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ПЕРЕДМОВА

Малий  українсько-російський  термінологічний  словник  призначений
для іноземних студентів-нефілологів початкового етапу та І курсу основного
етапу підготовки іноземних студентів.  Основна мета  видання  – поповнення
термінологічного словника іноземних студентів найуживанішою спеціальною
лексикою  наукового  стилю  мовлення,  що  має  дати  іноземцям  можливість
самостійного читання навчальної та наукової літератури за фахом як основи
для  продукування  письмового  й  усного  мовлення  на  будь-яку  професійну
тему.

Словник  орієнтований  на  нормативну  наукову  термінологію.  За
лексичним наповненням словник  відповідає  «Програмі  з  української  мови
для  студентів-іноземців  підготовчих  факультетів  України.  –  К.,  2003.»  та
«Єдиній  типовій  програмі  з  української  мови  для  студентів-іноземців
основних факультетів нефілологічного профілю вищих навчальних закладів
України ІІІ – ІV рівнів акредитації. – К., 2009.»

Відбір  лексики  здійснювався  на  основі  «Комплексного частотного
словаря русской  научной  и  технической  лексики  /  П.  Н.  Денисов,  В.  В.
Морковкин,  Ю. А.  Сафьян.  –  М.:  Русский язык,  1978.  –408 с.»  Взятий за
основу формування реєстру словника принцип частотності має забезпечити
загальнозначущість відібраного лексичного матеріалу.

Словник містить реєстр українських, а також іншомовних термінів і їх
переклад  російською  мовою.  Отже  пропонована  лексикографічна  праця  є
перекладним навчальним словником сучасної загальнонаукової термінології
та  термінології  з  математики,  фізики,  хімії,  креслення,  техніки  й  інших
суміжних наук.

Словник містить близько 3 тисяч слів, які упорядковані за алфавітом. В
окремих  випадках  після  реєстрового  слова  наводяться  і  перекладаються
найпоширеніші  термінологічні  словосполучення.  У  словнику
використовуються  галузеві  та  граматичні  ремарки.  Наголос  у  словнику
ставиться  на  всіх  багатоскладових  словах  і  компонентах  термінологічних
словосполучень.

Укладач словника щиро вдячний рецензентам реєстру доценту кафедри
української мови, літератури та культури О. П. Онуфрієнко, викладачам секції
фундаментальних дисциплін Центру міжнародної освіти                      О. М.
Моторному,  Н.  Г.  Проскуріній,  А.  О.  Юфест  за  слушні  зауваження  до
словникових статей.
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Умовні скорочення
астр. – астрономія
біол. – біологія
вст. сл. – вставне слово
геогр. – географія
геол. – геологія
геом. – геометрія
гідр. – гідрологія
екол. – екологія
етнон. – етноніміка
інф. – інфінітив
кресл. – креслення
лог. – логіка 
мат. – математика
мет. – металознавство
метеорол. – метеорологія
метр. – метрологія
місц. відм. – місцевий відмінок
множ. – множина
наук. – наукознавство
техн. – техніка
фіз. – фізика
філос. – філософія
хім. – хімія

астр. – астрономия
биол. – биология
вв. сл. – вводное слово
геогр. – география
геол. – геология
геом. – геометрия
гидр. – гидрология
екол. – екология
етнон. – етнонимика
инф. – инфинитив
черч. – черчение
лог. – логика 
мат. – математика
мет. – металловедение
метеорол. – метеорология
метр. – метрология
предл. пад. – предложный падеж
множ. ч. – множественное число
наук. – науковедение
техн. – техника
физ. – физика
филос. – философия
хим. – химия

Український алфавіт
Аа [а]
Бб [бе]
Вв [ве]
Гг [ге]
Ґґ [ґе]
Дд [де]
Ее [е]
Єє [є]
Жж [же]
Зз [зе]
и [и]

Іі [і]
Її [ї]
Йй [йот]
Кк [ка]
Лл [ел]
Мм [ем]
Нн [ен]
Оо [о]
Пп [пе]
Рр [ер]
Сс [ес]

Тт [те]
Уу [у]
Фф [еф]
Хх [ха]
Цц [це]
Чч [че]
Шш [ша]
Щщ [ща]
ь [знак м’якшення]
Юю [ю]
Яя [я]

(’) – апостроф*          (′) – знак наголосу           (-) – дефіс
________________
*Апостроф, знак наголосу та дефіс до алфавіту не входять і на розміщення
слів у словнику не впливають.
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А
абсолюю тний (мат., фіз.)
абсциююю са (мат.)

абсцию са тою чки
автоматию чний (техн.)
автомобіюль (техн.)
азою т (хім.)
аксіою ма (мат.)
актию вний (хім.)
актию вність (астр., біол., фіз., хім.)
алотрою пія (біол., хім.)
алотрою пний (біол., хім.)
алмаю з (хім.)
алюміюній (техн., фіз., хім.)
ампермею тр (техн.)
анаю ліз (мат., техн., фіз., хім.)
аналогіючний (мат.)
анемою метр (техн.)
антею на (техн.)

радіоантею на
апараю т (біол., техн.)
апаратую ра (техн.)
апофею ма (мат.)
аргою н (хім.)
аргою новий (хім.)
аргумею нт (лог., мат.)
аркфую нкція (мат.)
асимптою та (мат., фіз.)
астрономіючний (астр.)
атмосфею ра (геогр., фіз.)
атмосфею рний (геогр., фіз.)
аю том (хім., фіз.)

збую джений аю том
аю томний (хім., фіз.)

аю томна маю са елемею нта 
аю томна енею ргія
аю томна орбітаю ль
аю томне ядрою

абсолюю тный
абсцию сса
      абсцию сса тою чки
автоматию ческий
автомобию ль
азою т
аксиою ма
актию вный
актию вность
аллотроюю пия
аллотрою пный
алмаю з
алюмию ний
ампермею тр
анаю лиз
аналогию чный
анемою метр
антеюнна
      радиоантею нна
аппараю т
аппаратую ра
апофею ма
аргою н
аргою новый
аргумею нт
аркфую нкция
асимптою та
астрономию ческий
атмосфею ра
атмосфею рный
аю том
      возбуждённый аю том
аю томный
      аю томная маю сса элемею нта
      аю томная энею ргия
      аю томная орбитаю ль
      аю томное ядрою
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аю томний ною мер

Б
баю зис (мат.)
баю лка (техн.)
барою метр (техн.)
безперею рвно
безпосерею дній
бензию н (техн.)
бею рег (геогр.)
бетою н (техн.)
бік (мат., фіз., техн.)

рую хатися у протилею жний бік

білою к (біол.)
біюльше чого (= чим що)
біюльший
біюльшість
біною м (мат.)
біосфею ра (біол., геогр.)
бісектрию са (мат., фіз.)
блиск (фіз.)
блию скавка (метеорол.,техн., фіз.)
браю ти (взяю ти) що за одинию цю вимі-
ру
бром (хім.)
буваю ти якими
будою ва (хім.,фіз.)
будуваю ти – побудуваю ти (мат.) що

будуваю ти відріюзок
бую ква
бую ти чим

В
вагаю  (фіз., техн.)
ваю ги = вагаю  (техн.)
вагон (техн.)
ваю жити – зваю жити (фіз.)

      аю томный ною мер

баю зис
баю лка
барою метр
непрерыю вно
непосрею дственный
бензию н
бею рег
бетою н
сторонаю
      двию гаться в противополою жную 
стою рону
белою к
бою льше
бою льший
большинствою
биною м
биосфею ра
биссектрию са
блеск
мою лния
брать (взять) что за единию цу изме-
рею ния
бром
бываю ть каким
строеюние
строю ить – построю ить что
      строю ить отрею зок
бую ква
являю ться чем

вес
весыю
вагою н
взвею шивать – взвею сить
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ваю жіль (техн.)
важкию й
важлию вий
ваю куум (техн., фіз., хім.)
вал (техн.)
валею нтність (хім.)
вантаю ж (техн.)
вапняю к (геол.)
варіаю нт (мат.)
ввою дити  –  ввею сти (техн.)  що  куди
вгору
веюктор (мат.)

колінеаю рні вею ктори
величинаю  (мат., фіз.)

зміюнна величинаю  (мат., фіз.)
фізию чна величинаю

вертикаю ль (мат.)
вертикаю льний (мат.)
вертикаю льно
вею рхній
вершию на (трикую тника, горию )  (мат.,
геогр.)
взаєюмно (перпендикуляю рні)
взаємодіюя (мат., фіз.) чого з чим
взаємодіюяти (техн., фіз.) з чим
вию бух (хім.)
вивчаю ти що за допомогою чого (як)
вию готовлення чого з чого
виготовляю ти що з чого
вид (біол., мат., фіз., хім.)
вию ділення (техн., фіз.,) чого з чого 
виділяю тися (техн., фіз.,) з чого
визначаю ти – вию значити (мат.) що

вию значити величиную
вию значити рою змір
вию значити фою рму

вию значення (мат., фіз., хім.) чого
вию значення величинию
вию значення поняю ття

рычаю г
тяжёлый
ваю жный
ваю куум
вал
валею нтность
груз
известняю к
вариаю нт
вводию ть – ввестию  что куда 
вверх
вею ктор
      коллинеаю рные вею кторы
величинаю
      перемею нная величинаю
      физию ческая величинаю
вертикаюю ль
вертикаю льный
вертикаюю льно
вею рхний
вершию на (треугою льника, горыю )

взаию мно (перпендикуляю рны)
взаимодею йствие чего с чем
взаимодею йствовать с чем
взрыв
изучаю ть что с помощью чего (как)
изготовлею ние чего из чего
изготовляю ть что из чего
вид
выделею ние чего из чего
выделяю ться из чего
определяю ть – определию ть что
      определию ть величиную
      определию ть размею р
      определию ть фою рму
определею ние чего
      определею ние величиныю
      определею ние поняю тия
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визначаю тися (мат., фіз., хім.) чим
вию значений
викликаю ти – вию кликати (техн.) (бу-
ти причиною) що
виконаю ння чого
викою нувати – вию конати що

викою нувати крею слення
використаю ння чого
використою вувати – вию користати що
вилітаю ти (техн.) звідки
виміюрювання (мат., фіз.) чого чим
виміюрювати – вию міряти (мат., фіз.)
що чим
виникаю ти – вию никнути (біол., хім.)
вию никнення (біол., хім.) чого
виняткою во
вию няток

за виююю нятком
випадкою вий
випадкою во
вию падок (мат.)
      у даю ному вию падку
      окрею мий (поодиною кий) вию падок
випарою вування (фіз.) чого

випарою вування водию
випарою вуватися (фіз.)
випливаю ти (мат.)

звіюдси випливаю є 
випроміюнювання, випроміюнення 
випроміюнювати (фіз.)
вию раз (мат.)

математию чний вию раз
вию ріб (техн.)
вию сновок (лог., мат.)

зробию ти вию сновок
висою кий

вию ще чого
висотаю  (геогр., мат., фіз.)

висотаю  над ріювнем мою ря

определяю ться чем
определённый
вызываю ть  –  выю звать (быть  причи-
ной) что
выполнею ние чего
выполняю ть – выю полнить что
      выполняю ть чертёж
испою льзование чего
испою льзовать что
вылетаю ть откуда
измерею ние чего чем
измеряю ть – измею рить что чем

возникаю ть – вознию кнуть
возникновею ние чего
исключию тельно
исключею ние
      за исключею нием
случаю йный
случаю йно
слую чай
      в даю нном слую чае
      чаю стный слую чай
испареюние чего
      испареюние водыю
испаряю ться
слею довать
      отсюю да слею дует
излучею ние
излучаю ть
выражеюние
      математию ческое выражеюние
издею лие
выю вод
      сдею лать выю вод
высою кий
      выю ше
высотаю
      высотаю  над ую ровнем мою ря
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витікаю ти – вию текти (техн., фіз.)
витісняю ти – витіснити (витискаю ти –
вию тиснути) (мат., техн., фіз.)
вию трата (техн., фіз.)
витрачаю тися (техн.) на що 
виштою вхувати (техн.) що звідки
вию явити (техн., фіз.,)
від чого до чого
відбиваю ння (фіз.) чого
відбиваю ти (фіз.) що
відбуваю тися – відбую тися (мат., фіз.)
віддаваю ти – віддаю ти (техн., фіз.)
відділяю тися  –  відділию тися  (від-
окремлюватися  –  відокрею митися)
(мат., техн., фіз.) від чого 
від’єюмний (мат., фіз.)
від’єюмник (мат.)
відзначаю ти – відзнаю чити що

трею ба (слід) відзнаю чити, що …
відкладаю ти  –  відклаю сти (мат.)  що
на числовіюй осію
відкриваю ти – відкрию ти  що

відкрию ти закою н
відкриттяю  чого

відкриттяю  комею ти
віюдлік (астр., мат., техн.,фіз.)

тою чка віюдліку
тіюло віюдліку

відміюнний (мат.)
відміюнність (мат.) між чим і чим

на відміюну від чого
віднімаю ння (мат.)
віднімаю ти  –  відняю ти (мат.)  що  від
чого
відною ситися (мат.) до чого
відною сний
відною сно чого
відною шення (мат., хім.)
відою мий

вытекаю ть –выю течь
вытесняю ть – выю теснить

расхою д
расхою доваться на что
вытаю лкивать что откуда
обнарую жить
от чего до чего
отражеюние чего
отражаю ть что
происходию ть – произойтию
отдаваю ть – отдаю ть
отделяю ться – отделию ться от чего

отрицаю тельный
вычитаю емое
отмечаю ть – отмею тить что
     ную жно (слею дует) отмею тить, что …
отклаю дывать  –  отложию ть что на
числовою й осию
открываю ть – открыю ть что
      открыю ть закою н
открыю тие чего
      открыю тие комею ты
отсчёт
      тою чка отсчёта
      тею ло отсчёта
раю зный
отлию чие чего от чего
       в отлию чие от чего
вычитаю ние
вычитаю ть – выю честь что из чего

относию ться к чему
относию тельный
относию тельно чего
отношею ние
извею стный
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відою мо, що
відповідаю ти (мат.) чому
відповіюдний (мат.)
відповіюдно до чого
відриваю тися (техн.) від чого
відрізняю тися (мат.) чим від чого
відріюзок (геом.)

відріюзок шляхую  (фіз.)
відсою ток (мат.)
віюдстань (астр.,  мат.,  техн.,  фіз.,)
від чого до чого, між чим і чим
відсую тній
відсую тність чого у чому
відхию лення (мат.,  техн., фіз.)  від
чого
відхиляю тися  –  відхилию тися (мат.,
техн., фіз.) від чого
відхою дити – відійтию  (техн.) від чого
відчуваю ти – відчую ти (біол., фіз.) що
відчуттяю  (біол.) чого
відштою вхування (хім., фіз.)
відштою вхуватися – відштовхную тися
(хім., фіз.) від чого
візою к (техн.)
вік (біол.)
вісь (множ. оо сі) (мат., кресл.)
віютер (астр., метеорол., фіз.) 
властию вий чому
властию вість (мат., техн., фіз., хім.)
влучаю ти (техн.) куди
вміст (фіз., хім.) чого у чому
внаю слідок чого
вниз (донизу)
вную трішній 
всерею дині чого
вогою нь (техн., фіз.)
водаю  (хім.)
вою день (хім.)
волою гий (метеорол., техн., фіз.)

извею стно, что
соотвею тствовать чему
соотвею тствующий
соотвею тственно
отрываю ться от чего
отличаю ться чем от чего
отрею зок
      отрею зок путию
процею нт
расстояю ние от чего до чего, между
чем и чем
отсую тствующий
отсую тствие чего в чём
отклонею ние от чего

отклоняю ться – отклонию ться от чего

отходию ть – отойтию  от чего
ощущаю ть – ощутию ть что
ощущею ние чего
оттаю лкивание
оттаю лкиваться  –  оттолкную ться от
чего
телею жка
возраст
ось
вею тер
свою йственный
свою йство
попадаю ть куда
содержаю ние чего в чём
вслею дствие чего
вниз
вную тренний
внутрию  чего
огою нь
водаю
водорою д
влаю жный
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волою гість (техн., фіз.)
вольт (фіз.)
вольтмею тр (техн.)
вольфраю м (техн., фіз.,)
вплив (мат., техн., фіз.) чого на що
врахою вувати – врахуваю ти що де
Всею світ (астр., фіз.)
всесвіютній (астр.)
вступаю ти в реаю кцію (хім.) з чим
всюю ди, скрізь
вугіюлля (геол., техн., фіз.)
вуглевою д (біол.)
вуглекию слий газ (хім.)
вуглеюць (хім.)
вулкаю н (геол.)

вию верження вулкаю на
вхою дити до склаю ду (хім.) чого
в’яю зкість (фіз.)

Г
газ (техн., хім., фіз.)

благорою дний газ 
ідеаю льний газ
іонізою ваний газ 
прирою дний газ
розріюджений газ

газоподіюбний (техн., фіз.)
галогею н (хім.)
гаю лузь
гаряю чий (астр., техн., фіз.)
геюлій (хім.)
генераю тор (техн.)
геомею трія (мат.)
геометрию чний (мат.)
      геометрию чна різнию ця хою ду (фіз.)
геофіюзика (геол., фіз.)
геохіюмія (геол., хім.)
гідроксию д (хім.)

влаю жность
вольт
вольтмею тр
вольфраю м
влияю ние чего на что
учию тывать – учею сть что где
Вселею нная
всемию рный
вступаю ть в реаю кцию с чем
всюю ду, вездею
ую голь
углевою д
углекию слый газ
углерою д
вулкаю н
      извержеюние вулкаю на
входию ть в состаю в чего
вяю зкость

газ
      блогорою дный газ
      идеаю льный газ
      ионизою ванный газ
      прирою дный газ
      разрежённый газ
газообраю зный
галогею н
ою трасль
горяю чий
гею лий
генераю тор
геомею трия
геометрию ческий
      геометрию ческая раю зность хою да
геофию зика
геохию мия
гидроксию д
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гідрою ліз (хім.)
гідросфею ра (геогр.)
гіпею рбола (мат.)
гіпою теза (астр., мат., фіз.)
глаю дкий (мат., техн., фіз.)
глибинаю  (геол., мат., техн.,фіз.)
глибою кий (мат., техн.,фіз.)
глию на (геол., техн.)
годию на (астр.)
годию нник (техн.)
головнию й
горизою нт (астр., геол.)

під кутою м до горизою нту
горизонтаю ль (геол., мат., фіз.)
горизонтаю льний 
горіюння (хім.) чого

горіюння паю лива
горіюти (хім.)
гравітаю ція (астр., геол., фіз.)
граю дус (геогр., мат., фіз.)
грам (фіз.)
грань (геол., мат., фіз.)
граю фік (мат.)
графіют (геол.)
грую па (астр., мат., фіз.)
гую мка (кресл.)
густинаю  (фіз.)

густинаю  енею ргії (фіз.)

Ґ
ґрунт (геогр., геол., техн.)

Д
даю ний, -а, -е, -і

у даю ному вию падку
наукою ві даю ні

двигую н (техн.)
      двигую н вную трішнього згоряю ння

гидрою лиз
гидросфею ра
гипею рбола
гипою теза
глаю дкий
глубинаю
глубою кий
глию на
час
часыю
глаю вный
горизою нт
      под углою м к горизою нту
горизонтаю ль
горизонтаю льный
горею ние
      горею ние тою плива
горею ть
гравитаю ция
граю дус
грамм
грань
граю фик
графию т
грую ппа
резию нка
плою тность
      плою тность энею ргии

грунт

даю нный, -ая, -ое, -ые
      в даю нном слую чае
      наую чные даю нные
двию гатель
     двию гатель вную треннего сгораю ния
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дею рево (біол.)
дею сять (мат.)
детаю ль (техн.) 
деформаю ція (фіз.)
деформуваю ти (фіз.)
джерелою  (фіз., хім.)
дзею ркало (техн., фіз.)
динаю міка (фіз.)
динамою метр (техн.)
диспею рсія (мат., фіз., хім.)
диференціаю л (мат.)
дифракціюйна ґраю тка (решітка) (фіз.)
дифраю кція (фіз.)
дифую зія (хім., фіз.)
діагонаю ль (мат.)
діаю метр (астр., мат., фіз.)
діелею ктрик (фіз.)
діелектрию чний (фіз.)
діюйсно вст. сл.
діюлене (мат.)
діюлення (мат.)

діюлення без остаю чі (наю ціло)
діюлення з остаю чею

ділию ти – поділию ти (мат.) що на що
дільнию к (мат.)
ділию тися – поділию тися (мат.) на що
діюя (мат.)
діюя (техн. фіз., хім.) чого на що

під діюєю чого
діюяти на що з силою (фіз.)
для чого
дно (геогр., геол., фіз.)
добую ток (мат.)
дою вгий (фіз.)
довжинаю  (мат., фіз.)
довіюльний (мат.)
довіюльно
довою дити – довею сти (мат.) що
довею дення (мат.) чого

дею рево
дею сять
детаю ль
деформаю ция
деформию ровать
истою чник
зею ркало
динаю мика
динамомею тр
диспею рсия
дифференциаю л
дифракциою нная решётка

дифраю кция
диффую зия
диагонаю ль
диаю метр
диэлею ктрик
диэлектрию ческий
действию тельно
делию мое
делею ние
      делею ние без остаю тка
      делею ние с остаю тком
делию ть – разделию ть что на что
делию тель
делию ться на что
дею йствие
дею йствие чего на что
      под дею йствием чего
дею йствовать на что с сию лой
для чего
дно
произведею ние
длию нный
длинаю
произвою льный
произвою льно
докаю зывать – доказаю ть что
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довею дення теорею ми
дою вшати, подою вжуватися
додаваю ння (мат.)
додаваю ти – додаю ти (мат.) що до чого
додаю нок (мат.)

пеюрший додаю нок
друю гий додаю нок

додаваю ти – додати (хім.) що куди
додаю тне чию сло (мат.)
дозволяю ти + інф.
докумею нт (кресл.)

графіючний докумею нт (кресл.)
долаю ти (фіз.) що
дою мішка (техн., фіз.) чого у чому
допомою га

за допомою гою чого
доріювнювати (мат.) чому

доріювнює чому (буде скільки)
дорою га (техн.)
дою слід (біол., фіз., хім.)
досліюджувати – дослідию ти що
досліюдження (біол., мат., фіз., хім.)
достаю тній (мат., фіз.)
достаю тньо
досягаю ти – досягтию  чого
досяю гнення
дою тик (біол., мат., фіз.)
дотию чна (мат.)
дою шка (кресл.)
дріб, дрою бу (мат.)
      десяткою вий дріб
      звичаю йний дріб
      непраю вильний дріб
      праю вильний дріб
дрібнию й (техн., фіз.)
дрібнозернию стий (метеорол., хім.)
дрібнокристаліючний (хім.)
дріт (техн.)
дугаю  (мат., фіз.)

доказаю тельство чего
      доказаю тельство теорею мы
удлиняю ться
сложеюние
склаю дывать – сложию ть
слагаю емое
      пею рвое слагаю емое
      второю е слагаю емое
добавляю ть - добаю вить что куда
положию тельное числою
позволяю ть + инф.
докумею нт
      графию ческий докумю ент
преодолеваю ть что
прию месь чего в чём
пою мощь
      при пою мощи (с пою мощью) чего
равняю ться чему
      равняю ется чему (бую дет сколько)
дорою га
ою пыт
исслею довать что
исслею дование
достаю точный
достаю точно
достигаю ть – достию чь чего
достижеюние
прикосновею ние
касаю тельная
доскаю
дробь, дрою би
      десятию чная дробь
      обыкновею нная дробь
      непраю вильная дробь
      праю вильная дробь
дрою бный
мелкозернию стый
мелкокристаллию ческий
прою волока
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електрию чна дугаю
дугаю  кою ла

дую мка
на наю шу дую мку

Е
еволюю ція (біол., техн.)
екваю тор (геогр.)
еквівалею нтний (мат.)
еквівалею нтність (мат.)
екологіючний (біол.)
еколою гія (наук.)
екосистею ма (біол.)
екраю н (техн.)
експеримею нт (техн., фіз.)
експериментаю льний (техн., фіз.)
екстрею мум (мат.)
еластию чний (техн., фіз.)
еластию чність (біол., хім., фіз.)
елеюктрика (фіз.)
електрию чний (фіз.)
електрою ліз (хім.)
електроліют (хім.)
електромагніютний (фіз., техн.)

електромагніютна індую кція 
електрон (фіз., хім.)
електрою ніка (наук.)
електрою нний (фіз., техн.)
електропровіюдність (фіз.)
електростаю нція (техн.)
елемею нт (мат., фіз., хім.)
елементаю рний (мат., хім., фіз.)
ею ліпс (мат., фіз.)
енергею тика (техн.)
енергетию чний
енею ргія (хім., фіз.. біол.)

аю томна енею ргія
          вную трішня енею ргія

дугаю
      электрию ческая дугаю
      дугаю  окрую жности
мнею ние
      по наю шему мнею нию

эволюю ция
экваю тор
эквивалею нтный
эквивалею нтность
экологию ческий
эколою гия
экосистею ма
экраю н
эксперимею нт
экспериментаю льный
экстрею мум
эластию ческий
эластию чность
электрию чество
электрию ческий
электрою лиз
электролию т
электромагнию тный
      электромагнию тная индую кция
электрою н
электрою ника
электрою нный
электропровою дность
электростаю нция
элемею нт
элементаю рный
эю ллипс
энергею тика
энергетию ческий
энею ргия
       аю томная энею ргия
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кінетию чна енею ргія 
механіючна енею ргія
потенціаю льна енею ргія
яю дерна енею ргія
енею ргія електрию чного пою ля

ескалаю тор (техн.)
ескіюз (техн.)
еталою н (фіз.)
етилею н (хім.)
ефею кт (біол., хім., фіз.)
ефіюр (хім.)
ефіюрний (хім.)

Є
єюмний (техн.)
єюмнісний (фіз., техн.)
єюмність (фіз.)

Ж
живию й (біол.)

живию й органіюзм (біол.)
жир (біол.)
життяю  (біол.)
жорсткию й (техн.)
жою рсткість (техн.)

З
завдякию  чому
загаю льний
задаю ча (мат., фіз.)
заздалегіюдь
зазнаваю ти – зазнаю ти чого
закою н (хім., фіз.)

закою н Авоґаю дро (хім.)
закою н зберею ження маю си (хім.)
закою н стаю лості склаю ду (хім.)

закономіюрність 

       вную тренняя энею ргия
       кинетию ческая энею ргия
       механию ческая энею ргия
       потенциаю льная энею ргия
       яю дерная энею ргия
       энею ргия электрию ческого пою ля
эскалаю тор
эскию з
эталою н
этилею н
эффею кт
эфию р
эфию рный

ёмкий
ёмкостный
ёмкость

живою й
      живою й органию зм
жир
жизнь
жёсткий
жёсткость

благодаряю  чему
ою бщий
задаю ча
зараю нее
подвергаю ться – подвею ргнуться чему
закою н
      закою н Авогаю дро
      закою н сохранею ния маю ссы
      закою н постояю нства состаю ва
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залею жати (мат., фіз., хім.) від чого
залею жність від чого (мат., хім., фіз.)

функціонаю льна залею жність
залею жний (мат., фіз.)
залею жно (≠незалею жно) від чого
залишаю тися яким

залишаю тися у стаю ні спою кою
заю лишок (хім.)
залишкою вий
залізнию ця (техн.)
заліюзо (хім., техн.)
залою млення (фіз.)
залою млюватися – заломию тися (фіз.)
замерзаю ння (хім.) чого
замерзаю ти – замею рзнути (хім.)
заміняю ти – замінию ти що чим
заміюна чого чим
заміющення (мат., хім., фіз.)
заю мкнений, заю мкнутий (фіз.)

заю мкнена систею ма тіл
заную рюватися (техн., хім.)
заную рення (техн., хім.)
запаю с (техн., фіз.)
заю пах

різкию й заю пах
записаю ти що у вигляді чого
заю пис (мат., техн.,фіз.)

десяткою вий заю пис
запою внювати – запою внити що чим
запускаю ти – запустию ти (техн.) що
заю пуск (техн.)
зарою дження (біол.)
заряю д (хім., фіз.)

елементаю рний заряю д
негатию вний заряю д
позитию вний заряю д
заряю д аю тома

заю сіб (техн., хім.)
застосою вувати – застосуваю ти  (техн.,

закономею рность
завию сеть от чего
завию симость от чего
      функционаю льная завию симость
завию симый
в (≠ вне) завию симости от чего
оставаю ться каким
      оставаю ться в покою е
остаю ток
остаю точный
желею зная дорою га
желею зо
преломлею ние
преломляю ться – преломию ться
замерзаю ние чего
замерзаю ть – замёрзнуть
заменяю ть – замению ть что чем
замею на чего чем
замещею ние
заю мкнутый
      заю мкнутая систею ма тел
погружаю ться
погружеюние
запаю с
заю пах
      рею зкий заю пах
записаю ть что в виде чего
заю пись
      десятию чная заю пись
заполняю ть – запою лнить что чем
запускаю ть – запустию ть что
заю пуск
зарождею ние
заряю д
      элементаю рный заряю д
      отрицаю тельный заряю д
      положию тельный заряю д
      заряю д аю тома
срею дство
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фіз.) що де для чого
застосуваю ння (мат., техн., фіз.)
зауваю жити

трею ба (слід) зауваю жити, що …
          зауваю жимо, що …
заю хист від корою зії (техн.)
зберею ження (мат., фіз., техн.)

закою н зберею ження матею рії 
зберігаю ти – зберегтию  (мат., фіз.) що

зберегтию  властию вість
збіг (мат., техн., фіз.)

збіг ліюній
випадкою вий збіг

збігаю тися – збіюгтися (мат.,  фіз.)
збіюльшення (фіз.)
збіюльшувати – збіюльшити (мат.) що
на що (на скільки), у скільки разів
збіюльшуватися
зверную ти уваю гу на що
звук (фіз.)
зв'язою к (мат., фіз., хім.) між чим

у зв’язкую  з чим
згин (техн.)
згинаю тися – зігнутися (техн.)
згіюдно з чим 

згіюдно з закою ном
згораю ння, згоряю ння (хім.) чого

згоряю ння паю лива
згораю ти, згоряю ти – згоріюти (хім.)
здаю вна, з даю вніх-давею н
здаю тний + інф.
здаю тність (хім., фіз., техн.)
здіюйснювати – здійснию ти
здіюйснюватися – здійснию тися
землетрую с (геол.)
Земляю  (фіз., астр.)
земнию й (астр., геол., фіз.)
зір (біол., фіз.)
зіюрка (астр.)

применяю ть – примению ть что где для
чего
применею ние
замею тить
       нуюю жно (слеюю дует) замею тить, что
       замею тим,  что
защию та от коррою зии
сохранею ние
       закою н сохранею ния матею рии
сохраняю ть – сохранию ть что
       сохранию ть свою йство
совпадею ние
       совпадею ние лию ний
       случаю йное совпадею ние
совпадаю ть
увеличею ние
увелию чивать  –  увелию чить  что  на
что (на сколько), во сколько раз
увелию чиваться
обратию ть внимаю ние на что
звук
связь между чем
       в связию  с чем
сгиб, изгию б
сгибаю ться – согную ться
соглаю сно чему
       соглаю сно закою ну
сгораю ние чего
      сгораю ние тою плива
сгораю ть – сгорею ть
ию здавна
спосою бен + инф.
спосою бность
осуществляю ть – осуществию ть
осуществляю ться – осуществию ться
землетрясею ние
Земляю
земною й
зрею ние
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зіюткнення (фіз., техн.) чого з чим
змею ншуване (мат.)
змею ншення (мат., фіз.)
змею ншувати – змею ншити (мат.)  що
на що (на скільки), у скільки разів
змею ншуватися (мат.)
зміюна
зміюнюватися
зміщаю тися – змістию тися
зміющення (астр., техн., фіз., хім.)
знайтию  (мат., фіз.) що як (за чим)

знайтию  за фою рмулою
знак (мат., фіз., техн.)
знамею нник (мат.)
знахою дитися де
знаю чити, означаю ти (мат.)
знаю чення (мат., техн., фіз.)

маю ти знаю чення
числовею  знаю чення величинию

значнию й
знаю чно
знию ження, змею ншення
знию жуватися,  змею ншуватися  (мат.,
техн.)
зникаю ти – зникнути (мат.)
знею хтувати (мат.)  чим (не браю ти до
уваю ги що)
зобраю жувати – зобразию ти що де
зобраю ження (мат., техн., фіз.)
зою внішній 
зою лото (геол., хім.)
зосерею джувати – зосерею дити що де

зрівноваю жувати – зрівноваю жити 
(фіз.)
зростаю ння (мат., техн., фіз.)
зростаю ти – зростию  (мат., техн., фіз.)
зупиняю тися – зупинию тися (техн.)
зустрічаю тися де у вигляді чого

звездаю
столкновею ние чего с чем
уменьшаю емое
уменьшею ние
уменьшаю ть  –  умею ньшить  что  на
что (на сколько), во сколько раз
уменьшаю ться
изменею ние
изменяю ться
смещаю ться – сместию ться
смещею ние
найтию  что как (по чему)
      найтию  по фою рмуле
знак
знаменаю тель
находию ться где
знаю чить
значею ние
      имею ть значею ние
      числовою е значею ние величиныю
значию тельный
значию тельно
понижею ние, уменьшею ние
понижаю ться, уменьшаю ться

исчезаю ть – исчею знуть
пренебрею чь  чем (не  принимаю ть  во
внимаю ние что)
изображаю ть – изобразию ть что где
изображею ние
внею шний
зою лото
сосредотаю чивать  –  сосредотою чить
что где
уравновею шивать – уравновею сить

возрастаю ние
возрастаю ть – возрастию
останаю вливаться – остановию ться
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зштою вхуватися  –  зштовхную тися
(техн.) з чим 
з’являю тися

І
ідеаю льний
ідею я
із-за чою го
імовіюрний, ймовіюрний (мат.)
імовіюрність, ймовіюрність (мат.)
іюмпульс (техн., фіз.)

іюмпульс сию ли
іюмпульс систею ми тіл
іюмпульс тіюла
зміюна іюмпульсу тіюла

індикаю тор (техн., хім., фіз.)
індуктию вний (фіз.)
індуктию вність (фіз.)
індую кція (фіз.)
інею ртний (техн., хім.)
інструмею нт (кресл., техн.)
інтеграю л (мат.)
інтенсию вний (мат., техн., фіз.)
інтенсию вність (мат., фіз., техн.)
інтерваю л (мат., техн., фіз.)

часовию й інтерваю л
інтерферею нція (фіз.)
іою н (фіз., хім.)
іонізаю ція
іою нний (хім., фіз.)

іою нний зв'язою к
іоносфею ра (астр., метеорол., фіз.)
іржаю віння, ржавіюння (хім.) чого

іржаю віння заліюза
іржаю віти, ржавіюти (хім.)
іюскра (техн.)
існуваю ння чого
існуваю ти де як

встречаю ться где в виде чего
стаю лкиваться – столкную ться с чем

появляю ться

идеаю льный
идею я
из-за чегою
верояю тный
верояю тность
ию мпульс
       ию мпульс сию лы
       ию мпульс систею мы сил
       ию мпульс тею ла
       изменею ние ию мпульса тею ла
индикаю тор
индуктию вный
индуктию вность
индую кция
инею ртный
инструмеюнт
интеграю л
интенсию вный
интенсию вность
интерваю л
      интерваю л врею мени
интерферею нция
иою н
ионизаю ция
иою нный
      иою нная связь
ионосфею ра
ржавлею ние чего
      ржавлею ние желею за
ржавею ть
ию скра
существоваю ние чего
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існуваю ти незалею жно від чого

істою тний (мат.)

Й
йод (хім.)

К
каю лій (хім.)
каю льцій (хім.)
каю мінь (геол., техн.)
каталізаю тор (хім.)
каучую к (біол., хім.)
квадраю т (мат.)
квант (фіз.)
кваю нтовий (фіз.)
керуваю ти, праю вити (фіз., техн.) чим
кию нути що куди 
кипіюння (фіз.) чого
кипіюти (фіз.)
кию сень (хім.)
кислотаю  (біол., хім.)

азою тна кислотаю  (хім.)
розбаю влена кислотаю

кіломею тр (мат.) (мат., фіз.)
кіюлькість (мат., фіз.)

кіюлькість речовинию
кіюлькісний (мат., фіз.)
кільцею  (біол., мат., техн.)
кінемаю тика (фіз.,)
кінею ць (мат., техн.)
кінцею вий
клас (біол., мат., техн.,фіз., хім.)

клас тию сяч
класифікаю ція (біол., мат., фіз., хім.)
клаю сти – поклаю сти що куди
кою бальт (техн., фіз.)
кою вкість (фіз.)

существоваю ть где как
      существоваю ть незавию симо  от
чего
сущею ственный

йод

каю лий
каю льций
каю мень
катализаю тор
каучую к
квадраю т
квант
кваю нтовый
управляю ть чем
брою сить что куда
кипею ние чего
кипею ть
кислорою д
кислотаю
       азою тная кислотаю
       разбаю вленная кислотаю
киломею тр
колию чество
         колию чество веществаю
колию чественный
кольцою
кинемаю тика
конею ц
конею чный
класс
       класс тыю сяч
классификаю ция
класть – положию ть что куда
кою бальт
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коефіцією нт (мат., фіз.)
коефіцією нт корию сної діюї (ККД)

коливаю льний (фіз.)
коливаю ння (фіз.)

гармоніючні коливаю ння
механіючні коливаю ння

коливаю тися (фіз.)
кою лір (фіз., техн.)
кою ло (мат.)
комею та (астр.)
кою мплекс (астр., мат., техн.)
компонею нт (техн., фіз.)
конденсаю тор (техн.)
конденсаю ція (фіз., хім.)
конденсуваю тися (фіз.)
констаю нта (мат., хім., фіз.)
конструю кція (мат., техн., фіз.)
конструкціюйний (техн., фіз.)
континею нт (геогр.)
кою нтур (мат., фіз., кресл.)

вию димий кою нтур
коливаю льний кою нтур
невию димий кою нтур

концентраю ція (фіз., хім.) чого в чому
концентраю ція молею кул

концентрою ваний (хім.)
концентрию чний (мат., техн., фіз.)
координаю та (мат.)
кораю  (астр., біол., геор.)
корию сний (геол.)
користуваю тися чим
кою рінь (мат.) якого степеня з чого

добуваю ння (добуттяю ) кою реня
покаю зник кою реня

корою зія (хім.)
корою ткий (техн., фіз.)
кою рпус (техн.)
кою синус (мат.)

кою вкость
коэффициею нт
       коэффициею нт полею зного дею й-
ствия (КПД)
колебаю тельный
колебаю ние
       гармонию ческие колебаю ния
       механию ческие колебаю ния
колебаю ться
цвет
окрую жность
комею та
кою мплекс
компонею нт
конденсаю тор
конденсаю ция
конденсию роваться
констаю нта
конструю кция
конструкциою нный
континею нт
кою нтур
       вию димый кою нтур
       колебаю тельный кою нтур
       невию димый кою нтур
концентраю ция чего в чём
       концентраю ция молею кул
концентрию рованный
концентрию ческий
координаю та
кораю
полею зный
пою льзоваться чем
кою рень какой степени из чего
       извлечею ние кою рня
       показаю тель кою рня
коррою зия
корою ткий
кою рпус
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косміючний (астр., фіз.)
кою смос (астр., фіз.)
кран (техн.)
краю пля (хім.)
крею слення (наук.)
крею слити – накрею слити що чим (за
допомогою чого) як (якою лінією)
кресляю рський (кресл.)

кресляю рська дою шка 
кресляю рський інструмею нт
кресляю рський папіюр
кресляю рське прилаю ддя

криваю  (мат.)
заю мкнена криваю

кристаю л (геол., фіз.)
кристалізаю ція (геол., техн., фіз., хім.)
кристаліючний (фіз.)
крихкию й (фіз., техн.)
крию хкість (фіз., техн.)
кронштею йн (техн.)
круг (астр., техн., фіз.)
кругоою біг (гідр., метеорол., фіз.)
крую пний (техн.)
крутіююння, крую чення (техн.)
куб (мат.)
куваю ння (фіз., техн.) чого

куваю ння метаю лу
куваю ти (фіз., техн.) що
кую лька (техн.)
кую ля (геогр., мат., техн., фіз.)

земнаю  кую ля (геогр.)
кусою к (мат.)

кусою к кривою ї
кут (кресл., мат., фіз., техн.)

гою стрий кут
прямию й кут
тупию й кут
під кутою м до чого

кою синус
космию ческий
кою смос
кран
каю пля
черчею ние
чертию ть – начертию ть что чем (с по-
мощью чего) как (какой линией)
чертёжный
       чертёжная доскаю
       чертёжный инструмею нт
       чертёжная бумаю га
       чертёжные принадлею жности
криваю я
       заю мкнутая криваю я
кристаю лл
кристаллизаю ция
кристаллию ческий
крою хкий
крою хкость
кронштею йн
круг
круговорою т
крую пный
кручею ние
куб
кою вка
       кою вка метаю лла
коваю ть
шаю рик
шар
       земною й шар
кусою к
       кусою к кривою й
ую гол
       ою стрый ую гол
       прямою й ую гол
       тупою й ую гол
       под углою м к чему
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Л
лаю мана (мат.)

заю мкнена лаю мана
легкию й (мат., техн.)
легкоплаю вкий (фіз., хім.)
лекалою  (кресл., техн.)
летіюти (техн.)
лишею
лід (хім.)
ліюнза (фіз.)
лініюйка (мат., техн.)
лініюйний (мат., техн., фіз.)

лініюйна аю лгебра
лініюйне розшию рення

ліюнія (кресл., мат., техн., фіз.,) 
заю мкнена ліюнія
криваю  ліюнія 
лаю мана ліюнія
прямаю  ліюнія:
вертикаю льна ліюнія
горизонтаю льна ліюнія
похию ла ліюнія
суціюльна ліюнія
товстаю  ліюнія
тонкаю  ліюнія
штриховаю  ліюнія
штрихпунктию рна ліюнія

літаю к (техн.)
ліютій (техн., фіз., хім.)
літр (метр.)
ліфт (техн.)
лічбаю  (мат.)
лічию ти – полічию ти (мат.)
логарию фм (мат.)
лою гіка (наук.)
логіючний (мат.)

М

лою маная
       заю мкнутая лою маная
лёгкий
легкоплаю вкий
лекаю ло
летею ть
тою лько
лёд
лию нза
линею йка
линею йный
       линею йная аю лгебра
       линею йное расширею ние
лию ния
       заю мкнутая лию ния
       криваю я лию ния
       лою маная лию ния
       прямаю я лию ния:
       вертикаю льная лию ния
       горизонтаю льная лию ния
       наклою нная лию ния
       сплошнаю я лию ния
       тою лстая лию ния
       тою нкая лию ния
       штриховаю я лию ния
       штрихпунктию рная лию ния
самолёт
лию тий
литр
лифт
счёт
считаю ть – посчитаю ть
логарию фм
лою гика
логию ческий
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маю гній (хім.)
магніют (техн., фіз.)
магніютний (техн., фіз.)

магніютна індую кція
магніютний потіюк
вею ктор магніютної індую кції

максимаю льний (мат., фіз.)
максимаю льно
малию й (мат.)
маною метр (техн.)
маю нтія Землію (геол.)
маю рганець (хім.)
маю са (хім., фіз.)

аю томна одинию ця маю си
відною сна аю томна маю са
критию чна маю са
моляю рна (молекуляю рна) маю са
дефею кт маю си

маю совий процею нт (фіз.)
масштаю б (мат.)
матемаю тика (наук.)
математию чний (мат.)
матеріаю л (техн., фіз., хім.)
матею рія (астр., фіз.)
маю ти

маю ти на уваю зі
маю триця (мат.)
машию на (техн.)
маю ятник (фіз.)

математию чний маю ятник
пружию нний маю ятник
фізию чний маю ятник

медицию на (наук.)
медіаю на (мат.)
межаю  (мат., фіз., хім.)

вею рхня  (≠нию жня)  межаю  мно-
жинию
мею нше
менше, чим що (чого) (мат.)

М
маю гний
магнию т
магнию тный
       магнию тная индую кция
       магнию тный потою к
       вею ктор магнию тной индую кции
максимаю льный
максимаю льно
маю лый
маною метр
маю нтия Землию
маю рганец
маю сса
      аю томная единию ца маю ссы
      относию тельная аю томная маю сса
      критию ческая маю сса
      моляю рная (молекуляю рная) маю сса
     дефею кт маю ссы
маю ссовый процею нт
масштаю б
матемаю тика
математию ческий
материаю л
матею рия
имею ть
      имею ть в видую
маю трица
машию на
маю ятник
      математию ческий маю ятник
      пружию нный маю ятник
      физию ческий маю ятник
медицию на
медиаю на
предею л
      вею рхний (≠ нию жний) предею л мною -
жества
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мею нший (мат., фіз.)
метаю л (хім.)

благорою дний метаю л
розплаю влений метаю л
кольорою вий метаю л (техн.,)
легкию й метаю л (техн., фіз., хім.)
тугоплаю вкий метаю л
чою рний метаю л (хім.)

металіючний, металею вий (фіз., хім.)
металургіюйний (техн., хім.)
металургіюя (техн., хім.)
метеорию т (астр.)
метеоролою гія (наук.)
мею тод (астр., мат., техн., фіз., хім.)
метр (мат.)
механіюзм (техн., фіз.)
мехаю ніка (наук.)
механіючний (фіз.)
миттєювий (астр., мат., фіз.)
мідь (геол., хім.)
між чим і чим
мікроскою п (техн.)
мілімею тр (фіз.)
мільйою н (мат.)

клас мільйою нів (мат.)
мільяю рд (мат.)

клас мільяю рдів (мат.)
мінераю л (хім.)
мінімаю льний (мат., фіз.)
міною р (мат.)
міюнус (мат.)
міюстити що
міюститися у чому
міюсце (астр., мат., техн.)
Міюсяць (астр.)
міюра (астр., мат., техн., фіз.)
міцнию й (техн.)
міюцність (техн., фіз.)
мною ження (мат., фіз.)

мею нее
мею ньше, чем что (чего)
мею ньший
метаю лл
      благорою дный метаю лл
      расплаю вленный метаю лл
      цветною й метаю лл
      лёгкий метаю лл
      тугоплаю вкий метаю лл
      чёрный метаю лл
металлию ческий
металлургию ческий
металлургию я
метеорию т
метеоролою гия
мею тод
метр
механию зм
мехаю ника
механию ческий
мгновею нный
медь
мею жду чем и чем
микроскою п
миллимею тр
миллиою н
      класс миллиою нов
миллиаю рд
      класс миллиаю рдов
минераю л
минимаю льный
миною р
мию нус
содержаю ть что
содержаю ться в чём
мею сто
Лунаю
мею ра
прою чный
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множию на (мат.)
мною жити – помною жити що на що 
мною жник (мат.)

пеюрший мною жник
друю гий мною жник

модею ль (астр.,мат, техн., фіз., хім.)
модифікаю ція (мат., хім.)
мою дуль (мат., техн., фіз.)
можлию вий
можлию вість (філос.)

даваю ти можлию вість + інф.
можлию во
молею кула (фіз., хім.)
моль, -я (фіз., хім.)
монотою нність фую нкції (мат.)
мотою р (техн.)
м’якию й 
м’яю кість
м’яч

Н
наблию жений (мат., фіз.)
наближаю ти – наблию зити (мат., фіз.)
що до чого
набуваю ти – набую ти (мат., фіз..) чого

набуваю ти фою рми посую дини
навантаю ження (техн., фіз.)
навкою ло чого
навкою лишній (екол.)
навпакию
нагріюв (техн., фіз.)
нагріваю ти(ся) – нагріюти(ся) (хім.)
нагрівнию к, нагріваю ч (техн.)
наю зва
називаю ти – назваю ти що чим (як)
називаю тися чим (як)
найважливіюший
найбіюльший

прою чность
умножеюние
мною жество
умножаю ть – умною жить что на что
мною житель
      пею рвый мною житель
      второю й мною житель
модею ль
модификаю ция
мою дуль
возмою жный
возмою жность
      даваю ть возмою жность + инф.
возмою жно
молею кула
моль
монотою нность фую нкции
мотою р
мяю гкий
мяю гкость
мяч

приближённый
приближаю ть  –  приблию зить  что  к
чему
принимать – принять что
      принимаю ть фою рму сосую да
нагрую зка
вокрую г чего
окружаю ющий
наоборою т
нагрею в
нагреваю ть(ся) – нагрею ть(ся)
нагреваю тель
назваю ние
называю ть – назваю ть что чем (как)
называю ться чем (как)
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наймею нший
налею жати чому, до чого
наливаю ти – налию ти (хім.) що куди
напівпровіднию к (фіз.)
напою внювач (техн., хім.)
наприю клад
напрую га (фіз.)

напрую га електрию чного струю му
напрую женість електростатично-
го пою ля (фіз.)
наю прям (мат., техн., фіз.)
настую пний
наю трій (хім.)
наю фта (геол.)
наю хил (мат., фіз.)

наю хил до осію (мат.)
наяю вність чого в чому
незміюнний, постіюйний (мат., фіз.)
неістою тний (мат.)
нейтрою н (астр., фіз.)
необхіюдно + інф.
неою н (техн., фіз., хім.)
неою новий (фіз., хім.)
неорганіючний (хім.)
неперею рвний (мат., фіз.)
неперею рвно
неріювність (мат.)
нерухою мий (мат., фіз.)
нескінчеюнний (мат.)
нескінчеюнність (мат.)
нехаю й (мат.)
нию жній 
низькию й
ніж (кресл., техн.)

складаю ний ніж
ніюкель (хім.)
ною мер (мат., техн., фіз.)
нормаю льний 
нуль (мат., фіз.)

важнею йший
наибою льший
наимею ньший
принадлежаю ть чему, к чему
наливаю ть – налию ть что куда
полупроводнию к
наполнию тель
напримею р
напряжеюние
   напряжеюние электрию ческого тою ка
напряжённость  элекростатию ческо-
го пою ля
направлею ние
слею дующий
наю трий
нефть
наклою н
      наклою н к осию
налию чие чего в чём
неизмею нный, постояю нный
ничтою жно маю лый
нейтрою н
необходию мо + инф.
неою н
неою новый
неорганию ческий
непрерыю вный
непрерыю вно
нераю венство
неподвию жный
бесконею чный
бесконею чность
пусть
нию жний
нию зкий
нож
      складною й нож
нию кель
ною мер
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нульовию й (мат., техн., фіз.)

О
обертаю ння чого навколо чого

рівноміюрне обертаю ння
обертаю тися навколо чого
об’єю кт (астр., мат., техн., фіз.)

об’єю кт прирою ди
об’єюм (біол., мат., фіз., хім.)
обию два
ою бласть (етнон., мат., техн.)

ою бласть вию значення (мат.)
обмею жений (мат., техн., фіз.) чим
ою бмін (біол., фіз., хім.)
оболою нка (біол., техн., фіз.)
оброю блення (техн.)
оброю блювати,  обробляю ти  –  обробию -
ти (техн.)
обчию слення (мат.) чого
обчию слювати  –  обчию слити (мат.)
що
одею ржання (хім.) чого
одею ржувати – одею ржати (хім.)  що з
чого
одинию ця (мат.)

клас одинию ць (мат.)
однаю к
однаю ковий (мат.)
одночаю сний (мат., фіз.)
одночаю сно (мат., фіз.)
одноріюдний (мат., техн., фіз., хім.)
одноріюдність (мат.)
односторою нній (мат., техн., фіз.)
ознаю ка (мат.)
означаю ти (мат.) що
озою н (хім.)
окисняю ти (хім.)
окию снення (хім.)

нормаю льный
нуль
нулевою й

вращею ние чего вокруг чего
      равномею рное вращею ние
вращаю ться вокруг чего
объею кт
      объею кт прирою ды
объём
ою ба
ою бласть
      ою бласть определеюния
огранию чен чем
обмею н
оболою чка
обрабою тка
обрабаю тывать – обрабою тать

вычислеюния
вычисляю ть – выю числить что

получеюние чего
получаю ть – получию ть что из чего

единию ца
      класс единию ц
однаю ко
одинаю ковый
одновремею нный
одновремею нно
однорою дный
однорою дность
односторою нний
прию знак
означаю ть что
озою н
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окию снювальна (окиснаю ) здаю тність 
окию снювально-відною вна реаю кція 

окию снювач (техн., хім.)
окіюл (мат.)

окіюл тою чки
окрею мий 
окрею мо
окріюм чого
окріюм тою го
оксию д (хім.)

оксию д заліюза
олівею ць (кресл.)

м’якию й олівею ць
серею дній олівею ць
твердию й олівею ць

ою лово (техн., фіз., хім.)
операю ція (мат.)
опию сувати – описаю ти що 
ою пір (фіз., техн.)

питою мий ою пір (фіз.)
опою ра (техн.)
ою птика (фіз.)
оптию чний (фіз.)

оптию чна різнию ця хою ду (фіз.)
опускаю тися на дно
орбіюта (астр., мат., техн., фіз.)

еліптию чна орбіюта 
ою рган (біол.)

ою рган чуттяю
органіюзм (біол.)
      живію органіюзми
      тварию нні та рослию нні органіюзми 

      органіюзм людию ни
органіючний (біол., хім.)
освіютлювати – освітию ти (техн., фіз.)
освіютлення (техн., фіз.)
оскіюльки

окисляю ть
окислею ние
окислию тельная спосою бность
окислию тельно-восстановию тельная
реаю кция
окислию тель
окрею стность
      окрею стность тою чки
отдею льный
отдею льно
крою ме чего
крою ме тогою
оксию д
      оксию д желею за
карандаю ш
      мяю гкий карандаю ш
      срею дний карандаю ш
      твёрдый карандаю ш
ою лово
операю ция
опию сывать – описаю ть что
сопротивлею ние
      удею льное сопротивлею ние
опою ра
ою птика
оптию ческий
      оптию ческая раю зность хою да
опускаю ться на дно
орбию та
      эллиптию ческая орбию та
ою рган
      ою рган чувств
органию зм
      живыю е органию змы
      живою тные и растию тельные ор-
ганию змы
      органию зм человею ка
органию ческий
освещаю ть – осветию ть
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осною ва (мат., техн., хім., фіз.)
на осною ві чого

основнию й (хім.)
основнию й метаю л

особлию вий (мат., фіз.)
особлию вість (мат., фіз.)
особлию во
остаю нній
ось чомую
ою твір (біол., техн., фіз.)
ою тже вст. сл.
отрую та (хім., фіз.)
охолою джувати(ся)  –  охолодию ти(ся)
(біол., фіз., хім.)
охолою джування, охолою дження (біол.,
фіз., хім.) чого
очевию дно (вст. сл.)
очию щення (біол., техн., фіз.)

очию щення водию

П
паю дати (фіз.)
падіюння (фіз.)

віюльне падіюння
паю ливо (техн.)
пальнею  (хім.)
папіюр (кресл.)
паю ра (фіз., хім.)

водянаю  паю ра 
паю ра (мат., фіз.) 

паю ра сил (фіз.)
параю бола (мат., фіз.)
паралелограю м (мат.)
паралею льний (мат.)
паралею льно (мат.) чому
параю метр (мат., техн., фіз.)
паю рність (мат.)
пасажию р 

освещею ние
поскою льку
осною ва
      на осною ве чего
основною й
      основною й метаю лл
осою бенный
осою бенность
осою бенно
послею дний
вот почемую
отвею рстие
итаю к
яд
охлаждаю ться – охладию ться

охлаждею ние чего

очевию дно
очию стка
      очию стка водыю

паю дать
падею ние
      свобою дное падею ние
тою пливо
горюю чее
бумаю га
пар
      водяною й пар
паю ра
      паю ра сил
параю бола
параллелограю мм
параллею льный
параллею льно
параю метр
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пеюрвісний
перебуваю ти 

перебуваю ти у стаю ні спою кою
переваю га (мат.)
переважаю ти (мат.)
перевантаю ження (техн., фіз.)
перевертаю ти – переверную ти (техн.)
перевию щувати – перевию щити (мат.)
передаваю ти – передаю ти (мат., техн.,
фіз.) що звідки куди
передаю ча (техн., фіз.)
перекриттяю  (техн.)
перекрую чуватися  –  перекрутию тися
(техн.)
переліючувати – перелічити,  перера-
хою вувати – перерахуваю ти (мат.) що 
переміщаю тися,  переміющуватися  –
перемістию тися (техн., фіз.)
переміющення (техн., фіз.) чого

переміющення тіюла
вею ктор переміющення

перею різ (техн.)
перетвою рення (хім.) чого у що

перетвою рення речовинию
перетвою рювати (мат., хім., фіз.)
перетвою рюватися  –  перетворию тися
(хім.) у що (на що)
перетинаю тися,  пересікаю тися (мат.,
фіз.) де
перею тин (мат.)

перею тин ліюній
перехою дити  –  перейтию  (мат.,  фіз.,
хім.) з чого у що
перешкоджаю ти (техн., фіз.) чому
перию метр (мат.)
періюод (мат., техн., фіз., хім.)
періодию чний (біол., мат., фіз., хім.)
періодию чність (мат., фіз., хім.)
перою  (кресл., техн.)

паю рность
пассажию р
первоначаю льный
находию ться
      находию ться в покою е
преимую щество
превосходию ть
перегрую зка
перевораю чивать – переверную ть 
превышаю ть – превыю сить
передаваю ть – передаю ть  что откуда
куда
передаю ча
перекрыю тие
перекрую чиваться – перекрутию ться

перечисляю ть – перечию слить что

перемещаю ться – переместию ться

перемещею ние чего
      перемещю ение тею ла
      вею ктор перемещею ния
пересечею ние
превращею ние чего во что
      превращею ние веществаю
превращаю ть
превращаю ться  –  превратию ться  во
что
пересекаю ться где

пересечею ние
      пересечею ние лию ний
переходию ть – перейтию  из чего во что

препяю тствовать чему
перию метр
перию од
периодию ческий
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перпендикуляю р (мат.)
перпендикуляю рний (мат.)
перпендикуляю рно чому
перспектию ва (мат.)
пил (техн.)
писати,  запию сувати –  записати
(техн.) що де чим
підвию щення
підвию щуватися 
підвіюсити (техн.) що на чому
підгрую па (мат.)
піднімаю ти  –  підняю ти  (мат.,  техн.,
фіз.) що на яку висоту
піднімаю тися  –  піднятися  вгою ру
(техн., фіз.)
піднімаю тися на повею рхню (фіз.)
підріювень (фіз.)
підсию лення, посию лення (фіз., техн.)
підсию люватися, посилюватися – 
підсилитися, посилитися (фіз.)
підстаю вити (мат.) що на місце чого 
підтвею рджувати – підтвею рдити 
піраміюда (мат.)
пір’їюнка
піюсля чого
пісою к (геол., хім.)
піч (техн., фіз.)
плаю вати (техн., фіз.)
плаю вити (техн., фіз.) що
плаюю витися (техн., фіз.)
плаю влення (фіз.) чого
плаю зма (біол., фіз.)
планею та (астр.)
планімею трія (мат.)
пластию чний (геол., техн., фіз.)

пластию чний матеріаю л
пластию чність (геол., техн., фіз.)
пластмаю са (хім.)
плаю тина (геол., хім.)

периодию чность
перою
перпендикуляю р
перпендикуляю рный
перпендикуляю рно
перспектию ва
пыль
писаю ть, запию сывать – записаю ть что
где чем
повышею ние
повышаю ться
подвею сить что на чём
подгрую ппа
поднимаю ть – подняю ть  что на какую
высоту
поднимаю ться – подняю ться вверх

поднимаю ться на повею рхность
подую ровень
усилеюние
усию ливаться – усию литься

подстаю вить что на место чего
подтверждаю ть – подтвердию ть
пирамию да
пёрышко
пою сле чего
песою к
печь
плаю вать
плаю вить что
плаю виться
плавлею ние чего
плаю зма
планею та
планимею трия
пластию чный
      пластию чный материаю л
пластию чность
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плию сти (техн., фіз.)
пліювка (оксиду) (хім.)

захиснаю  пліювка (оксию ду) (хім.)
плою ща (геом.)
площинаю  (мат., техн., фіз.)

похию ла площинаю
плюс (мат.)
по чому
побіючний (мат.)
поблизую  чого
побудою ва (мат., техн.)
поведіюнка (техн.)
повою дження (мат.)
повею рхня (астр., мат., техн., фіз.)
поверхнею вий (геогр., геол.)

поверхнею вий шар
повіюльно

повіюльніше
повіютря (техн., фіз., хім.)
повіютряний (хім.)
повністю
поглинаю ння (астр., техн., фіз.)
поглинаю ти – поглию нути (фіз.)
подіюбний (мат.)
подіюбність (мат.)
подіюбно до чого
поділяю ти(ся) – поділию ти(ся) на що
поздою вжній і подою вжній
позитию вний (фіз.)
позначаю ти, познаю чувати – познаю чи-
ти (геогр., мат.) що чим (як)
познаю чення (геогр., мат.) 
поєднаю ння (мат., хім., фіз.)

у поєднаю нні з чим
пою їзд, пою тяг (техн.)
покаю зник (мат., фіз., хім.)

покаю зник стею пеня (мат.)
покаю зник залою млення (фіз.)

покаю зувати – показаю ти

пластмаю сса
плаю тина
плыть
плёнка
      защию тная плёнка (оксию да)
плою щадь
плою скость
      наклою нная плою скость
плюс
по чему
побою чный
вблизию  чего
построею ние
поведею ние
поведею ние
повею рхность
повею рхностный
      повею рхностный слой
мею дленно
      мею дленнее
вою здух
воздую шный
пою лностью
поглощею ние
поглощаю ть – поглотию ть
подою бный
подою бие
подою бно чему
разделяю ться – разделию ться на что
продою льный
положию тельный
помечаю ть – помею тить, обозначаю ть –
обознаю чить что чем (как)
обозначею ние
соединею ние
      в соединеюнии с чем
пою езд
показаю тель
      показаю тель стею пени
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покриваю тися  –  покрию тися (техн.)
чим
покрию тий, -а, -е, -і чим
пою ле (фіз.)

електрию чне пою ле
електростатию чне пою ле
магніютне пою ле

поліют (астр., техн., фіз.)
половию на (мат.)
полою ження тіюла (фіз.)
пою люс (геогр.)
полягаю ти в тою му, що (мат.)
поляризаю ція (мат., фіз., хім.)
поміюж чого
поміютний
поняю ття (мат., наук.)
поріювнювати – порівняю ти що з чим
порівняю льний (мат.)
порівняю ння чого з чим за чим

у порівняю нні з чим
порою да (біол., геол.)

гірськаю  порою да (геол.)
порошою к (хім.)
пою рох (хім.)
пою ршень (техн.)
поряю док (мат., хім.)

довіюльний поряю док
посаю дка (техн.)
послідою вний 
послідою вність (мат.)
постіюйний 
постіюйно
постулаю т (філос.)
посую дина (техн.)

запаю яна посудина
сполую чені посую дини (фіз., хім.)

потенціаю л (мат., фіз., хім., біол.)
потенціаю л електрию чного пою ля
різнию ця потенціаю лів

      показаю тель преломлею ния
покаю зывать – показаю ть
покрываю ться – покрыю ться чем

покрыю т, -а, -о, -ы чем
пою ле
      электрию ческое пою ле
      электростатию ческое пою ле
      магнию тное пою ле
полёт
половию на
положею ние тею ла
пою люс
заключаю ться в том, что
поляризаю ция
средию  чего
замею тный
поняю тие
сраю внивать – сравнию ть что с чем
сравнию тельный
сравнеюние чего с чем по чему
      по сравнею нию с чем
порою да
      гою рная порою да
порошою к
пою рох
пою ршень
поряю док
      произвою льный поряю док
посаю дка
послею довательный
послею довательность
постояю нный
постояю нно
постулаю т
сосую д
      запаю янный сосую д
      сообщаю ющиеся сосую ды
потенциаю л
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потенціюйний (мат., техн., хім.)
потую жність (техн., фіз.)
    миттєюва потую жність
    серею дня потую жність
    потую жність двигунаю
    потую жність електрию чного струю му
похіднаю  (мат.)
початкою вий (біол., мат., фіз.)
пошию рювати(ся) – пошию рити(ся) 
(мат., техн., фіз., хім.) на що
пою штовх (фіз., техн.)
пояю ва 
праю вило (кресл., мат., фіз., хім.)
праю вити, керуваю ти (фіз., техн.) чим
праю ктика 

на праю ктиці
практию чно 
предмею т 
при + місц. відм.
приблию зно (знак) (мат.) 
привою дити – привею сти (техн.)
приєю днувати  –  приєю днати (техн.)
що до чого
прию зма (мат., техн., фіз.)
призначаю тися для чого
прию клад (мат.)
прикладаю ння (фіз.):

тою чка прикладаю ння сию ли
прикладаю ти  –  приклаю сти  сию лу  до
тіюла (фіз.)
прикріпию ти (техн.) що до чого
прию лад (техн.)
прилаю ддя (кресл., техн.)

прию нцип (мат., наук., фіз., хім.)
припиняю тися – припинию тися
приплию в (біол., астр., геол.)
припускаю ти – припустию ти (мат.)

припустіюмо, що

      потенциаю л электрию ческого пою ля
      раю зность потенциаю лов
потенциаю льный
мою щность
      мгновею нная мою щность
      срею дняя мою щность
      мою щность двию гателя
      мою щность электрию ческого тою ка
произвою дная
начаю льный
распространяю ться –  распространию -
ться на что
толчою к
появлею ние
праю вило
управляю ть чем
праю ктика
      на праю ктике
практию чески
предмею т
при + предл. пад.
приблизию тельно (знак)
приводию ть – привестию
присоединяю ть – присоединию ть  что
к чему
прию зма
предназначаю ться для чего
примею р
приложеюние
      тою чка приложеюния сил
прилагаю ть – приложию ть сию лу к тею лу

прикрепию ть что к чему
прибою р
принадлею жности (черч.),  прибою ры
(техн.)
прию нцип
прекращаюю ться – прекратию ться
прилию в
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припую щення (лог., мат.)
прию ріст (мат.)
прирою да (екол., мат.)

прирою да речовинию
прискою рення (фіз.)
        доцентрою ве прискою рення
        прискою рення віюльного падіюння
прискою рюватися (мат., фіз., техн.)
прию стрій (техн.)
притою му
притягаю ти – притягтию ,  притягную ти
(астр., фіз.) що до чого
причию на (лог.)
причою му
протяю гування, протягаю ння (техн.)
процею с (біол., мат., техн., фіз., хім.)
пробіюрка (хім.)
проблею ма (мат.)
прою від (техн.)
провіднию к (фіз., хім.)
провою дити – провею сти 
      провести дою слід
      провести ліюнію (мат.)
      провою дити струм, теплою  
прогинаю тися – прогную тися (техн.)
прогнозуваю ти (астр., мат., техн.)
прогрею сія (мат.)
продую кт (фіз., хім.)
проею кт (техн.)
прозою рий (біол., хім.)
прозою рість (біол., хім.)
прокаю тування (техн.)
промислою вий (техн.)
промислою вість (техн.)
проміюжок (мат., фіз.)

проміюжок чаю су
прою мінь (мат.)
проникаю ти – пронию кнути (хім., фіз.)
крізь що куди

предполагаю ть – предположию ть
      предполою жим, что
предполою жение
прирою ст
прирою да
      прирою да веществаю
ускорею ние
      центробею жное ускорею ние
      ускорею ние свобою дного падею ния
ускоряю ться
устрою йство
притою м
притяю гивать  –  притяную ть  что  к
чему
причию на
причём
протяю гивание, протяю жка
процею сс
пробию рка
проблею ма
прою вод
проводнию к
проводию ть – провестию
      провестию  ою пыт
      провестию  лию нию
      проводию ть ток, теплою
прогибаю ться – прогную ться
прогнозию ровать
прогрею ссия
продую кт
проею кт
прозраю чный
прозраю чность
прокаю тка
промыю шленный
промыю шленность
промежую ток
      промежую ток врею мени
луч
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пронию кність (мат., техн., фіз.,)
пропорціюйний (мат.) чому

пряю мо пропорціюйний
обею рнено пропорціюйний

пропорціюйно (мат.)
пропою рція (мат.)
пропускаю ти  що (мат.,  техн., фіз.,
хім.)
пропускаю ти що через що
простию й (мат., фіз., хім.)
прою стір (астр., біол., мат.,  техн.,
фіз., хім.)
просторою вий
протидіюяти (техн., фіз.) чому
протилею жний (мат.) чому
протилею жність (мат., фіз.)
протікаю ти (мат., хім.)
протою н (хім.)
прохою дити – пройтию  через що
процею с (мат., фіз., хім., техн.)

адіабаю тний процею с
ізобаю рний процею с
ізотерміючний процею с
ізохою рний процею с

пружию на (техн.)
прую жнию й (біол.)
прую жність (фіз., техн.)

сию ла прую жності
прямаю  (мат.):

вертикаю льна прямаю
горизонтаю льна прямаю
похию ла прямаю
взаєюмно перпендикуляю рні 

прямію
паралею льні прямію

прямию й
прямокую тник (мат.)
прямолініюйний (мат.)
прямолініюйно

проникаю ть – пронию кнуть через что
куда
проницаю емость
пропорционаю льный чему
      пряю мо пропорционаю льный
      обраю тно пропорционаю льный
пропорционаю льно
пропою рция
пропускаю ть что

пропускаю ть что через что
простою й
простраю нство

простраю нственный
противодею йствовать чему
противополою жный чему
противополою жность
протекаю ть
протою н
проходию ть – пройтию  через что
процею сс
      адиабатию ческий процею сс
      изобаю рный процею сс
      изотермию ческий процею сс
      изохою рный процею сс
пружию на
упрую гий
упрую гость
      сию ла упрую гости
прямаю я
      вертикаю льная прямаю я
      горизонтаю льная прямаю я
      наклою нная прямаю я
      взаию мно  перпендикуляю рные
прямыю е
      параллею льные прямыю е
прямою й
прямоугою льник
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пучою к (біол., фіз., хім.)

Р
радіоактию вний (фіз., хім.)
радіоактию вність (фіз., хім.)
раю діус (мат., фіз.)

раю діус-вею ктор
ракеюта (техн.)
рапідою граф (кресл., техн.)
рахуваю ти – порахуваю ти (мат.)
рахую нок (мат.)
раціонаю льний (мат., фіз.) 
реагуваю ти з чим (біол., хім.)
реаю ктор (техн.)
реаю кція (хім., фіз.)

реаю кція чого з чим (біол., хім.)
регульою вана реаю кція (фіз.)

резию стор (техн.)
додаткою вий резию стор

результаю т (мат., наук., техн., фіз.)
у результаю ті чого

реюйка (техн.)
рейсфею дер (кресл., техн.)
рейсшию на (кресл., техн.)
речовинаю  (хім.)

простаю  речовинаю
розчию нена речовинаю
складнаю  речовинаю

решіютка (техн., фіз.)
рисую нок (фіз., техн.)
ріювень (фіз.)
ріювність (мат.)
рівноваю га (фіз., техн.)

рівноваю га тіюла
рівняю ння (мат.)
рід (біол., мат.)
рідинаю  (хім., фіз.)

безбаю рвна рідинаю

прямолинею йный
прямолинею йно
пучою к

радиоактию вный
радиоактию вность
раю диус
      раю диус-вею ктор
ракею та
рапидою граф
считаю ть – посчитаю ть
счёт
рационаю льный
реагию ровать с чем
реаю ктор
реаю кция
      реаю кция чего с чем
      управляю емая реаю кция
резию стор
      дополнию тельный резию стор
результаю т
      в результаю те чего
рельс
рейсфею дер
рейсшию на
веществою
      простою е веществою
      растворённое веществою
      слоюю жное веществою
решётка
рисую нок
ую ровень
раю венство
равновею сие
      равновею сие тел
уравнею ние
род
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рідкию й (біол., хім.)
ріюзання (техн.)
ріюзати (техн.) що чим
різнию ця (астр., мат., фіз.)

різнию ця чию сел
різноманіютний (мат.)
ріст (біол., хім.)

ріст кристаю ла (хім.)
ріючка, рікаю  (геогр.)
розрою блювання, розрою блення
розробляю ти і розрою блювати – розро-
бию ти (техн.) що
робою та (фіз., техн.)

робою та гаю зу
робою та сию ли
робою та електрию чного пою ля
робою та магніютного пою ля
робою та електрию чного струю му

родою вище (геол.)
розвою дити  –  розвею сти (техн., фіз.,
хім..) що чим
рою звиток (біол., хім.)
розв’яю зування, розв’язаю ння 
розв’яю зувати  –  розв’язаю ти  (мат.,
техн., фіз.)
розглядаю ти – розгляю нути (мат.)
рою зділ 
розділяю ти – розділию ти (мат., техн.,
фіз.) що на що
розжаю рений (фіз.)
розю клад (хім.):

реаю кція рою зкладу
розкладаю ти  –  розклаю сти  на  мною ж-
ники (мат.)
розкладаю тися (хім.) на що 
рою змір (кресл., мат., техн., фіз.)

рою змір тіюла
розміюрний (кресл.)

розміюрна лінія (кресл.)

жию дкость
      бесцвею тная жию дкость
жию дкий
резание
рею зать что чем
раю зность
      раю зность чию сел
разнообраю зный
рост
      рост кристаю лла
рею чка, рекаю
разрабою тка
разрабаю тывать – разработать что

рабою та
      рабою та гаю за
      рабою та сию лы
      рабою та электрию ческого пою ля
      рабою та магнию тного пою ля
      рабою та электрию ческого тою ка
месторождею ние
разбавляю ть – разбаю вить что чем

развию тие
решею ние
решаю ть – решию ть

рассмаю тривать – рассмотрею ть
раздею л
разделяю ть – разделию ть что на что

раскалённый
распад
      реаю кция распаю да
разлагаю ть  –  разложию ть  на  мною жи-
тели
разлагаю ться на что
размею р
      размею р тею ла
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рою зпад (біол., хім.)
розпадаю тися – розпаю стися (хім.)  на
що
розплавляю ти – розплаю вити (мет.)
розподіляю тися – розподілию тися
розрахую нок (мат., техн., фіз., хім.)
розрию в (біол., техн., фіз., хім.)
розрізняю ти – розрізнию ти що і що
розташуваю ння
розташою вуватися  –  розташуваю тися
де, навколо чого

розташою ваний (-а, -е, -і) де
рою зтяг, розтяю гнення (техн., фіз.)
рою зчин (техн., фіз., хім.)

водянию й рою зчин
насию чений рою зчин

розчию нення (техн., фіз., хім.) чого
розчию нення метаю лу

розчию нник (техн., хім.)
розчию нність (техн., фіз., хім.)
розчиняю ти – розчинию ти (хім.) що
розчиняю тися – розчинию тися (хім.)  у
чому
розшию рення (техн., фіз.) чого
розшию рюватися,  розширяю тися  –
розшию ритися (техн.)
рослию на (біол.)
ртуть (техн., хім.)
рудаю  (геол.)
руйнуваю ння (астр., гідр., техн., хім.)
руйнуваю тися – зруйнуватися (техн.)
рую хатися (техн., фіз.)  по  чому
відносно чого навколо чого
рух (фіз., техн.) 

відною сний рух
коливаю льний рух 
криволініюйний рух
механіючний рух
нерівноміюрний рух

размею рный
      размею рная лию ния
распаю д
распадаю ться – распаю сться на что

расплавляю ть – расплаю вить
распределяю ться – распределию ться
расчёт
разрыю в
различаю ть – различию ть что и что
расположею ние
располагаю ться  –  расположию ться
где, вокруг чего
      располою жен, (-а, -о, -ы) где
растяжеюние
раствою р
      водяною й раствою р
      насыю щенный раствою р
растворею ние чего
      растворею ние метаю лла
растворию тель
растворию мость
растворяю ть – растворию ть что
растворяю ться – растворию ться в чём

расширею ние чего
расширяю ться – расшию риться

растею ние
ртуть
рудаю
разрушею ние
разрушаю ться – разрую шиться
двию гаться  по  чему  относительно
чего вокруг чего
движеюние
      относию тельное движеюние
      колебаю тельное движеюние
      криволинею йное движеюние
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прямолініюйний рух
реактию вний рух
рівноміюрний рух
рівноприскою рений рух
рівносповіюльнений рух
тепловию й рух
рух тіюла

ряд (мат., техн., фіз., хім.)
ряд напрую ги метаю лів
у ряю ді вию падків

С
сантимею тр (мат., фіз.)
свинею ць (хім.)
свідою мість 
свіютло (астр., техн., фіз.)
сейсмологіючний (астр., геол., фіз.)
секую нда (астр., мат., фіз.)
секундоміюр (техн.)
селіютра наю трієва (хім.)
сею ред чого, 
серею дина (мат.)
серею дній (мат., фіз.)
середою вище (мат., техн.)
сигнаю л (фіз., техн.)
сию ла (фіз.)

зрівноваю жувальна сию ла (фіз.)
реактию вна сию ла
рівнодіюйна сию ла

          штою вхальна сию ла
сию ла Архімею да
сию ла відштою вхування
сию ла наю тягу 
сию ла ою пору
сию ла притягаю ння
сию ла прую жності
сию ла тертяю
сию ла тяжіюння

      механию ческое движею ние
      неравномею рное движеюние
      прямолинею йное движеюние
      реактию вное движеюние
      равномею рное движеюние
      равноускою ренное движею ние
      равнозамею дленное движею ние
      тепловою е движеюние
      движеюние тею ла
ряд
      ряд напряжеюния метаю ллов
      в ряю де слую чаев

сантимею тр
свинею ц
сознаю ние
свет
сейсмологию ческий
секую нда
секундомею р
селию тра наю триевая
средию  чего
середию на
срею дний
средаю
сигнаю л
сию ла
      уравновею шивающая сию ла
      реактию вная сию ла
      равнодею йствующая сию ла
      толкаю тельная сию ла
      сию ла Архимею да
      сию ла оттаю лкивания
      сию ла натяжею ния
      сию ла сопротивлею ния
      сию ла притяжеюния
      сию ла упрую гости
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момею нт сию ли
силікаю т (геол., хім.)
сию льний (мат., техн., фіз., хім.)
сию мвол (хім.)
сию нтез (астр., біол., мат., фіз., хім.)
синтезуваю ти (біол., мат., хім.)
синтетию чний 
сию нус (мат.)
сировинаю  (геол.)
систею ма (астр.,  біол.,  мат.,  техн.,
фіз., хім.)
   зрівноваю жена систею ма (фіз., техн.)
сіль (техн., фіз., хім.)

куховаю рська (кухою нна) сіль
сіюрий
сіюрка (геол., фіз., хім.)
скаляю р (мат.)
скіюльки
склад (хім.)
складаю ти – склаю сти (мат., фіз.)

склаю сти графік, таблицю
складаю тися (мат., техн., фіз., хім.) з
чого
складнию й (хім.)
складоваю  (мат.)
скло (хім., техн.)
слабшання
слабшати
слід
слух (біол.)
смак (біол.)
смолаю  (геол., техн., хім.)
сою да (хім.)
солою дкий
Сою нце (астр.)
сою нячний (астр.)
спадаю ння (техн., фіз.)
спадаю ти – спасти (мат.)
спаю лювання, спаю лення (фіз., хім.)

      сию ла трею ния
      сию ла тяготею ния
      момею нт сию лы
силикаю т
сию льный
сию мвол
сию нтез
синтезию ровать
синтетию ческий
сию нус
сырьё
систею ма

      уравновею шенная систею ма
соль
      поваю ренная соль
сею рый
сею ра
скаляю р
скою лько
состаю в
составляю ть – состаю вить
      состаю вить граю фик, таблию цу
состояю ть из чего

слою жный
составляю ющая
стеклою
ослаблею ние
ослабеваю ть
след
слух
вкус
смолаю
сою да
слаю дкий
Сою лнце
сою лнечный
спадаю ние
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спеціаю льний 
специфіючний
спирт (хім.)
співвідною шення (мат., фіз.)
спіраю ль (мат., техн.)
сплав (хім.)
сповіюльнюватися  –  сповіюльнитися
(техн., фіз.)
споживаю ти енею ргію (техн., фіз.)
спою кій (фіз.)

перебуваю ти у стаю ні спою кою
сполую ка (мат., техн., фіз., хім.)
сполучаю тися (хім.) з чим
спорую да (техн.)
спою сіб (мат., техн., фіз., хім.)
спостерею ження (астр. хім., фіз.)
спостерігаю ти (астр., біол., техн.) що
спостерігаю тися де
спочаю тку  (передусіюм,  насаю мперед,
перш ніж)
спрою щення дрою бу (мат.)
спрою щувати – спростию ти дріб
спрямою вувати – спрямуваю ти (фіз.)

сию ла спрямою вана як
сріюбло (геол., хім.)
срібляю сто-біюлий
ставаю ти – стаю ти чим яким
стаю дія (астр., біол., техн., хім.)
стаю ла (астр., мат., фіз.)
        гравітаціюйна стаю ла (астр., фіз.)
сталь (хім.)

інструментаю льна сталь
легою вана сталь

стан (фіз., техн.)
агрегаю тний стан речовинию
віюльний стан
зв’яю заний стан
твердию й стан

стаю тика (техн., фіз.)

спадаю ть – спасть
сжигаю ние
специаю льный
специфию ческий
спирт
соотношею ние
спираю ль
сплав
замедляю ться – замею длиться

потребляю ть энею ргию
покою й
      находию ться в покою е
соединею ние
соединяю ться с чем
сооружеюние
спою соб
наблюдею ние
наблюдаю ть что
наблюдаю ться где
сначаю ла (прею жде всегою )

сокращею ние дрою би
сокращаю ть – сократию ть дробь
направляю ть – напраю вить
      сию ла напраю влена как
сереброю
серебрию сто-бею лый
становию ться – стать чем каким
стаю дия
постояю нная
      гравитациою нная постояю нная
сталь
      инструментаю льная сталь
      легию рованная сталь
состояю ние
      агрегаю тное состояю ние веществаю
      свобою дное состояю ние
      свяю занное состояю ние
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стею пінь (мат.)
стею пінь числаю
піднею сення до стею пеня
осною ва стею пеня
покаю зник стею пеня

стик (техн.)
стикаю ння (мат., фіз.) чого з чим 
стикатися  –  стикнутися (мат.,
техн., фіз.) з чим 
стискаю ти,  стию скувати  –  стисную ти
(техн.,  фіз., хім.)
стискаю тися 
стию сливість (фіз., хім.)
стию снений (хім.)
стійкию й (техн., фіз.)до чого
стіюйкість (мат., фіз., техн.)
століюття (астр.)
стрию жень (техн.)
стріюлка (техн.)
структую ра (біол., техн., фіз., хім.) 
струм (фіз., техн.)

сию ла струю му
густинаю  струю му

сукую пність (мат.)
сульфаю т (хім.)

сульфаю т міюді
сульфіюд (хім.)
сую ма (мат.)

сую ма чию сел
сую міш чого з чим
супровою джуватися (техн., хім.) чим
супую тник (техн.)
сую ша, суходіюл (геогр.)
схеюма (мат., фіз., техн.)
сфею ра (астр., мат., фіз.)

Т
таблию ця (мат., техн., фіз.)

      твёрдое состояю ние
стаю тика
стею пень
      стею пень числаю
      возведею ние в стею пень
      основаю ние стею пени
      показаю тель стею пени
стык
соприкосновею ние чего с чем
соприкасаю ться – соприкосную ться  с
чем
сжимаю ть – сжать

сжимаю ться
сжимаю емость
сжаю тый
стою йкий
стою йкость
век
стею ржень
стрею лка
структую ра
ток
      сию ла тою ка
      плою тность тою ка
совокую пность
сульфаю т
      сульфаю т мею ди
сульфию д
сую мма
      сую мма чию сел
смесь чего с чем
сопровождаю ться чем
спую тник
сую ша
схеюма
сфею ра
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такию й
такию м чином, ою тже вст. сл.
таю нгенс (мат.)
тварию на (біол.)
твердию й (техн., фіз., хім.)
твею рдість (геол., техн., фіз., хім.)
твердіюння (техн., фіз., хім.)
твердіюти, твею рднути (фіз., хім.)
телескою п (техн.)

радіотелескою п
температую ра (фіз., техн.)

абсолюю тна температую ра
низькаю  температую ра
температую ра замерзаю ння
температую ра кипіюння
температую ра плаю влення

теорею ма (мат.)
теою рія (астр., мат., фіз., хім.)
теплою  (фіз.)
тепловию й (фіз.)
теплоєюмність (техн., фіз., хім.)

теплоєюмність тіюла
питою ма теплоєюмність тіюла

теплопровіюдність (фіз., техн.)
теплотаю  (фіз., техн.)
теплотвою рна здаю тність (фіз., техн.)
терміючний (фіз., техн.)
термою метр (техн.)
термостіюйкість (техн.)
термояю дерний (фіз., техн.)

термояю дерна енею ргія
тею ртися (техн.)
тертяю  (фіз., техн.)
тею хніка (техн.)
техніючний
технологіючний (техн.)
тип (мат., фіз., хім.)

тип реаю кції (хім.)
типою вий

Т
таблию ца
такою й
итаю к вв. сл.
таю нгенс
живою тное
твёрдый
твёрдость
твердеюние
твердею ть
телескою п
      радиотелескою п
температую ра
      абсолюю тная температую ра
      нию зкая температую ра
      температую ра замерзаю ния
      температую ра кипею ния
      температую ра плавлею ния
теорею ма
теою рия
теплою
тепловою й
теплоёмкость
      теплоёмкость тею ла
      удею льная теплоёмкость тею ла
теплопровою дность
теплотаю
теплообразоваю тельная спосою бность
термию ческий
термою метр
термостою йкость
термояю дерный
      термояю дерная энею ргия
терею ться
треюние
тею хника
технию ческий
технологию ческий
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тиск (біол., фіз., хім.)
гідростатию чний тиск (фіз.)

тию сяча (мат.)
титаю н (техн.)
тіюло (фіз., техн.)

тіюло віюдліку (фіз.)
тканию на (техн., біол.)
товщинаю  (мат., техн.)
тонкию й 
тою рій (геол.)
тотою жність (мат.)
тою чка (мат., фіз.)

матеріаю льна тою чка
тою чка віюдліку

тою чний (мат., фіз., техн.)
тою чність (мат., техн., фіз., хім.)
траєктою рія (мат., фіз., техн.)
траю нспорт (техн.)
транспортию р (мат.)
трапею ція (мат.)
трею ба + інф.
третию на (мат.)
трикую тник (мат.)
тріющина (техн., геол.)
трос (техн.)
трую бка (мат., фіз., техн.)
турбіюна (техн.)
туш (кресл.)
тягую чість (фіз., техн.)
тяжіюння (фіз.)

закою н всесвіютнього тяжіння

У
у вию гляді чого
узагаю льнення (лог.)
узагаю льнювати – узагаю льнити що
уздою вж чого
укорою чуватися (мат., техн., фіз.)

тип
      тип реаю кции
типию чный, типовою йю
давлею ние
      гидростатиюческое давлеюние
тыюсяча
титаюн
теюло
      теюло отсчёта
ткань
толщинаю
тоюнкий
тоюрий
тоюждество
тоючка
      материаюльная тоючка
      тоючка осчёта
тоючный
тоючность
траектоюрия
траюнспорт
транспортиюр
трапеюция
нуюжно + инф.
треть
треугоюльник
треющина
трос
труюбка
турбиюна
тушь
тягуючесть
тяготеюние
      закоюн всемиюрного тяготеюния

в виюде чего
обобщеюние
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ультразвую к (фіз.)
ультрафіою летовий (фіз., техн.)
умою ва (мат., техн., фіз.)
універсаю льний
унікаю льний
упею внитися в чому
ураю н (хім.)
ураю новий (хім.)
устаною влено, що
устаною влювати – установию ти що де 
(техн.) 
усуваю ти – усую нути (техн.)
утвою рення (хім.) чого
утвою рювати – утворию ти що
утвою рюватися – утворию тися (хім.)  з
чого

Ф
фаю за (астр., біол., мат., фіз., хім.)

початкою ва фаю за
різнию ця фаз

фаю ктор (мат., фіз.)
факторіаю л (мат., фіз.)
фігую ра (мат., фіз.)
фіюзика (наук.)

молекуляю рна фіюзика
фізию чний (фіз.)
фою кус (мат., фіз.)
фою рма (мат., фіз., техн.)
фою рмула (мат., фіз., хім.)
формулюваю ти – сформулюваю ти що 
(мат., фіз.) 
фою сфор (хім.)
фотоефею кт (фіз., техн.)
фотою н (фіз.)
фтор (хім.)
фундаю мент (техн.)
функціонаю льна залею жність (мат.)

обобщають – обобщиють что
вдоль чего
укораючиваться
ультразвуюк
ультрафиолеютовый
услоювие
универсаюльный
уникаюльный
убедиються в чём
ураюн
ураюновый
устаноювлено, что
устанаювливать  –  установиють  что
где
устраняють – устраниють
образоваюние
образоювывать – образовають что 
образоювываться – образоваються из 
чего

фаюза
      начаюльная фаюза
      раюзность фаз
фаюктор
факториаюл
фигуюра
фиюзика
      молекуляюрная фиюзика
физиюческий
фоюкус
фоюрма
фоюрмула
формулиюровать – сформулиюровать 
что
фоюсфор
фотоэффеюкт
фотоюн
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фую нкція (мат.)

Х
хаотию чний (фіз.)
хаотию чність (фіз.)
хараю ктер (мат., фіз.)
характеризуваю ти (мат., фіз.)  що як
(за допомогою чого)
характеризуваю тися чим
характерию стика (мат.,  хім.,  фіз.,
техн.)
хвилию на (астр., фіз.)
хвию ля (геогр.,  мат.,  метеорол.,
техн., фіз., хім.)

монохроматию чна хвию ля
електромагніютні хвию лі
когерею нтні хвию лі
сейсміючні хвию лі

хіюмік 
хіміючний (хім.)

хіміючна реаю кція
хіміючний зв'язою к

хіюмія (наук.)
хлор (хім.)
хлорию д (хім.)

хлорию д міюді
холодию льник (техн.)
хоюю рда (мат.)
хром (хім.)

Ц 
цегла (техн.)
целюлою за (техн.)
центр (біол.,мат., техн.,фіз., хім.)

центр мас
цикл (мат., техн., фіз., хім.)
ціюлий

у цілою му

фтор
фундаюмент
функционаюльная завиюсимость
фуюнкция

хаотиюческий, хаотиючный
хаотиючность
хараюктер
характеризовають  что  как  (с  помо-
щью чего)
характеризоваються чем
характериюстика

минуюта
волнаю

      монохроматиюческая волнаю
      электромагниютные воюлны
      когереюнтные воюлны
      сейсмиюческие воюлны
хиюмик
химиюческий
      химиюческая реаюкция
      химиюческая связь
хиюмия
хлор
хлориююд
      хлориюд меюди
холодиюльник
хоюрда
хром

кирпиюч
целлюлоюза
центр
      центр масс
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ціюнний
циліюндр (мат., техн.)
цинк (хім.)
цию ркуль (техн.)

цию ркуль-виміюрник
крон-цию ркуль

цию фра (мат.)

Ч
чавую н (техн.)
час (астр., біол., фіз.)

за якию й час
частию на (мат.)
частию нка (фіз.)

елементаю рна частию нка
чаю стка (мат.)
частотаю  коливаю ння (фіз.)
чверть (мат.)
чею рез що
чим … , тим …
чисею льник (мат.)
числою  (мат.) 

багатоцифровею  числою
відою ме (≠ невідою ме) числою
натураю льне числою
паю рне (≠ непаю рне) числою
раціонаю льне числою
ціюле (≠ дробовею ) числою

числовию й (мат., фіз.)
         числове значення величини
чию стий (хім., фіз.)
чистотаю  (фіз., техн.)
чою вен (техн.)
чою рний

Ш
шар (геол., мат., техн., фіз., хім.)

захиснию й шар (оксию ду) (хім.)

цикл
цеюлый
      в цеюлом
цеюнный
цилиюндр
цинк
циюркуль
      циюркуль-измериютель
      крон-циюркуль
циюфра

чугуюн
вреюмя
      за какою е врею мя
часть
частию ца
      элементаю рная частию ца
чаю стное
частотаю  колебаю ния
чею тверть
чею рез что
чем …, тем …
числию тель
числою
      многоцифровою е числою
      извею стное (≠ неизвею стное числою )
      натураю льное числою
      паю рное (≠ непаю рное) числою
      рационаю льное числою
      цею лое (≠ дрою бное) числою
числовою й
      числовою е значею ние величиныю
чию стый
чистотаю
лою дка
чёрный
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шаю хта (техн.)
швию дкість (астр., біол., мат., техн.,
фіз., хім.)
      кутоваю  швию дкість
      лініюйна швию дкість
      серею дня швию дкість
      серею дня  квадратию чна  швию д-
кість
      серею дня швию дкість переміющення
швию дше
ширинаю  (мат., техн., фіз.)
широю кий 
шкідлию вий (біол.)
шлях (фіз.)
шов (техн.)
штовхаю ти – штовхную ти (техн.)
штрих (кресл.)
штриховию й (кресл.)

штриховаю  ліюнія (кресл.)
штрихпунктию р (кресл.)

штрихпунктию рна ліюнія 
штую чний
шунт (техн.)
шую нтовию й (техн.)
шунтуваю ти (техн.)

Щ
щіюльність (астр., геол., мат., техн.,
фіз.)
щоб + інф.

щоб … , трею ба (необхіюдно) …

Я
яю вище (хім., фіз.)

яю вище самоіндую кції
являю ти собою ю що
яю дерний (хім., фіз., техн.)
ядрою  (мат., фіз., хім.)

слой
      защию тный слой (оксию да)
шаю хта
скою рость

      угловаю я скою рость
      линею йная скою рость
      срею дняя скою рость
      срею дняя квадратию ческая скою -
рость
      срею дняя скою рость перемещею ния
быстрею е
ширию на
широю кий
врею дный
путь
шов
толкаю ть – толкную ть
штрих
штриховою й
      штриховаю я лию ния
штрихпунктию р
      штрихпунктию рная лию ния
искую сственный
шунт
шунтовою й
шунтию ровать

плою тность

чтою бы + инф.
      чтою бы … , ную жно (необходию мо)
…

явлею ние
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яю кість (мат., техн., хім., фіз.)
яю кісний (мат., техн., хім., фіз.)
яскраю вий (фіз.)
яскраю вість (фіз.)

      явлею ние самоиндую кции
представляю ть собою й что
яю дерный
ядрою
каю чество
каю чественный
яю ркий
яю ркость
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