрацьо̀вуваність   изна̀шиваемость 
спрацьо̀вування   изна `шивание, изно `с, 
сраба `тывание 

спрацьо̀вувати, спрацюва̀ти   изна `шивать, 
износи `ть; сраба̀тывать, срабо `тать 

спресо̀ваний   спрессова `вшийся, 
спрессо `ванный 

спресо̀вний   спрессо `вываемый, 
спрессо `вывающийся 

спресо̀вувальний   спрессо `вывающий 
спресо̀вуваний   спрессо `вываемый, 
спрессо `вывающийся 

спресо̀вувати, спресува̀ти   спрессо `вывать, 
спрессова `ть 

спресува̀ння   прессова `ние, прессо̀вка 
спресува̀тися   спрессова `ться 
спрѝйманий   воспринима `емый 
спрѝйманість   воспринима̀емость 
сприйма̀ння   восприя `тие 
сприйма̀ти, сприйня̀ти   воспринима̀ть, 
воспри `нять 

сприйня̀тливий   восприи `мчивый 
сприйня̀тливість   восприи `мчивость 
сприйня̀тний   воспринима `емый 
сприйня̀тність   восприи `мчивость 
сприйняття̀   восприя `тие 
спрѝнклер   спрѝнклер 
спринці̀вка   спринцо `вка 
спринцюва̀ння   спринцева `ние 
спринцюва̀ти   спринцева `ть 
сприск   спрыск 
сприскнѝй   спры̀скиваемый 
спрѝскувальний   спры `скивательный, 
спры `скивающий 

спрѝскуваний   спры `скиваемый 
спрѝскування   спры `скивание 
спрѝскувати, спрѝснути   спры `скивать, 
спры `снуть 

спричѝнений   вы̀званный, причинённый 
спричѝнення   причине `ние 
спричинѝтися   вызыва `ть, вы `звать 
спричѝнний   вызыва `емый, вызыва̀ющий 
спричѝнюваний   вызыва̀емый, причиня̀емый 
спричѝнювання   причине `ние 
спричиня̀ти, спричинѝти   вызыва̀ть, вы̀звать; 
приводи `ть, привести `; причиня `ть, 
причини `ть 

спричиня̀тися   спосо `бствовать 
сприя̀ння   соде `йствие 
сприя̀ти   содѐйствовать, спосо `бствовать 
сприя̀тливий   благоприя `тный, 
спосо `бствующий 

спрі̀снений   опреснённый 
спрі̀снення   опресне `ние 
спріснѝй   опресня `емый, опресня `ющийся 
спрі̀снювальний   опресня `ющий
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спріснюваний                                                                                                   спустувати 

спрі̀снюваний   опресня `емый, 
опресня `ющийся 

спрі̀снювання   опресне `ние 
спрі̀снювати, спріснѝти   опресня `ть, 
опресни `ть 

спрі̀снювач   опресни `тель 
спро̀ба   испыта `ние, о `пыт, попы `тка, про `ба, 
эксперимѐнт 

спро̀бний   о̀пытный, подо `пытный, 
про `бный 

спро̀бник   про `бник 
спрогнозо̀вний   прогнози `рованный, 
прогнози `руемый 

спрогнозо̀вування   прогнози `рование 
спрограмо̀вування   программи `рование 
спрограмува̀ння   программи `рование 
спроєкто̀ваний   спроекти `рованный 
спроєкто̀вний   проекти `рованный, 
проекти `руемый, проекти `рующийся 

спроєктува̀ти   спроекти `ровать 
спромо̀жність   мо̀щность, спосо̀бность 
спросто̀ваний   опрове `рженный 
спросто̀вний   опроверга `емый 
спросто̀вуваний   опроверга `емый 
спросто̀вування   опроверже `ние 
спросто̀вувати, спростува̀ти   опроверга `ть, 
опрове `ргнуть 

спростува̀ння   опроверже `ние 
спро̀тив   сопротивле `ние 
спротѝвитися   сопротивля `ться 
спротѝвлення   сопротивле `ние 
спротѝвливий   сопротивля `ющийся 
спротѝвливість   сопротивля `емость 
спротивля̀ння   сопротивле `ние 
спротивля̀тися   сопротивля `ться 
спро̀щений   упрощённый 
спро̀щеність   упрощённость 
спро̀щення   упроще `ние 
спро̀щувальний   упроща `ющий 
спро̀щування   упроще `ние 
спро̀щувати, спростѝти   упроща `ть 
упрости `ть 

спро̀щуватися, спростѝтися   упроща `ться, 
упрости `ться 

спру̀жений   сжа `тый 

спряга̀льний   сопряга̀ющий 
спря̀га̀ний   сопряга̀емый, сопряга̀ющийся 
спряга̀ння   сопряжѐние 
спря̀жений   сопряжённый 
спря̀женість   сопряжённость 
спря̀ження   интерфе `йс, сопряжѐние 
спряжнѝй   сопряга̀емый, сопряга̀ющийся 
спря̀жувальний   сопряга `ющий 
спрямівнѝй   направля `ющийся 
спря̀млення   спрямлѐние 
спря̀млювання   спрямлѐние 
спрямо̀ваний   напра `вленный, 
устремлё `нный 

спрямо̀ваність   напра `вленность 
спрямо̀вання   направле `ние 
спрямо̀вний   направля `емый 
спрямо̀вуваний   направля `емый, 
направля `ющийся 

спрямо̀вування   направле `ние, ориента `ция, 
устремле `ние 

спрямо̀вувати, спрямува̀ти   направля `ть, 
напра `вить; устремля `ть, устреми `ть 

спрямува̀льний   направля `ющий, 
ориентацио `нный 

спрямува̀ння   направле `ние, ориента `ция, 
устремле `ние 

спуск   спуск 
спуска̀льний   опуска `ющий, спуска̀ющий 
спу̀ска̀ний   опуска̀емый, опуска `ющийся, 
спуска `ющийся 

спуска̀ння   опуска̀ние, спуск, спуска `ние, 
шлюзова `ние 

спуска̀ти, спустѝти   спуска `ть; стра̀вливать; 
опуска `ть, опустѝть 

спуска̀тися, спустѝтися   сходѝть, сойти ` 
спуска̀ч   спуска `льщик 
спускнѝй   опуска̀емый, опуска `ющийся, 
спуска `ющийся, спускно `й 

спу̀ско-   спу `ско- 
спусковѝй   спускно̀й, спусково̀й, шлю̀зный 
спуст   шлюз 
спустѝти   спустѝть 
спусто̀шувати, пусто̀шити, спусто̀шити   
опустоша `ть, опустоши `ть 

спустува̀ти   шлюзова `ть
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спучнявілий                                                                                                   станіювання 

спучня̀вілий   разбу̀хший 
срі̀блений   серебрённый, сере `бренный 
срі̀блення   осеребрѐние, серебрѐние 
сріблѝстий   серебрѝстый 
сріблѝстість   серебри `стость 
сріблѝти, посрі̀блювати; посріблѝти   
серебри `ть; осеребря `ть, осеребрѝть 

срі̀бло   серебро̀ 
сріблоподі̀бний   среброви `дный 

сріблоно̀сність   среброно `сность 
сріблува̀ння   серебрѐние 
срібля̀стий   серебрѝстый, среброви `дный 
срібля̀стість   серебри `стость 
срі̀бний   сере `бряный 
стабіліза̀тор   стабилиза `тор 
стабіліза̀ція   стабилиза `ция 
стабілізо̀ваний   стабилизи `рованный, 
стабилизи `руемый, стабилизи `рующийся 

стабілізо̀вний   стабилизи `руемый 
стабілізува̀льний   стабилизи `рующий 
стабілізува̀ння   стабилиза `ция, 
стабилизи `рование 

стабілізува̀ти, устабілізува̀ти   
стабилизи `ровать, стабилизова `ть 

стабілізува̀тися, устабілізува̀тися   
стабилизова `ться 

стабілітро̀н   стабилитро `н 
стабі̀льний   стабѝльный 
стабі̀льність   стабѝльность 
стабулюва̀ння   табули `рование 
стабульо̀ваний   табули `рованный 
ста̀в   пру `д 
става̀тися   случа̀ться 
ста̀вити   возводѝть, класть, ста̀вить, стро̀ить 
ста̀вити, поста̀вити   задава `ть, зада̀ть 
ста̀вка   ста̀вка 
ста̀влення   возведѐние, кла `дка, 
постано `вка 

ставнѐвий   ста̀венный 
ставо̀к   пру `д 
стаґнаці̀йний   стагнацио `нный 
стаґна̀ція   засто `й, стагна `ция 
ста̀дія   ста̀дия 
стака̀н   стака̀н 
ста̀кер   ста̀ккер 

ста̀ла   конста `нта, постоя `нная 
сталагмі̀т   сталагмѝт 
сталагмо̀метер   сталагмо̀метр 
сталактѝт   сталакти `т 
сталебето̀н   сталебето̀н 
сталевальці `вний   сталепрока `тный 
сталевальцівнѝк   сталепрока `тчик 
сталева̀р   сталева̀р 
сталеварі̀ння   сталеваре `ние 
сталевѝй   сталево `й, стально `й 
сталелива̀рний   сталелите `йный 
сталелива̀рня   заво `д сталелите `йный, 
сталелите `йня 

сталерозливнѝй   сталеразли `вочный 
сталето̀пний   сталеплави `льный 
сталето̀пник   сталеплави `льщик 
ста̀лий   постоя `нный, установи `вшийся, 
усто `йчивый 

сталѝти   стали `ровать 
сталіні̀т   сталинѝт 
ста̀лість   постоя `нство, усто `йчивость 
ста̀лка   пря `дь 
сталь   сталь 
стамѐска   стамѐска 
стан   карти `на, положе `ние, состоя `ние, стан 
станда̀рт   станда̀рт 
стандартиза̀ція   стандартиза `ция 
стандартівнѝй   стандартизи `рующий 
станда̀ртний   станда̀ртный, ти `повый 
станда̀ртність   станда̀ртность 
стандарто̀ваний   стандартизи `руемый 
стандартува̀льний   стандартизи `рующий 
стандартува̀ння   стандартизи `рование 
стандартува̀ти; устандартува̀ти, 
застандартува̀ти   стандартизи `ровать 

стандартува̀тися; устандартува̀тися, 
застандартува̀тися   стандартизи `роваться 

станѝна   стани `на 
станѝнний   станѝнный 
ста̀ній   о̀лово 
станійо̀ваний   лу̀жённый, покры̀тый о̀ловом 
станійо̀вий   оловя `нный 
станіо̀левий   стани `олевый 
станіо̀ль   станио̀ль, фольга̀ оловя `ная 
станіюва̀ння   лужѐние
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станіювати                                                                                                   стереометрія 

станіюва̀ти   лудѝть 
стано̀вище   положе `ние, состоя `ние 
станці̀йний   станцио `нный 
ста̀нція   ста̀нция 
ста̀пель   ста̀пель 
ста̀пельний   ста̀пельный 
стара̀нний   тща `тельный 
стара̀нно   стара `тельно 
старі̀ння   синерѐзис, старе `ние 
старі̀ти   старе `ть, старе `ться 
старі̀ючий   старѐющий 
старкѝй   старе `ющий 
старовѝнний   па̀лео 
старостеопі̀рник   противостари `тель 
старт   старт 
ста̀ртер   ста̀ртер 
ста̀ртерний   ста `ртерный 
ста̀ртовий   пусково `й, ста̀ртовый 
стартува̀ти   стартова `ть 
старшинство̀   старшинство ` 
ста̀тень   стани `на 
ста̀тика   ста̀тика 
ста̀тико-   ста̀тико- 
статѝстик   статѝстик 
статѝстика   стати `стика 
статистѝчний   статисти `ческий 
статѝчний   статѝческий 
статѝчність   стати `чность 
ста̀тор   ста̀тор 
статоско̀п   статоско `п 
стату̀т   уста̀в 
стаціона̀р   стациона `р 
стаціона̀рний   стациона `рный 
стаціона̀рність   стациона `рность 
ствѐрдження   утвержде `ние 
ствѐрджувати   постули `ровать 
стверді̀лий   затвердѐлый, окре `пший 
ствѐрднення   отвердѐние 
ствѐрдний   положи `тельный, 
утверди `тельный 

ствірнѝй   создава̀емый 
створ   створ 
ство̀рений   образо̀ванный, образу̀ющийся, 
произведённый, со̀зданный 

ство̀рення   образова `ние, созида̀ние 

ство̀рювальний   образу̀ющий 
ство̀рюваний   производи `мый, создава̀емый 
ство̀рювання   образова `ние, создава̀ние 
ство̀рювати, створѝти   образо̀вывать, 
образова `ть; производи `ть, произвести `; 
создава̀ть, созда̀ть 

стеара̀т   стеара `т 
стеарѝн   стеари `н 
стеатѝт   стеати `т 
стеблоподі̀бний   стеблеви `дный, 
стеблеобра̀зный 

стеблѝна   стѐбель 
стебло̀   стѐбель, шток 
стебловѝй   стѐбельный, стебѐльчатый 
стѐження   наблюдѐние 
стѐжити   наблюда̀ть, следѝть 
стѐжка   доро `жка, трек 
стела̀ж   стелла̀ж 
стѐлений   мо `щенный 
стелефонізо̀ваний   телефонизи `рованный 
стелефонізо̀вний   телефонизи `руемый 
стелефонізува̀ння   телефонизи `рование 
стелѝти   мости `ть 
стелі̀ння   моще `ние 
стелі̀т   стелли `т 
стѐля   потоло `к, софи `т 
стѐльмах   телѐжник 
стельовѝй   потоло̀чный 
стенд   стенд 
стѐндовий   стѐндовый 
стеногра̀фія   тахигра `фия 
стѐпінь   стѐпень 
степлофіко̀ваний   теплофици `рованный 
стѐрео-   стѐрео- 
стереоба̀т   стереоба̀т 
стереографі̀чний   стереографи `ческий 
стереогра̀фія   стереогра `фия 
стереоекра̀н   стереоэкра `н 
стереоефѐкт   стереоэффе `кт 
стереозву̀к   стереозву `к 
стереозніма̀ння   стереосъёмка 
стереокіно̀   стереокино ` 
стереокомпара̀тор   стереокомпара `тор 
стереомѐтер   стереоме `тр 
стереомѐтрія   стереоме `трия
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стереопроєктор                                                                                                   стискати 

стереопроє̀ктор   стереопрое `ктор 
стереоско̀п   стереоско `п 
стереоскопі̀чний   стереоскопи `ческий 
стереоскопі̀я   стереоскопи `я 
стереотѐхніка   стереомеха `ника 
стереотѝп   стереоти `п 
стереофі̀льм   стереофи `льм 
стереофоні̀я   стереофони `я 
стереофотограммѐтрія   
стереофотограммѐтрия 

стереофотогра̀фія   стереофотогра̀фия 
стереофотозніма̀ння   стереофотосъёмка 
стѐржень   шпинь 
стериліза̀тор   стерилиза `тор 
стериліза̀ція   стерилиза `ция 
стерилізува̀ти, відстерилізува̀ти   
стерилизова `ть 

стерилізува̀тися, відстерилізува̀тися   
стерилизи `роваться 

стерѝльний   стери `льный 
стерѝчний   стерѝческий 
стерно̀   пра `вило, руль 
стерновѝй   правѝльный, рулево `й 
стернува̀ння   рулѐние 
стернува̀ти   рулева̀ть 
стѐртий   изно `шенный, истёртый, стёртый 
стѐртість   истира̀ние 
стѐртний   стира `емый 
стѐртність   стира̀емость 
стертя̀   истира `ние 
стѐсаний   стёсанный, утёсанный 
стеса̀ння   утёска 
стетоско̀п   стетоско `п 
стетоскопі̀чний   стетоскопи `ческий 
стетоскопі̀я   стетоскопи `я 
стехіометрѝчний   стехиометри `ческий 
стехіомѐтрія   стехиоме `трия 
стечнѝй   стека `ющийся 
стѝбієвий   сурьмя `ный 
стѝбій   сти `бий, сурьма 
стибі̀тний   сурьмяни `стый 
стиглѝвий   остыва̀ющий 
стѝглий   спе `лый 
стѝглість   спе `лость 
стик   соприкаса̀ние, соприкосновѐние, стык 

стика̀льно   в стык соединение 
стика̀ння   соприкаса `ние, соприкосновѐние, 
соударе `ние, столкнове `ние 

стика̀тися, зіткну̀тися   соприкаса `ться, 
соприкосну `ться 

стиковѝй   стыково `й 
стикува̀ння   стыкова `ние, стыко `вка 
стикува̀ти   стыкова `ть 
стильб   стильб 
стѝльбен   сти `льбен 
стимулюва̀ння   стимули `рование 
стимулюва̀ти   стимули `ровать 
стимуля̀тор   стимуля `тор 
стин   срез 
стина̀льний   среза̀ющий, сре `зывающий 
стина̀ний   среза `емый 
стѝнаний   среза `ющийся, сре `зывающийся 
стина̀ння   срез, среза `ние, срѐзка, 
сре `зывание 

стина̀ти, зітну̀ти, стя̀ти   сруба `ть, срубѝть; 
сре `зывать, среза̀ть, сре `зать 

стиннѝй   среза̀емый, среза `ющийся, 
сре `зывающийся 

стира̀льний   обтѝрочный, стира `льный, 
шлифова `льный 

стѝра̀ний   стира `емый 
стѝра̀ність   истира `емость, стира̀емость 
стира̀ння   истира̀ние, обтира `ние, стира `ние 
стира̀ти, стѐрти   обтира̀ть, обтерѐть; стира̀ть, 
стере `ть 

стирѐн   стиро `л 
стиро̀л   стиро `л 
стирча̀ти   торчать 
стиск   сжа̀тие, сжим 
стиска̀льний   сда̀вливающий, 
сжима `ющий, сжимно `й 

стиска̀ний   сда̀вливаемый, сда̀вливающийся, 
сжима `емый, сжима̀ющийся 

стиска̀ння   компрессирова̀ние, компрѐссия, 
сда̀вливание, сжа̀тие, сжим, сжима̀ние, 
стесне `ние 

стиска̀ти   компрессѝровать, компрессѝровать, 
тесни `ть 

стиска̀ти, стисну̀ти   сжима̀ть, сжать; стесня̀ть, 
стесни `ть
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стискач                                                                                                           столярувати 

стиска̀ч   компрѐссор, пресс 
стѝсковий   сжима̀ющий, сжимной 
стѝскувальний   сда̀вливающий, 
сда̀вливаемый 

стѝскуваний   сда̀вливающийся, сжима̀емый, 
сжима `ющийся 

стѝскування   сда̀вливание, сжа `тие, сжим, 
сжима `ние, стесне `ние 

стѝскувати, стиска̀ти, стисну̀ти   жать; 
сда̀вливать, сдави `ть 

стислѝвість   сжима̀емость 
стѝслий   компа̀ктный, сжа̀тый 
стѝснений   сда̀вленный, сжа `тый, 
стеснё `нный 

стѝснення   компре `ссия, сда̀вливание, 
сжа `тие, сжим, сжима `ние, стеснѐние 

стиснѝй   сда̀вливаемый, сда̀вливающийся, 
сжима `емый, сжима̀ющийся 

стѝсність   компа̀ктность, сжима̀емость 
стѝснутий   пожа̀тый, сда̀вленный, сжа `тый, 
стеснё `нный 

стиха̀ння   утиха `ние 
стиха̀ти, стѝхнути   утиха `ть, ути `хнуть 
стѝхнути   загло̀хнуть 
стѝчний   соприкаса `тельный, 
соприкаса `ющийся 

стібо̀к   стежо `к 
стіжко̀вий   кони `ческий 
стіжко̀вість   ко `нусность 
стіжо̀к   ко `нус 
стійкѝй   про̀чный, сто̀йкий, усто `йчивый 
сті̀йкість   сто `йкость, усто̀йчивость 
стік   отто̀к, сток 
стіка̀вий   сбега̀ющий 
стіка̀льний   стека̀ющий 
стіка̀ний   стека̀ющийся 
стіка̀ння   отто `к, сбега `ние, стека `ние, сток, 
течѐние 

стіка̀ти, стектѝ   сбега̀ть, сбежа̀ть; стека `ть, 
стѐчь 

стіка̀ючий   сбега̀ющий 
стіл   стол 
стілѐць   стул 
стільникѝ   со̀ты 
стільнико̀вий   сотови `дный; со `товый 

стільнѝця   столѐшница 
стільцѐвий   сту `ловый 
стільча̀к   стульча̀к 
стіна̀   стена ` 
сті̀нка   стѐнка 
стіннѝй   насте `нный, стенно `й 
стінова̀лковий   стеноби `тный 
стіновѝй   стеново `й 
стінотермі̀чний   стенотерми `ческий 
стіс   стопа `, стос, шта `бель 
сті̀сування   утёска 
сті̀сувати, стеса̀ти   стёсывать, стеса̀ть; 
утёсывать, утеса̀ть 

стічнѝй   стека `ющийся, сто̀чный 
сто̀вба   стани `на, сто `йка 
сто̀вбур   ствол 
стовбурѝстий   стволи `стый 
сто̀вбурний   ство̀льный 
стовбуро̀вий   стволово `й 
стовп   коло̀нна, столб 
стовпѐць   коло `нка, столбѐц 
стовповѝй   столбово̀й 
стовпоста̀в   столбоста̀в 
сто̀впчак   столбча̀к 
стовпча̀стий   столбча̀тый 
сто̀впчик   сто̀лбик 
сто̀вчений   столчённый 
сто̀вщений   утолщённый 
стовщѐнний   утолща `емый, утолща `ющийся 
сто̀вщення   утолще `ние 
сто̀вщувальний   утолща `ющий 
сто̀вщуваний   утолща̀емый, утолща̀ющийся 
сто̀вщування   утолще `ние 
сто̀вщувати   утолща `ть 
стогра̀дусний   стогра `дусный 
сто̀кер   сто̀кер 
сто̀ки   во̀ды сто `чные 
сто̀ковий   сто `чный 
стокс   стокс 
сто̀лик   сто `лик 
сто̀ляр   сто `ляр 
столя̀рництво   ремесло ` столя `рное 
столя̀рня   мастерска `я столя `рная, столя `рня 
столя̀рський   столя `рный 
столярува̀ти   столя `рничать

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 959
стомитися                                                                                                           стремено 

стомѝтися   уста `ть 
сто̀млювання   сраба̀тывание 
сто̀млюватися   устава `ть 
сто̀ншений   утончённый 
стоншѐнний   утонча `емый, утонча̀ющийся 
сто̀ншення   утончѐние 
сто̀ншувальний   утонча `ющий 
сто̀ншуваний   утонча `емый, утонча̀ющийся 
сто̀ншування   утонче `ние 
сто̀ншувати, сто̀ншити   утонча `ть, утончи `ть 
стоп   раство `р твёрдый, сплав, стоп 
стопа̀   стопа ` 
сто̀пінґ   сто̀пинг 
сто̀плений   пла̀вленный, спла `вленный, 
то̀пленый 

сто̀плення   сплав, спла̀вка, сплавле `ние 
сто̀плювання   спла `вка, сплавле `ние, 
фриттова `ние 

сто̀плювати, стопѝти   сплавля `ть, спла `вить; 
ста̀пливать, стопи `ть 

стопнѝй   пла̀вленный, пла `влящийся, 
сплавно `й, спла̀вочный, то `пленый 

сто̀повий   сто̀повый 
сто̀пок   сли `ток 
сто̀пор   сто `пор 
стопорѝти   стопори `ть 
стопорѝтися   стопори `ться 
стопоріза̀к   стопоре `зка 
сто̀поріння   сто `порение 
сто̀порний   сто `порный 
сто̀птувати, стопта̀ти   изна `шивать, 
износи `ть 

сто̀рно   сто `рно 
сто̀рож   вахтёр 
сторо̀жа   охра `на сторожева `я, стра̀жа 
сторожовѝй   сторожево `й 
сторожо̀к   сторожо `к 
сторона̀   сторона̀ 
сторо̀нній   иноро̀дный, посторо `нний 
сторцюва̀ти   сторцева `ть 
сторч   перпендикуля `р 
стосвічковѝй   стосвечо `вый 
сто̀совий   шта̀бельный 
стосовклада̀ч   штабелеукла `дчик 
стосува̀льний   штабелёвочный 

стосува̀ння   штабелѝрование 
стосува̀ти   штабелизи `ровать 
стосу̀нок   отноше `ние 
стото̀нний   стото̀нный 
стохастѝчний   стохасти `ческий 
сто̀чений   сто̀ченный 
сто̀чення   сра `щивание 
сто̀чище   бассѐйн 
сточнѝй   сра `щиваемый, сра `щивающийся, 
ста̀чиваемый, ста̀чиваемый, 
ста̀чивающийся, ста `чивающийся 

сто̀чувальний   сра̀щивающий, 
ста̀чивающий 

сто̀чуваний   сра̀щиваемый, сра̀щивающийся, 
ста̀чиваемый, ста̀чивающийся 

сто̀чування   сра̀щивание, ста̀чивание 
сто̀чувати, сточѝти   сра̀щивать, срасти `ть; 
ста̀чивать, сточѝть 

сто̀чуватися, сточѝтися   ста̀чиваться, 
сточи `ться 

стоя̀к   сто̀йка, стоя `к 
стояко̀вий   сто `йчатый 
стоянѐць   стул 
стоя̀ти   стоя `ть 
стоя̀чий   стоя `чий 
странсформо̀ваний   трансформѝрованный 
странсформо̀вний   трансформи `руемый, 
трансформи `рующийся 

странсформува̀ння   трансформа `ция, 
трансформи `рование 

стратегі̀чний   стратеги `ческий 
стратѐгія   стратѐгия 
стра̀ти   стра̀ты 
стратигра̀фія   стратигра `фия 
стратимѐтер   стратиме `тр 
стратисфѐра   стратисфе `ра 
стратифіка̀ція   стратифика `ция 
стратона̀вт   стратона `вт 
стратопла̀н   стратопла `н 
стратоста̀т   стратоста `т 
стратосфѐра   стратосфе `ра 
стратосфѐрний   стратосфе `рный 
страхува̀льний   страхо `вочный 
страхува̀ння   страхова `ние 
стремено̀   стре `мя
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стренер                                                                                                            структурно- 

стрѐнер   стрѐнер 
стриба̀льний   пры `гающий 
стрибка̀ми   скачкообра `зно 
стрибкува̀тий   скачкообра `зный 
стрибо̀к   проско `к, прыжо `к, скачо̀к 
стрибу̀чий   пры `гающий 
стрѝгти   стричь 
стрѝження   стрѝжка 
стрѝжень   керн, сердцеви `на, стѐржень, 
ши `шка, шта `нга, щуп 

стрѝжіння   стрѝжка 
стрѝжневий   сердцеви `нный, стержнево `й 
стрижнеподі̀бний   стержнеобра `зный 
стрижньовѝй   стержнево `й 
стрѝмер   стри `мер 
стрѝмувати, стрѝмати   сдѐрживать, 
сдержа `ть 

стрѝнгер   стри `нгер 
стрѝпер   стри `ппер 
стрих   помеще `ние черда̀чное 
стрій   строй, шерѐнга 
стріла̀   стрела ` 
стрілѐць   стрело̀к 
стрілѐцький   стрелко `вый 
стрі̀лка   сторожо̀к, стрѐлка 
стрілча̀стий   стрелкови `дный, шевро `нный 
стрі̀лочка   стре `лочка 
стрі̀лочний   стрѐлочный 
стрі̀лочник   стре `лочник 
стрілча̀стий   стрѐльчатый 
стрілчастосклепі̀нний   стрельчатосво `дный 
стрільба̀   стрельба ` 
стрі̀льбище   стрѐльбище 
стрімкѝй   круто `й, обры̀вистый, отве `сный 
стрімкѝй   стремѝтельный 
стрі̀мкість   крутизна ` 
стрімкоспаднѝй   крутопа `дающий 
стрімча̀к   стремя `нка, утёс 
стрі̀пінг   коло̀нна отпа `рная 
стрі̀пувати, стрі̀пнути   растря `хивать, 
растряхну `ть; стря `хивать, стряхну `ть 

стрі̀пуватися   стря `хиваться, стряхну `ться 
стрі̀ха   свес 
стрі̀чечка   ле `нточка 
стрі̀чка   лѐнта, полоса `, поло `ска 

стрічковальцівнѝй   лентопрока `тный 
стрічковѝй   ле `нточный 
стрічкозварнѝй   лентосва `рочный 
стрічконатиснѝй   лентонажимно `й 
стрічкообвива̀льний   лентообмо̀точный 
стрічкообмо̀тувальний   лентообмо̀точный 
стрічкоподі̀бний   лентови `дный 
стрічкопросувнѝй   лентопротя `жный 
стрічкопротяжнѝй   лентопротя `жный 
стрічкопрофілюва̀льний   
лентопрофилиро̀вочный 

стрічкосполуча̀льний   
лентосоедини `тельный 

стрічкофрѐзерний   лентофре `зерный 
стрі̀чний   встре `чный 
стробоско̀п   стробоско `п 
стробоскопі̀чний   стробоскопи `ческий 
стробува̀ння   строби `рование 
стробува̀ти   стробѝровать 
строк   срок 
строка̀тий   пёстрый 
стро̀нцієвий   стро `нциевый 
стро̀нцій   стро̀нций 
строп   строп 
стропува̀ти   стро̀пить 
струбцѝна   струбци `на 
струбцѝнка   струбци `нка 
струг   ско `бель, струг 
струга̀ль   строга̀ль 
струга̀льний   ско̀бельный, строга̀льный, 
строга `ющий 

струга̀льник   строга `льщик 
стру̀ганий   стро `ганный 
струга̀ння   строга̀ние, стру `жка 
струга̀ти   строга `ть 
струговѝй   стругово `й 
струговѝк   струговщи `к 
стру̀жка   стру̀жка 
стру̀жковий   стру̀жечный 
стружкоприйма̀ч   стружкоприёмник 
стружкорозбива̀ч   стружкоразбива `тель 
структу̀ра   организа `ция, структу̀ра 
структу̀рний   структу `рный 
структу̀рність   структу `рность 
структу̀рно-   структу `рно-
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структурування                                                                                                      стукати 

структурува̀ння   структури `рование 
струм   ток 
струмененапрямнѝй   струенаправля `ющий 
струменѐць   стру̀йка 
струменѝстий   стру `йчастый 
струменѝти   струи `ть 
струменѝтися   струи `ться 
струменя̀стий   стру `йчастый 
струмѝна   струя `, фа̀кел 
струмѝнка   стру `йка 
струмѝнний   ламина `рный, стру `йный 
струмѝстий   струи `стый 
струмѝстість   стру `истость 
струмѝти   течь (струе `й) 
стру̀мінь   пото `к, струя `, ток, фонта̀н 
струмобі̀г   токопрохожде `ние 
стру̀мовѝй   то `ковый 
струмові̀дний   токоведу `щий 
струмогенера̀торний   токогенера̀торный 
струмозахиснѝй   токозащи `тный 
струмозбира̀ч   токособира `тель 
струмозбирнѝй   токособира `тельный 
струмозніма̀ння   токоснима `ние 
струмозніма̀ч   токоснима̀тель, токосъёмник 
струмо̀к   ручѐй 
струмолі̀нія   токопрово `дка 
струмомерѐжа   токопрово `дка 
струмообмѐжник   токоограничѝтель 
струмообмѐжувальний   
токоограни `чивающий 

струмообмѐжувач   токоограничѝтель 
струмоперерива̀ч   токопрерыва `тель 
струмоперерѝвник   токопрерыва̀тель 
струмопідвѐдення   токоподво `д 
струмопідві̀д   токоподво `д 
струмоприйма̀льний   токоприёмный 
струмоприйма̀ч   токоприёмник 
струмопрові `д   токопро `вод 
струмопрові `дний   токоведу `щий, 
токопроводя `щий 

струморозмика̀льний   токоразъединя `ющий 
струморозпо̀діл   токораспределе `ние 
струморозподі̀лення   токораспределѐние 
струморозподі̀льний   токораспределѝтельный 
струморозподі̀льник   токораспределѝтель 

струморозподі̀льчий   
токораспредели `тельный 

струна̀   струна `, тетива ` 
стру̀нка   стру `нка 
струс   сотрясе `ние 
струснѝй   встря̀хиваемый, встря̀хивающийся, 
стряса̀емый 

струхля̀віти   обветша `ть 
стручкоподі̀бний   стручкови `дный, 
стручкова `тый 

стручкува̀тий   стручкова̀тый, стручковѝдный 
стручо̀к   стручо `к 
стру̀шений   встря `хнутый 
струшнѝй   сотряса̀емый, сотряса̀ющийся 
стру̀шувальний   встря `хивающий, 
сотряса̀тельный, с(о)тряса̀ющий, 
стря `хивающий 

стру̀шуваний   встря `хиваемый, 
встря `хивающийся, сотряса̀емый, 
сотряса̀ющийся, стряса̀емый 

стру̀шування   встря `хивание 
стру̀шувати, струсѝти   встря `хивать, 
встряхну `ть; с(о)тряса̀ть, стрясти `; 
стря `хивать, стряхну `ть 

стру̀шуватися, струсѝтися   стря `хиваться, 
стряхну `ться 

стру̀шувач   встря `хиватель 
стряса̀льний   сотряса̀тельный, сотряса̀ющий, 
стряса̀ющий 

стря̀саний   сотряса̀емый 
стряса̀ний   сотряса̀ющийся, стряса̀емый 
стряснѝй   сотряса̀емый, сотряса `ющийся, 
стряса̀емый 

сту̀гін   гул 
стугоні̀ти   гудѐть 
студенѝстий   желеобра `зный 
сту̀дінь   хо̀лод 
студіюва̀ння   изучѐние 
стужа̀вілий   загусте `лый, затвердѐлый, 
отверде `вший, отвердѐлый 

стужаві̀лий   окрѐпший 
стужа̀влення   загуще `ние, отвердѐние 
стук   стук 
сту̀кання   стуча̀ние 
сту̀кати   стуча̀ть
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стукіт                                                                                                                     сувійний 

сту̀кіт   стук 
стукоті̀ння   стуча̀ние 
стукоті̀ти   стуча̀ть 
сту̀лений   свёрнутый 
сту̀лення   свёртывание 
стулѝти   сверну `ть 
сту̀лка   ство̀рка 
стулко̀вий   полови `нчатый 
сту̀лчастий   ство̀рчатый 
стуля̀ння   свёртывание 
стуля̀ти, стулѝти   свора `чивать, сверну `ть 
стуля̀тися   замыка̀ться 
сту̀па   сту `па, толчея ` 
ступенѐвий   постепе `нный, ступѐнчатый 
ступенѐво   постепе `нно 
сту̀пені   стѐпени 
ступѝр   педа̀ль 
ступѝрний   педа̀льный 
ступѝця   ступи `ца 
ступі̀нчастий   ступе `нчатый 
ступі̀нчастість   ступе `нчатость 
ступі̀нчатий   ступе `нчатый 
ступі̀нчатість   ступе `нчатость 
сту̀пінь   глубина̀, ранг, сте `пень, ступе `нь 
сту̀пка   сту̀пка 
сту̀пний   толче `йный 
сту̀хлий   за̀тхлый 
сту̀хлість   за̀тхлость 
стя̀га   стя `жка 
стяга̀льний   стя `гивающий 
стя̀га̀ний   стя `гиваемый, стя `гивающийся 
стяга̀ння   свола `кивание, стя `гивание, 
стя `жка 

стяга̀ти, стягтѝ   свола `кивать, своло `чь; 
стя `гивать, стяну `ть 

стяга̀тися, стягтѝся,    стя `гиваться, 
стяну̀ться 

стяга̀ч   стя `жка 
стя̀гель   затя `жка,  стя `жка 
стя̀гнений   стя `нутый 
стя̀гнення   стя `гивание, стяжѐние, стя `жка 
стя̀гнутий   стя `нутый 
стяговѝй   стяжно̀й 
стя̀гувальний   стя `гивающий, стя `жечный 
стя̀гуваний   стя `гиваемый, стя `гивающийся 

стя̀гування   контра̀кция, свола `кивание, 
стя `гивание 

стя̀гувати, стягну̀ти   стя `гивать, стяну̀ть 
стя̀гуватися, стягну̀тися    стя `гиваться, 
стяну̀ться 

стя̀жка   затя `жка 
стяжнѝй   стя `гиваемый, стя `гиваемый, 
стя `гивающийся 

стя̀тий   снесённый, сру `бленный 
стьо̀бання   стега̀ние 
стьо̀бати   стега̀ть 
суб-   суб- 
субаераці̀йний   субаэрацио `нный 
субаква̀льний   субаква `льный 
субвѐнція   субвѐнция 
субгармоні `чний   субгармони `ческий 
суберѝн   суберѝн 
суб’є̀кт   субъѐкт 
суб’єктѝвний   субъекти `вный 
субліма̀т   сублима̀т 
субліма̀тор   сублима̀тор 
сублімаці̀йний   возго `ночный, 
сублимацио `нный 

субліма̀ція   возго̀нка, сублима `ция 
сублімо̀ваний   сублими `руемый 
сублімува̀льний   сублими `рующий 
сублімува̀ти   возгоня `ть 
сублімува̀ти, просублімува̀ти   
сублими `ровать 

сублімува̀тися, просублімува̀тися   
сублими `роваться 

субма̀триця   субма̀трица 
субстантѝвний   субстанти `вный 
субста̀нція   субста̀нция 
субституѐнт   заместѝтель 
субститу̀т   субститу `т 
субститу̀ція   субститу `ция 
субстра̀т   субстра̀т 
субстратоста̀т   субстратоста `т 
субстратосфѐра   субстратосфе `ра 
субтѝльний   субти `льный 
субтѝтр   субти `тр 
сува̀к   золотни `к 
суві̀й   поста `в, руло `н, свёрток, сви `ток 
суві̀йний   ро̀льный, руло `нный
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сувісний                                                                                                        суміщальний 

суві̀сний   соо̀сный 
суві̀сність   соо̀сность 
суга̀   налёт (то `нкий) 
суглинко̀вий   сугли `нистый, суглѝнковый 
суглѝнок   сугли `нок 
сугло̀б   суста `в, шарни `р 
сугло̀бний   суста̀вный 
сугло̀бовий   шарни `рный 
сугло̀бово-   шарни `рно- 
судѝнний   сосу `дистый 
судно̀   су `дно, шала̀нда 
суднобудівнѝй   судострои `тельный 
суднобудівнѝк   судострои `тель 
суднобудо̀ва   судострое `ние 
суднобудува̀ння   судострое `ние 
судновѐрф   судове `рфь 
суднові̀зний   судово̀зный 
судномеха̀нік   судомеха̀ник 
судномехані̀чний   судомехани `ческий 
судномоделі̀зм   судомоделѝзм 
судномоделі̀ст   судомодели `ст 
судномодѐльний   судомодѐльный 
суднопідійма̀ння   судоподъём 
суднопідійма̀ч   судоподъёмник 
суднопідніма̀ння   судоподъём 
суднопідняття̀   судоподъём 
суднопла̀вний   судохо `дный 
суднопла̀вність   судохо `дность 
суднопла̀вство   навига `ция, судохо `дство 
суднопромисло̀вий   судопромы `шленный 
судноремо̀нт   судоремо `нт 
судноремо̀нтний   судоремо `нтный 
судносклада̀льник   судосбо̀рщик 
сука̀льний   сучи `льный, трости `льный 
сука̀льня   сучи `льня 
су̀каний   су̀ченный, трощёный 
сука̀нний   сучёный 
сука̀ння   сви `вка, суче `ние, тростѐние 
сука̀ти   вить, свива `ть, сучи `ть, трости `ть 
сукна̀рство   сукнодѐлие 
сукна̀рський   сукноде `льный 
сукно̀   сукно ` 
сукнова̀л   сукнова̀л 
сукнова̀льний   сукнова `льный 
сукня̀ний   суко `нный 

сукня̀рство   сукнодѐлие 
сукня̀рський   сукноде `льный 
суко̀нний   суко `нный 
суку̀пний   совоку̀пный 
суку̀пність   класс, совоку `пность 
суку̀пно   совмѐстно 
сулі̀я̀   буты `ль, суле `я, бу̀тыль 
сульфа̀т   сульфа̀т 
сульфа̀тний   серноки `слый 
сульфа̀тор   сульфа̀тор, сульфура̀тор 
сульфатува̀ння   сульфати `рование 
сульфі̀д   сульфѝд 
сульфі̀дний   серни `стый 
сульфідува̀ння   сульфиди `рование 
сульфі̀т   сульфѝт 
сульфіта̀ція   сульфита `ция 
сульфі̀тний   сернистоки `слый 
сульфовугі̀лля   сульфоу `голь, 

у̀голь сульфати `рованный 
сульфоклітковина̀   сульфоцеллюло `за 
сульфооксо̀ль   сульфооксо `ль 
сульфоцелюло̀за   сульфоцеллюло `за 
сульфуратор   сульфура `тор 
сульфура̀ція   сульфура `ция 
су̀ма   су̀мма 
сума̀рний   сумма̀рный 
сума̀тор   сумма̀тор 
сумі̀жний   грани `чащий, пограни `чный, 
прилега `ющий, смѐжный, сопредѐльный 

сумі̀жність   смѐжность 
сумірнѝй   соизмери `мый 
сумі̀рність   соизмери `мость 
сумі̀сний   совмести `мый, совмеща `емый 
сумі̀сність   совмести `мость 
су̀міш   компау `нд, конгломера `т, смесь, 
смеше `ние, соста̀в 

сумішеготува̀ння   смесеприготовле `ние 
сумішепригото̀влення   смесеприготовлѐние 
сумішеприготовля `ння   смесеприготовлѐние 
сумішепригото̀вний   
смесеприготови `тельный 

сумішеприготува̀ння   смесеприготовле `ние 
сумішеутво̀рення   смесеобразова̀ние 
су̀мішка   смесь 
суміща̀льний   совмеща `ющий
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 964
суміщання                                                                                                        сухуватість 

суміща̀ння   совмеще `ние 
суміща̀ти, сумістѝти   совмеща̀ть, совместѝть 
сумі̀щений   совмещённый 
сумі̀щення   совмеще `ние 
сумі̀щуваний   совмеща `емый 
сумовѝй   суммово `й 
сумува̀ння   суммѝрование 
су̀пер-   су̀пер- 
суперві̀зор   суперви `зор 
супергармоні̀чний   супергармонѝческий 
супергетеродѝн   супергетероди `н 
суперѐчити   противоре `чить 
суперѐчність   антагони `зм 
суперѐчність   противоре `чие 
суперіконоско̀п   супериконоско `п 
суперкала̀ндер   суперкала `ндр 
суперортико̀н   суперортико `н 
суперпластифіка̀тор   суперпластифика `тор 
суперпозѝція   суперпози `ция 
суперрегенера̀тор   суперрегенера̀тор 
суперсимѐтрія   суперсиммѐтрия 
суперфінішува̀ння   суперфиниши `рование 
суперфосфа̀т   суперфосфа `т 
суперцентрифу̀га   суперцентрифу̀га 
су̀пісок   су `песок 
су̀порт   су̀ппорт 
су̀портний   су `ппортный 
супровѐдений   сопровождённый 
супровѐдення   сопровожде `ние 
су̀провід   сопровожде `ние 
супровіднѝй   попу `тный 
супрові̀дний   сопроводи `мый, 
сопроводи `тельный, сопровожда̀емый, 
сопровожда `ющийся, сопу `тствующий 

супрові̀дник   сателли `т, спу `тник 
супрово̀джений   сопровождённый 
супрово̀джувальний   сопровожда̀ющий 
супрово̀джуваний   сопроводи `мый, 
сопровожда `емый, сопровожда `ющийся 

супрово̀джувати   сопровожда̀ть, 
сопроводи `ть, сопу `тствовать 

супрово̀дити   сопровожда `ть, сопроводи `ть, 
сопу `тствовать 

супроводі̀ння   сопровожде `ние 
супротѝвний   противополо `жный 

супротѝвно   противополо `жно 
супу̀тний   сопу `тствующий 
супу̀тник   сателли `т, спу `тник 
сургу̀ч   сургу `ч 
сурдѝна   сурди `на 
су̀рик   су `рик 
су̀риковий   су̀риковый 
су̀рма   труба ` сигна `льная 
сурмовѝй   тру `бный 
сурога̀т   суррога̀т 
сурога̀тний   суррога `тный 
суря̀дки   координа `ты 
суря̀дний   координа `тный 
су̀сло   су̀сло 
суслова̀рний   суслова `ренный 
су̀словий   су̀словый 
суспендува̀ння   суспенди `рование 
суспѐнзія   взвесь, суспе `нзия 
суспензува̀ння   суспензи `рование 
суспі̀льний   общѐственный 
сутерѝни   полуподва `л 
сутерѝнѝн   подва̀л 
сутерѝнний   подва̀льный 
су̀тній   суще `ственный 
су̀тність   су̀щность 
суттє̀вий   суще `ственный 
суть   су̀щность 
суфля̀р   суфля `р 
суфо̀зія   суффо `зия 
суха̀р   суха `рь 
суха̀рик   суха `рик, суха `рь 
сухѐнький   сухова̀тый 
сухѝй   сухо `й 
су̀хість   су̀хость 
сухова̀тість   сухова `тость 
сухові̀й   сухове `й 
суході̀л   континѐнт 
суході̀л   су̀ша 
суході̀льний   сухопу `тный 
сухозлі̀тка   зо̀лото суса `льное 
сухопресо̀ваний   сухопрессо `ванный 
сухопу̀тний   сухопу `тный 
сухості̀й   сухосто̀й 
сухува̀тий   сухова̀тый 
сухува̀тість   сухова `тость
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 965
суцільний                                                                                                        схвалювати 

суці̀льний   массѝвный, моноли `тный, 
непреры `вный 

суці̀льний   слѝтный, сплошно `й, цѐльный 
суці̀льність   масси `вность, моноли `т, 
моноли `тность, спло `шность 

суці̀льно   непреры `вно 
суцільновѝкований   цельноко `ванный 
суцільновѝлитий   цельноли `тый 
суцільновѝтягнений   цельнотя `нутый 
суцільновідштампо̀ваний   
цельноштампо `ванный 

суцільноґра̀тча̀стий   цельнорешётчатый 
суцільнозва̀рнѝй   цельносварно `й 
суцільноко̀рпусний   цельноко `рпусный 
суцільнометалѐвий   цельнометалли `ческий 
суцільнопровальцьо̀ваний   
цельнока `танный 

суцільнопроклѐпаний   цельноклёпанный 
суцільносталѐвий   цельностально `й 
суча̀сний   теку `щий 
сучѝнник   коэффицие `нт 
сучко̀вий   сучко̀вый 
сучкува̀тий   сучкова `тый 
сучкува̀тість   сучкова `тость 
су̀ша   су̀ша 
суша̀рка   печь суши `льная, суши `лка, шкаф 
суши `льный 

суша̀рня   отделѐние суши `льное, суши `лка 
су̀шений   сушённый 
сушѐний   су `шеный 
су̀шення   осу̀шка, суше `ние, су `шка 
сушѝльний   сушѝльный 
сушѝльня   отделѐние суши `льное, суши `лка 
сушѝти   суши `ть 
сушѝтися   суши `ться 
суші̀ння   осу̀шка, суше `ние, су `шка 
сфазо̀ваний   фазѝрованный, фазѝруемый, 
фази `рующийся 

сфальцюва̀ти   сфальцева `ть 
сфальцьо̀ваний   (с)фальцо `ванный 
сфѐра   о̀бласть, сфѐра 
сферѝчний   сфери `ческий 
сферѝчність   сфери `чность 
сферо̀їд   сферо `ид 
сферо̀їдний   сфероида `льный, сферо `идный 

сферокриста̀л   сферокриста `лл 
сферо̀метер   сферо `метр 
сферошліфува̀ння   сферошлифова `ние 
сфокусо̀ваний   сфокуси `рованный 
сфокусо̀вання   фокусиро `вка 
сфокусо̀вний   фокуси `рованный, 
фокуси `руемый, фокуси `рующийся 

сфокусо̀вування   фокусиро `вка 
сфокусува̀ння   фокусиро `вка 
сфокусува̀ти   сфокуси `ровать 
сформо̀ваний   образо̀ванный, 
отформо `ванный, сформиро `ванный 

сформо̀вний   формиро `ванный, 
форми `руемый, форми `рующийся, 
форму `емый 

сформо̀вування   (с)формирова `ние, 
формо `вка 

сформо̀вувати, формува̀ти, сформува̀ти   
отформо `вывать, отформова `ть 

сформува̀ння   формирова `ние, формо `вка, 
образова `ние, сформирова `ние 

сформува̀ти   сформирова `ть 
сформува̀тися   сформирова `ться 
сформулюва̀ння   формули `рование, 
формулиро `вка 

сформулюва̀ти   сформули `ровать 
сформулюва̀тися   сформули `роваться 
сформульо̀ваний   формули `рованный 
сформульо̀вання   формули `рование, 
формулиро `вка 

сформульо̀вний   формули `руемый 
сфорсо̀ваний   форси `рованный 
сфорсо̀вний   форси `руемый 
сфорсува̀ння    форси `рование 
сфотографо̀ваний   сфотографи `рованный 
сфотографо̀вний   фотографи `рованный, 
фотографи `руемый, фотографи `рующийся 

сфотографува̀ння   фотографи `рование 
сфотографува̀ти   сфотографи `ровать 
сфотографува̀тися   сфотографи `роваться 
сфракційо̀ваний   фракциони `рованный 
сфракціюва̀ння   фракциони `рование 
схва̀лений   апробѝрованный 
схва̀лення   акцептова `ние, апроба̀ция 
схва̀лювати   апроби `ровать
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 966
схема                                                                                                               таврований 

схѐма   схе `ма 
схематиза̀ція   схематиза `ция 
схематѝчний   схемати `ческий 
схемізо̀ваний   химизи `рованный 
схемізува̀ння   химиза `ция 
схѐмний   схе `мный 
схил   накло̀н, отвѐс, отко̀с, пока̀т, пока̀тость, 
ра̀мпа, скат, склон, укло `н 

схѝлення   склоне `ние 
схѝлювальний   клоня `щий 
схѝлюваний   клони `мый 
схиля̀ння   склоне `ние 
схиля̀ти, схилѝти   склоня `ть, склони `ть 
схиля̀тися, схилѝтися   свиса `ть, сви `снуть 
схильнѝй   клонѝмый, клоня `щийся 
схѝльність   восприи `мчивость, скло `нность 
схід   восхожде `ние, подъём, сход 
східѐць   ступе `нь 
схі̀дці   лѐсенка 
східча̀стий   ступе `нчатый, усту `пчатый 
східча̀стість   ступе `нчатость, усту̀пчатость 
схов   сохране `ние, укры `тие, хране `ние 
схо̀ваний   скры `тый 
схо̀ванка   сохране `ние, укры `тие 
схо̀вище   депо̀, ка̀сса, склад, убѐжище, 
храни `лище 

схо̀вок   укры `тие 
схо̀дженість   конверге `нтность 
схо̀дження   восхожде `ние, конверге `нция, 
подъём, сход, схожде `ние 

схо̀ди   лѐстница, трап 
схо̀дина   ступе `нь, тарѐлка 
сходѝнка   ступе `нька, таре `лка, усту̀п 
сходинкува̀тий   таре `льчатый 
сходѝнчастий   таре `льчатый 
сходинча̀стість   усту `пчатость 
схо̀дити   восходѝть, взойтѝ, сходѝть, сойтѝ 
схо̀дитися   совпада̀ть, сходи `ться,  
схо̀дні   схо̀дня, схо `дни 
схо̀дня   стремя `нка, схо `дня, схо̀дни 
сходовѝй   лѐстничный 
схо̀жий   подо̀бный, похо `жий 
схопѝти   схвати `ть 
схо̀плення   схва `тывание 
схо̀плювання   схва `тывание 

схо̀плювати, схопѝти, ухопѝти   схва `тывать, 
схвати `ть 

схрѐщений   перекрёстный, скрещённый 
схрѐщення   скреще `ние, скре `щивание 
схрѐщування   скреще `ние, скре `щивание, 
схлёстывание 

схрѐщувати, схрестѝти   скре `щивать, 
скрести `ть 

схрѐщуватися, схрестѝтися   скрѐщиваться, 
скрести `ться 

сцентрува̀ти   сцентри `ровать 
сцинтилюва̀льний   сцинтилли `рующий 
сцинтилюва̀ти   сцинтилли `ровать 
сцинтиля̀тор   сцинтилля `тор 
сцинтиля̀ція   сцинтилля `ция 
ся̀йво   коро `на, сия `ние 
ся̀ючий   сия `ющий 
ся̀яти   блестѐть, игра `ть 

 
Т 

 
таба̀ка   таба̀к ню `хательный 
та̀бель   та̀бель 
та̀бельний   та `бельный 
та̀бельник   та̀бельщик 
та̀бір   ла̀герь, стан 
таблета̀рка   маши `на таблетиро `вочная 
таблѐтка   табле `тка 
таблетува̀льний   таблетиро `вочный 
таблетува̀ння   таблетѝрование 
таблѝця   таблѝца 
таблѝчка   табли `чка 
таблѝчний   таблѝчный 
табло̀   табло̀ 
табулівнѝй   табулиро `вочный 
табулюва̀льний   табулиро `вочный 
табулюва̀ння   табули `рование 
табулюва̀ти, стабулюва̀ти   табули `ровать 
табуля̀тор   табуля `тор 
табуля̀ція   табуля `ция 
таво̀т   солидо `л, таво `т 
тавро̀   клеймо `, ма̀рка, тавро `, штѐмпель 
тавро̀ваний   штемпелёванный
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 967
тавровий                                                                                                           тахометер 

тавро̀вий   тавро `вый, ште `мпельный 
тавро̀виця   компо `стер 
таврува̀льний   штемпелева `льный 
таврува̀ння   клеймлѐние, штемпелева `ние 
таврува̀ти   клеймѝть, штемпелева̀ть 
таз   таз 
таї̀ти   скрыва `ть 
тайм   тайм 
та̀ймер   та̀ймер 
таймо̀граф   таймо̀граф 
тайпотро̀н   тайпотро `н 
такела̀ж   такела `ж 
та̀кса   та `кса 
такса̀тор   такса `тор 
таксаці̀йний   таксацио `нный 
такса̀ція   такса `ция 
таксі̀   таксомото̀р 
таксо̀метер   таксо̀метр 
таксомото̀р   таксомото `р 
таксоно̀мія   таксоно `мия 
таксофо̀н   таксофо `н 
такт   такт 
та̀ктика   та̀ктика 
тактогра̀ма   тактогра `мма 
такто̀метер   такто̀метр 
та̀лер   та̀лер 
та̀лі   та̀ли 
та̀лій   та̀ллий 
таловѝна̀   отта `лина 
та̀лреп   та̀лреп 
таль   таль 
та̀льк   тальк 
та̀льковий   та̀льковый 
та̀мбур   та̀мбур 
та̀мбурний   та̀мбурный 
тампо̀н   тампо̀н 
тампона̀ж   тампона `ж 
та̀нгенс   та̀нгенс 
тангенсо̀їда   тангенсо `ида 
тангенці̀йний   тангенциа `льный 
тангі̀р   танги `р 
тангі̀рування   танги `рование 
тандѐм   тандѐм 
та̀нення   та̀яние 
танк   танк 

та̀нкер   та̀нкер 
та̀нкерний   та̀нкерный 
та̀нковий   та̀нковый 
танта̀л   танта̀л 
танта̀ловий   танта̀ловый 
та̀нути   та̀ять 
та̀ра   та̀ра 
тара̀н   тара̀н 
тара̀нити   тара̀нить 
та̀рас   фаши `на 
та̀раска   фаши `на 
та̀расовий   фашѝнный 
тарѝф   тари `ф 
тарифіка̀тор   тарифика `тор 
тарифіка̀ція   тарифика `ция 
тарифікува̀ння   тарифика `ция 
тарѝфний   тари `фный 
тарівнѝй   тариро̀вочный, тари `рующий 
тарі̀лка   пассѐта, таре `лка 
тарі̀лковий   тарѐлочный 
тарілкоподі `бний   тарелкообра `зный, 
таре `льчатый 

тарі̀лчастий   тарелкообра̀зный, тарѐльчатый 
таро̀ваний   тари `руемый 
тарта̀к   заво `д лесопи `льный, лесозаво `д, 
лесопѝлка, фа̀брика деревообраба̀тывающая 

тарта̀н   тарта̀н 
тарта̀ння   тарта `ние 
тарува̀льний   тариро `вочный, тари `рующий 
тарува̀ння   тарѝрование 
тарува̀ти, витаро̀вувати; вѝтарувати   
тари `ровать 

та̀стер   та̀стер 
тасьма̀   лѐнта, тесёмка, тесьма̀ 
тасьмо̀вий   тесёмочный 
тахеомѐтер   тахео̀метр 
тахеометрѝчний   тахеометри `чний 
тахеомѐтрія   тахеоме `трия 
тахігра̀фія   тахигра `фия 
тахі̀метер   тахи `метр 
та̀хля   филёнка 
тахльо̀вий   филёнчатый 
тахогенера̀тор   тахогенера `тор 
тахогра̀ма   тахогра `мма 
тахо̀метер   тахо `метр

Т 
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таця                                                                                                               телезавадид 

та̀ця   подно `с 
та̀чка   та̀чка 
твань   грязь, ти `на, шлам 
тварѝнний   живо̀тный 
твѐрдження   постула `т, утверждѐние 
твердѝй   жёсткий, твёрдый 
тверді̀ння   отвердева̀ние, отвердѐние, 
твердѐние 

твѐрдість   жёсткость, твёрдость 
тверді̀ти, затверді̀ти   затвердева `ть, 
затвердѐть; твердѐть; уплотня `ться, 
уплотни `ться 

тверді̀ти, твѐрднути, ствѐрднути   
отвердева `ть, отвердѐть 

тверді̀шати   твердѐть 
твердкѝй   твердѐющий 
твѐрднення   затвердева `ние, затвердѐние, 
отвердева `ние, отвердѐние, твердѐние 

твѐрдний   отвердева̀ющий 
твѐрднути, затвѐрднути   затвердева̀ть, 
затвердѐть; твердѐть; уплотня `ться, 
уплотни `ться 

твердовѝпалений   твердообожжённый 
твердомі̀р   дуро `метр, измери `тель 
жёсткости, твердомѐр 

твердоспла̀вний   твёрдоспла `вный 
твердосто̀пний   твёрдоспла `вный 
твердоті̀льний   твердоте `льный 
твердотя̀гнений   твердотя `нутый 
твердофа̀зний   твердофа `зный 
твердува̀тий   твердова `тый 
твердува̀тість   твердова `тость 
твин   твин 
твѝновий   тви `новый 
твіндѐк   твинде `к 
твір   образова `ние 
твірна̀   образу̀ющая 
тві̀стор   твѝстор 
тво̀рення   образова `ние, созида̀ние, 
формирова `ние, формо `вка 

творѐць   созида̀тель 
творѝти   формирова `ть, формова̀ть, 
созида `ть 

творі̀ння   произведѐние 
тво̀рчий   созида `тельный 

тѐза   тѐза, тѐзис 
текс   текс 
тексро̀п   тексро `п 
текст   текст 
текстѝль   текстѝль 
текстѝльний   тексти `льный 
текстовѝй   текстово `й 
текстовіні̀т   текстовини `т 
текстолі `т   пла `стики сло `истые, текстоли `т, 
фѝбра бакели `товая, гетина `кс 

тексту̀ра   тексту̀ра 
тектѝ   сочи `ться, течь 
текто̀ніка   текто̀ника 
тектоні̀ти   тектони `ты 
тектоні̀чний   тектони `ческий 
текту̀ра   карто `н 
текту̀рний   картона `жный, карто `нный 
теку̀чий   жи `дкий 
теку̀чість   теку `честь 
теле-   теле- 
телеавтома̀тика   телеавтома `тика 
телеампермѐтер   телеамперме `тр 
телеба̀чення   телеви `дение 
телебіно̀кель   телебино `кль 
телеблока̀тор   телеблокира `тор 
телевимика̀ч   телевыключа `тель 
телевѝмір   телеизмере `ние 
телевѝмірення   телеизмере `ние 
телевимі `рювальний   телеизмерѝтельный 
телевимі `рювання   телеизмере `ние 
телевисила̀ння   телепереда `ча 
телевисила̀ч   телепереда `тчик 
телевізі `йний   телевизио `нный 
телеві̀зор   телеви `зор 
телеві̀зорний   телеви `зорный 
телегра̀ф   телегра̀ф 
телеграфі̀я   телеграфи `я 
телегра̀фний   телегра `фный 
телегра̀фно-   телегра `фно- 
телеграфува̀льний   телеграфи `рующий 
телеграфува̀ння   телеграфи `рование 
телеграфува̀ти, зателеграфува̀ти   
телеграфи `ровать 

телеекра̀н   телеэкра `н 
телезава̀дѝд   телепоме `хи
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телезображення                                                                                                  теодоліт 

телезобра̀ження   телеизображе `ние 
телеінтегрува̀ння   телеинтегри `рование 
телекерува̀ння   телеуправле `ние 
телекінопроє̀ктор   телекинопроѐктор 
телекома̀ндування   телекома `ндование 
телекомуніка̀ція   телекоммуника̀ция 
телеконтро̀ль   телеконтро `ль 
тѐлекс   тѐлекс 
телемѐтер   телемѐтр 
телеметрі̀я   телеметри `я 
телемеханіза̀ція   телемеханиза `ция 
телемеха̀ніка   телемеха `ника 
телемехані̀чний   телемехани `ческий 
телемі̀ряння   телеизмере `ние 
телемо̀влення   телевеща `ние 
телеоб’єктѝв   телеобъѐктив 
телепередава̀ч   телепереда `тчик 
телепереда̀ча   телепереда `ча 
телепіро̀метер   телепиро `метр 
телеприйма̀ч   телеприёмник 
телерегулюва̀ння   телерегули `рование 
телереєстра̀ція   телерегистра `ция 
телерентґеногра̀фія   телерентгеногра `фия 
телерентґеноскопі̀я   телерентгеноскопи `я 
телесигна̀л   телесигна `л 
телесигналіза̀тор   телесигнализа̀тор 
телесигналіза̀ція   телесигнализа `ция 
телесклада̀льний   теленабо `рный 
телеско̀п   телеско `п, труба ` зри `тельная 
телескопі̀чний   телескопи `ческий 
телескопі̀я   телескопи `я 
телеско̀пний   телеско `пный 
телеспектроско̀п   телеспектроско̀п 
телестереоско̀п   телестереоско `п 
телета̀йп   телета̀йп 
телетайпі̀ст   телетайпи `ст 
телетермо̀метер   телетермо `метр 
телефа̀кс   телефа̀кс 
телефо̀н   телефо̀н 
телефоніза̀ція   телефониза `ция 
телефонізо̀ваний   телефонизи `руемый 
телефонізува̀ння   телефонизи `рование 
телефонізува̀ти, стелефонізува̀ти   
телефонизи `ровать 

телефоні̀чний   телефони `ческий 

телефоні̀я   телефони `я 
телефо̀нний   телефо `нный 
телефоногра̀ма   телефоногра `мма 
телефоно̀граф   телефоно `граф 
телефонува̀ння, потелефонува̀ння   
телефони `рование 

телефото̀метер   телефото `метр 
телецѐнтер   телеце `нтр 
телі̀патися   болта̀ться 
телур   теллу̀р 
телура̀т   теллура̀т 
телурѝд   теллурѝд 
телу̀ровий   теллу̀ровый 
тѐльфер   тѐльфер 
тембр   тембр 
тѐмний   те `мный 
темні̀ти   тускне `ть 
темнува̀тий   темнова `тый 
темп   темп 
тѐмпера   тѐмпера 
температу̀ра   температу `ра 
температу̀рний   температу `рный 
температуропрові̀дність   
температуропрово `дность 

температуростійкѝй   
температуроусто̀йчивый 

температурості̀йкість   
температуросто `йкость 

тена̀кль   тена `кль 
тендѐнція   тендѐнция 
тѐндер   тѐндер 
тѐндерний   тѐндерный 
тензѝметер   тензѝметр 
тензиметрѝчний   тензиметри `ческий 
тензимѐтрія   тензиме `трия 
тензодава̀ч   тензода̀тчик 
тензо̀метер   тензо̀метр 
тензометрѝчний   тензометри `ческий 
тензомѐтрія   тензоме `трия 
тензометрува̀ння   тензометри `рование 
тѐнзор   тѐнзор 
тензорезистѝвний   тензорезисти `вный 
тѐнзорний   тѐнзорный 
тент   тент 
теодолі̀т   теодоли `т
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 970
теодолітний                                                                                                 теплоперехід 

теодолі̀тний   теодоли `тный 
теорѐма   теоре `ма 
тео̀рія   тео `рия, учѐние 
тепѐрішній   теку̀щий 
теплѐць   теплоро `д 
тѐплий   тёплый 
теплѝця   оранжере `я, тепли `ца 
тепло̀   тепло `, теплота ` 
тепловбира̀льний   теплопоглоща̀ющий 
тепловбира̀ння   теплопоглоще `ние 
тепловида̀тний   теплотво `рный 
тепловида̀тність   спосо̀бность теплотво̀рная, 
теплотво `рность 

тепловѝділення   тепловыделѐние 
тепловиді̀лювальний   тепловыделя `ющий 
тепловѝділяльний   тепловыделя `ющий 
тепловиділя̀ння   тепловыделѐние 
тепловѝдільний   теплоотдаю `щий 
тепловѝй   теплово `й, терма `льный, 
терми `ческий 

тепловимика̀ч   термовыключа `тель 
тепловимі̀рник електрѝчний   
электрокалори `метр 

тепловимі̀рювання   калориметрѝя 
тепловипромі̀нювальний   
теплоизлуча `тельный 

тепловипромі̀нювання   теплоизлучѐние 
тепловитрива̀лість   тепловыно `сливость 
тепловіддава̀льний   теплоотдаю `щий 
тепловіддава̀ння   теплоотда `ча 
тепловіддава̀ч   теплоотда `тчик 
тепловіддання̀   теплоотда `ча 
тепловідда̀ча   теплоотда `ча 
тепловідхіднѝй   теплоотходно `й 
тепловкла̀дка   термовкла `дыш 
тепловмі̀ст   теплосодержа `ние, энтальпи `я 
тепловоло̀гий   тепловла `жностный 
тепловологопрові̀дність   
термовлагопроводѝмость 

тепловтра̀та   теплопоте `ря 
теплоджерело̀   теплоисто `чник 
теплоелектрѝчний   теплоэлектрѝческий 
теплоелектровитво `рювач   
термоэлектрогенера `тор 

теплоелектрово̀з   теплоэлектрово `з 

теплоелектроста̀нція   теплоэлектроста̀нция 
теплоелектроцентра̀ль   
теплоэлектроцентра `ль 

теплоє̀мний   теплоёмкий 
теплоє̀мність   теплоёмкость 
теплозатрѝмувальний   
теплозаде `рживающий 

теплозахиснѝй   теплозащи `тный 
теплоза̀хист   теплозащи `та 
теплозберѐжуваність   теплосохраня `емость 
теплозбі̀рник   теплосбо `рник 
теплозда̀тність   калори `йность 
теплоізолюва̀льний   теплоизолѝрующий 
теплоізоляці `йний   теплоизоляцио `нный 
теплоізоля̀ція   теплоизоля `ция, 
термоизоля `ция 

теплоконтро̀ль   теплоконтро `ль 
теплола̀мкість   теплоло `мкость 
тепломерѐжа   теплосе `ть 
тепломі̀р   калорѝметр, тепломѐр, термо̀метр 
тепломі̀сткість   теплосодержа `ние 
теплонапру̀жений   теплонапряжённый 
теплонапру̀женість   теплонапряжённость 
теплонепроникнѝй   теплонепроница `емый 
теплонепронѝкність   
теплонепроница `емость 

теплоно̀с   теплоноси `тель 
теплоносі̀й   теплоноси `тель 
теплоо̀бмін   теплообмѐн 
теплообмі̀нення   теплообмѐн 
теплообмі̀нний   теплообме `нный 
теплообмі̀нник   теплообме `нник 
теплообмі̀нювання   теплообмѐн 
теплопаротя̀г   теплопарово `з 
теплопеленга̀тор   теплопеленга `тор 
теплопередава̀ння   теплопереда̀ча 
теплопередава̀ч   теплопереда `тчик 
теплопередання̀   теплопереда `ча 
теплопереда̀ча   теплопереда̀ча 
теплоперенѐсення   теплопереда̀ча 
теплоперепа̀д   теплоперепа `д 
теплопересѝлання   теплопереда̀ча 
теплопересила̀ч   теплопереда `тчик 
теплоперетво̀рення   теплообраще `ние 
теплоперехі `д   теплоперехо `д
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 971
теплоповітродув                                                                                                термітний 

теплоповітроду̀в   тепловоздуходу̀вка 
теплоповітронагніта̀ч   тепловоздуходу̀вка 
теплопоглина̀льний   теплопоглоща `ющий 
теплопоглина̀ння   теплопоглощѐние 
теплопоста̀чальний   теплоснабжа̀ющий 
теплопостача̀ння   теплоснабже `ние 
теплоприйма̀ч   теплоприёмник 
теплопрові̀дний   теплопрово `дный 
теплопрові̀дність   теплопрово `дность 
теплопродуктѝвність   
спосо `бность теплопроизводи `тельная, 
теплопроизводи `тельность 

теплопрозо̀рий   теплопрозра `чный 
теплопрозо̀рість   теплопрозра `чность 
теплопронѝкність   теплопроница̀емость 
теплорозчѝнний   теплораствори `мый 
теплосиловѝй   теплосилово `й 
теплосі̀тка   теплосе `ть 
теплоспа̀д   теплопаде `ние 
теплосприйма̀ч   термореце `птор 
теплостійкѝй   теплосто `йкий, 
теплоусто `йчивый 

теплості̀йкість   теплосто `йкость, 
теплоусто `йчивость 

теплосхо̀вище   теплохрани `лище 
теплосхоро̀нність   теплосохраня `емость 
теплота̀   теплота̀ 
теплотво̀рення   теплообразова `ние 
теплотво̀рний   теплообразова `тельный, 
теплотво `рный 

теплотво̀рність   калори `йность, 
теплотво `рность 

теплотѐхніка   теплоте `хника 
теплотехні̀чний   теплотехни `ческий 
теплотра̀са   теплотра `сса 
теплотривкѝй   теплоупо `рный, 
теплоусто `йчивый 

теплотрѝвкість   теплоупо `рность 
теплотя̀г   теплово `з 
теплотягобудівнѝй   
тепловозострои `тельный 

теплотягобудува̀ння   тепловозострое `ние 
теплотя̀говий   теплово `зный 
теплотягомехані̀чний   
тепловозомеханѝческий 

теплотягосклада̀льний   тепловозосбо̀рочный 
теплоуло̀влювач   теплоулови `тель 
теплофікаці̀йний   теплофикацио `нный 
теплофіка̀ція   теплофика `ция 
теплофікува̀ти, степлофікува̀ти   
теплофици `ровать 

теплофі̀льтер   теплофи `льтр 
теплохі̀д   теплохо `д 
теплохі̀дний   теплохо `дный 
теплоцентра̀ль   теплоцентра `ль 
тѐра-   тѐра- 
теразѝт   терразѝт 
терако̀та   террако `та 
терако̀товий   террако `товый 
тера̀рій   терра `рий, терра `риум 
тера̀ріум   терра `рий, терра `риум 
тера̀са   терра `са 
терасува̀ння   терраси `рование 
терасува̀ти, протерасува̀ти   терраси `ровать 
тера̀ццо   терра̀ццо 
тѐрбій   тѐрбий 
терезѝ   весы ` 
терелє̀н   лавса̀н 
терико̀н   террико̀н 
терито̀рія   террито `рия 
територія̀льний   территориа `льный 
територія̀льно-   территориа `льно- 
тѐрка   тёрка 
терм   терм 
терма̀ж   са̀жа термоа `томная 
терма̀льний   терма̀льный 
тѐрми   тѐрмы 
тѐрмін   врѐмя, срок, строк, те `рмин 
терміна̀л   термина `л 
терміна̀льний   термина `льный 
терміна̀тор   термина `тор 
терміно̀вий   сро `чный, э `кстренный 
терміно̀во   сро̀чно 
термінологі̀чний   терминологи `ческий 
терміноло̀гія   терминоло `гия 
термінува̀ти, утермінува̀ти   термини `ровать 
термі̀ст   терми `ст 
термі̀стор   термѝстор 
термі̀т   терми `т 
термі̀тний   термѝтный, терми `ческий

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 972
терміття                                                                                                   термостатичний 

термі̀ття   костра̀ 
термоактѝвний   термоакти `вный 
термоанемо̀метер   термоанемо `метр 
термоантрацѝт   термоантраци `т 
термобаро̀метер   термобаро `метр 
термобатѐрія   термобатаре `я 
термобатигра̀ф   термобатигра `ф 
термобімета̀л   термобимета `лл 
термовимика̀ч   термовыключа `тель 
термовкла̀дка   термовкла `дыш 
термовологопрові̀дність   
термовлагопроводѝмость 

термово̀льт   термово `льт 
термогігро̀граф   термогигро `граф 
термогідро̀граф   термогидро `граф 
термогідродина̀міка   термогидродина `мика 
термо̀граф   регистра `тор температу `рный, 
термо `граф 

термодина̀міка   термодина `мика 
термодинамі̀чний   термодинами `ческий 
термодифу̀зія   термодиффу `зия 
термоелѐктрика   термоэлектри `чество 
термоелектрѝчний   термоэлектри `ческий 
термоелектрогенера̀тор   
термоэлектрогенера `тор 

термоелектро̀д   термоэлектро `д 
термоелектро̀н   термоэлектро `н 
термоелектро̀нний   термоэлектро `нный 
термоелектроруші̀йний   
термоэлектродвѝжущий 

термоелемѐнт   термоэлеме `нт 
термоемісі̀йний   термоэмиссио `нный 
термоемі̀сія   термоэми `ссия 
термоенѐргія   термоэне `ргия 
термозѝт   термози `т, шлакова `та 
термозмі̀цнення   термоупрочне `ние 
термозмі̀цнювання   термоупрочне `ние 
термоізоля̀ція   термоизоля `ция 
термокарст   термока̀рст 
термокато̀д   термокато `д 
термокінѐтика   термокине `тика 
термокомпенса̀тор   термокомпенса `тор 
термокомпрѐсор   термокомпре `ссор 
термокопіюва̀ння   термокопи `рование 
термолюмінесцѐнція   термолюминисцѐнция 

термолю̀т   термоспа `й 
термомагнѐтний   термомагни `тный 
термо̀метер   регистра `тор температу `рный, 
термо `метр 

термометрѝчний   термометри `ческий 
термомѐтрія   термометри `я 
термомехані̀чний   термомехани `ческий 
термомі̀цнення   термоупрочне `ние 
термообробі̀ток   термообрабо `тка 
термообро̀блений   термообрабо `танный 
термообро̀блення   термообрабо̀тка 
термообро̀блювання   термообрабо̀тка 
термообробля̀ння   термообрабо̀тка 
термоо̀пір   термосопротивле `ние 
термопа̀ра   термопа `ра 
термоперетво̀рювач   термотрансформа `тор 
термоперето̀рювач   термопреобразова `тель 
термопла̀ст   термопла `ст 
термопластѝчний   термопласти `чный 
термополяриза̀ція   термополяриза̀ция 
термоприйма̀ч   термоприёмник 
термопрѝлад   термоприбо `р 
термопроя̀влення   термопроявлѐние 
термопру̀жнѝй   термоупру `гий 
термопру̀жність   термоупру `гость 
термореактѝвний   термореакти `вный 
терморегуля̀тор   терморегуля `тор 
терморегуля̀ція   терморегуля `ция 
терморезѝстор   терморези `стор 
терморелѐ   термореле ` 
терморецѐптор   термореце `птор 
тѐрмос   те `рмос 
термосѝла   термоси `ла 
термосифо̀н   термосифо `н 
термосифо̀нний   термосифо `нный 
термоскомпенсо̀ваний   
термоскомпенсѝрованный 

термоско̀п   термоско `п 
тѐрмосний   тѐрмосный 
термоспа̀й   термоспа `й 
термостабі̀льний   термостаби `льный 
термостабі̀льність   термостабильность 
термоста̀т   термоста̀т 
термоста̀тика   термоста `тика 
термостатѝчний   термостати `ческий
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термостатування                                                                                             технологія 

термостатува̀ння   термостати `рование 
термостатува̀ти   термостати `ровать 
термостериліза̀тор   термостерилиза `тор 
термостериліза̀ція   термостерилиза̀ция 
термостійкѝй   термосто `йкий, 
термоусто `йчивый 

термості̀йкість   теплосто `йкость, 
термосто `йкость, термоусто `йчивость 

термосто̀впчик   термосто `лбик 
термосто̀п   термоспа `й 
термоструктурува̀ння   
термоструктури `рование 

термостру̀м   термото `к 
термосфѐра   термосфе `ра 
термота̀нк   термота̀нк 
термотрансформа̀тор   термотрансформа̀тор 
термотривкѝй   термосто `йкий, 
термоусто `йчивый 

термоуста̀ва   термоустано `вка 
термофа̀рба   термокра `ска 
термофі̀зика   термофи `зика 
термофо̀р   термофо `р 
термохемі̀чний   термохими `ческий 
термохѐмія   термохи `мия 
термохромува̀ння   термохроми `рование 
термоцистѐрна   цисте `рна-те `рмос 
термоя̀дерний   термоядерный 
терна̀рний   третѝчный 
тѐрниця   мя `лка, трепа `лка 
терпентѝн   терпенти `н 
терпентѝна   скипида `р, терпенти `н 
терпентѝно-   скипида `рно- 
терпентѝновий   скипида̀рный 
тѐрпкий   тёрпкий 
тѐрпкість   тёрпкость 
терпу̀г   напи `льник, напи `лок, подпи `лок 
терпуго̀вий   подпи `лочный 
тертє̀вий   фрикцио `нный 
тѐрти   терѐть 
тѐртий   тёртый 
терткѝй   тру̀щийся 
тертнѝй   фрикцио `нный, шабрёный 
тертя̀   тре `ние 
тертьовѝй   тру̀щийся, фрикцио̀нный 
тѐрція   тѐрция 

тес   тёс 
теса̀к   теса `к 
теса̀ло   тесло ` 
теса̀льник   теса `льщик 
тѐсаний   тёсаный 
теса̀ння   теса̀ние 
теса̀ти   теса̀ть 
тѐсла   тѐсла 
тесламѐтер   тесламѐтр 
тесло̀   тесло ` 
теслюва̀ти   пло `тничать 
тѐсля   пло `тник 
тесля̀к   тесови `к 
тесля̀р   пло̀тник 
тесля̀рський   пло̀тницкий, пло `тнический, 
пло `тничный 

теслярува̀ти   пло̀тничать 
тест   тест 
тѐстер   тѐстер 
тестува̀ння   тести `рование 
тѐта   тѐта 
тѐтра-   тѐтра- 
тетра̀едр   тетра `эдр 
тетраедрѝт   тетраэдри `т 
тетраетило̀ливо   тетраэтилсвинѐц 
тетраетилплю̀мбій   тетраэтилсвине `ц 
тетрахлормета̀н   тетрахлормета `н 
тетрѝл   тетри `л 
тетро̀д   тетро `д 
тетро̀дний   тетро̀дный 
тефігра̀ма   тефигра `мма 
тефло̀н   политетрафторэтиле `н, тефло `н 
техві̀дділ   техотдѐл 
техконтро̀ль   техконтро `ль 
техна̀гляд   технадзо̀р 
технѐцій   техне `ций 
тѐхнік   тѐхник 
тѐхніка   тѐхника 
тѐхніко-   тѐхнико- 
техні̀чний   инжене `рный, техни `ческий 
техно̀лог   техно `лог 
технологі̀чний   технологи `ческий, 
технологи `чный 

технологічність   технологи `чность 
технологі̀я   техноло `гия
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 974
технормування                                                                                                    тіньовий 

технормува̀ння   технорми `рование 
техо̀гляд   техосмо̀тр 
течѐння   течѐние 
тѐчиво   жѝдкость 
течієвка̀з   флю̀гер водяно̀й 
течі̀ння   течѐние (периоди `ческое) 
течія̀   пото `к, струя `, течѐние, ток 
течкѝй   теку `чий 
течнѝй   жи `дкий 
тѐчність   жи `жа, жи `жица 
течошука̀ч   течеиска `тель 
тѝбель   гвоздь деревя `нный 
тѝгель   горшо `к плави `льный, ти `гель 
тѝгельний   ти `гельный 
тигльовѝй   ти `гельный 
тижнѐвий   еженедѐльный 
тико̀нд   тико `нд 
тиксотро̀пія   тиксотро `пия 
тил   тыл 
тиловѝй   тылово̀й 
тѝльний   ты̀льный 
тимпа̀н,   тимпа̀н 
тимчасо̀вий   врѐменный 
тимчасо̀вість   врѐменность 
тин   забо̀р 
тѝньк   раство `р известко `вый, штукату `рка 
тинька̀р   штукату̀р 
тинька̀рний   штукату `рный 
тинькова̀льно-   штукату `рно- 
тинько̀ваний   отштукату `риваемый, 
штукату `ренный 

тиньковѝй   штукату `реный 
тинькува̀льник   штукату `р 
тинькува̀ння   нане `сение штукату̀рки, 
оштукату `ривание, штукату `рка 

тинькува̀ти   штукату `рить 
тип   тип 
типа̀ж   типа `ж 
типіза̀ція   типиза̀ция, типизи `рование 
типізо̀ваний   типизи `руемый 
типізо̀вчий   типизи `рующий 
типізува̀льний   типизи `рующий 
типізува̀ння   типизи `рование 
типізува̀ти, затипізува̀ти   типизѝровать 
типо̀вий   типи `ческий, ти `повый 

типогра̀фія   типогра `фия 
типогра̀фський   типогра `фский 
типолітогра̀фія   типолитогра `фия 
типоло̀гія   типоло̀гия 
типомѐтер   типо̀метр 
типоро̀змір   типоразме `р 
тира̀ж   тира `ж 
тиратро̀н   тиратро `н 
тирѝстор   тири `стор 
тѝрса   опи `лки 
тирува̀ти   тирова̀ть 
тиск   давле `ние 
тѝсковий   дави `льный, да̀вящий 
тискомі̀р   мано `метр 
тискофі̀льтер   фильтрпре `сс 
тѝснений   тиснённый, сатини `рование, 
тисне `ние 

тѝснення   давле `ние 
тѝснути   жать, тесни `ть 
тисячогра̀нний   тысячегра `нный 
тисячокілометро̀вий   тысячекилометро `вый 
тисячото̀нний   тысячето̀нный 
тита̀н   тита̀н 
титана̀ти   титана̀ты 
тита̀новий   тита `новый 
титаномагнетѝт   титаномагнети `т 
титр   титр 
титрівнѝй   титру̀ющий 
титрова̀ний   титру `ющийся 
титрува̀льний   титру `ющий 
титрува̀ння   титрова `ние 
титрува̀ти, вѝтитрувати   титрова `ть 
тѝтульний   загла̀вный, ти `тульный 
тѝхий   тѝхий 
тихострумѝнний   тихостру `йный 
тихохі̀д   тихохо `д 
тихохі̀дний   тихохо `дный 
тичѝна   шест 
тѝчка   жердь 
тичкува̀ння   провѐска 
тіла̀   тела̀ 
тілѐсний   телѐсный 
ті̀ло   вещество `, тѐло 
ті̀льки   исключѝтельно 
тіньовѝй   тенево̀й
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 975
тіокавчук                                                                                                              тонізація 

тіокавчу̀к   резини `т 
тіопла̀ст   резинѝт 
тіоціяна̀т   роданѝд 
тіпа̀лка   трепа `лка 
ті̀пальний   колоти `льный, трепа `льный 
ті̀паний   коло̀ченный 
тіпа̀ння   трепа `ние 
ті̀пати   колоти `ть, трепа `ть 
ті̀сно   те `сно 
ті̀стечко   пече `нье 
ті̀сто   па̀ста, тѐсто 
тістова̀тий   тестообра `зный 
тістозмі̀шувач   тестомеси `лка 
тістува̀тий   тестообра `зный 
тка̀льня   тка `цкая 
тка̀ний   тка̀н(н)ый 
тканѝна   ткань 
ткання̀   тканьё 
тка̀ти   ткать 
тка̀цтво   произво̀дство тка `цкое, тка̀чество 
тка̀цький   тка̀цкий 
тка̀цько-   тка `цко- 
ткач   ткач 
тлі̀йний   тлѐющий 
тлі̀ння   тле `ние 
тлі̀ти   тле `ть 
тло   фон 
тлума̀чення   интерпрета `ция, истолкова `ние 
това̀р   това̀р 
това̀рний   това `рный 
товарня̀к   по `езд това̀рный 
товаровимі̀на   товарообмѐн 
товаровиробнѝк   товаропроизводѝтель 
товаровідправнѝк   товароотправѝтель 
товарозна̀вець   товарове `д 
товарозна̀вство   товарове `дение 
товарозна̀вчий   товарове `дный, 
товарове `дческий 

товароо̀біг   товарооборо `т, 
товарообраще `ние 

товароо̀бмін   товарообме `н 
товароодѐржувач   товарополуча̀тель 
товаропровіднѝй   товаропроводя `щий 
товка̀ч   пест 
товка̀чик   пе `стик 

товка̀чка   толчея ` 
товктѝ, втовка̀ти   толо `чь 
тово̀т   таво `т 
тово̀тниця   шта̀уфер 
товстѝй   кру̀пный, то `лстый 
товстоаркушѐвий   толстолистово̀й 
товстості̀нний   толстосте `нный 
товстоша̀рий   толстосло `йный 
товстошаро̀вий   крупносло `йный 
то̀вчений   толчённый, толчёный 
то̀вчення   толче `ние 
товчі̀льний   толчѐйный 
товчі̀ння   толче `ние 
товщ   жир, ма̀сло 
то̀вща   то̀лща 
то̀вщати   утолща̀ться 
то̀вщевість   жѝрность 
товщина̀   мо̀щность, толщина ` 
то̀вщовий   жѝрный 
то̀кар   то̀карь 
тока̀рний   тока `рный 
тока̀рно-   тока `рно- 
тока̀рня   тока̀рная 
токарюва̀ти   тока̀рничать 
токсѝчність   токси `чность 
тол   тол 
толеруберо̀їдний   толеруберо `идный 
то̀лок   по̀ршень 
то̀локовий   поршнево `й 
толочѝти, протоло̀чувати; протолочѝти   
прода `вливать, продави `ть 

толуѐн   толуо `л 
толуо̀л   толуо `л 
толь   карто `н то̀левый, толь 
том   том 
томасува̀ння   томасѝрование 
томасува̀ти   томасѝровать 
томо̀граф   томо̀граф 
томпа̀к   томпа `к 
тон   тон 
то̀на   то `нна 
тона̀ж   то `ннаж 
тона̀льний   тона `льный 
тона̀льність   тона `льность 
тоніза̀ція   тониза̀ция
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тонізований                                                                                                         торсовий 

тонізо̀ваний   тонизи `руемый 
тонізува̀льний   тонизи `рующий 
тонізува̀ння   тониза `ция 
тонізува̀ти, підтонізува̀ти   тонизѝровать 
то̀ніка   то̀ника 
то̀нкий   то̀нкий 
то̀нкість   тонина̀ 
тонкоаркушѐвий   тонколистово `й, 
тонколи `стый 

тонковолоко̀нний   тонковолокнѝстый 
тонковоло̀чений   тонкотя `нутый 
тонкоздрі̀бнений   тонкоизмельчённый 
тонколѝстий   тонколи `стый 
тонколистовѝй   тонколистово `й 
тонкоплі̀вковий   тонкоплёночный 
тонкоподрі̀бнений   тонкоизмельчённый 
тонкості̀нний   тонкосте `нный 
тонкотя̀гнений   тонкотя `нутый 
тонкошаровѝй   тонкосло `йный 
то̀нний   тонны `й 
то̀новий   то `новый 
тоно̀метер   тоно̀метр 
тонува̀ння   тони `рование 
тонува̀ти, потонува̀ти   тони `ровать 
тону̀ти   тону `ть 
то̀ншати   утонча̀ться 
топ   топ 
топа̀з   топа̀з 
топа̀зний   топа `зный 
топѝльний   плави `льный, пла `влящий 
топѝльник   плавѝльщик, ти `гель 
топѝти   вари `ть, пла `вить, топи `ть 
топі̀р   топо `р 
топірѐць   топо `рик 
топкѝй   пла `вкий, пла̀влящийся 
то̀пкість   пла `вкость, самопла `вкость 
то̀плений   пла `вленный, то `пленный 
то̀плення   пла̀вка, плавле `ние, потопле `ние, 
сплав, топле `ние 

то̀пний   пла̀вкий 
топнѝк   пла̀вень 
то̀пник   флюори `т, флюс 
то̀пність   пла `вкость 
топня̀к   флюс 
топняко̀вий   флю `совый 

топнякува̀ння   флюсова `ние 
топнякува̀ти   флюсова `ть 
топо̀граф   топо `граф 
топогра̀фія   топогра `фия 
тополѝна   дѐрево то̀полевое 
тополо̀г   топо `лог 
тополо̀гія   тополо̀гия 
топорѝще   топори `ще 
топчі̀й   топте `льщик 
тор   полотно `, тор 
то̀рба   су̀мка 
торбѝнка   су̀мка 
торгі̀вля   торго `вля 
торговѐльний   коммѐрческий, торго `вый 
торговѐльно-   торго `во- 
торго̀во-   торго `во- 
торѐць   торе `ц 
то̀рієвий   то̀риевый 
то̀рій   то̀рий 
торка̀ння   прикоснове `ние 
торка̀ти, торкну̀ти   тро̀гать; задева̀ть, задѐть 
торка̀тися   каса̀ться, тро̀гать 
торка̀тися, торкну̀тися   прикаса `ться, 
прикосну `ться; соприкосну `ться, 
соприкаса `ться 

торкну̀тися   прикосну `ться 
торкрѐт   торкре `т 
торкретува̀ння   торкрети `рование 
торо̀їд   торо `ид 
торої̀дний   тороида̀льный 
то̀рос   то̀рос 
торосѝстий   тороси `стый 
торосѝти   торосѝть 
торосі̀ння   тороше `ние 
торочѝти   торочѝть 
торочкѝ   бахрома̀ 
торпѐда   торпе `да 
торпедоно̀сець   торпедоно `сец 
торс   торс 
то̀рсання   тря `ска 
торсі̀йний   торсио `нный 
торсіо̀граф   торсио `граф 
торсіо̀метер   торсио `метр 
то̀рсовий   то̀рсовый
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 977
торф                                                                                                          трансплантація 

торф   торф 
торфі̀вня   карьѐр торфяно `й 
торфобрикѐт   торфобрике `т 
торфо̀вий   торфяно̀й 
торфо̀вище   торфя `ник 
торфо̀вня   карьѐр торфяно `й 
торфожу̀жель   торфошла `к 
торфоізоля̀ція   торфоизоля `ция 
торфоплита̀   торфоплита ` 
торфофанѐра   торфофане `ра 
торфофорні̀р   торфофане `ра 
торф’янѝй   торфяно `й 
торф’янѝстий   торфяни `стый 
торф’янѝще   карьѐр торфяно `й 
торцѐвий   торцо̀вый 
торцюва̀ння   торцева `ние 
торцюва̀ти   торцева `ть 
торча̀к   торе `ц 
торчовѝй   торцево `й 
то̀ршер   то̀ршер 
тота̀льний   тота̀льный 
тота̀льність   тота̀льность 
тото̀жний   иденти `ческий, равноси `льный, 
ра̀вный, тожде `ственный 

тото̀жність   тождѐственность, тождество ` 
то̀чений   то̀ченный 
точѝло   точѝло 
точѝльний   точѝльный 
точѝльник   точи `льщик 
точѝти   точѝть, цеди `ть 
точѝтися   течь 
точі̀ння   точѐние 
то̀чка   то̀чка 
точко̀ва̀ коро̀зія   пи `ттинг 
точковѝй   то̀чечный 
то̀чний   конкре `тный, отчётливый, то̀чный, 
чё `ткий 

то̀чність   отчётливость, пунктуа `льность, 
то̀чность, чёткость 

то̀чно   отчётливо 
тра̀верз   тра `верз 
тра̀верза   тра̀верса 
тра̀верс   тра `верс 
тра̀верса   тра̀верса 
тра̀версний   тра̀версный 

травертѝн   траверти `н 
травѝльний   трави `льный 
травѝти   трави `ть 
тра̀влений   тра `вленный 
тра̀влення   травлѐние 
траєкто̀рія   траекто `рия 
тра̀йлер   тра `йлер 
трак   гу `сеница, трак 
тракт   тракт 
тра̀ктор   тра̀ктор 
тракторѝст   трактори `ст 
тра̀кторний   тра `кторный 
трактрѝса   трактри `са 
трал   трал 
тра̀лення   трале `ние 
трам   киль 
трамбо̀ваний   трамбо̀ванный 
трамбува̀льний   трамбо `вочный, 
трамбу̀ющий 

трамбува̀льник   трамбо `вщик 
трамбува̀ння   трамбова̀ние 
трамва̀й   трамва̀й 
трамплі̀н   трампли `н 
транзѝстор   транзи `стор, трио `д 
транзисто̀рний   транзисто `рный 
транзѝт   транзи `т 
транс-   транс- 
трансвѐртер   трансве `ртер 
трансгрѐсія   трансгре `ссия 
трансду̀ктор   трансду `ктор 
трансѐпт   трансѐпт 
трансзо̀нд   трансзо̀нд 
транскристаліза̀ція   транскристаллиза `ция 
транслівнѝй   трансли `рующий 
транслюва̀льний   трансли `рующий 
транслюва̀ння   трансли `рование 
трансля̀тор   трансля `тор 
трансляці̀йний   трансляцио `нный 
трансля̀ція   трансля `ция 
трансльо̀ваний   трансли `рующийся 
трансмі̀сійний   трансмиссио `нный 
трансмі̀сія   трансмѝссия 
трансмі̀тер   трансми `ттер 
транспара̀нт   транспара `нт 
транспланта̀ція   транспланта `ция
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 978
транспозиція                                                                                                           треста 

транспозѝція   транспози `ция 
транспонівнѝй   транспони `рующий 
транспоно̀ваний   транспони `руемый, 
транспони `рующийся 

транспонува̀льний   транспони `рующий 
транспонува̀ння   транспони `рование 
транспонува̀ти, відтранспонува̀ти    
транспони `ровать 

тра̀нспорт   тра̀нспорт 
транспорта̀бельний   транспорта̀бельный 
транспортѐр   транспортёр 
транспортиза̀ція   конвейериза `ция 
транспортѝр   транспорти `р 
транспортівнѝй   транспорти `рующий 
транспо̀ртний   транспо `ртный 
тра̀нспортник   конве `йер 
транспортува̀льний   транспортѝрующий 
транспортува̀ння   конвейериза `ция, 
транспортиро `вка 

транспортува̀ти, відтранспортува̀ти   
транспорти `ровать 

трансферка̀р   трансферка `р 
трансфѐрт   трансфе `рт 
трансфѐртний   трансфе `ртный 
трансфлю̀ксор   трансфлю `ксор 
трансформа̀тор   трансформа `тор 
трансформа̀торна   
помеще `ние трансформа `торное 

трансформа̀ція   преобразова `ние, 
трансформа `ция 

трансформівнѝй   трансформи `рующий 
трансформо̀ваний   трансформи `руемый, 
трансформи `рующийся 

трансформува̀льний   трансформѝрующий 
трансформува̀ння   трансформи `рование 
трансформува̀ти, странсформува̀ти   
трансформи `ровать 

трансцендѐнтний   трансценде `нтный 
траншѐйний   транше `йный 
траншѐя   траншѐя 
трап   трап 
трапѐз   трапе `ция 
трапецієподі̀бний   трапециеви `дный 
трапеці̀йний   трапециеви `дный 
трапѐція   трапе `ция 

трапецо̀едер   трапецо `эдр 
трапля̀тися   случа̀ться 
трас   трас 
тра̀са   тра̀сса 
траса̀нт   трасса `нт 
траса̀т   трасса̀т 
трасівнѝй   трассѝрующий 
трасува̀льний   трасси `рующий 
трасува̀льник   трассиро `вщик 
трасува̀ння   трасси `рование 
трасува̀ти, протрасува̀ти   трасси `ровать 
тра̀та   тра `та 
тра̀тта   тра `тта 
тра̀улер   тра̀улер 
трафарѐт   трафаре `т 
трафарѐтний   трафаре `тный 
трахі̀т   трахи `т 
трач   пѝльщик 
трачѝння   опи `лки 
трѐгер   трѐгер 
трейбува̀ння   трейбова `ние, купели `рование 
трѐйлер   тра `йлер 
трек   след, трек, трэк 
трѐковий   трѐковый 
трелюва̀льний   трелёвочный 
трелюва̀льник   трелёвщик 
трелюва̀ти   трелева `ть 
трелья̀ж   трелья `ж 
тремті̀вка   мембра̀на 
тремті̀ння   вибра̀ция, вибри `рование, 
дрожа `ние, сотрясѐние, шимми `рование 

тремті̀ти   вибри `ровать, дрожа `ть, 
шимми `ровать 

тремтлѝвий   дрожа `щий 
тремтя̀чий   дрожа̀щий 
трена̀ж   трена `ж 
тренажѐр   тренаже `р 
трѐнзель   трѐнзель 
трѐнзельний   трѐнзельный 
тренува̀ння   трена `ж 
трепа̀н   трепа `н 
трепана̀ція   трепана `ция 
трѐпел   тре `пел 
трест   трест 
треста̀   треста `
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 979
третина                                                                                                           тримальний 

третѝна   треть 
третѝнний   третѝчный 
третнѝк   третни `к 
третьоря̀довий   трети `чный 
три ра̀зи   троекра̀тно 
триа̀нгель   триа̀нгель 
триангулюва̀ти   триангули `ровать 
триангуля̀тор   триангуля `тор 
триангуляці `йний   триангуляцио `нный 
триангуля̀ція   триангуля `ция 
триа̀совий   триа̀совый 
триа̀томний   трёха `томный 
триацета̀т   триацета `т 
триацета̀тцелюлоза   триацета `тцеллюло `за 
триб   зуб, зубча̀тка, колесо ` зубча̀тое, 
шестерня `, триб, ше `стерня 

триба̀льний   трёхба̀льный 
триба̀нний   трегла̀вый 
трибараба̀нний   трёхбараба̀нный 
триба̀рвний   трёхцве `тный 
трѝби   зу̀бья 
трѝбик   звёздка, звёздочка 
трибі̀чний   трёхсторо `нний 
трибко̀вий   три `бочный 
трибовѝй   зубцо̀вый, шестерённый, 
шестерё `нчатый 

трибоелѐктрика   трибоэлектри `чество 
трибо̀к   трибо̀к, шестерёнка 
триболюмінесцѐнція   
триболюминесцѐнция 

трибо̀метер   трибо̀метр 
трибометрѝчний   трибометри `ческий 
трибоні̀ка   трибо̀ника 
тривалѐнтний   трёхвале `нтный 
трива̀лий   длѝтельный, дли `тельный, 
до̀лгий, продолжа̀ющийся, 
продолжи `тельный 

трива̀лість   вре `мя, дли `тельность, 
продолжи `тельность 

трива̀ння   продолжи `тельность, 
протека `ние 

трива̀ртісний   трёхвале `нтный 
трива̀ти   дли `ться, продолжа `ться, 
продо `лжиться, протека `ть, протѐчь 

тривѐрхий   трегла̀вый 

тривѝмірний   трёхмѐрный 
тривѝмірність   трёхме `рность 
тривінцѐвий   трёхвене `чный 
триві̀сний   трёхо̀сный 
тривія̀льний   тривиа `льный 
тривкѝй   выно `сливый, про `чный, сто̀йкий 
трѝвкість   выно `сливость, про `чность, 
сто̀йкость, усто `йчивость 

трѝвко   про̀чно 
триво̀га   трево `га 
трѝгер   три `ггер 
триглі `ф   три `глиф 
тригона̀льний   тригона `льный 
тригонометрѝчний   тригонометри `ческий 
тригономѐтрія   тригономе `трия 
триго̀рлий   трёхгорлы `й 
тригра̀нний   трёхгра `нный 
тригра̀нник   трёхгра `нник 
тридротовѝй   трёхпро `волочный 
триелектро̀дний   трёхэлектро `дный 
трижѝльний   трёхжи `льный 
тризву̀чний   трезву `чный 
тризна̀чний   трёхзна `чный 
тризу̀бий   трезу `бый 
трикана̀ловий   трёхходово `й 
триклѝнний   трикли `нный 
триклѝновий   трикли `нный 
трико̀   трико ` 
триколі̀йний   трёхпу `тный 
трико̀лірний   трёхцве `тный 
трикота̀ж   трикота̀ж 
трикота̀жний   трикота `жный 
трикотко̀вий   трёхка `точный 
трикра̀тний   трёхкра `тный, троекра̀тный 
трикра̀тно   троекра `тно 
трикрутенѐвий   трёхшки `вный 
трикулачко̀вий   трёхкулачко `вый 
трику̀тний   треуго̀льный, тригона `льный 
трику̀тник   треуго̀льник, триа `нгель 
трило̀н Б   соль этилендиаминтетрау̀ксусной 
кислоты ` 

трилопатѐвий   трёхло̀пастный, трило̀пастный 
трилопа̀тковий   трёхло `пастный 
трильйо̀н   триллио `н 
трима̀льний   несу̀щий
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 980
тримати                                                                                                       трощинуватий 

трима̀ти   нестѝ 
трима̀ч   держа̀тель, су̀ппорт, удѐрживатель 
трѝмер   три `ммер 
трѝна   опѝлки 
трині̀жковий   трено `жный 
трині̀жок   трено `жник 
2,4,6-тринітротолуѐн   тол 
трино̀га   трено `га 
триосьовѝй   трёхо `сный 
трѝплекс   три `плекс 
триплѐт   трипле `т 
трипо̀люсний   трёхпо `люсный 
трипрові̀дний   трёхпрово `дный 
трипрогі̀нний   трёхпроле `тный 
трипрохі̀дний   трёхходово `й 
триразо̀вий   трёхкра `тный, троекра̀тный 
трирамѐнний   трёхпле `чий 
триро̀гий   трёхко̀стылевый 
трирука̀вний   трёхшла `нговый 
трирухо̀мий   трёхподви `жный 
триря̀дний   трёхря `дный, трёхя `русный 
трисѐкція   трисѐкция 
трѝсель   трѝсель 
тристалко̀вий   трёхпря `дный 
тристоро̀нник   трёхсторо `нник 
тристоро̀нній   трёхсторо `нний 
тристу̀лко̀вий   трёхство `рчатый 
триступі̀нчастий   трёхступе `нчатый 
трисугло̀бовий   трёхшарни `рный 
трисхідча̀стий   трёхступе `нчатый 
трѝтій   три `тий 
тритру̀бний   трёхтру `бный 
трифа̀зний   трёхфа̀зный 
трифа̀зовий   трёхфа `зовый 
триходовѝй   трёхходово `й 
трицѝкл   трици `кл 
тричвертко̀вий   трёхче `твертный 
трѝчі   троекра `тно 
тричлѐн   трёхчлѐн 
тричлѐнний   трёхчлѐнный 
тришарні̀рний   трёхшарни `рный 
тришаровѝй   трёхсло `йный 
тришѝйковий   трёхгорлы `й 
тришкі̀вний   трёхшки `вный 
трищогловѝй   трёхма `чтовый 

трия̀русний   трёхя `русный 
тріа̀с   триа `с 
тріѐдр   триэ̀др 
трі̀єр   три `ер 
трієро̀ваний   триеро `ванный 
трієрува̀ти   триерова `ть 
трійнѝк   тройни `к 
трійча̀к   тройча `тка 
трійча̀стий   тройно `й, тройча `тый 
тріо̀д   трио `д 
трі̀ск   тре `ск 
трі̀ска   ще `пка 
трі̀скання   ло̀пание 
трі̀скати   ло̀пать 
трі̀скатися, потрі̀скатися   трѐскаться; 
расще `ливаться, расще `литься 

тріска̀чка   трещо̀тка 
трі̀ски   щепа ` 
трісковло̀влювач   щепколо `вка 
тріща̀ти   тре `щать 
трі̀щина   трѐщина 
тріщинотво̀рення   трещинообразова `ние 
тріщинотрѝвкість   трещиносто `йкость 
тріщиноутво̀рення   трещинообразова `ние 
тріщинува̀тий   трещинова `тый 
тріщинува̀тість   трещинова `тость 
тройча̀к   тройча `тка 
трок   трок 
тролѐй   тролле `й 
тролѐйбус   троллѐйбус 
тролейка̀р   троллейка `р 
тро(о)стѝт   тро(о)сти `т 
тропопа̀вза   тропопа `уза 
тропосфѐра   тропосфе `ра 
трос   трос 
тро̀сик   тро `сик 
тростѝна   тростни `к 
тростѝнний   тростнико `вый 
тротѝл   тол 
тротуа̀р   тротуа `р 
тротуа̀рний   панѐльный 
тро̀хи   сла̀бо 
трохо̀їда   трохо `ида 
трохотро̀н   трохотро `н 
трощинува̀тий   бриза̀нтный
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троянда                                                                                                турбінобудування 

троя̀нда   ро̀за 
троя̀ндовий   ро̀зовый 
труба̀   кана `л, труба̀ 
тру̀бка   тру `бка 
трубко̀вий   тру `бочный 
трубкоподі̀бний   трубкообра `зный 
трубкотрима̀ч   трубкодержа `тель 
тру̀бний   тру̀бный 
трубовальцѐвий   трубопрока `тный 
трубовальцюва̀ння   трубопрока `тка 
трубові̀д   трубопрово `д 
трубові̀дний   трубопрово `дный 
трубоелектрозва̀рювальний   
трубоэлектросва̀рочный 

трубозва̀рювальний   трубосва `рочный 
труболива̀рний   труболите `йный 
трубонарізнѝй   трубонарезно `й 
трубопрові̀д   трубопрово `д 
трубопрові̀дний   трубопрово `дный 
труборі̀з   труборѐз 
труборозшѝрник   труборасшири `тель 
трубосполу̀чник   шту `цер 
труботрима̀ч   трубодержа `тель 
трубоуклада̀ч   трубоукла `дчик 
трубоущільнѝй   трубоуплотня `ющий 
трубча̀стий   тру `бчатый, трубкообра `зный 
труд   труд 
трудівнѝк   рабо̀тник 
труднѝй   затрудни `тельный 
тру̀дний   тру `дный, тяжёлый 
трудомісткѝй   трудоёмкий 
трудомі̀сткість   трудоёмкость 
труї̀ння   отравлѐние 
труї̀ти, отру̀ювати, отруї̀ти   отравля `ть, 
отрави `ть 

трусі̀ння   тря `ска 
трусну̀ти   тряхну̀ть 
трутѝзна   отра̀ва 
тру̀хлий   тру `хлый 
трухля̀вий   трухля `вый 
трухля̀вина   труха̀ 
трухля̀вість   обветша `лость, трухля `вость 
трухля̀віти   трухля `веть 
трюм   трюм 
трю̀мовий   трю `мный 

трям   ба̀лка 
трясі̀ння   сотрясѐние, тря `ска 
трясовѝна   тѝна, тряси `на 
трясовѝнний   трясѝнный 
трястѝ   сотряса̀ть, трясти ` 
тря̀хнути   со̀хнуть 
ту̀бус   ту `бус 
тугѝй   туго `й 
ту̀гість   ту̀гость, упру `гость 
тугува̀тий   тугова̀тый 
ту̀єр   ту̀ер 
тужа̀вий   отвердева̀ющий 
тужа̀віння   загустева `ние, загустѐние, 
затвердева `ние, затверде `ние, 
отвердева `ние, отвердѐние 

тужа̀віння   схва `тывание, тверде `ние 
тужа̀віти, затужа̀віти, стужа̀віти   густе `ть; 
загустева `ть, загусте `ть; затвердева̀ть, 
затвердѐть; отвердева `ть, отвердѐть; 
схва `тывать, схвати `ть; твердѐть 
уплотня `ться, уплотни `ться 

тужавкѝй   твердѐющий 
тужа̀влення   затвердева `ние, затвердѐние, 
отверде `ние 

тужа̀вний   отвердева̀ющий 
тузлу̀к   тузлу `к 
тук   тук 
ту̀лій   ту̀лий 
ту̀луб   ту̀луб, фюзеля `ж 
тума̀н   тума̀н 
ту̀мба   ту̀мба 
ту̀мблер   ту̀мблер 
тунѐль   тунне `ль 
тунѐльний   кана `льный, тунне `льный 
тунѐльник   тоннѐльщик 
тунѐльо̀вий   кана̀льный, тунне `льный 
тупѝй   тупо `й 
тупѝк   тупи `к 
тупокінцѐвий   тупоконе `чный 
тупоку̀тний   тупоуго `льный 
тупоно̀сий   тупоно `сый 
турбі̀на   турбѝна 
турбі̀нний   турбѝнный 
турбінобудівнѝй   турбинострои `тельный 
турбінобудува̀ння   турбиностроѐние
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турбіновий                                                                                           у напрямі радіусів 

турбі̀новий   турбѝнный 
турбоагрега̀т   турбоагрега `т 
турбобудівнѝй   турбострои `тельный 
турбобудува̀ння   турбострое `ние 
турбовентиля̀тор   турбовентиля `тор 
турбоверту̀н   турбобу̀р 
турбоґвинтовѝй   турбовинтово `й 
турбогенера̀тор   турбогенера `тор 
турбодвигу̀н   турбодви `гатель 
турбоелектрѝчний   турбоэлектрѝческий 
турбоелектропо̀від   турбоэлектропри `вод 
турбоелектротя̀г   турбоэлектрохо `д 
турбокомпрѐсор   турбокомпре `ссор 
турбокомпрѐсорний   турбокомпрѐссорный 
турболокомотѝв   турболокомотѝв 
турбопаротя̀г   турбопарово `з 
турбоповітрогі̀н   турбовоздуходу̀вка 
турбопо̀мпа   турбонасо `с 
турбопотя̀г   турбопо `езд 
турбореактѝвний   турбореакти `вный 
турбореа̀ктор   турбореа `ктор 
турборуші̀й   турбодвѝгатель 
турбосвердло̀   турбобу̀р 
турбосвердлува̀ння   турбобурѐние 
турбосиловѝй   турбосилово `й 
турбосмо̀к   турбонасо `с 
турбостиска̀ч   турбокомпре `ссор 
турбосуша̀рка   турбосуши `лка 
турбулѐнтний   турбулентный 
турбулѐнтність   турбуле `нтность 
турбуліза̀тор   завихри `тель 
туркоті̀ння   жужжа̀ние 
ту̀ркус   бирюза ` 
турку̀совий   бирюзо `вый 
турмалі̀н   турмали `н 
турмалі̀новий   турмали `новый 
туф   туф 
туфобето̀н   туфобето̀н 
ту̀фовий   ту̀фовый 
туш   тушь 
тушува̀льний   тушева `льный 
тушува̀ння   тушева̀ние 
тю̀бик   тю `бик 
тю̀бінг   тю `бинг 
тюк   тюк 

тютю̀н   таба̀к 
тютюно̀вий   таба̀чный 
тяг   тя `га 
тя̀га   тя `га 
тяга̀р   груз, тя `гость, тя `жесть 
тягарѐць   весо̀к, ги `ря 
тягарі̀вка   грузови `к 
тягарці̀   разнове `с, разве `с 
тяга̀ч   тра̀ктор, тяга̀ч 
тя̀гель   тя `га 
тяглѝвість   тягу `честь 
тягло̀   лебёдка, ля `мка, тя `га 
тягловѝй   тяглово `й, тянутый 
тя̀гнення   буксиро `вка 
тягну̀ти   буксѝровать, вестѝ, влечь, тащѝть, 
тяну̀ть 

тяговѝй   ведо `мый, приводно `й, тя `говый, 
тяну̀щий 

тягомі̀р   тягоме `р 
тягтѝ   влечь, тащи `ть, тянуть 
тягтѝ, затягну̀ти   увлека `ть, увле `чь 
тягу̀н   букси `р 
тягу̀чий   тягу̀чий 
тягу̀чість   дукти `льность, тягу̀честь 
тяжі̀ння   гравита̀ция, притяже `ние, 
тяготѐние, тяжѐние 

тяжі̀ти   тяготе `ть 
тяжкѝй   тру̀дный, тяжёлый 
тя̀жкість   тя `жесть 
тяжкорозчѝнний   труднораствори `мый 
тяжкото̀пкий   тугопла `вкий 
тяжкото̀пний   труднопла `вкий 
тяжнѝй   ведо̀мый 
тятива̀   тетива `, хо `рда 
тьмя̀ний   ма̀товый, ту `склый 
тьмя̀ність   ма `товость, ту̀склость 
тьмяні `ти   тускнѐть 

 
У 

 
у ві̀дповідь   отвѐтный 
у до̀тик   в стык 
у на̀прямі ра̀діусів   радиа `льно
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у просвіті                                                                                                   удосконалення 

у про̀світі   в свету̀ 
у стик   в стык 
уа̀йт-спірѝт   уа̀йт-спири `т 
убазо̀вний   осно̀вывающийся 
убача̀ти, уба̀чити   усма̀тривать, усмотре `ть 
убезпѐчити   обезопа `сить 
убира̀льний   впѝтывающий 
убирнѝй   впи `тывающийся 
убра̀ння̀  одѐжда 
убува̀ти   убыва̀ть 
убу̀ток   у̀быль, уте `чка 
уважа̀ти   счита `ть 
увальцьо̀вувати, увальцюва̀ти   
ввальцо `вывать, ввальцева `ть 

ува̀рювальний   ува `рочный 
увѐдений   включённый, вве `денный 
увѐдення   ввод, введение 
увѐрстування   увѐрстывание 
уві̀браний   абсорбѝрованный, впи `танный, 
поглощённый, сорби `рованный 

увібра̀ння   абсо̀рбция, впи `тывание, 
поглоще `ние 

увібра̀ти   вобра `ть, впита `ть, сорбѝровать 
уві̀гнення   вгиба̀ние, проги `б 
уві̀д   введение, ввод 
увіднѝй   вводи `мый, вво̀дный, включа̀емый, 
включа `ющийся 

увідпові̀днення   синхрониза `ция 
уві̀мкнений   включённый, подклю `ченный 
уві̀мкнення   включѐние, подключѐние 
уві̀пхнутий   вти `снутый 
увмі̀щуваний   вмеща `емый 
уво̀дити, увестѝ   вводи `ть, ввестѝ 
уводі̀ння   ввод, введѐние 
ув’яза̀ння   увя `зка 
ув’я̀зування   увя `зка 
ув’я̀зувати, ув’я̀зати   ввя `зывать, ввяза̀ть; 
увя `зывать, увяза̀ть 

уга̀даний наперѐд   предуга `данный 
угамівнѝк   амортиза `тор, успокоѝтель 
угамо̀ваний   демпфи `рованный 
угамо̀вний   демпфири `рующийся, 
демпфиру `емый, успока `иваемый, 
успока `ивающийся 

угамо̀вувальний   демпфи `рующий 

угамо̀вуваний   демпфири `рующийся, 
демпфиру `емый, успока `иваемый, 
успока `ивающийся 

угамо̀вування   затуха `ние 
угамо̀вувати, гамува̀ти, угамува̀ти   
демпфи `ровать; успока `ивать, успоко `ить; 
сдѐрживать, сдержа `ть 

угамо̀вуватися, угамува̀тися   
успока `иваться; затуха `ть, зату̀хнуть 

угамува̀ння   затуха `ние 
угамува̀ти   демпфи `ровать 
угѝн   вгиб, изги `б, проги `б 
угина̀ння   проги `б 
угина̀ти, увігну̀ти   вгиба̀ть, вогну̀ть; прогиба̀ть, 
прогну `ть 

углѝб   вглубь 
угну̀тий   во̀гнутый 
угну̀тість   во̀гнутость 
угну̀то-   во `гнуто- 
уго̀да   подря `д, сдѐлка 
угранульо̀вний   гранули `руемый, 
гранули `рующийся 

уґрунто̀вний   осно `вывающийся 
угрупо̀вування   группиро `вка 
уґвѝнчений    ввѝнченный 
уґвѝнчення   ввѝнчивание 
уґвѝнчування   вви `нчивание 
уґвѝнчувати, уґвинтѝти   вви `нчивать, 
ввинти `ть 

уда̀ваний   иску `сственный 
уда̀р   пу̀льс, уда̀р 
уда̀рний   уда̀рный 
ударнѝй   ударя `емый, ударя `ющийся 
уда̀рник   уда̀рник 
ударя̀льний   ударя `ющий 
уда̀ря̀ний   ударя `емый, ударя `ющийся 
ударя̀ння   нане `сение уда `ра 
ударя̀ти, уда̀рити   ударя `ть, уда `рить 
удво̀є   вдвойне ` 
удо̀брювання   уда̀бривание 
удо̀брювати, удо̀брити   удобря `ть, удо̀брить 
удоскона̀лений   усоверше `нствованный 
удоскона̀леність   усоверше `нствованность 
удоскона̀лення   соверше `нствование

У 
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удосконалювання                                                                            укомплектовування 

удоскона̀лювання   соверше `нствование, 
усоверше `нствование 

удоскона̀лювати, удоскона̀лити   
соверше `нствовать, усоверше `нствовать 

удоскона̀лювач   усоверше `нствователь 
ужѝваний   употребѝтельный 
ужива̀ння   употреблѐние 
ужѝтий   применённый 
ужитко̀вий   утилита `рный 
ужиття   употреблѐние 
узага̀льнений   обобще `нный, обобщённый, 
сумма̀рный 

узага̀льнення   обобще `ние 
узага̀льнѝй   обобща `емый 
узагальнівнѝй   обобща `ющий 
узага̀льнювальний   обобща `ющий 
узага̀льнюваний   обобща `емый 
узага̀льнювання   обобще `ние 
узага̀льнювати, узага̀льнити   обобща `ть, 
обобщи `ть 

узбі̀ч   отко `с 
узбі̀чний   отко̀сный, шунти `руемый, 
шунти `рующийся, шунтово `й 

узбі̀чник   шунт 
узбі̀ччя   обо̀чина, отко `с 
узбо̀чений   шунти `рованный 
узбо̀чення   шунти `рование 
узбо̀чувальний   шунти `рующий 
узбо̀чуваний   шунти `руемый, 
шунти `рующийся 

узбо̀чування   шунти `рование 
узбо̀чувати, узбо̀чити   шунти `ровать 
узгі̀н   возго̀нка, сублима `ция 
узгі̀нний   сублимацио `нный 
узгі̀р’я   склон горы `, холм 
узго̀джений   акко̀рдный, конгруэ̀нтный, 
координи `рованный, согласо `ванный 

узго̀дженість   акко `рд, конгруэ `нция, ритм, 
согласо `ванность 

узго̀дження   интерфе `йс, координа `ция, 
согласова `ние 

узго̀джування, узго̀дження   
координи `рование, согласова `ние 

узго̀джувати, узго̀дити   координѝровать; 
согласо `вывать, согласова `ть 

уздо̀вж   вдоль 
узѐма   заземлѐние 
узѐмлення   заземлѐние 
уземлѝти, заземлѝти   заземлѝть 
узѐмлювальний   заземля `ющий 
узѐмлюваний   заземля̀емый, заземля̀ющийся 
узѐмлювання   заземлѐние 
уземнѝй   заземля `емый, заземля `ющийся 
узлі̀сок   опу `шка лѐса 
узлі̀сся   опу̀шка лѐса 
ука̀заний   ука `занный 
указа̀ння   указа̀ние 
указнѝй   ука̀зываемый 
ука̀зуваний   ука̀зываемый 
укі̀с   отко `с, скос 
укі̀сний   отко̀сный 
уклада̀льний   укла̀дочный 
уклада̀льник   укла̀дчик 
укла̀даний   заключа̀емый 
уклада̀ння   заключѐние, вклад, прокла `дка, 
прокла `дывание, укла̀дка 

уклада̀ти, укла̀сти   вкла `дывать, вложи `ть; 
заключа `ть, заключи `ть; составля `ть, 
соста `вить; укла `дывать, уложи `ть 

укла̀дення   заключѐние, прокла `дка, 
прокла `дывание, укла̀дка 

укла̀дистий   поместѝтельный 
укла̀дистість   помести `тельность 
уклѐпувальний   вклёпывающий 
уклѐпування   вклёпка, вклёпывание 
уклѐпувати, уклепа̀ти   вклёпывать, 
вклепа `ть 

уклѐпуватися, уклепа̀тися   вклёпываться, 
вклепа `ться 

уклѝнений   вклѝненный 
уклиннѝй   вклѝниваемый, вклѝнивающийся 
уклѝнювальний   вкли `нивающий 
уклѝнюваний   вкли `ниваемый, 
вкли `нивающийся 

уклѝнювання, уклѝнення   вкли `нивание, 
вклине `ние 

уклѝнювати, уклинѝти   вклѝнивать, вклинѝть 
укомплекто̀ваний   укомплекто `ванный 
укомплекто̀ваність   укомплекто `ванность 
укомплекто̀вування   укомплектова `ние
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укомплектовувати                                                                                          ультраскло 

укомплекто̀вувати, укомплектува̀ти   
укомплекто `вывать, укомплектова̀ть 

укомплектува̀ння   укомплектова̀ние 
укоро̀т   укороче `ние 
укоро̀тина   укорочѐние 
укоротнѝй   сокраща̀емый, сокраща̀ющийся, 
убавля `емый, укора `чиваемый, 
укора `чивающийся, укороти `мый 

укоро̀чений   сокращённый, уба `вленный, 
укоро `ченный 

укоро̀чення   сокраще `ние, уба `вка, 
убавле `ние, укорочѐние 

укоро̀чувальний   сокраща `ющий, 
убавля `ющий, укора `чивающий 

укоро̀чуваний   сокраща `емый, 
сокраща `ющийся, убавля `емый, 
укора `чиваемый, укора `чивающийся 

укоро̀чування   сокраще `ние, уба̀вка, 
убавле `ние, укора̀чивание, укорочѐние 

укоро̀чувати, укоротѝти   убавля `ть, 
уба̀вить; укора `чивать, укороти `ть 

уко̀сина   подко `с 
укотко̀ваний   ука̀танный 
укотко̀вувати, укоткува̀ти   ука̀тывать, 
уката `ть 

укоткува̀ння   ука̀тка, ука̀тывание 
уко̀чений   ука̀танный 
укрива̀льний   обвола̀кивающий 
укрѝваний   обвола `киваемый 
укрива̀ння   обвола `кивание 
укрива̀ти, укрѝти   покрыва̀ть; обвола̀кивать, 
обволо `чь; укрыва̀ть, укры `ть 

укривнѝй   обвола̀киваемый 
укрѝтий   укры `тый 
укриття̀   укры `тие 
укрі̀плений   укрепи `вшийся, укреплённый 
укрі̀плення   укрепле `ние 
укрі̀плювальний   укрепля `ющий 
укрі̀плюваний   укрепля `емый, 
укрепля `ющийся, фортификацио `нный 

укрі̀плювання   укрепле `ние 
укрі̀плюватися   укрепля `ться 
укріпля̀ти, укріпѝти   укрепля `ть, укрепи `ть 
укріпнѝй   укрепѝтельный, укрепля `емый, 
укрепля `ющийся 

уку̀пі   совмѐстно 
уку̀тування   уку̀тывание 
уку̀тувати, уку̀тати   уку `тывать, уку `тать 
ула̀мок   обло `мок, оско̀лок 
улашто̀вування   устрое `ние 
улашто̀вувати, улаштува̀ти   устра̀ивать, 
устро `ить 

улаштува̀ння   устрое `ние 
уловѝти   схвати `ть 
уло̀влюваний   ула̀вливаемый 
уло̀влювання   ула̀вливание 
уло̀влювати, уловѝти   ула̀вливать, улови `ть 
уло̀влювач   ловѝтель, ула `вливатель 
уловнѝй   ула̀вливаемый 
уло̀го̀вина   котлови `на, ложби `на, му `льда, 
седлови `на 

уло̀жуватися, уложѝтися   залега `ть, зале `чь 
улюто̀вання   впа̀ивание 
улюто̀вний   впа `иваемый 
улюто̀вувальний   впа `ивающий 
улюто̀вуваний   впа `иваемый 
улюто̀вування   впа `ивание 
улюто̀вувати, улютува̀ти   впа̀ивать, впая `ть 
улютува̀льний   впа `ивающий 
улютува̀ння   впа̀ивание 
у̀льтра-   у̀льтра- 
ультрааку̀стика   ультрааку `стика 
ультраакустѝчний   ультраакусти `ческий 
ультразву̀к   ультразву `к 
ультразвуковѝй   ультразвуково `й 
ультраконденса̀тор   ультраконденса̀тор 
ультракоро̀ткий   ультракоро `ткий 
ультракороткохвильовѝй   
ультракоротковолно `вый 

ультракружлі̀вка   суперцентрифу̀га 
ультрамарѝн   ультрамари `н 
ультрамарѝновий   ультрамари `новый 
ультрамікроско̀п   ультрамикроско `п 
ультрамікроскопі `чний   
ультрамикроскопи `ческий 

ультрамікротерезѝ   ультрамикровесы ` 
ультрапо̀ристість   ультрапо `ристость 
ультрапорцеля̀на   ультрафа̀рфор 
ультраселектѝвний   ультраселекти `вный 
ультраскло̀   ультрастекло `
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ультратермостат                                                                                    уповільнювання 

ультратермоста̀т   ультратермоста̀т 
ультрафі̀льтер   ультрафи `льтр 
ультрафільтрува̀ння   ультрафильтрова `ние 
ультрафіолѐт   ультрафиоле `т 
ультрафіолѐтовий   ультрафиолѐтовый 
ультрацентрифу̀га   ультрацентрифу `га 
ультрацентрифугува̀ння   
ультрацентифугѝрование 

ультрачерво̀ний   ультракра `сный 
у̀мбра   у̀мбра 
умива̀ння   обмыва `ние 
умѝсний   преднамѐренный 
уміснѝй   вмеща `емый 
умістнѝй   вмещаю `щийся 
уміща̀ти, умістѝти   вмеща `ть, вмести `ть 
умі̀щений   вмещённый 
умі̀щуваний   вмещаю `щийся 
умі̀щувати, умістѝти   вмеща `ть, вместѝть 
умо̀ва   обстоя `тельство, усло `вие 
умо̀вний   усло `вный 
умонто̀ваний   вмонти `рованный 
умонто̀вування   вмонти `рование 
умонтува̀ння   вмонти `рование 
умонтува̀ти   вмонти `ровать 
умо̀чний   обма̀киваемый, окуна `емый, 
окуна `ющийся 

умо̀чувальний   окуна `ющий, 
обма̀кивающий 

умо̀чуваний   обма̀киваемый, окуна `емый, 
окуна `ющийся 

умо̀чування   мака̀ние, бмака̀ние 
умо̀чувати, умочѝти  окуна `ть, окуну `ть; 
обма̀кивать, обма̀кнуть 

умуро̀ваний   вма̀занный 
умфо̀рмер   умфо̀рмер 
ум’я̀тень   вмя `тина 
ум’я̀тина   вмя `тина 
уна̀клад   внакла̀дку 
унеспі̀льнення   разобще `ние 
унеспі̀льнювальний   разобща `ющий 
унеспі̀льнювання   разобще `ние 
унеспі̀льнювати, унеспільнѝти   разобща `ть, 
разобщи `ть 

унеспі̀льнювач   разобщи `тель 
уника̀ти   избега̀ть 

уні-   уни- 
уніварія̀нтний   унивариа `нтный 
універма̀г   магазѝн универса `льный 
універса̀л   универса `л 
універса̀льний   универса `льный 
універса̀льність   универса `льность 
універса̀м   универса `м 
універсія̀да   универсиа `да 
уніка̀льний   уника̀льный 
унімодуля̀рний   унимодуля `рный 
уніполя̀рний   униполя `рный 
уніполя̀рність   униполя `рность 
унісо̀н   унисо `н 
уніта̀рний   унита̀рный 
уніфіка̀ція   унифика `ция 
уніфікува̀ти   унифици `ровать 
уніфіля̀р   унифиля `р 
уніфіля̀рний   унифиля `рный 
уніфо̀рма   унифо̀рма 
унормалізува̀ти   унифици `ровать 
унормо̀ваний   норми `рованный 
унормо̀вний   норми `руемый, 
норми `рующийся 

унормува̀ння   норми `рование, нормиро `вка 
унюто̀вувальний   вклёпывающий 
унюто̀вувати, унютува̀ти   вклёпывать, 
вклепа `ть 

унютува̀ння   вклёпка, вклёпывание 
упако̀ваний   расфасо `ванный, упако `ванный 
упако̀вання   та̀ра, упако `вка 
упако̀вувальний   упако `вочный 
упако̀вування   расфасо `вка, упако̀вка 
упакува̀ння   расфасо `вка, упако `вка 
упа̀сти   ру̀хнуть 
упира̀ння   упо̀р 
упиха̀ння   вта̀лкивание 
упиха̀ти, увіпха̀ти, увіпхну̀ти   вта̀лкивать; 
втолка `ть, втолкну `ть 

у̀пір   упо `р 
упові̀льнений   замѐдленный 
упові̀льнення   замедлѐние, сто `порение 
упові̀льний   замедля `ющийся, замедля `емый 
упові̀льнювальний   замедля `ющий 
упові̀льнюваний   замедля `ющийся 
упові̀льнювання   замедлѐние
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уповільнювати                                                                                              усереднення 

упові̀льнювати, уповільнѝти   замедля `ть, 
заме `длить 

упові̀льнювач   замедлѝтель 
упо̀перек   поперёк 
упо̀ра   упо `р 
упо̀рний   упо `рный 
упо̀рсканий   впры `снутый 
упорскнѝй   впры̀скиваемый, 
впры `скивающийся 

упо̀рскувальний   впры `скивающий 
упо̀рскуваний   впры `скиваемый, 
впры `скивающийся 

упо̀рскування   шприцева `ние 
упо̀рскування   впры `скивание 
упо̀рскувати, упо̀рскати   впры `скивать, 
впры `снуть 

упо̀рскувач   впры̀скиватель 
упоряджа̀ти, упорядѝти   устра `ивать, 
устро `ить 

упоря̀дження   разбо̀рка 
упорядко̀вання   благоустро `йство 
упорядко̀вування   благоустро̀йство, разбо̀р, 
разбо̀рка, упорядочѐние, устрое `ние 

упорядко̀вувати, упорядкува̀ти   составля `ть, 
соста `вить; упоря `дочивать, упоря `дочить; 
устра `ивать, устро `ить 

упорядкува̀ння   благоустро `йство, разбо̀р, 
разбо̀рка, упорядочѐние, устрое `ние 

упра̀ва   управлѐние 
упра̀влення   управле `ние 
управля̀ність   управля `емость 
управля̀ння   управле `ние 
управля̀ти   администри `ровать, управля `ть 
упра̀вник   управля `ющий 
управнѝчий   управля `ющий 
упредмѐтнений   овеществлённый 
упредмѐтнення   овеществле `ние 
упредмѐтнювання   овеществле `ние 
упресо̀ваний   впрессо `ванный 
упресо̀вний   впрессо `вывающийся 
упресо̀вувальний   впрессо `вывающий 
упресо̀вуваний   впрессо `вывающийся 
упресо̀вувати, упресува̀ти   впрессо `вывать, 
впрессова `ть 

упрѝскування   впры `скивание 

уприту̀л   в стык соединение, вплотну `ю 
упрова̀джений   внедрённый 
упрова̀джуваний   внедря̀емый, внедря̀ющийся 
упрова̀джувати   внедря `ть 
упрова̀дний   внедря `емый, внедря `ющийся 
ура̀н   ура̀н 
урана̀ти   урана `ты 

ураніні̀т   уранини `т 
ура̀новий   ура `новый 
ураногра̀фія   ураногра `фия 
ураноско̀п   ураноско `п 
ура̀ти   ура `ты 
урва̀ння   обры `в, обрыва `ние 
у̀рвище   обры̀в 
уречѐвлений   овеществлённый 
уречѐвлення   овеществле `ние 
уречевля̀ння   овеществле `ние 
урива̀льний   прерыва `ющий 
урѝваний   прерыва `ющийся 
урѝваність   отры̀вистость 
урива̀ння   обры `в, обрыва `ние 
урива̀ти, урва̀ти   прерыва `ть, прерва `ть 
урѝвистий   обры̀вистый 
урѝвний   отры `вистый, прерыва `ющийся 
урѝвок   обры `вок, фрагмѐнт 
урѝвчастий   обры̀вистый, отры `вистый 
урѝвчастість   отры̀вистость, преры̀вистость 
урівнѝй   ура̀вниваемый, ура `внивающийся 
урівнова̀ження   бала̀нс 
урі̀внювальний   ура `внивающий 
урі̀внюваний   ура̀вниваемый, 
ура `внивающийся 

уріз   урѐз 
урі̀заний   уре `занный 
урі̀зання   ущемлѐние 
урі̀зування   ущемлѐние 
урі̀зувати, урі̀зати   уре `зывать, уреза̀ть 
урожа̀й   урожа `й 
уро̀збіг   вразбѐжку 
уро̀здріб   вро `зницу 
уро̀зкид   в разбро `с 
урочѝстий   возвы̀шенный 
урухо̀млювання   приведе `ние в движе `ние 
усерѐднений   осреднённый, усреднённый 
усерѐднення   усредне `ние
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усереднювання                                                                                          устатковувати 

усерѐднювання   усредне `ние 
усерѐднювати, усерѐднити   усредня `ть, 
усредни `ть 

усипа̀ти, усѝпати   усыпа `ть, усы `пать 
усиха̀ння   уса̀дка при высыха `нии, усу̀шка, 
усыха `ние 

усиха̀ти, усо̀хнути   усыха `ть, усо `хнуть 
усі̀чений   усечённый 
ускла̀днений   осложнённый, усложнённый 
ускла̀днення   осложне `ние 
ускладнѝй   осложня̀емый, осложняющѝйся 
ускла̀днювальний   осложняющи `й 
ускла̀днюваний   осложня `емый, 
осложняющи `йся 

ускла̀днювання   осложне `ние 
ускла̀днювати, ускладнѝти   осложня `ть, 
осложни `ть; усложня `ть усложнѝть 

усмо̀ктаний   впѝтанный, всо `санный 
усмокта̀ння    впѝтывание 
усмокта̀ти   впита̀ть, всоса `ть 
усмоктнѝй   впѝтываемый, впѝтывающийся, 
вса̀сываемый, вса̀сывающийся 

усмо̀ктувальний  впи `тывающий, 
вса `сывательный, вса `сывающий 

усмо̀ктувальність   вса `сываемость 
усмо̀ктуваний   впи `тываемый, 
впи `тывающийся, вса̀сываемый, 
вса̀сывающийся 

усмо̀ктування   впи `тывание, вса `сывание 
усмо̀ктувати, усмокта̀ти   вса̀сывать, всоса̀ть 
усмо̀ктувач   вса̀сыватель 
усорбо̀ваний   сорбѝрованный 
усорбува̀ння   сорбѝрование 
усорбува̀ти   сорбѝровать 
усо̀хнення   уса̀дка при высыха `нии 
успадкува̀ти   унаслѐдовать 
успецифіко̀ваний   специфици `рованный 
успеціялізо̀ваний   специализи `рованный 
успеціялізува̀ння   специализа `ция 
устабілізо̀ваний   стабилизо `ванный 
устабілізо̀вний   стабилизи `рующийся 
устабілізува̀ння   стабилиза `ция, 
стабилизи `рование 

уста̀ва   устано `вка 

уставля̀ти, устано̀вляти; уста̀вити   
монти `ровать, смонти `ровать 

уста̀лений   стабилизи `рованный, 
стациона `рный, установи `вшийся, 
усто `йчивый 

уста̀леність   стабилиза `ция, усто `йчивость 
усталеннѝй   стабилизи `руемый, 
стабилизи `рующийся 

уста̀лення   стабилиза `ция, 
стабилизи `рование, установле `ние 

уста̀лювальний   стабилизи `рующий 
уста̀люваний   стабилизи `руемый, 
стабилизи `рующийся 

уста̀лювання   стабилиза `ция, 
стабилизи `рование, установле `ние 

уста̀лювати, уста̀лити   стабилизѝровать 
уста̀лювач   стабилиза `тор 
устандарто̀ваний, застандарто̀ваний   
стандартизи `рованный 

устандарто̀вний   стандартизи `руемый 
устано̀ва   заведѐние, учрежде `ние 
устано̀влений   устано `вленный 
устано̀влення   устано `вка, установле `ние, 
учреждѐние 

устано̀влювальний   устана `вливающий 
устано̀влюваний   устана `вливаемый, 
устана `вливающийся 

устано̀влювання   устано `вка, установле `ние, 
учреждѐние 

устано̀влювати, установѝти   устана̀вливать, 
установи `ть 

устано̀вний   устана `вливаемый, 
установи `тельный, устано `вочный 

устано̀вник   устано `вщик 
устано̀вчий   устана `вливающий, 
устана `вливающийся, установи `тельный 

устатко̀ваний   обору `дованный, 
обста̀вленный 

устатко̀вання   аппара `т, обору `дование, 
устро `йство 

устатко̀вний  обору `дуемый 
устатко̀вуваний   обору̀дуемый 
устатко̀вування   обору̀дование 
устатко̀вувати, устаткува̀ти   обору `довать; 
обставля `ть, обста̀вить
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устаткувальний                                                                                              уторований 

устаткува̀льний   обору̀дующий 
устаткува̀ння   обору `дование 
усті̀йний   осветля `емый, осветля `ющийся, 
отсто `йный 

усті̀йник   лову `шка, отсто̀йник 
усто̀ювальний   осветля `ющий, 
отста `ивающий 

усто̀юваний   осветля `емый, осветля̀ющийся 
усто̀ювання   осветле `ние, отста `ивание 
усто̀ювати, усто̀яти   осветля `ть, осветли `ть 
усто̀юватися, устоя̀тися   отста̀иваться, 
отстоя `ться 

устоя̀ний   отстоя `вшийся, устоя `вшийся 
усто̀яння   осветлѐние 
уструктуро̀ваний   структури `рованный 
уструктурува̀ння   структури `рование 
усува̀льний   удаля `ющий 
усу̀ваний   удаля `емый 
усува̀ння   удалѐние, устране `ние 
усувнѝй   удаля `емый, удаляю̀щийся 
усу̀нений   удалённый 
усу̀нення   удале `ние, устране `ние 
усуспі̀льнений   коллективизи `рованный, 
обобществле `нный 

усуспі̀льнення   коллективиза `ция, 
обобществле `ние 

усуспі̀льнювання   обобществле `ние 
усуспі̀льнювати, усуспільнити   
обобществля `ть, обобществи `ть 

у̀твір   образова `ние, формирова `ние, 
формо `вка 

утвірнѝй   образу̀емый, образу `ющийся, 
создава̀емый 

утво̀рений   образо̀ванный, со `зданный 
утво̀рення   образова `ние, формирова `ние, 
формо `вка 

утво̀рювальний   образу̀ющий 
утво̀рюваний   образу̀емый, создава̀емый 
утво̀рювання   образова `ние, создава̀ние, 
формирова `ние, формо `вка 

утво̀рювати, утворѝти   образо̀вывать, 
образова `ть; создава `ть, созда̀ть; 
формирова `ть, формова `ть 

утѐплений   отеплённый, утеплённый 
утѐплення   отеплѐние, утепле `ние 

утѐплювальний   отепли `тельный, 
отепля `ющий, утепли `тельный 

утѐплювання   отепле `ние, утеплѐние 
утѐплювати, утеплѝти   отепля `ть, отепли `ть 
утѐплювач   отепли `тель, утепли `тель 
утепля̀ти, утѐплювати, утеплѝти   утепля `ть, 
утепли `ть 

утерміно̀ваний   термини `рованный 
утиліза̀тор   утилиза `тор 
утилізаці̀йний   утилизацио `нный 
утиліза̀ція   утилиза̀ция 
утилізува̀ння   утилиза `ция 
утилізува̀ти, зутилізува̀ти   утилизи `ровать 
утиліта̀рний   утилита `рный 
утиль   утѝль 
утѝнок   обре `зок 
утиска̀ти, утисну̀ти   вда̀вливать, вдави `ть 
утовка̀ти, утовктѝ   утрамбо̀вывать, 
утрамбова `ть 

уто̀вчення   утрамбо `вка 
уто̀вчувальний   утрамбо̀вочный 
уто̀вчування   утрамбо̀вка 
утоло̀чений   утрамбо `ванный 
утоло̀чення   утрамбо `вка 
утоло̀чувальний   утрамбо `вочный 
утоло̀чування   утрамбо̀вка 
утоло̀чувати, утолочѝти   утрамбо̀вывать, 
утрамбова `ть 

уто̀ма   уста̀лость, утомле `ние 
утомѝтися   уста `ть 
уто̀млений   утомлённый 
уто̀мленість   уста̀лость 
уто̀млення   уста̀лость, утомле `ние 
утомлѝвий   утомля `ющийся 
уто̀мливість   утомля `емость 
уто̀млюваний   утомля̀емый, утомля̀ющийся 
уто̀млюваність   уста `лость, утомля `емость 
уто̀млювання   уста̀лость, утомлѐние 
уто̀млювати, утомѝти   утомля `ть, утоми `ть 
уто̀млюватися   устава `ть 
уто̀мний   уста̀лостный, утомля `емый 
уто̀птування   трамбова `ние 
уто̀птувати, утопта̀ти   трамбова `ть; 
ута̀птывать, утопта `ть 

уторо̀ваний   раска̀танный
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уторовування                                                                                                     фабрикат 

уторо̀вування   раска `тывание 
уторо̀вувати, уторува̀ти   раска `тывать, 
раската `ть 

утото̀жнений   иденти `ческий 
уто̀чнення   уточне `ние 
уто̀чнювання   уточне `ние 
уто̀чнювати, уточнѝти   уточня `ть, уточни `ть 
утрѝмання   иждевѐние, содержа `ние, 
удержа `ние 

утримнѝй   уде `рживаемый, 
уде `рживающийся 

утрѝмувальний   удѐрживающий 
утрѝмуваний   удѐрживаемый, 
удѐрживающийся 

утрѝмування   содержа̀ние 
утрѝмувати, утрѝмати   содержа `ть; 
удѐрживать, удержа `ть 

утру̀днення   утяжеле `ние 
утру̀днювання   утяжелѐние 
утру̀днювати   причини `ть затрудне `ния 
утрудня̀ти   затрудня `ть 
утряса̀ти, утрястѝ   утряса̀ть, утрястѝ 
утулко̀вий  вту̀лочный 
уту̀лок   вту̀лка 
у̀тфель   у̀тфель 
уфахо̀вувати, уфахува̀ти   
специализи `ровать 

уфаховува̀тися, уфахува̀тися   
специализи `роваться 

ухва̀ла   постановле `ние, реше `ние 
ухва̀лений   постано `вленный, решённый 
ухва̀лення   решѐние 
ухва̀лювання   реше `ние 
ухва̀лювати, ухвалѝти   реша `ть, реши `ть 
у̀хил   укло `н 
ухиля̀тися, ухилѝтися   уклоня `ться, 
уклони `ться 

ухна̀ль   гвоздь подко `вный 
учѝти, вѝвчити  обуча̀ть, обучи `ть 
ушко̀да   ава̀рия 
ушко̀джений   повреждённый 
ушко̀джувальний   поврежда̀ющий 
ушко̀джуваний   поврежда̀емый, 
поврежда̀ющийся 

ушко̀джувати   поврежда `ть, повредѝть 

ушкоднѝй   поврежда̀емый, поврежда̀ющийся 
ушляхѐтненість   леги `рованность 
ушляхѐтнення   облагора `живание 
ушто̀вхування   вта̀лкивание 
ушто̀вхувати, уштовхну̀ти   вта̀лкивать; 
втолка `ть, втолкну `ть 

ушто̀вхувач   вта̀лкиватель 
ущѐлина   расще `лина, уще `лье 
ущі̀лка   прокла `дка 
ущі̀льнений   уплотнённый 
ущі̀льненість   уплотнённость 
ущі̀льнення   герметиза̀ция, наби `вка, 
тампона `ж, уплотне `ние 

ущільнѝй   уплотня `емый, уплотня `ющийся 
ущі̀льник   зама̀зка (уплотня `ющая), 
са̀льник, уплотнѐние 

ущільнико̀вий   са̀льниковый 
ущі̀льнювальний   уплотни `тельный, 
уплотня `ющий 

ущі̀льнюваний   уплотня `емый, 
уплотня `ющийся 

ущі̀льнювання   наби `вка, уплотнѐние 
ущі̀льнювати, ущі̀льнити   набива `ть, наби `ть; 
плотни `ть; уплотня `ть, уплотни `ть 

ущі̀льнюватися, ущі̀льнитися   уплотня `ться, 
уплотни `ться 

ущі̀льнювач   уплотне `ние, уплотни `тель 
ущуха̀ння   затиха̀ние 
ущуха̀ти   затиха `ть, успока `иваться 
уя̀влений   предста̀вленный 
уя̀влення   представле `ние 
уя̀влюваний   вообража̀емый, представля̀емый 
уявля̀ння   представле `ние 
уявля̀ти, уявѝти   представля̀ть, предста̀вить 
уя̀вний   вообража̀емый, ка `жущийся, 
мни `мый, фикти `вный 

 
Ф 

 
фа̀брика   фа̀брика 
фабрика̀нт   фабрика `нт 
фабрика̀т   фабрика `т
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фабрикація                                                                                                              фаска 

фабрика̀ція   фабрика `ция 
фабрико̀ваний   фабрику `емый 
фабрикува̀льний   фабрику `ющий 
фабрикува̀ння   фабрика `ция, фабрикова̀ние 
фабрикува̀ти   фабрикова `ть 
фабрѝчний   произво̀дственный, фабрѝчный 
фа̀єрка   конфо `рка 
фа̀за   фа̀за 
фазівнѝй   фази `рующий 
фа̀зний   фа̀зный 
фазо̀ваний   фазѝруемый, фази `рующийся 
фа̀зовий   фа̀зовый 
фазовирівнѝк   фазокомпенса `тор 
фазовирі̀внювання   фазокомпенса̀ция 
фазоінвѐртор   фазоинве `ртор 
фазоіндика̀тор   фазоиндика `тор 
фазокомпенса̀тор   фазокомпенса̀тор 
фазокомпенса̀ція   фазокомпенса̀ция 
фазо̀метер   фазо̀метр 
фазомі̀р   фазо̀метр 
фазооберта̀ч   фазовраща `тель 
фазоперетво̀рювач   фазоинве `ртор 
фазоперетво̀рювач   фазопреобразова `тель 
фазопока̀жчик   фазоиндика `тор, 
фазоуказа `тель 

фазорегуля̀тор   фазорегуля `тор 
фазорозщі̀плювач   фазорасщепѝтель 
фазотро̀н   фазотро `н 
фазочасто̀тний   фазочасто̀тный 
фазува̀льний   фазѝрующий 
фазува̀ння   фазѝрование 
фазува̀ти, сфазува̀ти   фазѝровать 
файл   файл 
фа̀кел   фа̀кел 
факсѝміле   факси `миле 
факт   факт 
фактѝчний   факти `ческий 
фа̀ктор   фа̀ктор 
факторія̀л   факториа `л 
факту̀ра   факту̀ра 
факту̀рний   факту̀рный 
факультатѝвний   факультати `вный 
факультѐт   факультѐт 
фал   фал 
фалдува̀ння   гофри `рование 

фалдува̀ти   гофри `ровать 
фа̀лець   фальц 
фа̀лінь   фа̀линь 
фалрѐп   фалре `п 
фальц   фальц 
фальцапара̀т   фальцапара `т 
фальцгѐбель   фальцге `бель, фальцго `бель 

фальцго̀бель   фальцге `бель, фальцго `бель 
фальцюва̀льний   фальцу `ющий 
фальцюва̀ння   фальцева `ние 
фальцюва̀ти   фальцева `ть 
фальшѝвий   ло̀жный, фальши `вый 
фанѐра   фане `ра 
фанѐрний   фане `рный, фане `рочный 
фанеро̀ваний   фанеро `ванный 
фанерува̀ння   фанерова `ние 
фанерува̀ти   фанерова `ть 
фанто̀мний   фанто `мный 
фа̀ра   фа̀ра 
фара̀да   фара̀да 
фарадиза̀ція   фарадиза `ция 
фа̀рба   кра `ска 
фарбо̀ваний   кра̀шенный, окра `шиваемый, 
окра `шивающийся 

фарбо̀вання   окра̀ска 
фарбува̀льний   краси `льный, 
окра `шивающий 

фарбува̀льня   краси `льня 
фарбува̀ння   вы `краска, краше `ние, 
нане `сение покра̀ски, окра `ска, 
окра `шивание, покра `ска 

фарбува̀ти, пофарбува̀ти   выкра̀шивать, 
вы `красить; кра `сить; кра̀шивать, окра̀сить 

фарва̀тер   фарва̀тер 
фариномѐтер   фариноме `тр 
фармако̀лог   фармако `лог 
фармаколо̀гія   фармаколо `гия 
фармакохѐмія   фармакохи `мия 
фарма̀ція   фарма̀ция 
фарту̀х   фа̀ртух 
фартухо̀вий   фа̀ртучный 
фаса̀д   фаса̀д 
фаса̀дний   фаса `дный 
фасѐт   фасѐт 
фа̀ска   фа̀ска

Ф 
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фасон                                                                                                             фільтерпрес 

фасо̀н   фасо̀н 
фасо̀нний   фасо̀нный 
фасува̀льний   фасо `вочный 
фасува̀льник   фасовщи `к 
фасува̀ти   фасова̀ть 
фахвѐрк   фахве `рк 
фахівѐць   специали `ст 
фаховѝй   профессиона `льный 
фацѐт   фацѐт 
фацетува̀ння   фацети `рование 
фа̀ція   фа̀ция 
фашѝна   фаши `на 
фашѝнний   фашѝнный 
фая̀нс   фая `нс 
фая̀нсовий   фая `нсовый 
фен   фен 
феназѝн   феназѝн 
фено̀л   фено `л 
фенопла̀сти   фенопла `сты, смо `лы фено `ло-
альдегѝдные 

фера̀т   ферра `т 
феримагнетѝзм   ферримагнети `зм 
ферѝти   ферри `ты 
ферѝтний   феррѝтный 
фѐрма   фѐрма 
фермѐнт   фермѐнт, энзи `м 
фермента̀тор   фермента `тор 
ферментаці̀йний   бродѝльный 
фермента̀ція   броже `ние, фермента `ция 
ферментува̀ти   бродѝть 
ферментува̀ти   ферменти `ровать 
фѐрмій   фѐрмий 
фероалюмі̀ній   ферроалюми `ний 
феробо̀р   ферробо̀р 
ферована̀дій   феррована `дий 
феровольфра̀м   ферровольфра `м 
феромагнетѝзм   ферромагнети `зм 
феромагнѐтик   ферромагне `тик 
фероманґа̀н   феррома `рганец 
феромолібдѐн   ферромолибдѐн 
фероні̀кель   феррони `кель 
фероніхро̀м   ферронихро `м 
феростоп   ферроспла `в 
феротита̀н   ферротита `н 
ферохро̀м   феррохро `м 

фесто̀н   фесто̀н 
фетр   фетр 
фехра̀ль   фехра `ль 
фі̀бра   фѝбра 
фібриля̀ція   фибрилля `ция 
фібрѝн   фибри `н 
фібриногѐн   фибриноге `н 
фіброї̀н   фиброѝн 
фібролі̀т   фиброли `т 
фібролі̀товий   фиброли `товый 
фігу̀ра   фигу `ра 
фігу̀рний   фигу `рный 
фігу̀рно-   фигу `рно- 
фі̀дер   фи `дер 
фі̀дерний   фи `дерный 
фі̀зика   фи `зика 
фізѝчний   физи `ческий 
фі̀зіологі̀чний   физиологи `ческий 
фізіоло̀гія   физиоло `гия 
фікса̀ж   закрепѝтель, фикса `ж 
фікса̀тор   фикса `тор 
фіксаці̀йний   фиксацио `нный 
фікса̀ція   фикса `ция 
фіксівнѝй   фиксѝруемый, фикси `рующий 
фіксо̀ваний   фикси `руемый, 
фикси `рующийся 

фіксува̀льний   фиксацио `нный, 
фикси `рующий 

фіксува̀ння   фикси `рование 
фіксува̀ти   фиксѝровать 
фіктѝвний   фикти `вный 
фі̀кція   фи `кция 
філігра̀нний   филигра `нный 
фільдеко̀с   фильдеко `с 
фільє̀р   фильѐр 
фільє̀ра   филье `ра 
фільм   фильм 
фільмоко̀пія   фильмоко `пия 
фільмопа̀к   фильмопа̀к 
фільмоско̀п   фильмоско `п 
фільмоста̀т   фильмоста̀т 
фільмотѐка   фильмотѐка 
фільмофо̀н   фильмофо̀н 
фі̀льтер   фильтр 
фільтерпрѐс   фильтрпре `сс
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фільтрат                                                                                                   флюоресценція 

фільтра̀т   фильтра̀т 
фільтра̀тний   фильтра `тный 
фільтра̀ція   фильтра̀ция 
фільтрівнѝй   фильтру `ющий 
фільтрі̀вність   фильтру `емость 
фільтро̀ваний   фильтро `ванный, 
фильтру `емый, фильтру `ющийся 

фільтро̀ваність   фильтру `емость 
фільтровентиля̀ція   фильтровентиля `ция 
фільтротканѝна   фильтротка `нь 
фільтрува̀льний   фильтру `ющий 
фільтрува̀ння   фильтра `ция, фильтрова `ние 
фільтрува̀ти   фильтрова `ть 
фільц   фильц 
фінансува̀ння   финанси `рование 
фінансува̀ти, профінансува̀ти    
финанси `ровать 

фіні̀метер   финѝметр 
фіні̀фть   фини `фть 
фі̀ніш   фи `ниш 
фі̀нішер   фи `нишер 
фі̀нішний   фи `нишный 
фінішува̀ння   финиши `рование 
фіолѐтовий   фиоле `товый 
фі̀ра   теле `га 
фіра̀нка   занаве `ска 
фі̀рма   фѝрма 
фірн   фирн 
фі̀рновий   фѝрновый 
фі̀тинг   фѝтинг 
фі̀то-   фи `то- 
фітотро̀н   фитотро `н 
фітохѐмія   фитохи `мия 
фіш   фиш 
фішба̀лка   фишба̀лка 
фіялко̀вий   фиолѐтовый 
флаво̀н   флаво `н 
флагшто̀к   флагшто `к 
флако̀н   флако `н 
флако̀нний   флако `нный 
фланг   фланг 
фланѐль   флане `ль 
фланѐльний   флане `льный 
фла̀нець   губа̀, фла̀нец 
фланк   фланк 

фла̀нцевий   фла̀нцевый 
фланцюва̀ння   фланцева `ние 
фланцюва̀ти   фланцева `ть 
флат   флат 
фла̀тер   фла̀ттер 
флѐгма   рефлю `кс, флѐгма 
флегматиза̀тор   флегматиза `тор 
флегматиза̀ція   флегматиза `ция 
флейц   флейц 
флейцюва̀ння   флейцова `ние 
флейцюва̀ти   флейцева `ть 
флейцьо̀ваний   флейцо `ванный 
флексу̀ра   флексу̀ра 
флер   флёр 
флі̀гель   фли `гель 
флінт   флинт, флинтгла `с 
флінтгла̀с   флинт, флинтгла `с 
флогісто̀н   теплоро `д 
флокуля̀тор   флокуля `тор 
флокуля̀ція   флокуля `ция 
флот   арма̀да 
флота̀тор   флота̀тор 
флота̀тори   флотореаге `нты 
флотаці̀йний   флотацио `нный 
флота̀ція   всплыва `ние, флота `ция 
флотува̀ти   флоти `ровать 
флуктуаці̀йний   флуктуацио `нный 
флуктуа̀ція   флюктуа `ция 
флу̀ор   фтор 
флуоресцѐнтний   флюоресце `нтный 
флуоресцѐнція   флюоресце `нция 
флуоресціюва̀льний   флюоресцѝрующий 
флуоресціюва̀ти   флюоресци `ровать 
флюорѝметер   флюоро `метр, флуори `метр 
флюорѝт   флюори `т 
флуорогра̀фія   флюорогра `фия 
флуоро̀метер   флюоро `метр, флуори `метр 
флуороско̀п   флюороско `п 
флю̀гер   флю `гер 
флю̀герний   флю `герный 
флюї̀д   флюи `д 
флюктуюва̀ти   флюктуи `ровать 
флю̀ор   фтор 
флюоресцѐнтний   флюоресце `нтный 
флюоресцѐнція   флюоресце `нция
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флюоресціювальний                                                                                   формування 

флюоресціюва `льний   флюоресци `рующий 
флюоресціюва `ти   флюоресци `ровать 
флюорогра̀фія   флюорогра `фия 
флюоропла̀ст   политетрафторэтиле `н 
флюороско̀п   флюороско `п 
флюс   пла̀вень, флюс 
флю̀совий   флю̀совый 
флюсува̀ння   флюсова `ние 
флюсува̀ти   флюсова `ть 
флю̀тбет   флю `тбет 
флю̀ор   фтор 
фля̀га   сулѐя, бу̀тыль, фля `га 
фок   фок 
фока̀льний   фока̀льный 
фо̀кус   фо̀кус 
фо̀кусний   фока `льный, фо `кусный 
фокусо̀ваний   фокуси `рованный, 
фокуси `руемый, фокуси `рующийся 

фокусува̀льний   фокуси `рующий 
фокусува̀ння   фокуси `рование, 
фокусиро `вка 

фокусува̀ти, сфокусува̀ти   фокусѝровать, 
сфокуси `ровать 

фо̀лієвий   фо `льговый 
фо̀лійний   фо `льговый 
фо̀ліо   фо̀лио 
фо̀лія   фольга̀ 
фольга̀   фольга̀ 
фо̀льго̀вий   фо̀льговый 
фон   фон 
фонд   фонд 
фо̀ндовий   фо `ндовый 
фондовідда̀ча   фондоотда `ча 
фондомі̀сткість   фондоёмкость 
фонѐма   фонѐма 
фоні̀чний   фони `ческий 
фо̀новий   фо `новый 
фоногра̀ма   фоногра `мма 
фоно̀граф   фоно̀граф 
фоногра̀фія   фоногра `фия 
фоно̀метер   фоно `метр 
фономѐтрія   фонометри `я 
фоноско̀п   фоноско `п 
фонотѐка   фонотѐка 
фонта̀н   фонта `н 

фонта̀новий   фонта `нный 
фонтанува̀льний   фонтани `рующий 
фонтанува̀ння   фонтани `рование 
фонтанува̀ти   фонтани `ровать 
фор-   фор- 
форва̀куум   форва `куум 
фордеві̀нд   фордевѝнд 
фо̀рзац   фо `рзац 
форка̀мера   форка `мера 
фо̀рма   га̀битус, фо `рма 
формалі̀н   формалѝн 
форма̀нт   форма̀нт 
форма̀нта   форма̀нта 
форма̀т   форма `т 
форма̀тний   форма̀тный 
форма̀тор   модифика `тор 
форма̀ція   форма̀ция 
формва̀р   формва̀р 
формівнѝй   формѝрующий, формо̀вочный, 
форму `ющий 

формо̀ваний   формиро `ванный, 
форми `руемый, форми `рующийся, 
форму `емый 

формо̀ваність   форми `руемость 
формо̀вання   формирова `ние, формо `вка 
формовѝй   формово `й 
формовѝтвір   формообразова `ние 
формозмі̀на   формоизмене `ние 
формозмі̀нення   формоизмене `ние 
формозмі̀нний   формоизменя `ющий 
формозмі̀нність   формоизменя `емость 
формозмі̀нювання   формоизмене `ние 
формомѝйня   формомо `йка 
формості̀йкість   формоусто `йчивость 
формотві̀рний   формообразу `ющий 
формотво̀рення   формообразова̀ние 
формотрима̀ч   формодержатель 
формоу̀твір   формообразова `ние 
формоутво̀рення   формообразова̀ние 
формоутво̀рювання   формообразова `ние 
формува̀льний   форми `рующий, 
формо `вочный, форму `ющий 

формува̀ння   образова `ние, формирова `ние, 
формо `вка
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формувати                                                                                                  фотознімання 

формува̀ти, сформува̀ти   формирова `ть, 
формова `ть; образо̀вывать, образова `ть 

формува̀ч   формо̀вщик 
фо̀рмула   фо̀рмула, формули `рование, 
формулиро `вка 

формулівнѝй   формули `рующий 
формулю̀вальний   формули `рующий 
формулюва̀ння   формули `рование, 
формулиро `вка 

формулюва̀ти, сформулюва̀ти   
формули `ровать 

формуля̀р   формуля `р 
формуля̀рний   формуля `рный 
формульо̀ваний   формули `руемый 
форні̀р   дикт, фане `ра 
форні̀рний   дѝктовый, фане `рный, 
фане `рочный 

форніро̀ваний   фанеро `ванный 
форнірува̀ння   фанерова `ние 
форнірува̀ти   фанерова `ть 
фо̀рпік   фо̀рпик 
форпо̀ст   форпо `ст 
форса̀ж   форса̀ж 
форса̀жний   форса `жный 
форсівнѝй   форси `рующий 
форсо̀ваний   форси `руемый 
форсува̀льний   форси `рующий 
форсува̀ння   форси `рование 
форсува̀ти, сфорсува̀ти   форси `ровать 
форсу̀нка   форсу̀нка 
фортифікаці̀йний   фортификацио `нный 
фортифіка̀ція   фортифика `ция 
форштѐвень   форште `вень 
форшто̀с   форшто̀сс 
фосиліза̀ція   фоссилиза `ция 
фосфа̀т   фосфорноки `слый 
фосфатиза̀ція   фосфати `рование 
фосфатува̀ння   фосфати `рование 
фосфатува̀ти, нафосфатува̀ти   
фосфати `ровать 

фосфі̀ди   фосфѝды 
фосфі̀дний   фосфо̀ристый 
фо̀сфор   фо̀сфор 
фосфоресцѐнція   фосфоресце `нция 
фосфо̀ристий   фосфо `ристый 

фосфорѝт   фосфори `т 
фосфорѝчний   фосфори `ческий 
фосфорѝчність   фосфори `чность 
фо̀сфорний   фо̀сфорный 
фосфоровмі̀сний   фосфоросодержа `щий 
фо̀сфорогра̀фія   люминогра `фия, 
фосфорогра `фия 

фосфороско̀п   фосфороско `п 
фот   фот 
фо̀то   фо̀то 
фотоавтома̀т   фотоавтома `т 
фотоаерозніма̀ння   фотоаэросъёмка 
фотоапара̀т   фотоаппара `т 
фотовідбѝток   фотоотпеча̀ток 
фотовідно̀влення   фотовосстановле `ние 
фотовізуа̀льний   фотовизуа `льный 
фотогальвані `чний   фотогальванѝческий 
фотогальваногра̀фія   фотогальваногра `фия 
фотогравѝльний   фотогравирова̀льный 
фотогравю̀ра   фотогравю `ра 
фотограмметрѝчний   
фотограмметри `ческий 

фотограммѐтрія   фотограммѐтрия 
фотографівнѝй   фотографи `рующий 
фотогра̀фія   фо̀то, фотогра `фия, 
фотосни `мок 

фотографо̀ваний   фотографи `рованный, 
фотографи `руемый, фотографи `рующийся 

фотографува̀льний   фотографи `рующий 
фотографува̀ння   фотографи `рование 
фотографува̀ти, сфотографува̀ти   
фотографи `ровать, сфотографи `ровать 

фотодіо̀д   фотодио̀д 
фотодру̀к   фотопеча̀ть 
фотоелѐктрика   фотоэлектри `чество 
фотоелектрѝчний   фотоэлектри `ческий 
фотоелектро̀ліз   фотоэлектро `лиз 
фотоелектро̀н   фотоэлектро `н 
фотоелемѐнт   фотоэлеме `нт 
фотоему̀льсія   фотоэму `льсия 
фотоефѐкт   фотоэффѐкт 
фотозбі̀льшення   фотоувеличе `ние 
фотозбі̀льшувач   фотоувеличи `тель 
фотозв’язо̀к   фотосвя `зь 
фотозніма̀ння   фотосъёмка
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фотоілюстрація                                                                                                фрезівний 

фотоілюстра̀ція   фотоиллюстра `ция 
фотоімпульса̀тор   фотоимпульса̀тор 
фотойоніза̀ція   фотоиониза `ция 
фотока̀мера   фотока `мера 
фотокато̀д   фотокато `д 
фотокольорѝметер   фотоколори `метр 
фотокопіюва̀ння   фотокопи `рование 
фотоко̀пія   фотоко `пия 
фотоксилогра̀фія   фотоксилогра̀фия 
фото̀ліз   фото̀лиз 
фотолітогра̀фія   фотолитогра `фия 
фотолюмінесцѐнтний   
фотолюминесце `нтный 

фотолюмінесцѐнція   фотолюминесце `нция 
фото̀метер   фото̀метр 
фотомѐтрія   фотомѐтрия 
фотомеха̀ніка   фотомеха `ника 
фото̀н   фото `н 
фотооб’єктѝв   фотообъекти `в 
фотоокѝснення   фотоокисле `ние 
фотоо̀пір   фотосопротивле `ние 
фотопапі̀р   фотобума̀га 
фотопередава̀ч   фотопереда `тчик 
фотопі̀дкладка   фотоподло `жка 
фотопідсѝлювальний   фотоусилѝтельный 
фотоплаті̀вка   фотопласти `нка 
фотоплі̀вка   фотоплёнка 
фотополярѝметер   фотополяримѐтр 
фотоприєдна̀ння   фотоприсоедине `ние 
фотоприйма̀ч   фотоприёмник 
фотопрові̀дний   фотопроводя `щий 
фотопровіднѝк   фотопроводни `к 
фотопрові̀дність   фотопрово `дность 
фотопру̀жність   фотоупру `гость 
фотореду̀кція   фотореду `кция 
фотореєстра̀тор   фоторегистра `тор 
фотореєстра̀ція   фоторегистра `ция 
фотореєструва̀льний   
фоторегистри `рующий 

фоторезѝстор   фоторези `стор 
фоторелѐ   фотореле ` 
фоторепроду̀кція   фоторепроду `кция 
фоторѐтуш   фоторе `тушь 
фоторитува̀льний   фотогравирова̀льный 
фоторо̀зклад   фоторазложе `ние 

фоторозклада̀ння   фоторазложе `ние 
фоторозкла̀дення   фоторазложе `ние 
фоторозщѐплення   фоторасщеплѐние 
фоторозщі̀плювання   фоторасщепле `ние 
фотосѝнтез   фотоси `нтез 
фотоспа̀лах   фотовспы `шка 
фотоста̀т   фотоста̀т 
фотоста̀тний   фотоста `тный 
фотостру̀м   фотото `к 
фотосфѐра   фотосфе `ра 
фототелеграфі `я   фототелеграфи `я 
фототеодолі `т   фототеодоли `т 
фототѝпія   фототи `пия 
фототопогра̀фія   фототопогра `фия 
фототрансформа̀тор   фототрансформа `тор 
фотофо̀н   фотофо̀н 
фотофоні̀чний   фотофони `ческий 
фотохѐмія   фотохи `мия 
фотохромі̀я   фотохроми `я 
фотоцинкогра̀фія   цинкогра `фия 
фотоша̀р   фотосло̀й, слой фотографѝческий 
фотоя̀дерний   фотоя `дерный 
фрагмѐнт   фрагмѐнт 
фракту̀ра   фракту̀ра 
фракту̀рний   фракту `рный 
фракці̀йний   фракцио `нный 
фракціюва̀льний   фракциони `рующий 
фракціюва̀ння   фракциони `рование 
фра̀кція   фра̀кция 
фраму̀га   фраму̀га 
фра̀нко   фра `нко 
франкува̀ння   франки `рование 
фра̀нцій   фра `нций 
фрахт   фрахт 
фрахто̀вий   фрахто `вый 
фрахтува̀ння   фрахтова `ние 
фрахтува̀ти   фрахтова `ть 
фрега̀т   фрега `т 
фрѐза̀   фрѐза̀, шаро `шка 
фрѐзер   фре `за ` 
фрѐзерний   фре `зерный, шаро `шечный 
фрѐзерно-   фрѐзерно- 
фрезерува̀льний   фрезерова `льный 
фрезерува̀ння   фрезерова `ние 
фрезівнѝй   шаро̀шечный
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фрезований                                                                                                      хвилинний 

фрезо̀ваний   фрезеро̀ванный, фрезеру̀емый 
фрезува̀льний   фрезерова `льный, 
фрезеру `ющий 

фрезува̀ння   фрезерова `ние, шароше `ние 
фрезува̀ти   фрезерова `ть 
фрео̀н   фрео `н 
фрео̀новий   фрео̀новый 
фрѐска   фрѐска 
фрѐсковий   фрѐсковый 
фрѐтинг-   фре `ттинг- 
фриго̀рія   фриго̀рия 
фриз   фриз 
фрѝзовий   фри `зовый 
фрикці̀йний   фрикцио `нный 
фрѝта   фрѝтта 
фритува̀ння   фриттова `ние 
фришува̀ння   фришева `ние 
фронт   фронт 
фронта̀льний   фронта `льный 
фронта̀льність   фронта `льность 
фронтиспі̀с   фронтиспи `с 
фронто̀н   фронто̀н 
фронто̀нний   фронто `нный 
фрукт   фрукт 
фрукто̀вий   фрукто `вый 
фрукто̀за   фрукто̀за 
фторопла̀ст   политетрафторэтилѐн 
фторопла̀сти   фторопла `сты 
фуга̀нок   фуга `нок 
фуга̀с   фуга `с 
фуга̀сний   фуга `сный 
фугітѝвність   фугити `вность 
фугува̀льний   фугова `льный, фуго̀вочный 
фугува̀ння   фугова `ние 
фугува̀ти   фугова̀ть 
фуміга̀нт   фумига̀нт 
фуміга̀ція   фумига `ция 
фунгіцѝди   фунгици `ды 
фунда̀мент   основа `ние, фунда̀мент 
фундамента̀льний   основа `тельный, 
фундамента `льный  

фундамента̀льність   фундамента̀льность 
фунда̀ментний   фунда `ментный 
фунда̀тор   учредѝтель 
фунікулѐр   фуникулёр 

функці̀йний   функциона `льный 
функціона̀л   функциона `л 
функціона̀льний   функциона `льный 
фу̀нкція   фу̀нкция 
фунт   фунт 
фу̀рма   фу̀рма 
фурніту̀ра   фурниту `ра 
фус   оса̀док 
футері̀вка   футеро `вка 
футерува̀льний   футеро `вочный 
футерува̀ти   футерова `ть 
футля̀р   футля `р, чехо `л 
фу̀тор   фу̀тор 
футшто̀к   футшто̀к 
фюзеля̀ж   фюзеля `ж 
фюзѐн   фюзѐн 

 
Х 

 
халцедо̀н   халцедо̀н 
халькогѐни   халькоге `ны 
халькогені `д   халькогени `д 
халькозѝн   халькози `н 
халькопірѝт   халькопири `т 
хальмува̀ння   хальмова `ние 
хаотѝчний   стохасти `ческий, хаоти `ческий 
хара̀ктер   хара `ктер 
характерѝстика   характери `стика 
характеристѝчний   характеристѝческий 
характѐрний   отличи `тельный, прису `щий, 
типи `ческий 

характеро̀граф   характеро `граф 
харчовѝй   пищево `й 
ха̀та   изба̀ 
хатѝна   изба ` 
ха̀тній   дома̀шний 
хвилеві `д   волново `д 
хвилемі̀р   волномѐр 
хвилеподі̀бність   волни `стость 

хвилеподі̀бний   волнообра `зный 

хвилѝна   мину `та 
хвилѝнний   мину̀тный

Х 

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 998
хвилі                                                                                                                      холодіти 

хвѝлі   зыбь 
хвилюва̀ння   волне `ние 
хвилюва̀ти   волнова `ть 
хвѝля   волна ` 
хвиля̀стий   волнѝстый, волнообра̀зный 
хвиля̀стість   волни `стость, волнообра̀зность 
хвильовѝй   волново `й 
хві̀ст   хвост 
хворостя̀ник   тюфя `к 
хвостовѝк   хвостови `к 
хеміза̀ція   химиза̀ция 
хѐмізм   хими `зм 
хемізува̀ння   химиза̀ция 
хемізува̀ти, схемізува̀ти   химизи `ровать 
хеміка̀т   химика `т 
хѐміко-   хими `ко- 
хемілюмінесцѐнтний   
хемилюминесце `нтный 

хемілюмінесцѐнція   хемилюминесце `нция 
хемі̀чний   хими `ческий 
хѐмія   хѝмия 
хемосинтѐз   хемоси `нтез 
хемосо̀рбція   адсо̀рбция хими `ческая, 
хемосо `рбция 

хѝба   дефѐкт, недоста̀ток, непра̀вильность 
хѝбний   ло `жный, непра `вильный, 
оши `бочный 

хѝбність   ло̀жность, оши `бочность 
хилѝти   гну `ть, клони `ть 
хисткѝй   зы `бкий 
хѝсткість   зы `бкость 
хита̀виця   ка̀чка 
хита̀льний   кача `тельный, кача̀ющий, 
коле `блющий, сотряса̀ющий, шата̀ющий 

хѝтаний   качаѐмый, кача̀ющийся, 
коле `блющийся, шата `емый, шата `ющийся 

хита̀ння   вихля `ние, кача̀ние, колеба̀ние, 
колеба `ния, сотрясѐние, шата `ние 

хита̀ти   кача̀ть, колеба `ть, сотряса̀ть 
хита̀ти, (с)хитну̀ти   шата `ть, шатну̀ть 
хита̀тися   шата̀ться 
хиткѝй   зы̀бкий, кача `ющийся, 
коле `блющийся, лабѝльный, 
непостоя `нный, ша `ткий 

хѝткість   ва̀лкость, зы `бкость, ша `ткость 

хиту̀н   ма̀ятник 
хід   ход 
хі̀день   марш ле `стницы 
хіднѝк   тротуа `р, ходо̀к, штрек 
хлипа̀к   кла̀пан 
хлипако̀вий   кла `панный 
хлипаковідкрива̀ч   клапанооткрыва `тель 
хліб   хлеб 
хлібозбира̀ння   хлебоубо `рка 
хлібозбирнѝй   хлебоубо̀рочный 
хлібосхо̀вище   хлебохрани `лище 
хлор   хлор 
хлора̀ль   хлора `ль 
хлорамі̀н   хлорамѝн 
хлорапатѝт   хлорапати `т 
хлорат   хлора `т 
хлора̀тор   хлора `тор 
хлора̀торний   хлора `торный 
хлорбутадіє̀н   хлорбутадие `н 
хлорвіні̀л   хлорвини `л 
хлорѝд   хлори `д 
хлорѝдний   хло̀ристый 
хлорѝн   хлори `н 
хло̀ристий   хло̀ристый 
хлорівнѝй   хлорѝрующий 
хло̀рний   хло `рный 
хлоро̀ваний   хло̀рный 
хлоропрѐн   хлорбутадие `н, хлоропре `н 
хлоропрѐновий   хлоропре `новый 
хлоросрі̀бний   хлорсере `бряный 
хлорофі̀л   хлорофи `лл 
хлорува̀льний   хлори `рующий 
хлорува̀ння, похлорува̀ння   хлори `рование 
хлорува̀ти, похлорува̀ти   хлори `ровать 
хлю̀пати, хлю̀пнути   вспле `скивать, 
всплесну `ть 

хова̀ти, схова̀ти   убира̀ть, убра̀ть 
хода̀к   ходо̀к 
ходовѝй   хо `дкий 
ходозмі̀нний   ходопереме `нный 
ходомі̀р   ходомѐр 
хо̀лод   хо̀лод 
холо̀дження   охлаждѐние 
холодѝти   холодѝть 
холоді̀ти   холодѐть
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холодник                                                                                                        хронографія 

холоднѝк   хладоаге `нт, холоди `льник 
холо̀дник   хладоноси `тель 
холодновальцівни `й   холоднока `танный 
холодновальцюва̀льний   холоднопрока̀тный 
холодновѝтягнений   холоднорастя `нутый 
холоднола̀мкѝй   хладноло `мкий 
холоднола̀мкість   хладноло `мкость 
холодноломкѝй   хладноло `мкий 
холоднопровальцьо̀ваний   
холоднока `танный 

холоднорозчѝнний   холоднораствори `мый 
холоднотя̀жний   холоднорастя `нутый 
холодоагѐнт   хладоагѐнт 
холодовида̀тність   холодоотда̀ча 
холодозмѐншувач   холодоуменьши `тель 
холодоносі̀й   хладоноси `тель, 
холодоноси `тель 

холодопрові̀дність   холодопрово̀дность 
холодопродуктѝвність   
холодопроизводѝтельность 

холодостійкѝй   морозосто `йкий, 
морозоустойчивый, хладосто `йкий 
холодосто `йкий 

холодості̀йкість   хладо[холодо]сто̀йкость 
холодотѐхніка   хладоте `хника 
холодотривкѝй   холодосто `йкий 
холодоцентра̀ль   хладоцентра `ль 
холо̀нення   застыва `ние, остыва `ние 
холо̀нути, захоло̀нути   застыва `ть, засты `ть, 
засты `нуть; остыва̀ть, осты `ть; холодѐть 

хому̀т   хому̀т 
хому̀тний   хому `тный 
-хорд   -хорд 
хо̀рда   хо̀рда 
хордомі̀р   хордомѐр 
храп   храп 
храповѝй   храпово `й 
храповѝк   храпови `к, храпово `й механи `зм 
хребѐт   хребе `т, шелы `га сво̀да 
хресто̀вий   перекре `щивающийся 
хрестовѝна   крейцко `пф, крестови `на, 
ма̀точник 

хрестоподі̀бний   крестообра `зный, 
крестови `дный 

хреща̀тий   крестови `дный, крестообра̀зный, 
перекре `щивающийся 

хреща̀то   крестообра `зно 
хризоберѝл   хризобери `лл 
хризолі̀т   хризоли `т 
хром   хром 
хрома̀ль   хрома `ль 
хрома̀т   хрома `т 
хроматѝзм   хроматѝзм 
хроматѝчний   хромати `ческий 
хроматографі `чний   хроматографѝческий 
хроматогра̀фія   хроматогра `фия 
хроматомѐтрія   хроматометри `я 
хромѐль   хроме `ль 
хро̀мистий   хро `мистый 
хромівнѝй   хромѝровочный, хромѝрующий 
хромі̀т   хроми `т, хро `мистый 
хромо̀ваний   хроми `рующийся 
хро̀мовий   хро̀мовый 
хромогарбува̀ння   хромодублѐние 
хромогѐн   хромоге `н 
хромогравю̀ра   хромогравю `ра 
хромолітографі̀чний   
хромолитографѝческий 

хромолітогра̀фія   хромолитогра `фия 
хромолітогра̀фський   хромолитогра `фский 
хромо-молібдѐновий   хромомолибдѐновый 
хромо-ні̀клевий   хромони `келевый 
хромо-нікле-молібдѐновий   
хромоникелемолибдѐновый 

хромосиліціюва̀ння   хромосилицѝрование 
хромоско̀п   хромоско `п 
хромосфѐра   хромосфе `ра 
хромосфѐрний   хромосфе `рный 
хромотермо̀граф   хромотермо `граф 
хромофо̀р   хромофо̀р 
хромофо̀рний   хромофо `рный 
хромофотогра̀фія   хромофотогра̀фия 
хро̀мпік   хро `мпик 
хромува̀льний   хроми `ровочный, 
хроми `рующий 

хромува̀ння   хроми `рование 
хромува̀ти, похромува̀ти   хроми `ровать 
хроно̀граф   хроно `граф 
хроногра̀фія   хроногра `фия
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 1000
хронологія                                                                                                          центрівка 

хроноло̀гія   хроноло `гия 
хроно̀метер   хроно `метр 
хронометра̀ж   хронометра `ж 
хронометрівнѝй   хронометри `рующий 
хрономѐтрія   хронометри `я 
хронометро̀ваний   хронометри `руемый 
хронометрува̀льний   хронометрѝрующий 
хронометрува̀ння   хронометри `рование 
хронометрува̀ти, прохронометрува̀ти   
хронометри `ровать 

хроноско̀п   хроноско `п 
хроноскопі̀чний   хроноскопи `ческий 
хронофотогра̀фія   хронофотогра̀фия 
хрящ   хрящ 
хрящовѝй   хрящево `й 
хрящува̀тий   хрящева `тый 
хрящува̀тість   хрящева `тость 
худо̀жній   худо̀жественный 
хуткѝй   бы `стрый 
ху̀тко   бы̀стро 
хутрѝна   коро `бка (дверна `я) 
хутровѝй   мехово `й 
хутрянѝй   мехово `й 

 
Ц 

 
цайтлу̀па   цейтлупа ` 
ца̀левий   дюймо̀вый 
цаль   дюйм 
ца̀нга   ца̀нга 
ца̀нговий   ца̀нговый 
цапонла̀к   цапонла `к 
ца̀пфа   ца̀пфа 
ца̀пфовий   ца̀пфенный 
ца̀рга   ца̀рга 
ца̀рина   о̀бласть 
цві̀лий   заплесневѐлый, пле `сневелый 
цвіль   пле `сень 
цвістѝ   пле `сневеть 
цвях   гвоздь, на `гель 
цвяхотя̀г   гвоздодёр 
цѐбер   бадья ` 

цегѐльний   кирпи `чный 
цегѐльня   заво̀д кирпи `чный 
цѐгла   кирпи `ч 
цегля̀ний   кирпѝчный 
цѐзій   цѐзий 
цек   цек 
цекува̀ння   цекова `ние 
целестѝн   целести `н 
целопла̀сти   целлопла `сты 
целофа̀н   целлофа̀н 
целюло̀за   клетча̀тка, целлюло `за 
целюло̀зний   целлюло `зный 
целюло̀зно-   целлюло `зно- 
целюло̀їд   целлуло `ид 
цемѐнт   цемѐнт 
цемента̀ція   науглеро̀живание, цемента̀ция, 
цементи `рование 

цементѝт   цементи `т 
цементівнѝй   цементи `рующий 
цемѐнтний   цемѐнтный 
цемѐнтно-   цемѐнтно- 
цементо̀ваний   цементи `руемый, 
цементи `рующийся 

цементо̀вання   цементи `рование 
цементува̀льний   цементи `рующий 
цементува̀ння   цемента̀ция, цементѝрование 
цементува̀ти, зацементува̀ти   цементѝровать 
центігра̀м   сантигра `мм 
цѐнтнер   цѐнтнер 
центр   центр, ядро̀ 
централіза̀ція   централиза `ция 
централізо̀ваний   централизо `ванный 
централізува̀льний   централизу `ющий 
централізува̀ти   централизова `ть 
центра̀ль   центра `ль 
центра̀льний   центра `льный 
центра̀льність   центра `льность 
центра̀льно   центра `льно 
центра̀тор   центра̀тор 
центрифу̀га   центрифу `га 
центрифуго̀ваний   центрифуги `рованный 
центрифуго̀вий   центрифу `жный 
центрифугува̀ння   центрифуги `рование 
центрифужнѝй   центрифу `жный 
центрі̀вка   пёрка центрова `я
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 1001
центрівний                                                                                                    циркулювати 

центрівнѝй   центри `рующий 
центро̀ваний   центри `руемый, 
центри `рующийся 

центровѝй   центрово `й 
центрокѐрн   центроке `рн 
центропла̀н   центропла `н 
центросиметрѝчний   центросимметрѝческий 
центросфѐра   центросфе `ра 
центрошука̀ч   центроиска `тель 
центрува̀льний   центри `рующий, 
центрова `льный 

центрува̀ння   центри `рование, центрова̀ние, 
центро `вка 

центрува̀ти   центри `ровать 
цеолі̀т   цеоли `т 
цеолі̀тний   цеолѝтный 
цеолі̀товий   цеоли `тный 
цера̀т   цера `т 
цера̀та   клеёнка 
церезѝна   церезѝн 
церезѝт   церези `т 
цѐрій   це `рий 
цері̀т   цери `т 
церо̀вання   што `пание 
церозѝна   во̀ск нефтяно `й 
церопла̀стика   церопла `стика 
церува̀льний   што̀пальный 
церува̀ння   што `пание 
цета̀н   цета̀н 
цех   цех 
цеховѝй   цехово̀й 
цибулѝна   лу̀ковица 
цѝбух   мундшту̀к 
цикл   кольцо `, цикл 
цикліза̀ція   циклиза `ция 
циклі̀чний   циклѝческий 
циклі̀чність   цикли `чность 
циклогра̀ма   циклогра `мма 
циклограммѐтрія   циклограмметри `я 
цикло̀граф   цикло̀граф 
циклогра̀фія   циклогра `фия 
цикло̀їда   цикло `ида 
цикло̀їдний   цикло̀идный 
цикло̀метер   цикло `метр 
цикло̀н   цикло `н 

циклоні̀чний   циклони `ческий 
цикло̀нний   цикло̀нный 
циклопі̀чний   циклопи `ческий 
циклотро̀н   циклотро `н 
циклюва̀льний   циклева `льный, 
циклё `вочный 

циклюва̀льник   ци `кля 
циклюва̀ння   циклева `ние 
циклюва̀ти   циклева `ть 
цѝкля   ци `кля 
цилі̀ндер   цили `ндр 
циліндрѝчний   цилиндри `ческий 
циліндрѝчність   цилиндри `чность 
циліндро̀вий   цили `ндровый, 
цилиндроподо `бный 

циліндро̀граф   цилиндро `граф 
циліндро̀їд   цилиндро `ид 
циліндрува̀тий   цилиндроподо `бный 
цѝна   оло̀во 
цѝндра   ока `лина 
цинк   цинк 
цинка̀т   цинка `т 
цинква̀йс   цинквѐйс 
цинкі̀т   цинки `т 
цинко̀ваний   оцинко `ванный, 
оцинко `вываемый 

цѝнковий   ци `нковый 
цинкогра̀фія   цинкогра `фия 
цинкува̀льний   оцинко `вывающий 
цинкува̀ння   оцинкова `ние 
цинкува̀ння   цинкова `ние 
цинкува̀ти   цинкова `ть 
цинкува̀ти, поцинкува̀ти   оцинко̀вывать, 
оцинкова `ть 

цино̀бра   кинова̀рь 
цино̀ваний   лу̀жённый 
цино̀ваний   покры `тый о `ловом 
цѝновий   оловя `нный 
цину̀бель   цину `бель, цанго `бель 
цирко̀н   цирко `н 
циркона̀т   циркона `т 
цирко̀ній   цирко `ний 
циркулю̀вання   циркули `рование, 
циркуля `ция 

циркулюва̀ти   циркули `ровать

Ц 

ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua 
 
 
 
ТК СНТТ   http://tc.terminology.lp.edu.ua



 1002
циркуляр                                                                                                                    цятка 

циркуля̀р   циркуля `р 
циркуля̀рка   пила̀ кру `глая, циркуля `рка 
циркуля̀рний   циркуля `рный 
циркуля̀тор   циркуля `тор 
циркуляці̀йний   циркуляцио `нный 
циркуля̀ція   циркуля `ция 
цѝркуль   цѝркуль 
цѝркульний   цѝркульный 
цистѐрна   танк, цисте `рна 
цифербла̀т   цифербла̀т 
цѝферник   цифербла̀т 
цѝфра   цѝфра 
цифро̀ваний   цифро `ванный 
цифровѝй   цифрово `й 
цифрува̀ти   цифрова `ть 
ці̀ва   труба̀ 
ці̀вистий   тру `бчатый 
ці̀вка   ствол, струя `, труба `, це `вка, шпу `лька 
цівковѝй   це `вочный 
ці̀дження   фильтра̀ция, фильтрова `ние 
цідѝлко   цеди `лка 
цідѝло   фильтр 
цідѝльний   фильтру `ющий, цедѝльный 
цідѝльце   цедѝлка 
цідѝти   фильтрова̀ть, цедѝть 
ціді̀ння   цежѐние 
ці̀лий   невредѝмый, цѐлый, целочѝсленный 
цілина̀   перело `г, целина ` 
цілѝнка   интегра̀л 
ці̀лісний   монолѝтный, цѐлостный, цѐльный 
ці̀лісність   моноли `т, це `лостность 
ці̀лість   цѐлость 
цілковѝтий   абсолю `тный, безраздѐльный, 
сплошно `й 

цілковѝтість   полнота ` 
цілковѝто   абсолю `тно, по `лностью, 
соверше `нно 

цілко̀м   абсолю̀тно, по̀лностью, совершѐнно 
цілочисловѝй   целочи `сленный 
ціль   мише `нь, цель 
ці̀льний   це `льный 
цільовѝй   целево̀й 
ціна̀   расце `нка, сто̀имость, цена ` 
ці̀ни   цѐны 
ці̀нний   цѐнный 

ці̀нник   прейскура̀нт, це `нник 
ці̀нність   цѐнность 
ціно̀вання   расцѐнка 
ціно(у)тво̀рення   ценообразова `ние 
ціноутво̀рювання   ценообразова̀ние 
цінува̀ння   расцѐнка 
ціп   цеп 
ціповѝй   цепно `й 
ціпо̀к   па̀лка 
ція̀н   циа̀н 
ціянівнѝй   цианѝрующий 
ціяні̀д   циани `д 
ціяні̀н   циани `н 
ціяно̀ваний   циани `рующийся 
ціяно̀метер   циано `метр 
ціянотѝпія   цианоти `пия 
ціянува̀льний   циани `рующий 
ціянува̀ння   циани `рование 
ціянува̀ти, поціянува̀ти, вѝціянувати   
циани `ровать 

цо̀коль   цо̀коль 
цо̀кольний   цо `кольный 
цокоті̀ння   стуча̀ние 
цокоті̀ти   стуча̀ть 
цу̀кор   са̀хар 
цукрѝ   углево `ды 
цукрѝстий   сахари `стый 
цукрѝстість   сахари `стость 
цукрѝця   у̀тфель 
цукрівнѝцтво   промы `шленность са̀харная 
цукроварі̀ння   сахароваре `ние 
цукрова̀рня   заво̀д са̀харный 
цукро̀вість   сахари `стость 
цукро̀за   сахаро `за 
цукро̀метер   сахари `метр 
цукрува̀ння   сахариза `ция 
цукрува̀ти   сахари `ть 
цукрува̀тися   сахари `ться 
цупкѝй   жёсткий, крѐпкий 
цу̀пкість   жёсткость 
цу̀пко   кре `пко 
цямрѝна   о̀бруб 
цямрѝння   о̀бруб 
ця̀тка   пя `тнышко, то̀чка 
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чавун                                                                                                                    черпання 

 
Ч 

 
чаву̀н   чугу̀н 
чаву̀нний   чугу `нный 
чавуно̀вий   чугу `нный 
чавуно̀к   чугуно `к 
чавунолива̀рний   чугунолите `йный 
чавуното̀пний   чугуноплави `льный 
чад   уга̀р 
чаді̀ння   угора `ние 
ча̀діти, вча̀діти   угора `ть, угоре `ть 
чал   чал 
чалѝти   чали `ть, швартова `ть 
чан   бак, кадь, куб, чан 
ча̀нний   ча `нный 
ча̀новий   кубово̀й, ча̀новый 
чапра̀к   чепра `к 
чапрако̀вий   чепра `чный 
чару̀нка   ячѐйка 
час   вре `мя, час 
часовѝй   временно `й, часово `й 
ча̀стий   ча̀стый 
частѝна   до̀ля, уча̀сток, часть, слага `емое 
частѝнка   корпу `скула, части `ца 
частѝнний   ча̀стный 
ча̀стість   ча̀стость 
ча̀стка   до̀ля, пай, фра̀кция, частѝца, 
ча̀стное, ча̀сть 

частко̀вий   парциа `льный, части `чный, 
ча̀стный 

частко̀вість   части `чность 
частота̀   частота̀, ча̀стость 
часто̀тний   часто̀тный 
часто̀тність   часто̀тность 
часто̀тно-   часто̀тно- 
частотомі̀р   герцмѐтр, измери `тель 
частоты `, частотомѐр 

ча̀сточка   до̀лька 
часточко̀вий   до̀льчатый 
ча̀ша   ча̀ша 
ча̀шка   ча̀шка 

ча̀шковий   чашеви `дный, чашеобра̀зный, 
ча̀шечный 

чашкува̀тість   чашеви `дность 
чвѐртка   чѐтверть 
чверть   квадра̀нт, чѐтверть 
чека̀ти   ожида̀ть 
чеку̀ха   мо̀лот 
чѐлюсті   ха̀йло, чѐлюсти 
чепра̀к   чепра `к 
чепрако̀вий   чепра `чный 
черва̀   червь 
черва̀к   червя `к 
чѐрвень   кинова̀рь 
червѐць   чѐрнядь 
черво̀ний   кра̀сный 
червонола̀мкий   красноло `мкий 
червонола̀мкість   красноло `мкость 
червоності̀йкість   красносто `йкость 
червонува̀то-бруна̀тний   террако `товый 
черв’я̀к   червь 
чѐрга   о̀чередь 
черго̀ваний   череду̀ющийся 
чергува̀тися   перемежа `ться 
черевѝк   башма `к, боти `нок 
череля̀ка   сургу `ч 
чѐрен   керн 
черенѐвий   по `довый 
чѐреп   бой керамѝческий, чѐреп 
черепа̀шковий   раку `шечный 
черепа̀шник   раку `шечник 
черепѝця   черепи `ца 
черепѝчний   черепи `чный 
черепкѝ   бой керами `ческий 
черепко̀вий   черепко `вый 
черепо̀к   черепо̀к 
череп’я̀ний   гли `няный, гонча `рный 
чересло̀   черено̀к, чересло ` 
черіннѝй   по̀довый 
чері̀нь   под 
чернѐтка   брульо̀н 
чернь   чернь 
черпа̀к   ковш, черпа `к 
черпако̀вий   ковшо `вый, черпако̀вый 
черпа̀льний   черпа `льный 
черпа̀ння   черпа̀ние

Ч 
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черпати                                                                                                           чорнильний 

черпа̀ти   черпа `ть 
черпа̀чний   черпа `чный 
черпачо̀к   черпачо̀к 
черствѝй   чёрствый 
чѐрствіти   черствѐть 
чѐсало   чеса `ло 
чеса̀льний   чеса `льный 
чеса̀льник   чеса̀льщик 
чеса̀ння   чеса̀ние 
чеса̀ти   чеса `ть 
четвертѝна   чѐтверть 
четвертѝнний   четверти `чный 
чигѝр   чиги `рь 
чизелюва̀ння   чизелева `ние 
чѝзель   чи `зель 
чин   дѐйствие 
чѝнення   причине `ние 
чинѝти, учинѝти   дѐйствовать; причиня `ть, 
причини `ть; наноси `ть, нанести ` 

чѝнний   дѐйственный, дѐйствующий 
чѝнник   агѐнт, фа̀ктор 
чѝнність   акти `вность, дѐйственность 
чиньба̀   вы `делка, вы `правка, дублѐние 
чиньба̀р   дуби `тель 

чиньба̀рство   дублѐние, произво `дство 
коже `венное 

чиньбѝти   дубѝть 
чѝньблений   дублѐный 
чиньбо̀ваний   выправля `емый, 
выправля `ющийся 

чиньбовѝй   дубѝльный 
чиньбува̀льний   выправля `ющий 
чиньбува̀ння   выправле `ние 
чиньбува̀ти, вѝчиньбити   дубѝть; выправля̀ть, 
вы `править 

чисѐльне   числѝтельное 
чисѐльний   чѝсленный 
чисѐльник   числи `тель, числи `тельное 
чисѐльність   полимѐрия, чѝсленность 
числѐнний   многочи `сленный, обши `рный 
числѐнність   многочи `сленность, 
мно `жество 

чѝслення   исчислѐние, счисле `ние 
число̀   но `мер, число ` 
числовѝй   чи `сленный, числово `й 

чѝстий   чи `стый 
чистѝльний   чисти `льный 
чистѝльник   чисти `льщик 
чѝстити   чѝстить 
чисті̀й   чисти `льщик 
чѝстість   чистота̀ 
чистовѝй   чистово `й 
чистосо̀ртний   чистосо `ртный 
чистота̀   чистота̀ 
чита̀ння   чтѐние 
чѝщений   чи `щенный 
чищѐнний   чѝщеный 
чѝщення   чѝстка 
чіп   вту̀лка, заты̀чка, про `бка, ца̀пфа, шип, 
шпи `нь, шпунт, штырь 

чіпа̀ти   цепля `ть 
чі̀пень   прице `пка 
чіпкѝй   це `пкий, цепля `ющийся 
чіплѝвий   цепля `ющийся 
чі̀пля̀ний   цепля `ющийся 
чіпля̀ння   подве `с, подве `ска 
член   член 
членѝти   члени `ть 
членува̀ння   секциони `рование, члене `ние 
чо̀біт   сапо `г 
чобота̀р   сапо `жник 
чобота̀рський   сапо `жный 
чоботарюва̀ти   сапо `жничать 
чо̀боти   сапоги ` 
чо̀вен   ло `дка, чёлн, шала `нда 
чо̀вник   ло̀дочка, челно `к 
човника̀р   челно̀чник 
човнико̀вий   челно `чный 
човникотрима̀ч   челнокодержа `тель 
човно̀вий   ло `дочный 
чоло   лоб, фаса `д, фронт 
чоловѝй   лицево̀й, лобово `й, торцево `й, 
фаса̀дный, фронта̀льный 

чоповѝй   ца `пфенный, ца `пфовый, шипово̀й, 
шпунтова `льный, шпунто `ванный 

чопорі̀з   шипорѐз 
чорнѐний   чернённый 
чо̀рний   чёрный 
чорнѝло   черни `ла 
чорнѝльний   черни `льный
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чорнильник                                                                                                    шайбування 

чорнѝльник   черни `льщик 
чорнѝльниця   черни `льница 
чорнѝна   чернь 
чорнѝти   черни `ть 
чорні̀ння   черне `ние 
чорні̀ти   черне `ть 
чорні̀шати   чернѐть 
чорноблѝск   во̀ронь 
чорновѝй   черново `й 
чорнозѐм   чернозём 
чорнозѐмний   чернозёмный 
чорноло̀м   черноло `м 
чорноро̀б   чернорабо `чий 
чотирибі̀чний   четырёхсторо `нний 
чотиривалко̀вий   четырёхвалко `вый 
чотиривѝмірний   четырёхме `рный 
чотиривѝмірність   четырёхме `рность 
чотиривінцѐвий   четырёхвене `чный 
чотириві̀сний   четырёхо `сный 
чотириві̀чковий   четырёхочко `вый 
чотиригра̀нний   четырёхгра `нный 
чотиригра̀нник   четырёхгра `нник 
чотириелектро̀дний   четырёхэлектро `дный 
чотирижѝльний   четырёхжильный 
чотирика̀мерний   четырёхка `мерный 
чотириколі̀нчастий   четырёхколѐнчатый 
чотириколі̀сний   четырёхколёсный 
чотирико̀рпусний   четырёхко `рпусный 
чотирикра̀тний   четырёхкра `тный 
чотирикрутнѐвий  четырёхшки `вный 
чотирику̀тний   четырёхуго `льный 
чотирику̀тник   четырёхуго `льник 
чотириланко̀вик   четырёхзве `нник 
чотирилопа̀тковий   четырёхло `пастный 
чотиримото̀рний   четырёхмото `рный 
чотириосьовѝй   четырёхо `сный 
чотириповерхо̀вий   четырёхя `русный 
чотирипо̀люсний   четырёхпо `люсный 
чотирипо̀люсник   четырёхпо `люсник 
чотирипрові̀дний   четырёхпрово `дный 
чотирипрогі̀нний   четырёхпролётный 
чотириразо̀вий   четырёхкра `тный 
чотирируховѝй   четырёхподви `жный 
чотириря̀дний   четырёхя `русный 
чотиристалко̀вий   четырёхжильный 

чотиристоро̀нник   четырёхсторо̀нник 
чотиристоро̀нній   четырёхсторо `нний 
чотириступі̀нчастий   четырёхступе `нчатый 
чотирисхѝлий   четырёхска `тный 
чотирита̀ктний   четырёхта `ктный 
чотириходовѝй   четырёхходово `й 
чотирицилі̀ндровий   четырёхцилѝидровый 
чотиричлѐн   четырёхчле `н 
чотиричлѐнний   четырёхчле `нный 
чотиришкі̀вний   четырёхшки `вный 
чотирия̀русний   четырёхя `русный 
чо̀хла   манже `т 
чудо̀вий   отлѝчный 
чужѝй   адвенти `вный, чу̀ждый 
чужорі̀дний   иноро `дный 
чу̀ти   слы̀шать 
чутлѝвий   чувстви `тельный 
чутлѝвість   чувстви `тельность 
чу̀тний   слы `шимый 
чу̀тність   слы `шимость 
чухра̀ння   трепа `ние 
чухра̀ти   трепа `ть 

 
Ш 

 
ша̀бер   ша̀бер 
ша̀берний   шабрёный 
шабло̀н   трафарѐт, шабло `н 
шабло̀нний   трафаре `тный, шабло̀нный 
шабло̀нник   шабло̀нщик 
шабло̀нно-   шабло̀нно- 
ша̀бля   ша̀шка 
шабро̀ваний   ша̀бренный, шабро̀ванный 
шабрува̀льний   шабро `вочный 
шабрува̀ння   шабрѐние, шабро `вка 
шабрува̀ти   шабри `ть 
шагренюва̀ння   шагрени `рование 
шагренюва̀ти   шагрени `ровать 
шагрѐнь   шагре `нь 
ша̀йба   ша `йба 
ша̀йбовий   ша `йбовый 
шайбува̀ння   шайбова `ние

Ш 
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шаланда                                                                                                   швидкозмінний 

шала̀нда   шала `нда 
шалі̀вка   шалёвка 
шалівко̀вий   шалёвочный 
шалюва̀ти   шалева̀ть 
шалю̀нок   обши `вка доща `тая 
ша̀лька   ча̀шка 
шальо̀ваний   шалёванный 
шамозѝт   шамозѝт 
шамо̀т   шамо `т 
шамо̀тний   шамо̀тный 
шамотодроба̀рка   шамотодробѝлка 
шампаніза̀ція   шампаниза `ция 
шандо̀р   шандо `р 
ша̀нець   ша `нец 
ша̀нцевий   ша̀нцевый 
шапіро̀граф   шапиро `граф 
ша̀пка   ша `пка 
ша̀пковий   ша `почный 
шаплѝк   уша `т 
шапова̀л   шерстобѝт, шерстобо̀й 
шапова̀льний   шерстоби `тный 
шапова̀льство   шерстоби `тие 
шар   напластова̀ние, пласт, слой 
шара̀ми   слои `сто 
шарні̀р   суста `в, шарни `р 
шарні̀рний   суста̀вный, шарни `рный 
шарні̀рно-   шарни `рно- 
шаро̀ваний   пласто̀ванный, пласту̀емый, 
пласту `ющийся 

шаро̀ваний   слоёный 
шаровѝй   слоево̀й 
шаровѝстий   слоева `тый 
шаро̀вість   слоѝстость 
шаромі̀р   пластомѐр 
шарува̀льний   пласту `ющий 
шарува̀ння   пластова̀ние, слоѐние, шаро̀вка 
шарува̀ти   пластова `ть, слои `ть 
шарува̀тий   слоёный, слои `стый, сло̀йчатый 
шарува̀тися   слои `ться 
шарува̀тість   слои `стость, стратифика `ция 
шарува̀то   слои `сто 
ша̀сі   шасси ` 
шатківнѝця   шинко `вка 
шатко̀ваний   шинко `ванный 
шаткува̀льний   шинкова `льный 

шаткува̀ння   шинкова `ние, шинко̀вка 
шаткува̀ти   шинкова `ть 
шатро̀   пала `тка, шатёр 
ша̀фа   шкаф 
шафі̀р   сапфи `р 
ша̀ховий   ша̀хматный 
ша̀хта   ша̀хта 
шахта̀р   шахтёр 
шахта̀рський   шахтёрский 
шахтобудівнѝк   шахтострои `тель 
ша̀хтовий   ша̀хтенный, ша `хтный 
шахтопідійма̀ч   шахтоподёмник 
ша̀шка   ша̀шка 
ша̀шковий   ша̀шечний 
шва̀бра   шва `бра 
шва̀брити   шва `брить 
шварто̀вий   шварто `вый 
швартува̀ти   швартова `ть 
шва̀цький   швѐйный 
швач   шве `йник 
швѐйний   швѐйный 
швѐлер   ба̀лка шве `ллерная, швѐллер 
швѐлерний   швѐллерный 
швелю̀вання   швелева `ние 
швельга̀з   швельга̀з 
швелько̀кс   полуко `кс, швелько `кс 
швець   сапо `жник 
швидкѝй   бы̀стрый, ско `рый, хо `дкий 
швѝдкісний   скоростно `й 
швѝдкість   ско `рость 
швѝдко   бы̀стро 
швидковисиха̀льний   быстросо `хнущий, 
скоровысыха `ющий 

швидковідкривни `й   
быстрооткрыва `ющийся 

швидкоді̀йний   быстроде `йствующий, 
скороде `йствующий 

швидкодруківнѝй   скоропеча̀тный 
швидкодрукува̀льний   быстропеча̀тающий, 
скоропеча `тный 

швидкозакипнѝй   легкокипя `щий 
швидкозастига̀льний   легкозастыва `ющий 
швидкоз’єдна̀льний   быстросоединя `ющий 
швидкоз’єдна̀нний   быстросоединя̀ющийся 
швидкозмі̀нний   быстропереме `нный
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швидкозноcний                                                                                          шестикратний 

швидкозно̀cний   быстроизна `шивающийся 
швидкообертнѝй   быстровраща `ющийся 
швидкооберто̀вий   быстровраща `ющийся, 
высокооборо `тный 

швидкоостуднѝй   быстроохлажда̀ющийся 
швидкоохоло̀дний   
быстроохлажда `ющийся 

швидкопаднѝй   быстропа `дающий 
швидкоплѝнний   быстроте `чный, 
скороте `чный 

швидкопору̀шливий   быстродвижу `щийся 
швидкопсу̀вний   скоропо `ртящийся 
швидкорі̀зальний   быстроре `жущий 
швидкорі̀зний   быстроре `жущий 
швидкорознімнѝй   быстроразъёмный 
швидкорозчѝнний   эвтекти `ческий 
швидкоспадлѝвий   быстропа `дающий 
швидкоспрацьо̀вний   
быстроизна `шивающийся 

швидкостѝглий   быстропоспева `ющий, 
скоропоспева `ющий 

швидкостѝглість   скороспе `лость 
швидкотвѐрдний   быстротвердѐющий 
швидкото̀пкий   легкопла `вкий 
швидкото̀пний   легкопла `вкий 
швидкотужа̀вий   легкозастыва `ющий 
швидкотужа̀вний   быстросхва `тывающийся 
швидкохі̀дний   быстродвижу `щийся, 
быстрохо `дный, скорохо `дный, хо̀дкий 

швидкохолонкѝй   быстроохлажда̀ющийся 
швидкочѝнний   быстроде `йствующий 
швіцува̀ння   швицева `ние 
шво   шов 
шво̀вий   шо `вный 
шво̀во-   шо `вно- 
шво̀рень   сво̀рник 
шворінѐвий   шкворнево `й 
шво̀рінь   шкво `рень, штырь 
шво̀рка   верёвка то̀нкая, шнуро `к 
шевелі̀н   шевелѝн 
шѐвер   ше `вер 
шевінгува̀ння   шевингова `ние 
шевйо̀т   шевио `т 
шеврѐт   шевре `т 
шевро̀   шевро ` 

шевро̀н   шевро `н 
шевро̀нний   шевро `нный 
шѐвський   сапо `жный 
шевцюва̀ти   сапо̀жничать 
шеєлі̀т   шеели `т 
шела̀к   шелла `к 
шела̀ковий   шелла̀чный 
шелакува̀ння   прошелла `чивание 
шела̀чний   шелла̀чный 
шѐлест   шум 
шелюго̀ваний   шелюго `ванный 
шелюгува̀ння   шелюгова `ние 
шельф   шельф 
шені̀т   шени `т 
шѐпінг   шѐпинг 
шепінгува̀ння   шепингова `ние 
шерардиза̀ція   шерардиза `ция 
шѐрбер   ше `рбер 
шербѐт   шербе `т 
шергѐмбель   шерхе `бель 
шерѐнга   шере `нга 
шеретува̀ння   обдира `ние 
шеретува̀ти, обшеретува̀ти   обдира̀ть, 
ободра̀ть 

шѐрех   шо `рох 
шереха̀тий   шерохова `тый 
шереха̀тість   шерохова `тость 
шерстечеса̀льний   шерсточеса `льный 
шерстѝна   шерсти `на 
шерстѝстість   шерсти `стость 
шерстомѝйниця   шерстомо `йка 
шерстомѝйня   шерстомо `йка 
шерстомі̀р   шерстомѐр 
шерстянѝй   шерстяно̀й 
шерсть   шерсть 
шерша̀вий   шерохова `тый 
шерша̀вість   шерохова `тость 
шестибі̀чний   шестисторо `нний 
шестигра̀нний   шестигра `нный 
шестигра̀нник   шестигра `нник 
шестигра̀нчастий   шестигра `нный 
шестидіяпазо̀нний   шестидиапазо̀нный 
шестиду̀ловий   шестиство `льный 
шестикра̀тний   шестикра `тный
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шестикутний                                                                                                            шкірка 

шестику̀тний   гексагона `льный, 
шестиуго `льный 

шестику̀тник   шестиуго `льник 
шестилопатѐвий   шестило `пастный 
шестилопа̀тний   шестило `пастный 
шестипроменѐвий   шестилучево̀й 
шестира̀зовий   шестикра `тный 
шестисѝльний   шестиси `льный 
шестисторо̀нній   шестисторо `нний 
шестициліндро̀вий   шестицили `ндровый 
шестірня̀   триб 
шиб на̀фтовий   нефтесква `жина 
шѝбер   задви `жка, ши `бер 
шѝберний   шѝберный 
шибка   стекло ` 
шѝйка   го̀рлышко, ше `йка 
шикува̀ти   стро `ить 
шикува̀тися   стро̀иться 
шѝло   вы `колка, ши `ло 
шилоподі̀бний   шилови `дный 
шѝми   ши `ммы 
шимува̀ння   шиммѝрование 
шимува̀ти   шиммѝровать 
шѝна   покры `шка (автомобѝльная), полоса `, 
ши `на 

шѝнний   ши `нный 
шинотрима̀ч   шинодержа `тель 
шипі̀ння   шипе `ние 
шипі̀ти   шипе `ть 
шипу̀чий   шипу `чий 
шѝрення   распростране `ние 
ширина̀   ширина̀ 
широ̀кий   обшѝрный, объёмистый, широ̀кий 
широковипромі `нювальний   
широкоизлуча `ющий 

широковипромі `нювач   широкоизлуча̀тель 
широкодіяпазо̀нний   широкодиапазо `нный 
широкодо̀нний   широкодо̀нный 
широкоекра̀нний   широкоэкра `нный 
ширококолі̀йний   ширококоле `йный 
ширококрѝлий   ширококры `лый 
ширококу̀тний   широкоуго `льный 
широкосму̀гий   широкополо `сный 
широкосму̀говий   широкополо `сный 
широкоша̀ровий   широкосло `йный 

широта̀   широта̀ 
широ̀тний   широ̀тный 
ширя̀к   пла̀нер 
ширя̀ння   плани `рование 
шитво̀   шитьё 
шѝти   шить 
шѝтий   ши `тый 
шиття̀   поши `в, поши `вка, шитьё 
шѝфер   ши `фер 
шѝферний   шѝферный 
шифо̀н   шифо `н 
шифо̀нний   шифо̀нный 
шифоньє̀р   шифонье `р 
шифр   шифр 
шифра̀тор   шифра̀тор 
шифро̀ваний   шифро `ванный 
шифро̀ваний   шифру `емый 
шифрува̀льний   шифрова `льный, 
шифру `ющий 

шифрува̀льник   шифрова `льщик 
шифрува̀ння   шифрова `ние, шифро `вка 
шифрува̀ти   шифрова `ть 
шифрува̀тися   шифрова `ть 
шихта̀   шихта ` 
шихто̀ваний   шихто `ванный 
шихто̀вання   шихто `вка 
шѝхтовий   шихто̀вый 
шихтува̀льний   шихтова `льный, 
шихто `вочный 

шихтува̀ння   шихтова `ние, шихто̀вка 
шихтува̀ти   шихтова `ть 
шѝшка   ши `шка 
шишкува̀тий   шишкова `тый 
шишкува̀тість   шишкова `тость 
шкала̀   шкала ` 
шкарлу̀па   скорлупа ` 
шкво̀рень   шво `рень 
шків   шкив 
шкідлѝвий   вре `дный 
шкідлѝвий   паразѝтный 
шкідлѝвість   вред, вре `дность 
шкіднѝк   вреди `тель 
шкі̀ра   ко̀жа 
шкі̀рка   ко̀рка 
шкі̀рка   шку̀рка
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шкіряний                                                                                                     шнекпресовий 

шкірянѝй   ко `жаный 
шкіц   набро̀сок 
шко̀да   вред 
шко̀да   уро̀н, уще `рб 
шко̀дити   причини `ть вред 
шкреба̀ння   скоблѐние 
шкреба̀ч   ша `бер 
шкребнѝй   шабрёный 
шкребтѝ   скоблѝть 
шкря̀бальний   цара `пающий 
шкря̀бання   цара̀пание 
шкря̀бати   цара̀пать 
шкряба̀чка   шаро̀шка 
шку̀ра   шку `ра 
шку̀рка   ко̀рка 
шку̀рка   шку `рка 
шлаг   шлаг 
шлагба̀ум   шлагба̀ум 
шлайф   шлейф 
шла̀йфовий   шлѐйфовый 
шлайфува̀ння   шлейфова `ние 
шлам   шлам 
шламовѝдалення   шламоудале `ние 
шламовѝдний   шламобра `зный 
шламовий   шла̀мовый 
шламовідді `льник   шламоотдели `тель 
шламовідсті `йник   шламоотсто `йник 
шламопрові̀д   шламопро `вод 
шланг   рука `в, шланг 
шла̀нговий   шла̀нговый 
шлейф   шлейф 
шлі̀кер   шли `кер 
шлір   шлир, шлиф 
шліфо̀ваний   шлифо̀ванный, шлифу̀ющийся 
шліфо̀вання   шлифо `вка 
шліфува̀льний   шлифова `льный, 
шлифо `вочный, шлифу `ющий 

шліфува̀льник   шлифо `вщик 
шліфува̀льно-   шлифова `льно- 
шліфува̀ння   прити `рка, шкуре `ние, 
шлифова `ние, шлифо `вка 

шліфува̀ти, пришліфува̀ти   шлифова `ть; 
притира `ть, притере `ть 

шліх   шлих 
шліховѝй   шлихово `й 

шліхта̀   шлихта ` 
шлі̀хтик   шли `хтик 
шліхто̀ваний   шлихтова `нный 
шліхту̀бель   шлѝхтик 
шліхтува̀льний   шлихтова `льный 
шліхтува̀льня   шлихтова `льная 
шліхтува̀ння   шлихтова `ние 
шліхтува̀ти   шлихтова `ть 
шліц   шлиц 
шліцува̀ти   шлицева `ть 
шліцьовѝй   шли `цевый 
шліцьофрезува̀ння   шлицефрезерова `ние 
шліцьошліфува̀ння   шлицешлифова `ние 
шлюз   шлюз 
шлюзо̀ваний   шлюзо `ванный 
шлюзовѝй   шлю `зный 
шлюзува̀ння   шлюзова `ние 
шлюзува̀ти   шлюзова `ть 
шлям   грязь 
шля̀мбур   шля `мбур 
шлямовѝй   грязево `й 
шлямовѝк   грязеви `к 
шлях   доро `га, путь, тра̀сса, трек, трэк 
шляхѐтний   благоро `дный 
шляхѝ   путь 
шляховѝй   путево `й 
шляхові `д   путепро `вод 
шляхоуклада̀ч   путеукла `дчик 
шма̀льта   сма̀льта 
шмаровѝдло   сма̀зка (консисте `нтная) 
шмарува̀ння   сма̀щивание 
шматковѝй   кусково `й 
шмато̀к   кусо `к, ло̀моть, лоску `т, обры `вок 
шма̀ття   вѐтошь 
шматува̀ти, пошматува̀ти, розшматува̀ти   
рва `ть; разрыва `ть, разорва `ть 

шмѐргель   нажда̀к 
шмѐргельний   нажда̀чный 
шмір   сма `зка колёсная 
шмуцро̀ль   шмуцро `ль 
шмуцтѝтул   шмуцти `тул 
шнек   винт бесконе `чный, червя `к, шнек 
шнѐковий   червя `чный, шне `ковый 
шнекпрѐс   шнекпре `сс 
шнекпрѐсовий   шнекпре `ссовый
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шнур                                                                                                                      шпиньок 

шнур   верёвка, прича `л, прича `лка, шнур 
шнурі̀вка   шнуро̀вка 
шнуро̀ваний   шнуро `ванный 
шнуро̀к   шнуро `к 
шнурокрутѝльний   шнурокрути `льный 
шнурува̀льний   шнурова `льный 
шнурува̀ння   шнурова `ние, шнуро `вка 
шнурува̀ти   шнурова `ть 
шовк   шёлк 
шовко̀вий   шёлковый 
шовковѝк   шёлкопря `д 
шовко̀вина   шёлкови `на 
шовко̀винка   нить ко̀коновая 
шовко̀вѝстий   шёлкови `стый, шёлкови `дный 
шовко̀вѝстість   шёлкови `стость 
шовко̀вицевий   шёлкови `чный 
шовко̀виця   дѐрево ту `товое, 
дѐрево шелкови `чное 

шовко̀вичний   шёлкови `чный 
шовко̀вник   червь шелкови `чный 
шовкокрутѝльний   шёлкокрути `льный 
шовкокруті̀ння   шёлкокручѐние 
шовкомота̀льний   шёлкомота `льный 
шовкомота̀ння   шёлкомота `ние 
шовкообро̀бний   шёлкообраба `тывающий 
шовкопря̀д   шёлкопря `д 
шовкопрядѝльний   шёлкопряди `льный 
шовкопряді̀ння   шёлкопрядѐние 
шовкопря̀дний   шёлкопря `дный 
шовкосука̀льний   шёлкотрощи `льный 
шовкотка̀цтво   шёлкотка `чество 
шовкотка̀цький   шёлкотка `цкий 
шовкотрафарѐтний   шёлкотрафаре `тный 
шо̀лом   ка̀ска, шлем 
шоломофо̀н   шлемофо `н 
шо̀мпол   шо `мпол 
шо̀ри   шо̀ры 
шо̀рний   шо `рный 
шорсткѝй   шерохова `тый 
шо̀рсткість   шерохова `тость 
шосѐ   шоссе ` 
шосѐйний   шоссѐйный 
шпага̀т   шпага `т 
шпага̀тний   шпага̀тный 
шпага̀тня   фа̀брика шпага `тная 

шпа̀ла   шпа̀ла 
шпалѐра   шпалѐра 
шпалѐри   обо̀и 
шпалѐрний   обо̀ечный, шпале `рный 
шпалѐрник   шпалѐрник 
шпанго̀ут   шпанго̀ут 
шпанго̀утний   шпанго `утный 
шпа̀ндель   шпа `ндырь 
шпанѐгель   кно `пка 
шпа̀ра   по `ра, сква̀жина, щель 
шпарѝна   тре `щина, щель 
шпаринкува̀тий   ячѐистый 
шпарѝстий   по̀ристый, трещинова̀тый 
шпарѝстість   по̀ристость 
шпарува̀ння   затира `ние 
шпарува̀ти, зашпарува̀ти   затира̀ть, затерѐть 
шпарува̀тий   сква̀жистый, сква `жный, 
трещинова `тый 

шпарува̀тість   сква̀жность, трещинова̀тость 
шпат   шпат 
шпа̀тель   шпа̀тель, шпа `хтель 
шпатлі̀вка   шпаклёвка 
шпатлюва̀льний   шпаклёвочный 
шпатлюва̀льник   шпаклёвщик 
шпатлюва̀ння   шпаклёвка 
шпатлюва̀ти   шпаклева `ть 
шпатльо̀ваний   шпаклёванный 
шпа̀ція   шпа̀ция 
шпѐник   боро `дка 
шпѐник   шпенёк, штифт, штре `вель 
шпень   гвоздь без голо `вки, шпинь, штифт 
шпеньо̀к   шпенёк 
шпигина̀р   скипида̀р 
шпиля̀стий   остроконе `чный 
шпиль   остриё, пик, шпиль 
шпѝлька   була `вка, шип, шпи `лька 
шпильковѐрт   шпильковёрт 
шпѝльковий   шпи `лечный 
шпилькува̀тий   була̀вчатый 
шпильовѝй   шпилево `й 
шпѝндель   шпи `ндель 
шпѝндельний   шпи `ндельный 
шпинь   штырь 
шпиньовѝй   штырево `й 
шпиньо̀к   штырёк
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шпицевий                                                                                                              штевень 

шпѝцевий   спицево `й 
шпѝця   спи `ца 
шпича̀к   остриё 
шпича̀стий   остроконе `чный 
шпѝчка   шип 
шпінгалѐт   шпингале `т 
шпінѐль   шпине `ль 
шпінто̀н   шпинто̀н 
шплінт   шплинт 
шплінтовѝй   шплинтово `й 
шплінтува̀ння   шплинто `вка 
шплінтува̀ти   шплинтова `ть 
шпо̀ла   сово `к 
шпон   шпон 
шпо̀ри   шпо `ры 
шпо̀рний   шпо `рный 
шпо̀ровий   шпо `ровый 
шпрѐдер   шпре `дер 
шпрѐдінг-   шпрѐдинг- 
шпредінгува̀ння   шпредингова `ние 
шпрѐнгель   шпрѐнгель 
шпринг   шпринг 
шприц   шприц 
шприцува̀ння   шприцева `ние 
шпу̀га   пла̀нка соедини `тельная 
шпу̀ля   боби `на, кату `шка, шпу `ля 
шпу̀лька   кату `шка, шпу `лька 
шпунт   шпунт 
шпунтѝна   шпунти `на 
шпунто̀ваний   шпунто `ванный 
шпунту̀бель   шпунту `бель 
шпунтува̀льний   шпунтова `льный 
шпунтува̀ти   шпунтова `ть 
шпур   шпур 
шпуровѝй   шпурово `й 
шрапнѐль   шрапне `ль 
шрѐдер   шрѐдер 
шредеро̀ваний   шредеро `ванный 
шредерува̀ти   шредерова `ть 
шрифт   шрифт 
шрифтовѝй   шрифтово `й 
шрифтолива̀рний   шрифтолите `йный 
шріт   дробь, шрот 
шрот   шрот 
шротолива̀рня   заво `д дроболитѐйный 

шруб   шуру `п 
шру̀бель   зуби `ло 
шру̀бка   га̀йка 
шру̀бо-   шуру `пно- 
шрубовѐрт   шуруповёрт 
шру̀бовий   шуру̀пный, шуру `повый 
шруботя̀г   отвёртка 
штаб   штаб 
шта̀ба   полоса ` 
штабелеуклада̀ч   штабелеукла `дчик 
штабелюва̀льний   штабелёвочный 
штабелюва̀ння   штабели `рование 
шта̀бель   шта̀бель 
шта̀бельний   шта̀бельный 
шта̀бка   поло `ска 
шта̀бовий   полосово `й 
шта̀вфер   шта `уфер 
штайн   штейн 
штамб   штамб 
штамбовѝй   шта̀мбовый 
штамп   штамп, ште `мпель 
штампо̀ваний   штампо `ванный 
штампо̀вання   штампо `вка 
шта̀мповий   шта̀мповый 
штампозварнѝй   штампосварно `й 
штампува̀льний   штампова `льный, 
штампо `вочный 

штампува̀льник   штампо `вщик 
штампува̀ння   штампова `ние, штампо `вка 
штампува̀ти   штампова `ть 
шта̀нга   шта `нга 
штангенглибиномі `р   штангенглубиноме `р 
штангенінструмѐнт   штангенинструме `нт 
штангенмікро̀метер   штангенмикро `метр 
штангенцѝркуль   штангенци `ркуль, 
шта `нгель, шта `нген 

шта̀нговий   шта `нговый 
штангопідійма̀ч   штангоподьёмник 
штанготрима̀ч   штангодержа `тель 
штангува̀ння   штанги `рование 
штангува̀ти   штанги `ровать 
шта̀пель   шта̀пель 
шта̀пельний   шта̀пельный 
штатѝв   стоя `к, штати `в 
штѐвень   штѐвень
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штемпелювальний                                                                               шумозаглушувач 

штемпелюва̀льний   штемпелева `льный 
штемпелюва̀ння   штемпелева `ние 
штемпелюва̀ти   штемпелева `ть 
штѐмпель   пуансо̀н, ште `мпель 
штѐмпельний   ште `мпельный 
штемпельо̀ваний   штемпелёванный 
штѐпсель   штѐпсель 
штѐпсельний   штѐпсельный 
штиб   штыб 
штибовідкида̀ч   штыбоотбра `сыватель 
штибонаванта̀жувач   штыбопогру `зчик 
штик   штык 
штир   штырь 
штировѝй   штырево `й 
штиро̀к   штырёк 
штифт   штифт 
штѝфтовий   штѝфтовый 
штих   штих, штык 
штѝхель   шти `хель 
штихма̀с   штихма̀с 
штихо̀ваний   штыко `ванный 
штиховѝй   штыко `вый 
штихува̀ння   штыко `вка 
штихува̀ти   штыкова `ть 
штовха̀льний   толка `тельный, толка `ющий 
што̀вханий   толка̀емый 
штовха̀ння   толка̀ние 
штовха̀ти   толка̀ть 
штовха̀ч   толка `тель, толка `ч 
штовхну̀ти   толкну `ть 
шток   шток 
што̀кверк   што̀кверк 
што̀ковий   што̀ковый 
штокоподі̀бний   штокообра `зный 
што̀льня   што̀льня 
што̀пор   про `бочник, што `пор 
штопорѝти   штопори `ть 
што̀порний   што̀порный 
штопороподі̀бний   штопорообра `зный 
што̀ра   што `ра 
што̀рка   што `рка 
што̀рний   што̀рный 
што̀рнощілѝнний   што `рно-щелево̀й 
штосба̀нк   штоссба̀нк, пресс протяжно `й 
што̀сель   што `ссель 

штоф   штоф 
штра̀ба   штра `ба 
штрѐвель   штре `вель 
штрек   галере `я, штрек 
штрѐковий   штрѐковый 
штрипс   штрипс 
штрих   штрих 
штрихо̀вання   штрихо `вка 
штриховѝй   штрихово `й 
штрихпунктѝр   штрихпункти `р 
штрихува̀льний   штриху `ющий 
штрихува̀льник   штрихо `вщик 
штрихува̀ння   штрихова `ние, штрихо `вка 
штрихува̀ти   штрихова `ть 
штуко̀ваний   штуко `ванный 
штукува̀ння   штукова `ние 
штукува̀ти   штукова `ть 
штурва̀л   штурва̀л 
штурва̀льний   штурва `льный 
штурлѝнва   штуртро `с 
шту̀рман   шту `рман 
шту̀рманство   шту̀рманство 
шту̀рманський   шту `рманский 
штурмовѝй   штурмово `й 
штурмовѝк   штурмови `к 
штуф   штуф 
шту̀цер   шту̀цер 
шту̀церний   шту `церный 
шту̀чний   иску `сственный, шту `чный 
шу̀га   шу̀га 
шуга̀ти, шугну̀ти   полыха `ть, полыхну `ть 
шу̀кане   иско `мое 
шу̀каний   иско̀мый 
шука̀ння   изыска̀ние, по `иск 
шука̀ч   лока̀тор 
шум   шум 
шума̀   пѐна 
шумлѝвий   шипу̀чий 
шумлѝвість   шипу `честь 
шу̀мний   шу `мный 
шумовѝй   шумово `й 
шумовимі̀рювальний   шумоизмери `тельный 
шумовѝна   на̀кипь 
шумоглу̀шник   шумоглуши `тель 
шумозаглу̀шувач   шумоглуши `тель
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шумомір                                                                                                              щільність 

шумомі̀р   измерѝтель шумо `в, шумомѐр 
шумопеленга̀тор   шумопеленга `тор 
шумува̀ння   вспѐнивание 
шумува̀ти   бродѝть, игра `ть 
шумува̀ти, зшумува̀ти   вспѐнивать, вспѐнить 
шунгі̀т   шунги `т 
шунт   шунт 
шунтівнѝй   шунти `рующий 
шунто̀ваний   шунти `руемый, 
шунти `рующийся 

шунтовѝй   шунтово `й 
шунтомі̀р   шунтомѐр 
шунтува̀льний   шунти `рующий 
шунтува̀ння   шунти `рование 
шунтува̀ти, зашунтува̀ти   шунти `ровать 
шурнѝк   шуро `вка 
шурува̀ння   шурова `ние, шуро `вка 
шурува̀ти   шурова̀ть 
шурува̀ч   шуро `вщик 
шуру̀п   шуру `п 
шурф   шурф 
шурфува̀ння   шурфова `ние 
шурфува̀ти   шурфова `ть 
шуст   шуст 
шу̀сталка   ша̀сталка 
шу̀стальний   ша `стальный 
шу̀стання   ша `стание 
шу̀стати   ша `стать 
шустува̀льний   шустова `льный 
шустува̀ння   шустова `ние 
шустува̀ти   шустова `ть 
шухля̀да   я `щик 
шухля̀дний   я `щичный 
шху̀на   шху `на 

 
Щ 

 
щабѐль   перекла̀дина, ступе `нь 
ща̀ва   протра `ва 
щавѝльний   трави `льный 
щавлѐвий   щавѐлевый 
ща̀влений   протра̀вливаемый, тра̀вленный 

ща̀влення   протра̀ва, протра `вливание, 
травле `ние 

щебенѐвий   щѐбеневый 
щебенюва̀ння   щебене `ние 
щебенюва̀ти   щебени `ть 
щебенюва̀тий   щебени `стый 
щебеньо̀вання   щебене `ние 
щебі̀нка   щебёнка 
щебі̀нковий   щебёночный 
щѐбінь   ще `бень 
щелѐпа   щека ` 
щелѐпи   отвѐрстие то̀пливное, у̀стье, ха̀йло, 
чѐлюсти 

щѐлеповий   щёчный 
щѐплення   привѝвка, привива `ние 
щерба̀тий   щерба̀тый 
щербѝна   вы `зубрина, зазу `брина, зубри `на, 
щерби `на 

щербѝнка   я `звина 
щербѝти, вѝщербити   зубри `ть 
щетѝна   щети `на 
щетѝнний   щетѝнный 
щетѝнник   щети `нщик 
щетѝнистий   щетѝнистый, щетинообра̀зный 
щипа̀ти, щипну̀ти   щипа `ть, щипну `ть 
щипцѐвий   щипцо `вый 
щипці̀   щипцы ` 
щѝрий   чи `стый 
щит   панѐль, щит 
щитко̀вий   щитко̀вый 
щитовѝй   щитово `й 
щитозбі̀рний   щитосбо `рочный 
щито̀к   щито `к 
щитоподі̀бний   щитообра `зный 
щитосклада̀льний   щитосбо `рочный 
щілѝна   зазо̀р, отвѐрстие, люфт, про `резь, 
расще `лина, сква `жина, тре `щина, щель 

щілинко̀вий   щелева `тый 
щілѝнний   щелево `й 
щі̀льнення   спла `чивание 
щі̀льний   пло̀тный 
щільнѝк   са̀льник 
щільнѝти, защільнѝти   спла̀чивать, сплотѝть 
щільнѝчний   набѝвочный 
щі̀льність   пло̀тность

Щ 
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щільно                                                                                                                     якірний 

щі̀льно   вплотну̀ю, пло `тно, тѐсно 
щі̀пка   щепо `тка 
щі̀тка   щётка 
щітковѝй   щёточный 
щіткотрима̀ч   щёткодержа `тель 
щітнѝк   щёткодержа `тель 
що̀гла   ма̀чта 
що̀гловий   ма̀чтовый 
щоглозвіднѝй   мачтоподьёмный 
щогодѝни   ежеча̀сно 
щогодѝнний   ежеча̀сный 
щогодѝнно   ежеча̀сно 
щодека̀ди   ежедека̀дно 
щодека̀дно   ежедека̀дно 
щодѐнний   ежеднѐвный 
щодѐнно   ежедне `вно 
щодня̀   ежедне `вно 
щодобѝ   ежесу `точно 
щодобо̀вий   ежесу̀точный 
щока̀   щека ` 
щокварта̀льний   ежекварта `льный 
щоковѝй   щёково `й 
щомі̀сяця   ежемѐсячно 
щомі̀сячний   ежемѐсячный 
щомі̀сячно   ежемѐсячно 
щора̀з бі̀льший   возраста `ющий, 
увели `чивающийся 

щора̀з до̀вший   удлиня `ющийся 
щора̀з мѐнший   уменьша `ющийся 
щорі̀чний   ежего̀дный 
щорі̀чно   ежего `дно 
щоро̀ку   ежего `дно 
щосеку̀нди   ежесеку `ндно 
щосеку̀ндний   ежесеку `ндный 
щосеку̀ндно   ежесеку `ндно 
щотижнѐвий   еженеде `льный 
щотижнѐво   еженедѐльно 
щотѝжня   еженедѐльно 
щохвилѝни   ежемину `тно 
щохвилѝнно   ежемину `тно 
щуп   зонд, щуп 
щу̀пати   щу `пать 
 
 
 
 

 
Ю 

 
ювелі̀р   ювели `р 
ювелі̀рний   ювели `рный 
ювені̀льний   ювени `льный 
юз   юз 
юзѝст   юзи `ст 
ю̀зом   ю̀зом 
юлія̀нський   юлиа `нский 
юпі̀тер   юпи `тер 
юра̀   юра ` 
юрисдѝкція   юрисди `кция 
юриско̀нсульт   юриско `нсульт 
юриспрудѐнція   юриспруде `нция 
ю̀рта   ю̀рта 
юстівнѝй   юстиро `вочный 
юсто̀вання   юстиро `вка 
юстува̀льний   юстиро `вочный 
юстува̀ння   юстиро `вка, юсти `рование 
юстува̀ч   юстиро̀вщик 
ют   ют 
ю̀фтовий   ю̀фтевый 
юхт   юфть 
ю̀хта   юфть 
ю̀хтовий   ю̀фтевый 

 
Я 

 
я̀вище   явле `ние 
я̀вір   я `вор 
я̀вний   я `вный 
яворѝна   дѐрево я `воровое 
я̀дерний   я `дерный, ядро `вый 
ядро   ядро̀ 
ядро̀вий   ядро̀вый 
язѝк   язы `к 
яйцюва̀тий   ова̀льный 
я̀кір   я `корь 
я̀кірний   я `корный
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якісний                                                                                                                       яшма 

я̀кісний   ка̀чественный, квалитати `вный 
я̀кість   ка̀чество 
якобія̀н   якобиа `н 
ял   ял 
ялѝна   дѐрево ело̀вое, ель 
ялицѐвий   пѝхтовый 
ялѝця   пѝхта 
я̀ловий   холосто̀й, я `ловый 
я̀ма   запа̀дина, я `ма 
я̀мка   лу `нка, я `мка 
я̀мковий   лу `ночный 
ямкоподі̀бний   лункообра `зный 
яр   овра `г 
ярд   ярд 
ярѝстий   овра `жистый 
ярѝстість   овра `жистость 
ярмо̀   ярмо̀ 

я̀рус   я `рус 
я̀русний   я `русный 
я̀сен   я `сень 
ясенѝна   дѐрево я `сеневое 
ясенѝна   я `сень 
яскѝня   грот 
яскра̀вий   интенси `вный, я `ркий 
яскра̀вісний   я `ркостный 
яскра̀вість   я `ркость 
яскравомі̀р   яркомѐр 
яскравостемі̀р   яркомѐр 
яскра̀во-черво̀ний   пунцо `вый 
я̀сний   све `тлый 
я̀сно-   свѐтло- 
я̀спис   я `шма 
я̀тка   бу̀дка, лото̀к, пала `тка 
я̀шма   я `шма 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ю 

Я 
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ТК СНТТ запрошує укладачів словників, термінологів і філологів 
до співпраці в термінографічній серії СловоСвіт. 

Комітет надає послуги з термінологічного опрацювання та  
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